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COVID, lock-down, schoolsluiting, onderwijs op afstand,
maatwerk, NPO-gelden, besmettingen, uitval, discontinuïteit,
vitaliteit en veerkracht.
En bovenal: het blijven bieden van kwaliteit!

Dit jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, jaarrekening en overige gegevens. Vanuit deze documenten
het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar.

Vastgesteld door de bestuurder

Goedgekeurd door de raad van toezicht
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Bestuursverslag
Het jaar 2021 laat zich het best typeren met een opsomming van gebeurtenissen. De ondertitel van het jaarverslag,
meestal een pakkende slogan die refereert aan een trots resultaat, is voor 2021 vervangen door een opsomming van
gebeurtenissen die opeenvolgend onze scholen raakten. En waarbij ieder op zichzelf staande gebeurtenis zijn eigen
dynamiek kende en een verregaande impact had (en soms nog heeft) op het welbevinden en de veerkracht van
zowel leerlingen, leerkrachten en directie. Het opsommen van gebeurtenissen doet recht aan een zeer turbulente
periode waarin het onderwijs bij EduCare zich heeft doorontwikkeld en we stappen hebben kunnen zetten in het
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Graag hadden we iets meer tempo willen maken, maar wat COVID-19 ons wel
heeft geleerd, is dat niet alles kan. Het maken van keuzes is belangrijk. Dit bestuursverslag geeft een doorkijkje hoe
we zijn omgegaan met de keuzes die op ons af kwamen. We leggen verantwoording af over ons handelen in een zeer
bijzonder en intensief jaar.
Het jaar startte in januari met een schoolsluiting. Net voor de kerstvakantie, op 16 december 2020 en welgeteld drie
dagen voordat de vakantie begon, werden de scholen gesloten om op 8 februari 2021 weer open te gaan. Het aantal
ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care bleef hard oplopen waardoor de reguliere zorg in de
verdrukking kwam. Wederom startte het onderwijs met online onderwijs, opvang van leerlingen van ouders met
cruciale beroepen en maatwerk voor leerlingen waar thuis toch niet de beste leeromgeving bleek. Vijf weken
schoolsluiting met alle impact van dien. Impact voor de leerlingen en impact voor de leerkracht en de medewerkers
in de scholen.
In het voorjaar van 2021 werd het Nationaal Programma Onderwijs ( NPO) door de overheid gepresenteerd. Als
antwoord op het feit dat leerlingen hard zijn geraakt door de gevolgen van de schoolsluitingen en onderwijs op
afstand. De overheid trekt voor tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit om de scholen te ondersteunen. Voor
EduCare werden deze middelen voornamelijk ingezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te
versterken. Er wordt extra personeel ingezet waardoor er meer maatwerk geboden kan worden en tijdelijk in
kleinere groepen gewerkt kan worden.
Op 26 juni 2021 werd de cohortering losgelaten in het primair onderwijs en mag groep 8 weer een eindmusical
opvoeren. Vanaf september begonnen de corona-toegangsbewijzen hun entree te maken. Gelukkig niet in het
onderwijs, maar zeker wel in de procedures rond quarantainetijd ging de verdeeldheid ook de schoolorganisatie niet
voorbij. Na de zomervakantie tot aan de herfstvakantie komen we bijna terug in een normale samenleving.
Half november meldt de omrikronvariant van het coronavirus zich en nemen de besmettingen razendsnel toe. Het
dragen van mondkapjes in de scholen kwam terug en er werd geadviseerd om zelf te testen. Op 14 december gaan
de scholen weer dicht, wederom vlak voor de kerstvakantie. Gelukkig gaan de scholen direct na die vakantie snel
weer open.
Het blijft 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 en te schakelen als het nodig was. 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 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 2021 met 20 toegenomen naar 905 leerlingen. Voor 2022 verwachten
we nog een geringe stijging richting 930 leerlingen, waarna het aantal naar verwachting licht zal stijgen en
meegroeien met de demografische ontwikkelingen.
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Een tweetal strategische thema’s heeft in bijzonder de aandacht gehad in 2021. We noemden al het versterken van
de onderwijskwaliteit. Na het inspectiebezoek van 2020 is vanuit het directieberaad en IB-netwerk een
kwaliteitsimpuls gegeven aan het versterken van opbrengstgericht werken.
Een tweede thema gaat over het werven van personeel in een krappe arbeidsmarkt, waarbij we als EduCare willen
boeien en binden. Want eigenlijk is niets zo leuk, als werken in het specialistisch onderwijs!
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.
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).
EduCare is present 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 2021 zijn we dankbaar dat we ons werk vanuit die gedachte hebben mogen invullen. Rekening
houden met elkaar en met oog voor de ander, gericht op de dag van morgen. In vertrouwen dat het goed komt!

mei 2022

Jan Lindemulder
bestuurder
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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
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1.2

Organisatie

Gegevens van de organisatie
Naam bevoegd gezag
Bestuursnummer
Adres
Postcode
Plaats
Website
Telefoon
E-mailadres
Postbusadres

Stichting EduCare
41671
Stationslaan 32
8071 CM
Nunspeet

www.educare-harderwijk.nl
0341-45 27 95

bestuurssecretariaat@educare-harderwijk.nl
Postbus 170 - 8071 AD Nunspeet

Bestuur
Naam
Functie
Nevenfuncties (betaald en onbetaald)

Jan Lindemulder
Bestuurder
Geen

Scholen
Naam van de school

BRIN

Onderwijssoort

Vestigingsplaats

De Arend
De Springplank

05OX
02WU

Speciaal basisonderwijs (sbo)
Speciaal basisonderwijs (sbo)

Koningin Emmaschool

02CX

De Wingerd

02CP

De Lelie

16TL

MijnSchool

07YU

Speciaal basisonderwijs (sbo)
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (zmlk)
Samenwerking vanuit De Lelie
Speciaal onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen (so en vso zmlk)
Speciaal onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen (so en vso zmlk)
School voor praktijkonderwijs (pro)

Nunspeet
Harderwijk
Zeewolde
(dependance)
Nijkerk

Leerlingen
1/10/2021
77
209

106

Nunspeet

66

Harderwijk
Ermelo
(dependance)
Harderwijk

235

212

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 tactisch 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 met betrekking tot 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

Pagina 7 van 54

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 protestantschristelijk 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 NWVeluwe VO2509.
Governance en functiescheiding
De stichting kent een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht, door middel van 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 in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft de code goed bestuur PO. Het bestuur geeft actief vorm
aan de vier beschreven principes zoals beschreven in de code. In 2021 zijn er geen afwijkingen geweest ten aanzien
van de toepassing van de Code Goed Bestuur.
Scholing en professionalisering
De bestuurder heeft in september 2021 de opleiding 24 uur persoonlijk leiderschap gevolgd. Deze sessie werd
aangeboden door Verus en was gericht op het versterken van het bestuurlijk leiderschap.
De bestuurder is lid van de intervisiegroep Noord-Gelderland/Flevoland, waar onder leiding van Verus jaarlijks een
viertal ontmoetingen plaatsvindt met twaalf medebestuurders uit het primair onderwijs.
De bestuurder is deelnemer van een intervisiegroep vanuit de leergang Kwaliteitszorg voor bestuurders (2020) en
ontmoet 4 keer per jaar onder supervisie van B&T een zestal medebestuurders uit o.a. het specialistisch onderwijs.
Intern toezicht
De raad van toezicht werkt volgens de Code Goed Toezicht zoals gedefinieerd door VTOI/NVTK. Naast de formele
werkgeversrol heeft de raad 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. De raad is formeel de werkgever van de bestuurder en voert vanuit de
remuneratiecommissie de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder. Ook is de raad, in
voorkomende gevallen, sparringpartner van de 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.
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Ingaande 1 januari 2021 heeft mevr. K. Endendijk aangeven te stoppen als lid rvt. In juni is de voorzitter dhr. M. van
Daalen regulier afgetreden. In het voorjaar van 2021 heeft de raad twee nieuwe leden geworven en benoemd.
Samenstelling raad van toezicht 2021
Naam en functie
Nevenfunctie
(betaald en onbetaald)
M. van Daalen
DGA bij Chiriqui B.V.
Voorzitter
Bestuurslid Energie coöperatie
ZeewoldeZon
C. Baatenburg de Jong
Adjunct Directeur Reuma
Voorzitter ( v.a. 30-06-2021)
Nederland (bezoldigd)

Datum
benoeming
30-06-2009

Datum
herbenoeming
30-06-2017

Aftredend

Termijn

30-06-2021

3e

08-09-2010

08-09-2018

08-09-2022

3e

Lid remuneratiecommissie

Voorzitter rvt Johannes Fontanus
College

E. Heutink-Wenderich
Lid auditcommissie
Vice-voorzitter

Wethouder Gemeente Enkhuizen
(bezoldigd)

19-05-2021

19-05-2025

Gepensioneerd controller

25-06-2014

25-06-2018

25-06-2022

2e

26-10-2016

26-10-2020

26-10-2024

2e

19-05-2021

19-05-2025

Lid auditcommissie Financiën
Voorzitter
remuneratiecommissie
M.C. Slootweg
Lid auditcommissie Financiën

W. M. Stoelinga
Lid auditcommissie
Onderwijs & Kwaliteit
W.F.J.M. Juurlink

1e

Lid Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Nunspeet
Penningmeester Stichting
Filadelfia II te Nunspeet
Directeur kinderhospice
Binnenveld (bezoldigd)
Bestuurder bij zorgverlening Het
Baken (bezoldigd)

1e

Lid auditcommissie
Onderwijs & Kwaliteit

In 2021 heeft de rvt de auditcommissie Onderwijs en Kwaliteit verder vorm gegeven; dit mede naar aanleiding van
het inspectierapport. In het najaar heeft de rvt onder externe begeleiding de reglementen en de rollen aangescherpt
en verduidelijkt. Ook is een concept visie op toezicht opgesteld, die in 2022 definitief zal worden vastgesteld.
Voor de overige punten verwijzen we u naar de bijlage.
Zie verder BIJLAGE 2 - Verslag intern toezicht
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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.
Interne- en externe kwaliteitszorg
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.
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.

In 2021 is de strategische cyclus verder geïmplementeerd. In het najaar van 2021 is de kaderbrief opgesteld voor de
plannen in 2022. 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 2022 is in
het najaar van 2021 beleidsrijk opgesteld.
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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 –
Intercollegiaal overleg over de samenwerking onderwijs, gedrag en zorg
Onderwijs
Lokaal bestuurlijk overleg Bestuurlijke afstemming over samenwerking in kader van Passend Onderwijs
Zeewolde
Bestuurlijk overleg
Bestuurlijke afstemming over samenwerking in kader van Passend Onderwijs
Harderwijk
Bestuurlijk overleg
Bestuurlijke afstemming over samenwerking in kader van Passend Onderwijs
Nunspeet
(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
Landelijk bestuurlijk overleg rond integratie regulier en speciaal, NCOJ
regulier – speciaal
Careander – zorg
Bestuurlijke afstemming over de samenwerking onderwijs - zorg
’s Heeren Loo zorg
Bestuurlijke afstemming over arrangement Driekansen
Ermelo
Kinderopvang Nunspeet
Bestuurlijke afstemming samenwerking
Medezeggenschap
De gmr van stichting EduCare bestaat uit een afvaardiging van de personeelsgeleding en een afvaardiging van de
oudergeleding van iedere mr. Elke school van onze stichting levert een personeelslid en een ouder lid. De gmr
bestaat bij een voltallige bezetting uit zes personeelsleden en zes ouders.
In 2021 zijn er veel wisselingen geweest bij de gmr, maar desondanks was de gmr goed bemenst om de zaken die
speelden goed te kunnen behartigen. Zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding was ruim
vertegenwoordigd.
De samenwerking met de bestuurder heeft in de eerste maanden van 2021 onder druk gestaan als gevolg van het
bewogen vorig schooljaar. De gmr heeft ondersteuning vanuit het CNV aangevraagd en gekregen. Met behulp van
deze coaching en ondersteuning vanuit de vakbond zijn de onderlinge verwachtingen verhelderd en is er weer
gebouwd aan een wederzijds vertrouwen. Van beide kanten is er hard aan gewerkt om de samenwerking te
verbeteren. Dit komt de inhoud en de werkrelatie ten goede.
Belangrijke onderwerpen die we het afgelopen jaar met de bestuurder hebben besproken zijn: aanpassing twee
functies in functiegebouw EduCare en het werkgeverschap in coronatijd. Voor meer informatie over de
medezeggenschap uitgeoefend door de gmr in 2021 verwijzen we naar de bijlage.
Zie verder BIJLAGE 3 - jaarverslag van de gmr
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Klachtenbehandeling en beleid
Er zijn in 2021 geen klachten binnen gekomen via de formele klachtenprocedure.
De externe vertrouwenspersoon is in één kwestie geconsulteerd. Daarnaast heeft de extern vertrouwenspersoon
twee telefoontjes ontvangen van medewerkers die contact zochten omtrent een mogelijke onheuse bejegening.
Al de genoemde kwesties zijn naar tevredenheid van degene die contact heeft gezocht, afgehandeld.
De klachtenregeling en het klachtenbeleid zijn gepubliceerd op de website van de scholen.
De bestuurder heeft zich, op uitnodiging van een klacht van een ouder, verantwoord bij de geschillencommissie
bijzonder onderwijs. Het geschil is verworpen. De ouder en de school hebben na de uitspraak van de commissie,
naar tevredenheid van alle partijen, goede werkafspraken gemaakt.

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.
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Kort overzicht over de stand van zaken in 2021, met een toelichting:
Specialistische partner
deelactiviteit:
De scholen van EduCare zijn
zichtbaar binnen de regio’s

Resultaat1

Toelichting

Gehaald

We verzorgen in samenspraak met
Volare (en afgestemd met Zeeluwe)
een dekkend netwerk specialistisch
onderwijs in de regio.
Horizontale verantwoording

Gehaald

PR en Communicatie

Vertraagd

Naar een kwalitatief en
professioneel bestuurskantoor

Vertraagd

De scholen zijn bekend bij de partners in de regio en zijn
aanspreekpunt voor extra vragen en/of ondersteuning.
De schooldirecteuren zijn zichtbaar in het lokale netwerk.
Onze expertise is beschikbaar en inzetbaar via de scholen.
Folder gezamenlijk dekkend netwerk is klaar. In Zeewolde zijn de
Zeeleeuwen gestart een gezamenlijke kleutergroep voor observatie
en diagnostiek. Bestuurlijk is er afstemming en waar nodig in
samenwerkingstrajecten op directieniveau.
Vanwege COVID-19 is het niet gelukt om de informatiedeling in open
dialoog fysiek te voeren. Wel is er voortdurend (digitaal) overleg en
afstemming gevoerd met stakeholders; gmr, gemeenten, zorgpartners
en samenwerkingsverbanden. In het najaar is het stakeholdersbeleid
vastgesteld.
De plannen op al de websites te upgraden zijn uitgesteld. Dit is deels
niet erg, omdat EduCare geen actieve PR voert om meer leerlingen op
te nemen. Vandaar dat we blijven kiezen voor een passieve website.
Wel mag de website een actuelere look krijgen.
Wisselingen in personele bezetting maken zichtbaar dat het
bestuurskantoor kwetsbaar is. Het leveren van goede kwaliteit op het
juiste moment, verwachting in ondersteuning, continuïteit en
bezettingsnorm is in onderzoek.

Vertraagd

Samengevat zien we dat het ons lukt om onze externe partners goed te bedienen. We zien dat de inspanning die dit
intern vraagt, groot is en het goed is om te onderzoeken hoe een toekomstbestendig bestuurskantoor er uit ziet. In
het najaar is deze vraag door het directieberaad en de bestuurder opgepakt. Een externe partij ondersteunt ons in dit
vraagstuk.
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.

Toetsing en examinering
In het praktijkonderwijs worden toetsing en examinering afgenomen conform het examenreglement van de school.
De examinering in het praktijkonderwijs vindt plaats op basis van portfolio en een afgeronde stage. Daarnaast heeft
de leerling het IVIO examen behaald en de brancheopleiding middels certificering afgerond.
De school heeft een examenreglement en de leerling krijgt een landelijk diploma met een branche erkenning. Als aan
alle voorwaarden zijn voldaan ontvang de leerling het landelijk diploma praktijkonderwijs.
Toelatingsbeleid
De scholen van EduCare zijn algemeen toegankelijk voor de leerlingen die passen binnen de doelgroep zoals
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

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 2021, met een toelichting:
Kwalitatief goed onderwijsaanbod
deelactiviteit:
Innovatief goed onderwijs geven
ondersteund door ICTmogelijkheden.

Resultaat2

Toelichting

Uitgesteld

Randvoorwaarden qua hardware, verbindingen en
gebruikersgemak, niet op voldoende niveau. ICT-innovaties
in het onderwijs worden niet planmatig opgepakt en
aangestuurd.
De vertaling van het ICT-beleidsplan naar concreet actieplan
staat stil.
Hier is een goede start mee gemaakt door directie en IB-ers,
ondersteund door Helder Onderwijs. Op alle scholen is een
schoolscan gemaakt. Verdere acties zijn vertaald in een plan
van aanpak voor 2022 – 2023.
De scholen hebben hun eigen kwaliteitszorgcyclus; dit loopt
goed. Het bestuurlijk toetsingskader is in concept opgesteld.
De strategische cyclus is geïmplementeerd.
Onderweg, we werken met het doelgroepenmodel van de
sectorraad GO (Gespecialiseerd Onderwijs) en met de
landelijke normen en referentieniveaus SBO, (V)SO en Pro.
Kwaliteitskaart is vastgesteld; het bestuurlijk toetskader is in
concept vastgesteld, de rvt heeft het toezichtskader in
concept vastgesteld.
Het innovatiefonds is ingericht. Er zijn drie aanvragen
gehonoreerd in 2021.
Arbeidstoeleiding en innovatieaanvraag MijnSchool voor
pro+klas.
Kleutervoorziening sbo en so in Harderwijk is gestart;
kleutergroep jonge kind in Zeewolde is ook gestart,
samenwerking tussen sbo, so en regulier.

Versterken van de datacyclus vanuit Vertraagd
opbrengstgericht
werken
en
handelingsgericht werken.
Aanpassen van de
kwaliteitszorgcyclus

Vertraagd

Bestuur en scholen hebben zicht op Vertraagd
en werken met uitstroomnorm.
EduCare beschrijft haar kwaliteit en
toetskader op alle niveaus
(school – bestuur – rvt).
Innovatiefonds EduCare

Vertraagd

Versterken inhoudelijke
samenwerking pro en vso zml
Versterken inhoudelijke
samenwerking sbo en so zml in de
kleuterleeftijd.

Gehaald

Gehaald

Gehaald

Onderwijskwaliteit tijdens de schoolsluitingen
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. Tijdens en na de schoolsluitingen 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.
Nationaal Programma Onderwijs
Binnen het primaire proces van lesgeven hebben we voor de komende twee jaar te maken met de extra doelen
vanuit de NPO-gelden. Het is fijn dat deze middelen, en de overige subsidies, beschikbaar zijn gesteld. Het helpt om
ook onze leerlingen en de scholen te ondersteunen na een intensieve tijd van COVID-19 en schoolsluiting.
De schoolscan, het DUO-medewerkersonderzoek (afgenomen net voor de zomer) en de NPO menukaart zijn de
instrumenten waarvan gebruik is gemaakt om te komen tot goede afwegingen ten aanzien van de te kiezen
interventies. De schoolteams zijn nauw betrokken bij de keuzes die worden gemaakt, even als de mr-en van de
scholen.
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Overzicht van de NPO-middelen per school in 2021
In de onderstaande tabel een overzicht van de inzet van de NPO-middelen in 2021.
Ontvangen NPO gelden 2021

SBO De Springplank SBO Koningin Emmaschool SBO Arend (V)so De Wingerd (V)so De Lelie PRO MijnSchool

Totaal

€

95.759,95 €

42.507,85 € 32.866,90 €

150.749,40

€ 497.298,40

€

15.051,77 €

22.533,38 € 5.731,96 €

30.063,63 €

97.669,06

€ 171.227,40

€

8.390,50

€ 22.475,70

41.586,40 € 133.827,90 €

Bestede gelden interventies menukaart
B/E.
(extra) inzet van personeel en ondersteuning
voor instructie in kleinere groepen/individuele instructie

€ 4.656,00 €

177,60 €

C.
Sociaal-emotionel en fysieke ontwikkelingen
€
gericht op het welbevinden van leerlingen/Culturele educatie

3.609,20

5.820,00

F.
Faciliteiten en randvoorwaarden
€
Activiteiten die ondersteunend zijn voor interventies A t/m E

1.358,94 €

6.099,12 € 2.207,04 €

4.627,04 €

13.938,12 €

1.531,43

€ 29.761,69

Totaal

€

20.019,91 €

28.632,50 € 12.595,00 €

10.624,64 €

44.001,75 €

107.590,99

€ 223.464,79

Naar bestemmingsreserve 2022

€

75.740,04 €

13.875,35 € 20.271,90 €

30.961,76 €

89.826,15 €

43.158,41

€ 273.833,61

De scholen hebben allemaal een schoolscan gemaakt en een interventie gekozen vanuit de ‘menukaart’. De MR-en
zijn geconsulteerd en de keuzes die gemaakt zijn. In het gespecialiseerd onderwijs zien we dat de meeste
interventies gericht zijn op het vergroten van het zelfbeeld van leerlingen, gericht op welbevinden. Het in kleinere
groepjes, apart van de stamgroep, geven van instructie en maatwerk geeft een doelgericht resultaat van de inzet van
de middelen. Daarnaast zijn extra leermiddelen aangeschaft, waaronder materiaal om praktijkvaardigheden extra te
oefenen aangezien de leerlingen ook minder stage hebben kunnen lopen. Ook zijn extra laptops aangeschaft zodat
leerlingen thuis kunnen oefenen en zijn extra werkplekken binnen een aantal scholen gerealiseerd t.b.v. het werken
in kleine groepen.
Hoofdzakelijk is de inzet van de NPO-middelen opgepakt door eigen personeel. Een klein percentage, 5,2% van de
totaal bestede middelen, is uitgevoerd door Personeel Niet In Loondienst ( PNIL). Een voorbeeld hiervan is het
inlenen van een sportdocent zodat de reguliere docent tijd heeft voor andere activiteiten en extra ondersteuning
van leerlingen.

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.
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. De leeropbrengsten per school staan vermeld in de bijlage.
Zie verder BIJLAGE 4 – een overzicht van de leeropbrengsten van de scholen
Inspectierapport 2020
Het is fijn om te horen dat al onze scholen voldoen aan de basiskwaliteit. De inspectie heeft een aantal punten
genoemd die beter kunnen. Het gaat dan vooral om het verbeteren van onze onderwijskwaliteit door meer
systematisch te sturen op data.
Op dit punt is een behoorlijke investering gedaan en zijn op alle niveaus (bestuur, school, IB-vakgroep) grote stappen
gezet om meer datagestuurd te werken. Op de Lelie SO is het routeplan lezen geïmplementeerd als eerste in de
verbetering die we ons wensen. De inspectie heeft de school in november bezocht. De directie heeft het plan van
aanpak met de inspectie gedeeld.
Klik hier voor het inspectierapport op de website van de inspectie (zoekfunctie: stichting EduCare)
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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.
We sluiten aan bij het landelijk beeld en concluderen dat ook in onze regio het specialistisch onderwijs op
voorzieningenniveau haar bestaansrecht waar heeft gemaakt. Daarnaast zien we dat er vanuit het regulier onderwijs
een beroep op onze scholen wordt gedaan om kennis te delen en mee te denken op leerling niveau waar dit
wenselijk is.
Passend Onderwijs heeft de lokale betrokkenheid en het samenspel onderwijsbesturen – gemeenten versterkt.
EduCare participeert bestuurlijk en op directieniveau in de diverse overlegstructuren. Ook zijn de IB-ers onderdeel
van het lokale IB-netwerk.
Qua leerlingaantal houden we rekening met een lichte stijging de komende jaren. Het lijkt, kijkend naar de
tussentijdse instroom van leerlingen dat de stijging van leerlingen meer toeneemt dan verwacht. Ook de
demografische ontwikkelingen laten een lichte groei zien in ons regio. Procentueel groeien onze scholen mee.
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 circa € 150 per sbo-leerling. In 2021 was dit
een bedrag van in totaal € 57.155. Daarnaast heeft EduCare een eenmalige uitkering van extra
ondersteuningsmiddelen ontvangen van SWV Zeeluwe ter waarde van € 7.352. Dit betekent dat EduCare in 2021 een
bedrag van € 64.507,= 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 2021 € 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
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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 ten aanzien van het thema internationalisering. In 2021 hebben geen
internationaliseringsactiviteiten plaatsgevonden. EduCare heeft ook geen plannen voor internationalisering.
Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van beleid
In 2022 zal het onderwijs nog zeker te maken hebben met de gevolgen van de schoolsluitingen en de impact van de
coronamaatregelen. De omrikonvariant zorgt voor veel besmettingen, ook onder personeel. De voortgang van het
primaire proces en ontwikkeling/professionalisering staan onder druk. Dit vraagt balans in draagkracht en draaglast,
soms temporiseren, focus en het maken van haalbare keuzes.
De overheid heeft subsidieprogramma’s opgesteld waar de scholen gebruik van maken. 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 wat nodig is.
De aandachtspunten vanuit de inspectie zijn (mede) vertaald in actiepunten. Met name het project opbrengstgericht
werken en datasturing is voortvarend gestart en implementatie vindt fasegewijs vraagt en zal ook heel 2022 nog
aandacht vragen.
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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 2021, met een toelichting.
De basis van het strategisch personeelsbeleid is gelegd in het nieuwe functiegebouw, welke in 2020 is vastgesteld.
De leerkrachtfuncties staan centraal en in bijzonder de specifieke taken die worden uitgevoerd in onze
gespecialiseerde scholen worden zichtbaar in de functieomschrijving en inschaling vanuit het genoemde
functiegebouw.
In 2021 is het directieteam, bestaande uit de directeuren van de scholen, qua samenstelling niet gewijzigd. Ingaande
1 april 2021 is de ad interim directeur van de Arend/de Wingerd in vaste dienst is gekomen als directeur.
Op de scholen zijn er stappen gezet om vanuit het functiegebouw de interne managementstructuur de formaliseren
door middel van het aantrekken en benoemen van adjunct-directeuren op de grotere scholen. Op MijnSchool is hier
in 2021 als eerste school een stap in gezet, vermoedelijk volgen er nog twee benoemingen op andere scholen in
2022. De kleinere scholen maken gebruik van leerkrachten L12 met ruime coördinerende bevoegdheden. Door het
benoemen van deze functionarissen wordt de aansturing op de scholen vanuit het management versterkt met een
onderwijskundige gerichtheid; wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.
Op het bestuurskantoor is er een wisseling geweest van medewerker HR en bestuurssecretariaat. Beide vacatures
worden momenteel ingevuld door tijdelijke externe krachten. Dit is gedaan om snel nieuw personeel beschikbaar te
hebben en om een kwaliteitsimpuls te genereren. In 2022 zal de werving voor een HR-adviseur en een
bestuurssecretaresse worden opgepakt.
Naast de genoemde personele wisseling zijn de onderstaande thema’s ter hand genomen, waarbij de focus in eerste
instantie heeft gelegen in het versterken van het personeelsbeleid voor de zittende werknemers om hen gezond te
houden in dit bijzondere jaar. De punten genoemd in het medewerkerstevredenheidsonderzoek, gericht op de
balans werk-prive en verminderen van de werkstress zijn besproken en omgezet in acties. De verdere uitwerking
blijft ook in 2022 doorlopen.

3

Aantrekkelijk werkgever
deelactiviteit:
Versterken van gedeeld
leiderschap in onze
(lerende) organisatie op alle
niveaus.
Terugdringen ziekteverzuim

Resultaat3

Toelichting

Op koers

Directieberaad en bestuurder zijn gestart met professionaliseringstraject.

Vertraagd

Actualiseren werving- en
selectiebeleid
Actualiseren
vervangingsbeleid
Medewerkerstevredenheids
onderzoek

Vertraagd

Perspectief heeft in mei 2021 een analyse gepresenteerd van de periode tot
1 maart 2021 + aanbevelingen.
Huidig beleid voldoet in redelijke mate, actualisatie is uitgesteld. Bestuur
heeft in kader van Boeien en Binden extra middelen beschikbaar gesteld.
Gezien COVID-19 is dit beleidsvoornemen niet opgepakt. Huidige
vervangingen worden pragmatisch en kwalitatief voldoende opgelost.
Het 2-jarig medewerkerstevredenheidsonderzoek is door DUO afgenomen
rond de zomer. Dit onderzoek was gericht op welbevinden en het werken in
corona-tijd.

Vertraagd
Gehaald

Kleurencode: groen is gehaald, oranje vertraagd, rood is uitgesteld
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Binden en Boeien zijn de
speerpunten in het
personeelsbeleid van
EduCare en zo staan we ook
bekend.
Extern: Actief PR- en
communicatiebeleid.

Vertraagd

EduCare hanteert een aantal maatregelen in werving en die helpend zijn om
personeel directer te binden aan de stichting. Daarnaast kennen we prima
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uitgesteld

EduCare is niet primair gericht op het werven van leerlingen en heeft geen
groeiambitie. De websites mogen wel een keer worden vernieuwd.

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. Het strategisch personeelsbeleid is 1 van de drie kernthema’s vanuit het
strategische beleidsplan en hier wordt cyclisch aan gewerkt.
In 2021 is gestart met een halfjaarlijks overleg tussen alle schooladministraties en het bestuurskantoor. Dit in kader
van kennisdeling en borging van administratieve processen. Dit geldt ook voor de HR-instrumenten en
ondersteunende administratieve handelingen.
We hebben als directieteam, bestuurskantoor en bestuurder geconcludeerd dat de kleinschaligheid van het
bestuurskantoor erg kwetsbaar is. In het najaar van 2021 zijn we gestart met een intern onderzoek hoe we toe
kunnen werken naar een bestendig en kwalitatief goed bestuurskantoor.
Toekomstige ontwikkelingen
Intern zal het onderzoek, hierboven genoemd, helderheid geven in de aard, omvang en samenspel vanuit het
bestuurskantoor. Extern is het zaak, gezien de krapte in de arbeidsmarkt, om als aantrekkelijk werkgever nieuw
personeel te blijven boeien en te binden.
Uitkeringen na ontslag
In 2021 is er een bedrag van € 6.600 uitgekeerd aan transitievergoedingen. Dit bedrag is opgebouwd uit 12 tijdelijke
dienstverbanden die van rechtswege zijn beëindigd. Van 1 medewerker is een vast dienstverband op basis van een
overeengekomen besluit tussen werknemer en werkgever beëindigd.
Modernisering Participatiefonds
Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening, mede wegens
oplopende werkloosheidskosten binnen de hele sector primair onderwijs. En dat betekent een hoge premie voor alle
scholen. De datum om deze hervorming in te voeren is gesteld op 1 augustus 2022. In de huidige complexe
systematiek kan het Pf niet goed meer controleren of een ontslag te voorkomen was geweest. Daardoor kunnen er
soms werkloosheidskosten onterecht ten laste van het fonds komen. Daar betaalt iedereen aan mee, ook alle
scholen die werkloosheidskosten weten te voorkomen of beperken door goed HR-beleid. Het motto van de nieuwe
systematiek is eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten
beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan worden de kosten grotendeels vergoed door het
Participatiefonds. Iedereen betaalt een eigen bijdrage in geval van een beëindiging van een dienstverband.
Standaard betaalt ieder schoolbestuur een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Voldoet
het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de
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inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen
bijdrage te verlagen tot 10%. Lange termijn effect is dat de premie die alle scholen aan het fonds betalen kan dalen.
De hoogte van de premie volgt immers de werkloosheidskosten die alle schoolbesturen samen maken.
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.

Werkdrukmiddelen kalenderjaar 2021
Brinnummer
02CP
16TL
02CX
02WU
05OX

Naam school
De Wingerd
De Lelie
Koningin Emmaschool
De Springplank
De Arend

Totaal
€ 34.416,39
€ 112.412,45
€ 38.069,19
€ 79.661,63
€ 29.372,46

Inzet werkdrukgelden in 2021 per school
 De Wingerd: inzet van een leraarondersteuner en onderwijsassistent 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 en leraarondersteuner welke de groepsleerkracht ondersteunt;
 De Arend: een deel van de aanstelling van een leraarondersteuner/onderwijs assistent is als achtervang ingericht
om zodoende groepen te kunnen opvangen als de leerkracht kindgesprekken voert of bijvoorbeeld in een andere
klas kijkt.
Convenantsmiddelen
De convenantsmiddelen (voortgezet onderwijs) kwamen in december 2019 beschikbaar en zijn door Mijnschool
ingezet ten behoeve van werkdrukverlichting door benoeming van een extra conciërge.
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 2021 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 2021 de volgende bedragen besteed:
Nascholing
€ 109.000,Pagina 20 van 54

Onderwijsleerpakket
€ 277.000,Culturele vorming
€ 15.500,De uitgaven voor opbrengstgericht werken zijn verweven in enkele andere grootboekposten.
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Ziekteverzuimcijfer EduCare 2021
Het gemiddelde verzuimcijfer over 2021 is 5,77%. Vorig jaar lag dit op
7,16%. In het diagram is het verloop van dit cijfer per maand
weergegeven. Opnieuw is er een hogere piek in het voorjaar (april, mei
en juni) af te lezen. Een stijging van het ziekteverzuim in het voorjaar is
een landelijke trend in de verzuimcijfers, maar ook in dit jaar gaat deze
stijging gepaard met (de derde golf) COVID-19. De oplopende
besmettingen (COVID-19) in december 2021 is tevens een oorzaak van
het oplopende ziekteverzuimpercentage vanaf de wintermaand
december 2021.
Gedurende dit jaar zijn rondom COVID-19 geadviseerde regels vanuit
het RIVM door EduCare opgevolgd. Medewerkers die bijvoorbeeld
positief testten op COVID-19, maar weinig tot geen klachten hadden,
zijn ziek gemeld en de hierbij horende/geadviseerde duur van
afwezigheid is hierin opgevolgd.
Note: de afwezigheid van medewerkers die vanuit voorzorg zijn
thuisgebleven – en dus negatief testten op COVID-19- is niet als ziekte
geregistreerd (en dus 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.
In 2021 heeft EduCare haar strategische huisvestingsplan ontwikkeld en beschreven. Dit traject loopt parallel aan
een aantal gemeentelijke trajecten rond huisvesting. Het is fijn dat we als EduCare klaar staan om aan te haken op
de gemeentelijke ontwikkelingen in kader van onderwijshuisvesting.
Ontwikkelingen in 2021
De gemeente Nunspeet stimuleert participatie in IKC-vorming. Eind 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.
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 paste, gezien de leerlingengroei, niet meer in het huidige
gebouw. In de zomer van 2021 is er een noodunit geplaatst op het schoolplein van de school.
In 2021 heeft de vijfjarige evaluatie van de doordecentralisaties (DDC) plaatsgevonden voor het vo in de gemeente
Harderwijk. Een positieve evaluatie vanuit de gezamenlijke besturen en de gemeente. Inhoudelijk is gevraagd het
budget te verhogen met 40%; dit krijgt vermoedelijk in het voorjaar van 2022 zijn effect.
In Ermelo op de locatie Driekansen is de nieuwbouw in volle gang. Verwacht wordt dat er in mei 2022 een nieuw
schoolgebouw in gebruik kan worden genomen. De voorbereidende bouwactiviteiten zijn gestart in mei 2021. De
bouw loopt qua planning op schema en qua kosten blijven we, vermoedelijk, binnen het budget.
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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 pas op de plaats gemaakt om een aanvraag voor uitbreiding in te
dienen bij de gemeente. Het blijft spannend of op termijn al de leerlingen kunnen worden opgevangen in het huidige
pand. De personeelskamer en het handvaardigheidslokaal worden nu tijdelijk als onderwijsruimte ingezet.
Toekomstige ontwikkelingen
De vertaling in een aantal scenario’s op het gebied van onderwijshuisvesting en samenwerking zal in overleg met de
stakeholders worden geconcretiseerd binnen de IHP’s van de diverse gemeenten. Hoe EduCare zich opstelt in deze
samenspraak staat beschreven in het strategisch huisvestingsplan van de stichting.
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 2022 vindt er een budgettaire bijstelling plaats van doordecentralisaties (DDC) plaats voor het vo in de gemeente
Harderwijk.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het schoolbestuur is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van duurzaam
bouwen. De nieuwbouw van Driekansen (klaar in 2022) is een Energie Neutraal Gebouw, daar waar Bijna Energie
Neutraal zou voldoen aan de norm vanuit de verordening. Hiermee zetten we een mooie stap in duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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 jaarmet een jaarlijkse aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen.
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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).
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
Per 1 oktober 2021 biedt Stichting EduCare onderwijs aan 905 leerlingen, een groei van 20 leerlingen ten opzichte
van vorig jaar. Ook na 1 oktober worden bij de scholen in Harderwijk en Nijkerk leerlingen aangemeld, we zien dat bij
een aantal scholen de grenzen van capaciteit worden bereikt. 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. Momenteel bedraagt het daadwerkelijke sbo verwijzingspercentage van Zeeluwe 2,06%. 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.
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Doelen en resultaten
In 2021 is besloten om in de begroting van 2022 specifiek extra financiële ruimte vrij te maken vanuit het
personeelsbeleid, met name Boeien en Binden. Besloten is om 10 fte op voorhand vrij te spelen om medewerkers
met een tijdelijks aanstelling een aanstelling met uitzicht op vast dienstverband aan te bieden.
Treasury
Er is in 2021 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
5,5% Nederland

Nominale
waarde
€ 513.500

Aankoopwaarde
€ 580.255

Waarde per
31-12-2020
€ 732.097

Waarde per
31-12-2021
€ 684.239

Looptijd
15-01-2028

Het Treasurystatuut is een separaat document en niet opgenomen als bijlage
Coronacrisis
De coronacrisis heeft in 2021 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. 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 en 2021 zijn meerdere corona gerelateerde subsidies aangevraagd en toegekend. 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 2021 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 2021 € 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 strategisch huisvestingsplan).
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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
Staat van baten en lasten
Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Begroting
2022

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

16.128.426
431.171
416.586

14.995.592
406.500
247.650

14.464.651
417.155
567.968

16.120.348
409.802
224.883

Totaal baten

16.976.183

15.649.742

15.449.774

16.755.033

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

13.806.177
518.457
1.228.464
994.740

12.792.309
464.834
1.102.317
1.311.318

12.810.892
476.089
1.305.266
909.338

14.355.928
564.083
1.158.143
1.239.250

Totaal lasten

16.547.838

15.670.779

15.501.585

17.317.404

428.346

-21.037

-51.811

-562.371

391

943

671

1.462

428.736

-20.094

-51.140

-560.908

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

Vergelijking met de begroting 2021
De baten zijn in 2021 € 1,3 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door extra subsidies n.a.v. de
coronacrisis:
Nationaal programma Onderwijs
Inhaal en ondersteuningsprogramma
Extra hulp voor de klas
Schoolkracht
Aanvullende bekostiging aanpak jeugdwerkloosheid agv corona

€
€
€
€
€
€

497.000
160.000
108.000
14.000
5.000
784.000

De lasten zijn circa € 877.000 hoger dan begroot, waardoor per saldo het resultaat bijna € 450.000 positiever is
uitgevallen dan verwacht.
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Rijksbijdragen OCW/EZ: + € 1.133.000
Ministerie
In totaal heeft EduCare in 2021 € 784.000 aan subsidies verkregen om leerlingen extra ondersteuning te bieden
vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging ten gevolge van de coronacrisis. Het nationaal
programma onderwijs loopt de komende schooljaren nog door, de middelen kunnen tot en met schooljaar
2024/2025 worden besteed. Deze extra coronasubsidies waren niet begroot. Van het totaal van € 784.000 is
€ 676.000 opgenomen onder de rijksbijdragen en € 108.000 verantwoord onder de overige baten.
Doordat het nationaal programma onderwijs nog t/m schooljaar 2024/2025 loopt, kunnen de beschikbare gelden
geleidelijk worden ingezet. In 2021 was € 497.000 ontvangen, maar in 2021 is hiervan slechts € 223.000 besteed. Dit
betekent dat per jaareinde 2021 € 274.000 wordt opgenomen in een bestemmingsreserve voor toekomstige
besteding. Scholen maakten in 2021 de plannen om de gelden zo goed mogelijk in te zetten en dit koste tijd. Daarbij
speelt ook dat door personeelstekorten scholen niet altijd toekwamen aan de uitvoering van de NPO-plannen:
personeel dat hiervoor bedoeld was werd alweer ingezet om ziekte of krapte op te vangen.
Daarnaast zijn de tarieven aangepast waarop de rijksbekostiging is gebaseerd. Voor schooljaar 2020/2021 is in 2021
naderhand nog € 139.000 extra ontvangen. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn de toen bekende
tarieven gebruikt. Ten opzichte van deze oude tarieven zijn de bedragen geïndexeerd met 3,2%.
In 2020 heeft de Inspectie het opgegeven aantal CUMI-leerlingen bij De Lelie gecontroleerd over de jaren 2018 en
2019. Op basis van deze controle is het aantal CUMI-leerlingen met 26 naar beneden bijgesteld. In 2021 heeft
EduCare de bekostiging die voor deze CUMI-leerlingen was verkregen, moeten terugbetalen. In totaal gaat het om
circa € 79.000.
Samenwerkingsverbanden
Ook de gelden van de samenwerkingsverbanden liggen € 254.000 boven begroting met name door meer
groeibekostiging door tussentijdse instroom van leerlingen (februari-telling) en arrangementen zoals bijvoorbeeld
extra gelden voor begeleide stage (€ 42.000 Mijnschool).
Overige overheidsbijdragen: + € 25.000
Doordat de gemeentelijke vergoeding voor de gymlokalen te laag is begroot voor 2021, lopen de inkomsten voor op
begroting.
Overige baten: + € 169.000
Zoals eerder vermeld is de coronasubsidie Extra hulp voor de klas ad € 108.000 verantwoord onder de overige baten
omdat deze subsidie via een ander schoolbestuur is uitbetaald die zich al penvoerder had opgeworpen.
De opbrengsten uit detachering van met name orthopedagogen lopen wat voor op de begroting, dit doordat een
aantal detacheringscontracten nog wat langer doorlopen dan verwacht. Sinds de zomer van 2021 zijn nog twee
orthopedagogen voor een kleine omvang gedetacheerd, één orthopedagoog is volledig uitgeleend aan een ander
bestuur en een pedagogisch medewerker wordt ook uitgeleend aan een zorgpartij.
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Personeelslasten: + € 1.014.000
De loonkosten zijn € 657.000 hoger uitgevallen dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een inzet
van 167 fte, terwijl 178 is ingezet in december. Dit komt grotendeels door toename van het aantal leerlingen en dus
groepen per nieuwe schooljaar en de extra handen in de klas als gevolg van de verkregen corona subsidies.
Bij Mijnschool wordt voor een beperkt aantal leerlingen het onderwijs verzorgd door een andere schoolorganisatie
(meestal Christelijk VMBO of Landstede). Dit zijn leerlingen die bij Mijnschool ingeschreven staan, maar een
proefplaatsing hebben bij een andere school om te kijken of ze het daar redden. Hierbij is afgesproken dat het geld
de leerling volgt waardoor Mijnschool een factuur van de uitvoerende partij ontvangt. In 2021 is voor € 74.000 aan
gelden overgedragen aan andere schoolbesturen. Dit is geboekt als inhuur onder de personele lasten. Hiervoor was
€ 30.000 begroot.
De inleen van interim-directeuren en locatieleiders en overig personeel heeft langer geduurd dan verwacht. In
totaal bedragen de kosten hiervan € 561.000 t/m december bestaande uit:
 Inzet medewerkers vanuit ’s Heeren Loo Zorggroep voor locatie Driekansen
Inclusief vervanging locatieleider Driekansen
 Inleen locatieleiders school De Lelie
 Interim directeur bij De Arend en De Wingerd t/m maart 20021
 HR advies en inleen P&O medewerker bestuurskantoor
 Inleen secretaresse bestuurskantoor
 Inleen orthopedagoog bij De Wingerd en de Koningin Emmaschool

€ 224.000
€ 170.000
€ 62.000
€ 46.000
€ 32.000
€ 27.000

De kosten van inleen liggen hiermee € 300.000 boven begroting.
Afschrijvingslasten: + € 54.000
Vanwege de corona is er meer in de eigen klassen gewerkt waarbij ook meer digitaal. Hierdoor hebben een aantal
scholen meer laptops aan moeten schaffen. Daarnaast zijn bij De Springplank, De Arend en De Wingerd meerdere
digiborden vervangen voor touchscreen lesborden. Deze investeringen waren niet volledig begroot, waardoor de
afschrijvingslasten hoger uitvallen.
Het leerlingenaantal van Mijnschool is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Per 1 oktober 2020 telde de school 215
leerlingen. Het gebouw is destijds gebouwd voor circa 200 leerlingen. Met de gemeente Harderwijk is in 2021
overleg geweest over dit ruimtegebrek. De gemeente geeft aan dat op grond van de laatste 1 oktobertelling
Mijnschool recht heeft op 2.926 m2 lesruimte, terwijl het pand 2.486 m2 telt, een tekort van 440 m2 dus. Het is dus
te rechtvaardigen dat een tekort aan ruimte werd ervaren. Er zijn op het terrein geen aanbouw mogelijkheden en
ook zeer beperkt bij De Springplank. Daarom is in 2021 besloten een noodunit te kopen. Koop omdat verwacht
wordt dat het leerlingenaantal stabiel zal blijven. De investering bedroeg € 158.000 en wordt in 5 jaar afgeschreven.
Deze noodunit is op het naastgelegen terrein van de kerk geplaats, natuurlijk na afstemming met de kerk. Hoewel
het gebruik van noodunits op grond van de DDC-overeenkomst formeel nog niet mogelijk is, wordt dit wel
toegestaan door de gemeente Harderwijk. De gemeente heeft dan ook akkoord gegeven om de kosten van deze unit
ten laste te brengen van de DDC-middelen.
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Huisvestingslasten: + € 126.000
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 € 46.000 overschreden.
Daarnaast is circa € 80.000 meer besteed aan onderhoud van de schoolgebouwen (reparaties dakbedekking, nieuwe
zonwering, sausen van lokalen etc.).
Overige lasten: - € 317.000
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).
Door de beschikbare coronasubsidies en toename van het aantal leerlingen hebben de scholen (en met name
Mijnschool) meer geïnvesteerd in lesmateriaal en meer gedaan aan cultuureducatie.
Kosten nieuw beleid
In de begroting 2021 was € 463.500 gereserveerd voor het inzetten van nieuw beleid met de strategische thema’s:
 Aantrekkelijk werkgeverschap;
 Kwalitatief goed onderwijsaanbod;
 Specialistisch partner.
In 2021 zijn de eerste projecten opgestart. Tot eind december is circa € 50.000 aan kosten gemaakt, maar dit is dus
veel minder dan verwacht. Veel van de bovenschoolse projecten moeten nog plaatsvinden, we zijn hier nog niet aan
toegekomen.
Verdeling van het resultaat
Van het exploitatieresultaat wordt € 124.000 toegevoegd aan de algemene reserve, € 274.000 aan de
bestemmingsreserve niet bestede NPO gelden en € 31.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting
(reserve doordecentralisatie-middelen). Deze € 31.000 betreft niet bestede doordecentralisatiemiddelen welke
bestemd zijn voor reservering voor toekomstige nieuwbouw of renovatie van Mijnschool en De Lelie.
Balans
De balans van EduCare wordt toegelicht in paragraaf 3.3.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgenomen in de jaarrekening 2021.

3.2 Risico’s en risicobeheersing
Interne risicobeheersings- en controlesysteem
Binnen de afdeling Financiën zijn alle documenten uit de planning- en controlcyclus opgesteld.
Binnen EduCare worden, naast de begroting en het jaarverslag, tussentijdse de kwartaalrapportages opgesteld en
besproken. De afdeling Financiën stelt deze rapportages op twee weken na ieder kwartaal. De rapportages worden
besproken met het bestuur en de raad van toezicht. Schooldirecties hebben de verantwoordelijkheid om binnen hun
budgetten te manoeuvreren. De uitputting van de budgetten is te volgen via het informatiesysteem Capisci. De
liquiditeit voor de komende jaren wordt gepland via de liquiditeitsbegroting. De meerjarenbegroting is een
onderdeel van de begroting en wordt jaarlijks bijgesteld.
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Proces van de meerjarenbegroting 2022 - 2026
Beleidsmatig zijn de jaarplannen en het strategisch beleid als basis gebruikt voor het opstellen van de begroting. In
het najaar wordt de kaderbrief opgesteld, waarna de schooldirecties de jaarplannen opstellen. Vervolgens stellen de
schooldirecties in samenspraak met controller de schoolbegroting op. De meerjarenbegroting en de begroting
worden besproken in de Auditcommissie Financiën van de raad van toezicht. De raad van toezicht keurt vervolgens
de begroting goed.
Interim-controle accountant 2021
Tijdens de interim-controle in november 2021 heeft de accountant geen noemenswaardige bevindingen gedaan.
Controle loonbelasting vanuit de belastingdienst
De belastingdienst heeft haar onderzoek dat was begonnen eind 2020 afgerond eind 2021. In dit onderzoek heeft de
belastingdienst onderzoek gedaan naar:
• Loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en de
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).
Het onderzoek is uitgebreid betreffende het onderdeel:
• Privé gebruik auto
Het onderzoek had betrekking op de periode 2017 en 2018. Door de Belastingdienst is geconstateerd dat in het jaar
2017 te weinig werkgeversheffing ZVW is betaald over de ontslagvergoedingen. Ook is gebleken dat voor één
bedrijfsauto niet overtuigend is aangetoond dat de regeling privé gebruik auto juist en volledig is toegepast. Naar
aanleiding van de uitkomst van het onderzoek zijn de volgende correctieverplichtingen opgelegd;
• Alsnog betalen van de te weinig ingehouden premie ZVW in het jaar 2017 met een totaalbedrag van € 738,-;
• Naheffing privé gebruik auto voor de jaren 2017 t/m 2020 voor in totaal € 7.035.
Europees Sociaal Fonds
De ESF-baten in 2021 waren een bedrag van bijna € 23.000. In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese
Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU. Met REACTEU wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld aan o.a. het Europees Sociaal Fonds (ESF). De aanvullende
middelen kan EduCare inzetten voor arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het vso en het pro,
Deze middelen worden naar verwachting in 2022 ontvangen, waardoor voor 2022 de ESF bijdragen op € 209.000 zijn
begroot.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
We analyseren risico’s en bespreken deze intern binnen het directieberaad. De volgende risico’s worden momenteel
onderkend:
Lerarentekort
EduCare heeft in toenemende mate moeite om voldoende bevoegde leraren aan zich te binden. Dit is een algeheel
landelijke trend, waarbij de verwachting is dat het huidige lerarentekort, zonder ingrijpen op landelijk niveau, zal
oplopen tot 11.000 fte in 2027. Het wordt dus steeds lastiger om bekwame leerkrachten te vinden. In 2021 is
gekozen voor een bovenformatieve ruimte om vanuit de permanente werving die loopt, professionals te binden aan
de organisatie met een blijvend perspectief. In de begroting houden we rekening met 10 fte.

1.

Kleinschaligheid bestuurskantoor
Bij uitval of ziekte hebben we direct derden nodig om op basis van inhuur bij te springen omdat de functies lastig te
vervangen zijn gezien het specifiek karakter van de functie binnen de kleinschaligheid van het bestuurskantoor.

2.
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Toename van controle en regelgeving
Vanuit overheid (OC&W), inspectie en/of accountancy wordt veel gevraagd om transparantie. Dit vraagt helderheid
in bedrijfsvoering en in de ondersteunende structuren en cultuur. Het kost tijd en effort om vanuit de diverse
wetgeving de verantwoording ter hand te nemen; in bijzonder daar waar samenwerken en samenhang gevraagd
wordt.

3.

Vernieuwde bekostigingssystematiek
De vernieuwde bekostigingssystematiek zorgt voor een andere nadere onderverdeling tussen de verschillende
scholen van EduCare en vraagt om een aanpassing vanuit de solidariteitsgedachte. De onderlinge verschillen worden
groter en zijn minder logisch door te vertalen naar de ene betreffende school die een negatieve wissel trekt.

4.

De grootste kansen zijn:
1. Strategische positie in de regio
EduCare heeft een dekkend aanbod van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in het kader van ZML in
huis, waardoor EduCare een strategische positie in de regio heeft en een sterke partner is naar de
samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden.
2. Solidariteit tussen de scholen
Er is een grote mate van solidariteit tussen de scholen van Stichting EduCare, waardoor je als school weet dat je
altijd bij de ander terecht kunt voor informatie en hulp. Samen is er meer slagkracht en kunnen tegenslagen worden
opgevangen.
3. Vermogenspositie
Zoals blijkt uit de financiële kengetallen, heeft Stichting EduCare een goede vermogenspositie. Dit geeft de
mogelijkheid om de komende jaren nieuw beleid in te zetten en dit te bekostigen vanuit de reserves in plaats vanuit
de reguliere exploitatie.
Strategische risicoanalyse en financiële vertaling van de risico’s
In het voorjaar van 2021 heeft EduCare vanuit het strategische beleidsplan de risico’s geïdentificeerd en vertaald in
een kans van optreden en de financiële impact van optreden. Vervolgens is dit in een hoogte van een benodigde
reserve uitgedrukt. Aan de hand van het onderstaand overzicht zijn alle risico’s geclassificeerd.

Range mee te nemen
reserves in dzd €
Financiële
impact bij
optreden

Laag
Gemiddeld
Hoog

Kans van optreden
Laag

Gemiddeld

Hoog

0
50-100
100-200

50-100
100-200
200-500

100-200
200-500
500-1000
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Onderstaand de geïdentificeerde risico’s en de financiële vertaling waarbij een range van laag naar hoog is
aangehouden. De beheersmaatregelen vinden plaats via de jaarplannen. Aanvullend zijn de individuele risico’s bij
elkaar opgeteld en uitgedrukt in een totaalbedrag als een bestemmingsreserve.
Risicogebied

Algemeen
Demografische
ontwikkelingen
Bekostiging OC&W
Lerarentekort
Kleinschaligheid
bestuurskantoor
Toename van
controlemechanismen
vanuit overheid en
regelgeving
Vernieuwde
bekostigingssystematiek

Bijbehorend risico

Kans van
optreden

Financiële
impact

Range tussen
hoog/laag
in dzd €

Daling of toename van de leerlingaantallen met als gevolg
een aanpassing van de organisatie
Instabiliteit in de bekostiging
Inhuur en extra personele verplichtingen
In uitval kwetsbaar waarbij direct externe vervanging wordt
ingeschakeld.
Doelmatigheid, rechtmatigheid vraagt kwalitatief goede en
transparante verantwoordingsstructuur en cultuur

Gemiddeld

Gemiddeld

100

200

Gemiddeld
Hoog
Gemiddeld

Laag
Gemiddeld
Gemiddeld

50
200
100

100
500
200

Laag

Gemiddeld

50

100

Hoog

Laag

100

200

600

1.300

Interne dynamiek waarbij solidariteit voor het totaal onder
druk komt te staan

Strategisch thema 1
Aantrekkelijk werkgeverschap
Stichting 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.
Aantrekkelijke werkgever:
Krapte in de arbeidsmarkt en oplopend ziekteverzuim als
personeelsformatie op orde
gevolg van COVID-19 en langdurig herstel
Aantrekkelijke werkgever:
Toename van werkdruk als gevolg van taakstelling op
Ruimte voor
leerachterstanden
talentontwikkeling
Strategisch thema 2
Kwalitatief onderwijsaanbod
Stichting 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.
Onderwijsaanbod:
Uitbreiding van scholen en de toename prijsontwikkeling in
Adequate huisvesting
de bouw.
De toekomstige huisvestingsplannen in relatie tot de
marktontwikkeling vragen zorgvuldige aandacht en
beheersing van risico’s. De m²-prijs van de gemeenten is
niet toereikend voor het huidige prijsniveau van de markt.
Daarnaast wordt bij alle projecten een eigen bijdrage van
het bestuur gevraagd i.v.m. duurzaamheid en
energiebesparing.
ICT en digitale omgeving

Betrouwbaarheid van het netwerk en
partnership/licenties/data-lek en AVG

Hoog

Gemiddeld

200

500

Gemiddeld

Gemiddeld

100

200

300

700

Gemiddeld

Hoog

200

500

Gemiddeld

Gemiddeld

100

200

300

700

Strategisch thema 3
Specialistisch partner
Stichting 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.
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Specialistisch partner:
verbeteren van
samenwerking

Zowel samenwerken met het speciaal onderwijs als
samenwerken met regulier onderwijs en zorg vraagt een
andere manier van kijken naar het organiseren van werk.

Gemiddeld

Totaal gewenste reserves in de ranges tussen laag en
hoog, in dzd €

Laag

50

100

50

100

1.250

2.800

De tabel laat zien dat de gewenste reserves zich bevinden in de bandbreedte tussen € 1,25 mln en € 2,8 mln.
Als je de range van gewenste reserves afzet tegen reserves eind 2020, ziet het er als volgt uit:
Totaal gewenste reserves in de ranges tussen laag en hoog, in dzd €

1.250 2.800

Reserves EduCare eind 2020 (excl. private reserves)

3.200 3.200

Verschil tussen huidige reserves tussen laag en hoog, in dzd €

1.950

400

In de beheersing van de risico’s houdt EduCare de kengetallen als uitgangspunt, zie hiervoor ook de
continuïteitsparagraaf, de ratio’s en de signaleringswaarde. Rond dit laatste heeft de Auditcommissie Financiën in
2021 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.

3.3 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
EduCare heeft een meerjarenbegroting opgesteld waarin rekening wordt gehouden met een kleine toename van het
aantal leerlingen, mede gebaseerd op gemeentelijke prognoses. 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.
De begroting van 2022 laat een tekort zien van € 560.908. Dit tekort wordt echter veroorzaakt door een eenmalige
verlaging van de rijksbijdragen die plaatsvindt als gevolg van de overgang naar de vereenvoudigde bekostiging
primair onderwijs per 1 januari 2023. De te verantwoorden baten (rijksbijdrage) dalen in de laatste vijf maanden van
boekjaar 2022 eenmalig, waardoor een negatieve impact op het resultaat ontstaat en het eigen vermogen zal
hierdoor gaan dalen.
Dit heeft te maken met het feit dat de minister overgaat van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. In
de huidige schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m
december) minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur per jaareinde in de
administratie een vordering van 7,12% op OCW. Door de overgang naar kalenderjaarbekostiging vervalt deze
vordering.
In een brief van het ministerie van Onderwijs over de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs
wordt beschreven dat de vordering ten laste van het resultaat 2022 moet worden geboekt. Dat betekent een grote
verliespost in het resultaat over 2022. Een afboeking in 2021 is niet mogelijk. Ook de accountants en de PO-Raad
hebben meerdere malen bij het Ministerie om coulance of een overgangsregeling gevraagd. Dit is echter niet
gehonoreerd.
Voor EduCare betekent dit een afboeking van naar verwachting circa € 713.000 welke als negatieve rijksbijdrage is
opgenomen in de begroting. Deze afboeking/last leidt dus tot een lagere vermogenspositie bij schoolbesturen en dus
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ook bij EduCare. Ook beïnvloedt het de financiële ratio’s en kengetallen. Hoewel het ministerie onderstreept dat de
omvang van de bekostiging ongewijzigd blijft, leidt deze nieuwe bekostigingssystematiek er wel toe dat de gehele
sector circa 600 miljoen euro aan vermogen inlevert.
De Wingerd
Kon. Emmaschool
De Springplank
De Arend
Mijnschool
De Lelie
Totaal leerlingen

2022
66
106
209
77
212
235
905

2023
66
110
206
77
210
235
904

2024
66
115
206
82
215
240
924

2025
66
120
210
87
215
245
943

2026
66
125
210
92
210
245
948

Op basis van bovenstaande prognoses van leerlingenaantallen is een berekening van de bekostiging gemaakt
(gebaseerd op de tarieven van schooljaar 2021-2022). De toename van leerlingen leidt vanzelfsprekend tot
structureel hogere baten.
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. De personele formatie wordt uitgebreid door de groei van het aantal
leerlingen. Aangezien vacatures niet altijd tijdig kunnen worden ingevuld, worden enkele medewerkers ingeleend via
derden. Getracht wordt deze inleen kortdurend te houden, aangezien de kosten hiervan hoog zijn.
Kengetallen
Leerlingaantal 1-10
Totale Personele bezetting in FTE
Management /directie in FTE
Onderwijzend personeel in FTE
Overige medewerkers in FTE
Solvabiliteit
Liquiditeit (Quick ratio)
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Kapitalisatiefactor exclusief privaat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

885

905

904

924

943

948

948

171,38
6,28
100,01
65,09
35,8%
1,76
-23,6%
-0,3%
32,2%
26,6%

176,90
7,23
102,40
67,28
37,6%
2,13
-19,2%
2,5%
33,4%
28,2%

187,13
8,89
103,69
74,55
33,6%
2,04
-21,6%
-3,3%
32,9%
27,7%

183,00
9,23
102,14
71,62
32,6%
2,14
-21,3%
-0,7%
34,1%
28,9%

178,06
9,23
101,00
67,83
32,8%
2,23
-20,2%
0,1%
34,9%
29,7%

178,16
9,23
101,10
67,83
32,5%
2,49
-18,5%
0,3%
37,0%
31,8%

177,91
9,23
100,85
67,83
33,2%
2,56
-16,9%
0,4%
37,6%
32,5%

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.
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.
Investeringen die volledig zijn afgeschreven, worden in hetzelfde jaar weer opgenomen. Bij de scholen is met name
sprake van vervangingsinvesteringen en wat uitbreiding vanwege toename van het aantal leerlingen. Ieder jaar
wordt samen met de directeuren de activastaat doorlopen en de wensen voor toekomstige investeringen
geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt ieder jaar het investeringsplan bijgewerkt en in de begroting meegenomen.
Op de langlopende lening van het ministerie van Financiën wordt jaarlijks € 77.000 afgelost.
De berekening van de onderhoudsvoorziening is gedaan aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen welke in
2018 door de Versluis Groep zijn geactualiseerd. De benodigde dotatie aan de voorziening bedraagt in 2022
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€ 337.000. Doordat de komende jaren wat minder onderhoud is gepland, loopt de voorziening licht op naar € 4,2
mln. per jaareinde 2026.

Balans
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

7.307.085
513.500
7.820.585

7.411.582
513.500
7.925.082

7.237.582
513.500
7.751.082

7.063.582
513.500
7.577.082

6.889.582
513.500
7.403.082

6.715.582
513.500
7.229.082

6.541.582
513.500
7.055.082

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1.054.755
1.995.859
3.050.614

1.121.140
2.455.896
3.577.036

1.121.140
2.300.807
3.421.947

1.121.140
2.470.143
3.591.283

1.121.140
2.618.204
3.739.344

1.121.140
3.053.448
4.174.588

1.121.140
3.178.286
4.299.426

10.871.199

11.502.118

11.173.029

11.168.365

11.142.426

11.403.671

11.354.509

1.859.315

1.982.928

1.665.854

1.520.062

1.502.701

1.518.054

1.558.450

1.164.275

1.195.564
273.834

1.225.564
0

1.255.564
0

1.285.564
0

1.315.564
0

1.345.564
0

866.985
3.222.982
2.022.223
1.735.418

866.985
3.561.053
1.944.445
1.677.309

866.985
3.870.651
1.866.666
1.677.309

866.985
4.059.557
1.788.889
1.677.309

866.985
4.098.757
1.711.111
1.677.309

866.985
4.392.426
1.633.333
1.677.309

866.985
4.350.646
1.555.555
1.677.309

10.871.199

11.502.118

11.173.029

11.168.365

11.142.426

11.403.671

11.354.509

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen;
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek;
bestemmingsreserve huisvesting
bestemmingsreserve NPO
Bestemmingsreserve privaat;
Algemene reserve kapitaal
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Staat van baten en lasten
Zoals eerder vermeld wordt in 2023 de vereenvoudigde bekostiging in het primair onderwijs ingevoerd. In verband
met de overgang naar deze nieuwe financieringswijze ontvangen schoolbesturen een aparte lagere toekenning voor
de periode augustus t/m december 2022. De impact van deze eenmalige lagere toekenning van middelen door het
Ministerie bedraagt in 2022 € 713.000, waardoor in 2022 een fors verlies wordt begroot. Ook voor 2023 wordt een
verlies verwacht doordat in dat jaar nog extra personeel wordt ingezet om invulling te geven aan de NPO subsidies.
Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe (primair onderwijs) ligt het verwijzingspercentage in 2021 net iets
boven de 2% (2,06%) wat betekent dat de sbo-scholen voor schooljaar 2021-2022 circa € 61.000 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 2022 en verder ingeschat op € 144.000 op basis van de
huidige contracten.
EduCare begroot beleidsrijk. Aan de hand van strategische thema’s wordt er een kwaliteitsslag doorgevoerd middels
projecten en verbetertrajecten vanuit het directieberaad. Hiervoor is in 2022 € 263.000 gereserveerd in de
begroting. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting in 2022 verantwoord onder de overige lasten (projectkosten).
Bovendien is in de begroting van 2022 € 85.000 aan kosten meegenomen voor het 75 jarig jubileum van EduCare
(onder personele lasten).
Locatie Driekansen in Ermelo wordt in 2021 nieuw gebouwd. De verwachting is dat het schoolgebouw in mei 2022
wordt opgeleverd en dat de school na de zomer in het nieuwe pand start. De huur van het huidige pand is opgezegd
bij ’s Heeren Loo, hierover lopen nog wel gesprekken met ’s Heeren Loo i.v.m. contractvoorwaarden. In de begroting
is uitgegaan van stopzetting van de huurlasten per september 2022.
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Staat van baten en lasten
Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

14.464.651
417.155
567.968

16.128.426
431.171
416.586

16.120.348
409.802
224.883

16.036.623
384.000
232.178

16.050.790
384.000
232.178

16.317.378
384.000
232.178

16.351.044
384.000
233.178

Totaal baten

15.449.774

16.976.183

16.755.033

16.652.801

16.666.968

16.933.556

16.968.222

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

12.810.892
476.089
1.305.266
909.338

13.806.177
518.457
1.228.464
994.740

14.355.928
564.083
1.158.143
1.239.250

14.050.564
583.034
1.045.493
1.091.700

13.935.974
583.339
1.045.493
1.091.700

14.165.208
582.184
1.045.493
1.096.700

14.216.645
544.875
1.041.193
1.095.700

Totaal lasten

15.501.585

16.547.838

17.317.404

16.770.791

16.656.506

16.889.585

16.898.413

-51.811

428.346

-562.372

-117.991

10.461

43.970

69.808

671

391

1.462

2.198

2.177

1.382

587

-51.140

428.736

-560.908

-115.792

12.639

45.353

70.396

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

3.4 Financiële positie
Kengetallen

2021

2020

signaleringsgrens

37,6%
68,5%
2,13
-19,2%

35,8%
65,4%
1,76
-23,6%

25-50%
minimaal 30%
< 0,75
10-40%

2,5%
33,4%
28,2%
10,6%
905
83,4%

-0,3%
32,2%
26,6%
11,5%
885
82,6%

0,00%
<35%
<35%

Balans
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (quick ratio)
Weerstandsvermogen
Exploitatie
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Kapitalisatiefactor exclusief privaat
Huisvestingsratio
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten

EduCare streeft ernaar de kengetallen zoveel mogelijk in overeenstemming met de normen te brengen.
Bovenstaande kengetallen laten zien dat Stichting EduCare ultimo 2021 een financieel gezonde stichting is. Alle
kengetallen bevinden zich ruimschoots boven/binnen de gestelde signaleringsgrenzen behalve het
weerstandsvermogen.
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 2021 berekend op 37,6%. Dit is binnen de bandbreedte. Wanneer we de voorzieningen meenemen in de
solvabiliteitsberekening (solvabiliteit 2) dan is ook dit kengetal verbeterd ten opzichte van vorig jaar door het
resultaat van 2021.
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Liquiditeit geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit over
2021 bedraagt 2,13 en ligt daarmee boven de signaleringswaarde van 0,75. De liquiditeit is mede toegenomen
doordat in 2021 circa € 274.000 meer aan NPO gelden is ontvangen dan besteed.
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 ultimo 2019. De eigen vermogenspositie
bedraagt ultimo 2021 € 4,3 miljoen. Doordat de materiële vaste activa de eigen vermogenspositie overstijgt, is het
weerstandsvermogen negatief. Maar door afschrijvingen op de nieuwbouw en een positief resultaat in 2021 is het
weerstandvermogen verbeterd ten opzichte van 2020.
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 2021 bedroeg 2,5%. Een belangrijk deel
hiervan wordt veroorzaakt door niet bestede NPO gelden in 2021, welke in 2022 en verder alsnog zullen worden
ingezet. Zonder deze niet bestede NPO gelden bedraagt de rentabiliteit over 2021 0,9%.
Een hoge kapitalisatiefactor kan erop duiden dat de stichting te veel 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 2021 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:
Normatief eigen vermogen

€ 5.517.134,60

Het eigen vermogen binnen Stichting EduCare bedraagt ultimo 2021 € 4.319.311. 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 periodiek 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 is het risicobeleid en de risicoparagraaf aangescherpt.
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4. Jaarrekening
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5. Accountantsverklaring
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Bijlage 1

Organogram EduCare

Raad van Toezicht
Bestuurder
Staf
GMR

Directieberaad

Directie De Lelie

MR

Directie Emmaschool

Directie De Springplank

MR

MR

Directie De Arend en
De Wingerd

MR

Directie Mijnschool

MR

Pagina 41 van 54

Bijlage 2

Verslag intern toezicht

In 2021 zijn er zes vergaderingen geweest tussen de rvt en de bestuurder. Eind maart heeft de voltallige raad van
toezicht een bilateraal overleg gevoerd met de voltallige gmr. Daarnaast heeft de rvt haar eigen overleg gevoerd. In
het najaar heeft de rvt haar jaarlijkse informatieve bijeenkomst gehouden met het voltallig directieberaad, inclusief
bestuurder. Er zijn dit kalenderjaar geen schoolbezoeken afgenomen, dit in verband met de corona-epidemie.
Onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen rvt en bestuurder worden hieronder schematisch
weergegeven, gekoppeld aan de wijze waarop de rvt met deze onderwerpen is omgegaan.
Onderwerp

Advies

Huisvestingsaanvraag Koningin
Emmaschool te Nijkerk
Onderwijs kwaliteit, notitie Borgen
en Ontwikkelen
Plannen en begroting 2021
Contract van de accountant
Onderwijs tijdens COVID

Convenant Passend Onderwijs
Zeewolde
Werving directeur de Arend/de
Wingerd te Nunspeet
Subsidieregelingen en NPO
CUMI-telling en vordering
Beheer en DDC Harderwijk
Code Goed Toezicht en Code Goed
Bestuur
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Kwartaalrapportage Q1
Voortgang actiepunten inspectie
Jaarrekening en -verslag 2020
WNT
Werving bestuur secretaresse en
medewerker HR
Kwartaalrapportage Q2
Tussenevaluatie van de
jaarplannen van de scholen
Dialoog met de directeuren
Concept kaderbief 2022
Stakeholdersbeleid
Kwartaalrapportage Q3
Statuten wijziging EduCare –
concept
Aanpassing reglement intern
toezicht – concept

Goedkeuring Klankborden

Informeren

27-01-2021
27-01-2021
27-01-2021
27-01-2021
27-01-2021
24-03-2021
19-05-2021
15-09-2021
15-12-2021
24-03-2021
24-03-2021
24-03-2021
24-03-2021
24-03-2021
24-03-2021
19-05-2021
19-05-2021
19-05-2021
19-05-2021
27-10-2021
16-06-2021
16-06-2021

15-09-2021
15-09-2021
15-09-2021
15-09-2021

15-09-2021
27-10-2021
27-10-2021
27-10-2021
27-10-2021
27-20-2021
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Aanpassing reglementen
auditcommissies
Toezichtsvisie en toezichtskader –
concept
Remuneratiecommissie
Plannen en begroting 2022
Strategisch huisvestingsplan
EduCare – concept

27-10-2021
12-11-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021
15-12-2021

De Raad van Toezicht (rvt) van EduCare ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald die wettelijk en
maatschappelijk van EduCare mogen worden verwacht en dat de algemene gang van zaken plaatsvindt op een te
verantwoorden wijze. Vanuit dat kader ziet de rvt o.a. toe op doelmatigheid en rechtmatigheid van de inzet van de
onderwijsmiddelen. Het toezien op de doelmatigheid (efficiënt inzet van de middelen) wordt zichtbaar in het
bespreken van de kaderbrief en de beleidsrijke begroting, zoals opgesteld door de bestuurder. Ook het aanbieden
van het bestuursformatieplan ziet de rvt als een instrument ter toetsing op de doelmatigheid. Middels het
aanbieden vanuit de bestuurder van de kwartaalrapportages en het bespreken daarvan vindt achteraf toezicht plaats
op de doelmatigheid; dit als onderdeel van toezicht op de strategische beleidscyclus, inclusief middelenkant.
De rechtmatigheid (in overeenstemming met de geldende regels en besluiten) toetst de rvt vanuit de bevindingen
van de door haarzelf aangewezen accountant en de verdiepende gesprekken in de auditcommissie Financiën. In
2021 heeft de raad de accountant opnieuw gecontacteerd en jaarlijks, alvorens de accountant met de uitvoering
begint, benoemt de rvt mogelijk extra onderwerp waar de accountant specifiek op toetst. Vanuit ditzelfde kader
heeft de toezichthouder een onderzoek laten uitvoeren door de accountant omtrent de verstrekking van de CUMIgelden. Vanuit dit onderzoek heeft de raad een transparant en objectief beeld kunnen krijgen aangaande de gang
van zaken op 1 van de scholen.
Daarnaast ziet de rvt erop toe dat het bestuur van de stichting op adequate wijze bestuurt op het gebied van
onderwijs, kwaliteit, huisvesting, financiën en bedrijfsvoering. In 2021 heeft de rvt een toezichtkader ontwikkeld
vanuit de code Goed Toezicht en de code Goed Bestuur van de PO-Raad, als leidraad voor haar toezichthoudende
taak.
2021 was ook voor de raad van toezicht een bijzonder jaar, een jaar waarin de wereld in de ban was van de
coronacrisis. Het onderwijs werd hiermee voor een grote opgave gesteld, en er werd veel verlangd van de
creativiteit en het uithoudingsvermogen van alle medewerkers en het bestuur van stichting EduCare. De raad van
toezicht spreekt op deze plek haar waardering uit voor iedereen die zich heeft ingespannen om deze uitdagingen het
hoofd te bieden.
De rvt bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden nemen zitting voor een termijn van vier jaar. Zij
treden af volgens een door de rvt vastgesteld rooster. Ze zijn herkiesbaar na de eerste termijn van vier jaar. Een
overzicht van de vergoeding voor de leden van de rvt ( vacatiegelden) verwijzen we naar de jaarrekening.
In 2021 nam de raad van toezicht afscheid van Karen Endendijk en van Thijs van Daalen. De Raad van Toezicht heeft
in een goede opvolging kunnen voorzien door de voordracht van Esther Heutink en Wilfred Juurlink.
De rvt kwam zes keer bijeen voor een reguliere vergadering, in bijzijn van de bestuurder. Inhoudelijk heeft de raad
kritisch gekeken naar haar eigen functioneren aan de hand van de code Goed Toezicht. In november heeft de raad,
onder begeleiding van een extern deskundige, haar bevindingen omtrent de kwaliteit van toezicht beschreven een
het toezichtsvisie en toezichtskader. Hiermee heeft de raad een groot effect bereikt in transparantie en het toezicht
geprofessionaliseerd.
Ook de start van de auditcommissie onderwijs en kwaliteit heeft zijn effect laten zien in het ondersteunen van de
bestuurder en directie in het werken vanuit onderwijsopbrengsten en datagestuurd werken. Hiermee hebben de
adviezen van de inspectie een zichtbare bijdrage geleverd aan de verbetering van de kwaliteit.

Pagina 43 van 54

Ook heeft de raad van toezicht de basisdocument van waaruit er toezicht wordt gehouden onder de loep genomen
vanuit de nieuwe code Goed Toezicht. Een eerste concept is in het najaar opgesteld en zal in het voorjaar van 2022
worden vastgesteld.
De remuneratiecommissie heeft in 2021 tweemaal een gesprek gevoerd met de bestuurder over het functioneren
van de bestuurder in het algemeen.
De auditcommissie Financiën vergadert als regel drie keer per jaar; waarbij de accountant aansluit in de
voorjaarsvergadering van de auditcommissie.
Rond de horizontale verantwoording heeft de bestuurder het stakeholdersbeleid beschreven en voorgelegd aan de
raad van toezicht. Ten behoeve van de eigen ontwikkeling werden door de individuele leden cursussen gevolgd of
congressen bezocht van o.a. het VTOI-jaarcongres en/of de professionaliseringsmeeting van Verus.
Afsluitend ziet de Raad van Toezicht terug op een bijzonder maar bovenal constructief jaar. Waarin de identiteit van
Stichting Educare ook op verschillende momenten tot haar recht kon komen.
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Bijlage 3

Jaarverslag van de GMR

In 2021 zijn er drie vergaderingen geweest tussen de gmr en de bestuurder. Daarnaast is er zijn een aantal
vergaderingen buiten de bestuurder om geweest. Eind maart 2022 heeft de gmr met de voltallige raad van toezicht
een bilateraal overleg gevoerd.
Onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen van de gmr met de bestuurder worden hieronder schematisch
weergegeven, gekoppeld aan advies- of instemmingsrecht dan wel ter informatie zijn voorgelegd.
Onderwerp
Begroting 2021
Schoolsluiting en COVID-19
Statuten GMR en reglementen
Actualiseren managementstatuut EduCare
Inspectierapport en acties gmr
Reflectie op samenwerking
Toevoegen functie leerkrachtondersteuner B
in functiegebouw
Voorstel aanpassing reglementen gmr en mr
door Verus
Bespreken tussenevaluatie EduCare
Uitkomsten
medewerkers tevredenheidsonderzoek
‘werkbeleving in coronatijd’

Advies

Instemming

Informerend
30-03-2021
30-03-2021

30-03-2021
30-03-2021
30-03-2021
25-05-2021
25-05-2021
12-10-2021
12-10-2021
12-10-2021

Toelichting
Samenstelling en taakverdeling: De gmr bestaat uit 12 leden: elke school vaardigt een ouder en een personeelslid af
naar de gmr. Een gmr-lid heeft meestal zitting in de mr van de betrokken school/ Formeel conform de statuten zou
dit verplicht moeten zijn, maar in praktijk blijkt dit echter vaak niet haalbaar te zijn. In de nieuwe statuten en
reglementen willen we dit goed beschrijven, kijkend naar haalbaarheid en realiteit.
In mei 2021 heeft de voorzitter aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden in de gmr. Ook de externe
ondersteuning van het secretariaat gaf aan te stoppen. Daarnaast zijn er veel wisselingen van gmr-leden geweest in
het afgelopen jaar, met name rond de zomer.
In het kalenderjaar 2021 heeft de gmr drie keer vergaderd met de bestuurder. Na de zomervakantie is de nieuwe
voorzitter gestart en is er ook een externe secretaresse aangesteld voor de gmr.
Dit jaar zijn er twee leden van de rvt afgetreden. In maart 2021 heeft de voorzitter van de gmr als adviseur
deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor twee nieuwe leden van de rvt.
Terugkijkend op het afgelopen jaar, was het voor de gmr een bewogen jaar. Nadat de samenwerking met de
bestuurder aan het begin van het jaar moeizaam verliep, heeft de gmr een pas op plaats gemaakt. De coaching
vanuit de vakbond heeft de gmr geholpen om halverwege dit jaar een nieuwe start te maken met de bestuurder.
Hierbij ligt de nadruk op samen weer vooruit te kijken en met elkaar de belangen van de stichting te behartigen. De
gmr en de bestuurder hebben een professionele en constructieve samenwerking, waarbij de gmr een actieve rol
heeft in het toetsen van het beleid van Educare.
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De wisselingen in de bezetting van de gmr heeft voor veel nieuwe leden gezorgd als ook een nieuwe voorzitter. In
2022 zal er getracht worden de gmr volledig te bezetten met een ouder- en personeelslid die elke school
vertegenwoordigt.
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Bijlage 4

-

overzicht van de leeropbrengsten van de scholen

SBO de Springplank te Harderwijk
Leerling ontwikkeling
Jaar
2014
Aantal leerlingen
219

2015
197

2016
187

2017
175

2018
182

2019
206

2020
206

2021
209

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 2021 gingen er
meer kinderen naar het Praktijkonderwijs, echter zijn er geen kinderen uitgestroomd naar VSO Cluster 3. Percentage
leerlingen VMBO is gelijk gebleven. 2 leerlingen zijn naar de Rietschans (VSO cluster 4) in Ermelo uitgestroomd, op TL
niveau.
De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt:
Schooljaar

Schooltype

Totaal

PRO

VMBO

Cluster 3

Cluster 4

2021

25

11

x

2

overige

schoolverlaters
38

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
34,8 (drempel)
41 (AVI)

Rekenen
in dle4
35,4

Spelling in Begrijpend
dle
lezen – dle
37,8
36

2021

79

2020

78

33,6 (drempel)
42 (AVI)

36

36

34,2

2019

77

28,6

35,4

33

33

5,3 % < uitstroombestemming
92,1 % = uitstroombestemming
2,6 % > uitstroombestemming
6,3 %
90,6 %
3,1 %
11 %
69 %
20 %

<
=
>
<
=
>

uitstroombestemming
uitstroombestemming
uitstroombestemming
uitstroombestemming
uitstroombestemming
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 sociaalemotionele problematiek speelt hierin een belangrijke rol. Als school zijn we daarom in september 2021 gestart met
de training Trauma sensitief werken voor alle medewerkers van de Springplank.
In 2021 is er ook weer een schoolsluiting geweest. De kinderen hebben gedurende een aantal weken onderwijs op
afstand gekregen. Welk effect dit heeft gehad op de resultaten van de leerlingen is lastig te zeggen. Als we kijken
naar de schoolverlaters 2021 is op het gebied van rekenen is het resultaat gering achteruit gegaan, bij spelling en
begrijpend lezen is dit juist weer iets vooruit gegaan.

4

dle = didactisch leeftijds equivalent
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SBO Koningin Emmaschool & SO de Lelie te Nijkerk
Leerling ontwikkeling
Jaar
2014
Aantal leerlingen
114

2015
115

2016
108

2017
87

2018
93

2019
98

2020
97/32 ( SBO-SO)

2021
107/32
(SBO-SO)

Lelie Nijkerk
De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt:
Schooljaar

Schooltype
PRO

VMBO

2021

Totaal
Cluster 3

Cluster 4

overige

3

schoolverlaters
3 SO

De gemiddelde opbrengsten van de eindgroep waren
Schooljaar

2021

Gemiddeld IQ

63 SO

Gemiddelde opbrengst

Instroom/uitstroom
ontwikkelingsperspectief

Technisch
lezen - dle

Rekenen
in dle

Spelling in
dle

Begrijpend
lezen - dle

3,6 SO

3 SO

3,3 SO

3,3 SO

% < uitstroombestemming
100 SO % = uitstroombestemming
% > uitstroombestemming

Koningin Emmaschool
De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt:
Schooljaar

Schooltype

Totaal

PRO

VMBO

2021

7

11

Cluster 3 VSO

Cluster 4 VSO

overige

18 SBO

2020

10

8

18 SBO

2019

7

12

2

schoolverlaters

21 SBO

De gemiddelde opbrengsten van de eindgroep waren
Schooljaar

Gemiddeld IQ

Gemiddelde opbrengst

Instroom/uitstroom
ontwikkelingsperspectief

Technisch
lezen - dle

Rekenen Spelling in
in dle
dle

Begrijpend
lezen - dle

2021

84,22

33,39

37,89

33,7

32,11

2020

80.42

32.9

31.79

33.8

35.11

2019

84.5

26.7

36.18

33.3

35.27

11 % < uitstroombestemming
83 % = uitstroombestemming
6 % > uitstroombestemming
2,5 % < uitstroombestemming
92,5% = uitstroombestemming
5 % > uitstroombestemming
0 % < uitstroombestemming
71 % = uitstroombestemming
29 % > uitstroombestemming
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Korte toelichting van de directeur:
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 uit naar het VSO ZML.
Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten:
Op basis van het gemiddelde IQ en de opbrengsten zijn de uitstroom bestemmingen in overeenkomst met die
gegevens. De meeste leerlingen stromen uit overeenkomstig hun start ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden
over de uitstroom van de leerlingen.
De Koningin Emmaschool (SBO) en de Lelie Nijkerk werken met het programma ZIEN. We zijn tevreden over de
uitkomsten. Er wordt gebruik gemaakt van kindgesprekken om de uitkomsten te monitoren. De uitkomsten van de
leerkrachten worden besproken in intervisievorm met verschillende groepen.

Een aantal zaken wordt als (zeer) zorgelijk ervaren:




Door de schoolsluiting en alle quarantaines van het personeel zijn niet alle onderdelen van het schoolplan
doorlopen en ook een aantal onderdelen niet in het tempo zoals we zouden willen.
We maken ons grote zorgen over het lerarentekort. Vervanging bij afwezigheid personeel vraagt heel veel van
het team en is soms niet meer mogelijk. Groepen zijn dan thuis omdat er geen oplossing meer is.
Door de schooolsluitingen maken we ons zorgen om een aantal leerlingen. Op groepsniveau en leerlingniveau
zijn er analyses gemaakt. De NOP gelden worden vooral ingezet voor extra handen in de klas.
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SBO de Arend te Nunspeet
Leerling ontwikkeling
Jaar
2014
Aantal leerlingen 122

2015
112

2016
92

2017
77

2018
77

2019
76

2020
76

2021

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

2021

7

5

2

14

2020

6

5

2

13

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

2021

71

16,7

20,1

26,8

23,2

2020

72

25,7

23,9

28,9

25,9

2019

72

14,6

20

26,8

22,9

7,1 % < uitstroombestemming
78,6% = uitstroombestemming
14,3 % > uitstroombestemming
% < uitstroombestemming
100 % = uitstroombestemming
% > uitstroombestemming
7,1 % < uitstroombestemming
85,7% = uitstroombestemming
7,1 % > 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.

Pagina 50 van 54

(V)SO de Wingerd te Nunspeet
Leerling ontwikkeling
Jaar
2014
Aantal leerlingen
94

2015
93

2016
80

2017
62

2018
61

2019
68

2020
70

2021
66

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. Er zijn 9 leerlingen vanuit het SO uitgestroomd richting VSO en
zijn dus op De Wingerd gebleven. Er zijn 9 leerlingen daadwerkelijk uitgestroomd uit het VSO. Hiervan zijn 3
leerlingen naar activerende dagbesteding uitgestroomd, 3 leerlingen naar arbeidsmatige dagbesteding en 1 leerling
naar een reguliere arbeidsplaats met subsidie.
De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt:
Schooljaar

Totaal
Dagbesteding

Arbeid

2021

9

(V)SO

MBO

VMBO

8

1

18 (9)

2020

6

3

1

10

2019

6

3

3

13

2

Overige

schoolverlaters

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 volgende tabellen:
% onder het streefniveau
20172018201920202018
2019
2020
2021
23
7
25
15

SO: Leren leren
SO: sociale
16
15
20
33
competentie
SO: Rekenen
18
10
30
18
SO: Technisch
6
lezen
SO: Onze ambitie is maximaal 25 % onder het streefniveau.

20172018
35

% op het streefniveau
2018201920202019
2020
2021
27
17
26

% boven het streefniveau
2017201820192020 –
2018
2019
2020
2021
42
66
58
59

27

9

24

20

57

75

56

47

21

10

18

12

62

80

52

70

14

80

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten:
In schooljaar 2020-2021 zien we in het SO dat onze ambitie niet behaald is op het gebied van sociale competentie.
We zetten hier nu op in door vanuit NPO in te zetten op lessen rondom culturele vorming door Cultuurkust waarmee
leerlingen in staat worden gesteld om sociaal emotioneel te groeien. Daarnaast heeft de SEO-werkgroep als
opdracht mee gekregen om te kijken of er voor het ZML een aansluitende methode is die past bij onze visie voor het
sociaal emotionele leren van onze leerlingen. Ook is de SEO-werkgroep bezig om vanuit ZIEN te werken met een
preventieve aanpak aan de hand van afspraken en regels die aandacht krijgen in de groepen.
We zien ook een hoog aantal leerlingen die juist een hoog percentage boven het streefniveau heeft behaald bij het
technisch lezen en rekenen. Hierbij stellen we ons de vraag of we de ambities voor deze leerlingen wel hoog genoeg
inzetten. Hier wordt dit schooljaar goed naar gekeken tijdens de tussenevaluatie en eindevaluatie van het OPP.
Bij het VSO valt op dat onze ambitie van 80% niet is behaald. Met 80% hebben we fors ingezet op een hoge ambitie
en dat in een periode van corona en schoolsluiting, 75% is minimaal vereist. We zien dat dan schriftelijke taal wel
binnen deze marge valt. Rekenen valt hier fors buiten. Dit kan te maken hebben met dat het praktisch rekenen
minder aan bod is gekomen zoals meten/wegen en geld rekenen. Daarnaast behoeft de leerlijn rekenen een nieuwe
update. Er zijn teveel deelleerlijnen waardoor het plannen van doelen nauwelijks haalbaar is en leerlingen die al
stage lopen en nog maar enkele dagen op school de hoeveelheid doelen niet meer kunnen behalen. Dit jaar wordt in
het VSO extra toegezien op het plannen van doelen in LVS Doen-in.
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(V)SO de Lelie te Harderwijk en Ermelo
Leerling ontwikkeling
Jaar
2014
Aantal leerlingen 136

2015
137

2016
147

2017
155

2018
182

2019
209

2020
222

2021
235

Het leerlingenaantal is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid, de groei zit nu met name in het SO. Daarnaast is De
Lelie in samenwerking met De Springplank een observatiegroep SBO/SO gestart, deze leerlingen staan ingeschreven
bij SBO De Springplank.
Uitstroom en opbrengsten
Het aantal schoolverlaters lijkt wat groter dan voorgaande jaren, het aantal schoolverlaters van het SO wat
doorgestroomd is naar de VSO afdelingen van de Lelie was dit jaar significant groter.
In het overzicht van de uitstroom hebben we het Praktijkonderwijs als een aparte categorie toegevoegd
De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt:
Schooljaar
2021
2020
2019

Totaal
(V)SO

MBO

PrO

VMBO

Dagbesteding

Arbeid

4 SO /
20 VSO
2 SO /
8 VSO
2 SO /
15 VSO

1

2

1

13

1

Overige

schoolverlaters

1

23

1

1

36

3

2

4

26

42

De resultaten van het onderwijs van 2021 zijn onder invloed geweest van de effecten van de pandemie in 2021. De
Leerlingen hebben effectief minder lestijd gehad. Ondanks deze effecten hebben we voor alle onderdelen het
streven behaald 75% van de leerlingen hebben op of boven het streefniveau gescoord.

SO: Leren leren
SO: sociale
competentie
SO: Rekenen
VSO: Werknemersvaardigheden.
VSO: sociale
competentie
VSO: rekenen

% onder het streefniveau
2018201920202019
2020
2021
17
25

20182019
57

% op het streefniveau
201920202020
2021
25

% boven het streefniveau
2018201920202019
2020
2021
26
50

20

20

33

30

47

50

11

10

51

40

38

50

20

47

87

40

30

0

48

79

38

10

44

80

36

2

23

13

14

11

20

18

20
20

30
50

40
50
30

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten:
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.
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Praktijkonderwijs Mijn School

Leerling ontwikkeling
Jaar
2014
Aantal leerlingen
189

2015
194

2016
186

2017
188

2018
202

2019
207

2020
215

2021
212

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 d.m.v. 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 activiteit gerichte 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
2021
2020
2019

Dagbesteding
2%
3%
2%

Beschut
werk
22%
5%
8%

Vrij
bedrijf
40%
43%
46%

Vervolgonderwijs
23%
49%
38%

Verhuizing
5%
3%

Overige
8%
3%

Totaal aantal
schoolverlaters
40
44
37

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 zijn in 2021-2022 gestart met een speciale leerroute voor leerlingen die
gebaat zijn een meer theoretische aanbod. Hiermee bieden we, voor de zij-instromers van het VMBO en de
schakelklassers die 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/ gedragsproblemen die belemmerend werken voor het kunnen
vinden van duurzame arbeid bemiddelen we via de gemeente.
Opmerking: We werken voor het derde jaar met een nieuw leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat de
uitstroomprofielen inzichtelijk zijn van 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
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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

Pagina 54 van 54

