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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Onderwijsgroep EduMare, een jonge, trotse en 
ambitieuze organisatie. Ontstaan vanuit een bestuurlijke fusie van vier schoolbesturen met 
als belangrijkste drive: de krachten bundelen in het belang van goed onderwijs met gelijke 
kansen voor alle kinderen op Voorne-Putten en in Rozenburg. Een nieuw bestuur, opgericht 
op 1-8-2020, midden in het Coronatijdperk, waar - door alle beperkingen - de 
‘wittebroodsweken’ er heel anders uitzagen dan we ons hadden voorgesteld. 

 
Krachten gebundeld 
Het eerste volledige kalenderjaar van ons jonge samenwerkingsbestuur was uitdagend. Een 
jaar waarin nauwelijks sprake was van continuïteit en stabiliteit in het onderwijs. Waarin we 
te maken hadden met sluiting van scholen, thuisonderwijs, volop veranderende regels t.a.v. 
snottebellen en quarantaines en natuurlijk ook het lerarentekort. 

 
Ongelooflijk waar onze collega’s in de scholen voor kwamen te staan. In sommige weken 
was onderwijs nauwelijks te realiseren. Directeuren hadden een dagtaak aan de 
quarantaine-administratie, het organiseren van vervanging en een zorgvuldige 
communicatie. 

 
Tegelijkertijd zagen we hier de kracht van onze samenwerking. Op alle niveaus werden de 
krachten gebundeld om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. En zagen we hoe 
leerteams als het even kon, gericht bleven op het verder ontwikkelen van het onderwijs. 

 
Op deze plek spreken we graag nogmaals onze waardering uit voor de enorme inzet van alle 
collega’s. In al onze ambitie vergeten we soms wel eens om simpelweg uitgesproken trots te 
zijn op onze organisatie, onze mensen en onze leerlingen. We spreken dat hier dus graag 
vol overtuiging uit: we zijn ontzettend trots op onze scholen en al onze mensen die elke 
dag weer ontzettend hard werken aan goed onderwijs! 

 
Publieke waarde  
Om haar publieke waarde als onderwijsorganisatie te kunnen nastreven heeft EduMare een 
gezamenlijke en duidelijke visie op onderwijs. 
 

 
 
 

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Op de scholen van EduMare zijn 
alle leerlingen welkom en worden rechtvaardige kansen geboden aan alle kinderen, 
ongeacht achtergrond en milieu. De scholen hebben hoge verwachtingen van kinderen 
en garanderen goed onderwijs, waarin drie doelen worden nagestreefd: 

- het aanleren van kennis en vaardigheden; 
- burgerschapsvorming; 
- persoonsvorming. 

 



 

De scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen de drie onderwijsdoelen om 
zo de kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die 
vaardig, waardig en aardig zijn. De doelen op het gebied van burgerschap en 
persoonsvorming worden op de scholen mede ingekleurd door de levensbeschouwelijke 
identiteit van de school, die passend moet zijn bij de achtergrond van de schoolpopulatie. 
Deze diversiteit wordt gewaardeerd en gekoesterd. 

 
De onderwijsomstandigheden waren verre van ideaal in 2021. De cognitieve resultaten 
waren lager dan voorgaande jaren, waarbij vooral het rekenonderwijs zichtbaar onder druk 
heeft gestaan. Inmiddels zijn er, na een grondige analyse, goede en duurzame plannen 
gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). NPO is er voor herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona. Hoewel de situatie op de scholen nog 
steeds pittig is, worden de NPO-plannen zo goed als mogelijk uitgevoerd. 

 
Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ons onderwijsaanbod aan 
meer- en hoogbegaafde leerlingen en aan anderstalige leerlingen. Het eerstgenoemde 
onderzoek is afgerond en de resultaten worden gedurende 2022 verwerkt tot een plan van 
aanpak. Het tweede onderzoek is nog gaande. 

 
Het burgerschapsonderwijs op onze scholen zal, mede op basis van de nieuwe wetgeving, 
verder worden aangescherpt. Hiervoor is een plan van aanpak ontwikkeld, waarbij identiteit, 
diversiteit en inclusie belangrijke pijlers zullen zijn bij het verder ontwikkelen van het 
burgerschapsonderwijs op onze scholen. 

 
Bedrijfsvoering 
EduMare is een financieel sterke organisatie met een ruim publiek vermogen. Door te 
investeren in kwaliteit van onderwijs, onze medewerkers en hun ontwikkeling wordt het 
vermogen weloverwogen afgebouwd. Door de extra subsidiemiddelen die in 2021 ter 
beschikking kwamen blijft de afbouw achter op de planning. De voorgenomen investeringen 
in onder meer het High Performing Schools (HPS)-scholingstraject zijn wel uitgevoerd en we 
zien dat de twaalf scholen die gestart zijn in 2021 goede stappen maken op het gebied van 
schoolontwikkeling. Een ruime meerderheid van onze scholen neemt inmiddels deel aan dit 
programma. 

 
Op het gebied van strategisch personeelsbeleid hebben we, als gevolg van onderbezetting in 
de bestuurlijke ondersteuning, nog niet alle gewenste stappen kunnen zetten. Wat betreft het 
urgente probleem van het leerkrachtentekort hebben we een taskforce opgericht die een 
extra impuls geeft aan het Actieplan Leerkracht. 

 
In 2021 hebben we samen met de interne toezichthouders en een afvaardiging van 
directeuren goed nagedacht over de bestuurlijke structuur van de organisatie. In het tweede 
deel van het kalenderjaar is de structuur geïmplementeerd en zijn vacante sleutelposities 
van onder meer business controller en strategisch HRM adviseur ingevuld. We komen nu toe 
aan het realiseren van onze ambities op het gebied van strategische personeelsplanning als 
ook het verder ontwikkelen van het kwaliteitsdenken in ons handelen. 
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We zijn bijzonder trots op de ontwikkeling van de VPR Academie, de directeurenleerkringen 
die steeds meer hun leidende rol in beleidsontwikkeling nemen, het gezamenlijke 
opleidingstraject voor MBO studenten van het Albeda, de samenwerking met de andere 
besturen in de regio via de VPR Pool, de samenwerking met de drie Rotterdamse PABO’s, 
de realisatie van een nieuwe samenwerkingsschool in Hellevoetsluis en het openen van het 
prachtige nieuwe Kindcentrum De Samenstroom, waar de beweging naar inclusiever 
onderwijs steeds meer gestalte krijgt. 

 
Verantwoording en toezicht 
Binnen EduMare zijn we met elkaar verantwoordelijk voor goed onderwijs op onze scholen 
en werken we constructief met elkaar en met derden samen om onze opdracht te realiseren. 
Vertrouwen in het vakmanschap van onze mensen staat voorop en we vinden het belangrijk 
dat scholen in het primaire proces veel ruimte hebben voor eigen beleid. We proberen 
verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het primaire proces te leggen en hierin optimaal te 
ondersteunen. Bij verantwoordelijkheid hoort automatisch dat we ook verantwoording 
afleggen. Dat doen we niet alleen door middel van dit bestuursverslag, maar ook tussentijds 
door middel van het bespreken van (bestuurs)rapportages in de regioraden, de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Een 
volgende stap die we willen nemen is het uitbreiden van de horizontale verantwoording van 
de Regionale Overleggen Kwaliteit (ROK’s) om zodoende de collectieve denkkracht binnen 
onze organisatie nog verder te benutten. 

 
We streven daarnaast naar een hoge mate van transparantie en we hechten belang aan 
persoonlijk contact met belanghebbenden. We zetten daartoe bewust en proactief diverse 
interne en externe kanalen in, waaronder de bestuurs- en scholenwebsites, nieuwsbrieven 
en oudercommunicatiemiddelen. Bijzondere aandacht vragen we voor ons jaarlijkse 
leerlingencongres, waarin leerlingen van al onze scholen ons adviseren op belangrijke 
strategische onderwerpen. 

 
In 2022 staat de actualisatie van het strategisch beleid op de agenda. Nu er weer ruimte is 
voor de persoonlijke ontmoeting, organiseren we een aantal inspiratiebijeenkomsten voor 
verschillende groepen belanghebbenden, waar we in gesprek zullen gaan over wat goed 
gaat en wat nog beter kan op het gebied van een aantal relevante thema’s. 

We hopen dat u na het lezen van ons bestuursverslag geïnspireerd bent geraakt om met ons 
mee te denken over de toekomst. We ontmoeten u daar graag! 

 
Namens alle directeuren en de collega’s van het bestuurskantoor van EduMare, 

 

Ingrid van Doesburg 
Voorzitter College van Bestuur 
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1.  HET SCHOOLBESTUUR 
 

1.1 Profiel 
 

Waar staan we voor 
Op onze scholen zijn alle leerlingen welkom. Als onderwijsgroep willen wij rechtvaardige 
kansen bieden aan alle kinderen, ongeacht achtergrond en milieu. Onze scholen hebben 
hoge verwachtingen van kinderen en garanderen goed onderwijs. Ons onderwijs streeft drie 
onderwijsdoelen na, te weten het aanleren van kennis en vaardigheden, 
burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed 
evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. 

 
Kennis en vaardigheden 
Kennis is de basis van ons denken en geeft leerlingen autonomie en respect binnen een 
democratische samenleving, die tevens afhankelijk is van die kennis om goed te kunnen 
functioneren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. 

 
Wereldburgerschap 
Wereldburgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie 
tot de toekomst van onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige 
samenleving. 

 
Persoonsvorming 
Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en 
waarden. Ze leren om de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en 
verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen. 

 
Waar gaan we voor 
Scholen spelen een belangrijke rol in het toekomstige succes van het leven van leerlingen en 
hun gemeenschap. We willen jonge mensen een fundament geven op basis waarvan zij 
kunnen uitgroeien tot actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers, die de samenleving om 
hen heen begrijpen en die in staat zijn het verschil te maken in die samenleving. 

 
We zijn ervan overtuigd dat het best mogelijke onderwijs kan worden verkregen door 
samenwerking. Door het bundelen van onze krachten ontstaat een vrij verkeer van kennis, 
kunde, personeel en leerlingen. Hierbij ligt de focus op het verder verbeteren van het 
onderwijs: ‘elke dag samen een beetje beter’. Om dit te bereiken werken alle EduMare-
scholen samen met elkaar, met ouder(s) en verzorger(s), samenwerkingspartners en met 
leden van de gemeenschap. Daar gaan we voor! 

 

Ga voor het volledige Strategisch beleidsplan naar: www.edumarevpr.nl 
  

http://www.edumarevpr.nl/


 

Toegankelijkheid & toelating 
Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 
Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid 
van die waarden. De scholen van EduMare kennen geen apart toelatings- en 
verwijderingsbeleid en handelen volgens de in de Wet op het primair onderwijs (WPO) 
vastgelegde wettelijke toelatingsprocedure. 

  
Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar 
hebben bereikt.  Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, 
een school of afdeling voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet 
onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet onderwijs zijn toegelaten, 
toelatingstijdstippen vaststellen op ten minste een maal per maand.  In de periode vanaf de 
leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het bevoegd 
gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn geen leerlingen 
in de zin van de wet. 

  
Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het 
volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het 
einde van het schooljaar de school, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat. 
In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de 
leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 

  
De beslissing over de toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. 
De toelating tot de scholen is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin 
van artikel 8 van de Vreemdelingenwet (2000) en is niet afhankelijk van een geldelijke 
bijdrage van ouders. 

 
Toelating is altijd het uitgangspunt, weigering is een uitzondering. De scholen van 
Onderwijsgroep EduMare mogen een kind niet weigeren wegens godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvattingen. Het bevoegd gezag kan een leerling alleen weigeren op 
basis van criteria die in het toelatingsbeleid van de betreffende school staan (en dus vermeld 
zijn in de schoolgids). Op het moment van aanmelding moet het toelatingsbeleid bekend zijn 
bij ouders. Weigering op grond van criteria die niet in de schoolgids vermeld staan vragen 
om een zwaardere motivering, dan gronden die vooraf bekend zijn. 
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1.2 Organisatie 
 

Gegevens van de organisatie 
Naam bevoegd gezag Onderwijsgroep EduMare 
Bestuursnummer 41570 
Adres Gemeenlandsedijk Noord 26A, 3216 AG Abbenbroek 
Website www.edumarevpr.nl 
Telefoon 0181 391044 
E-mailadres Secretariaat@edumarevpr.nl 

 

Gegevens van de bestuurder 
Naam Mevr. I. van Doesburg 
Functie Voorzitter College van Bestuur 
Nevenfuncties 
(niet-conflicterend met 
bestuursfunctie) 

Vicevoorzitter Deelnemersraad OnderwijsCollectief 
VPR PO 
Lid stuurgroepen van de opleidingsscholen TMO (met 
de Thomas More Hogeschool) en AOS3R (met de 
Hogeschool Rotterdam). 
Lid adviescollege CED-Groep 

Noot: Tot 1 september 2021 was dhr. H. de Kock lid College van Bestuur 

 

Scholen 

Een overzicht van onze scholen met brinnummer is opgenomen in bijlage 2. 
Ontdek onze scholen op onze website: https://edumarevpr.nl/scholenoverzicht/. 

 

 

  

http://www.edumarevpr.nl/
mailto:Secretariaat@edumarevpr.nl
https://edumarevpr.nl/scholenoverzicht/


 

Organisatiestructuur 

Figuur 1 - Schematische weergave van de organisatiestructuur van Onderwijsgroep EduMare 

Governance 
Per 1 augustus 2021 is sprake van een ‘eenhoofdig bestuur’. Tot 1 augustus 2021 was er 
een tweehoofdig bestuur. Belangrijkste argument voor deze verandering, is een organisatie 
te willen zijn waarbij besluitvorming meer vanuit en nabij het primair proces plaatsvindt, zodat 
voorstellen in de organisatie worden ontwikkeld en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in 
de organisatie is belegd. Een dergelijk besturingsmodel is gebaseerd op de 
besturingsfilosofie van gespreid leiderschap. 

In de kern vindt de governance decentraal plaats: 

• Via platforms die gericht zijn op kennis ontwikkelen, uitwisselen en adviseren richting de 
school en de stichting. 

• Door de inrichting van leerteams van leerkrachten binnen de scholen als Professionele 
Leergemeenschap. 

• Door directeuren in regionaal verband te verbinden in ROK’s (Regionaal Onderwijs 
Kwaliteit) en DLK’s (Directeuren Leerkringen) 

• Door DLK’s met eigen portefeuilles te belasten. Bij de invoering van de DLK’s hebben we 
gekozen voor een koppeling van portefeuilles aan de strategische doelen. 

• Door de staforganisatie deels voor de DLK met portefeuille te laten werken en deels voor 
het bestuur. De staforganisatie (beleidsmedewerkers) heeft hierbij een uitdrukkelijk 
adviserende rol om gevaar voor staf-lijn sturing te voorkomen. 

 

Op centraal niveau werken de beleidsmedewerkers binnen de organisatie (personeel, 
onderwijs & kwaliteit en financiën) nauw samen en hebben frequent overleg in het 
beleidsoverleg. Hierin worden de strategische thema’s en uitdagingen binnen de organisatie 
besproken en actiepunten gedefinieerd. Beleidsmedewerkers ontwikkelen voorbereidende 
documenten ter ondersteuning aan de besluitvorming van het bestuurlijk overleg en 
directeurenleerkringen, in de vorm van (data-)analyses, beleidskaarten of rapporten. 





 

Identiteitscommissie 
Naast de bovenstaande overlegstructuren is ook een identiteitscommissie opgenomen in de 
medezeggenschapstructuur. Zoals in de statuten van EduMare is opgenomen is deze 
identiteitscommissie ingesteld om de uitwerking en behartiging van de levensbeschouwelijke 
aspecten van het onderwijs te borgen. De samenstelling, taken en bevoegdheden zijn 
geregeld in een separaat reglement. 

 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
Organisatie of groep   (horizontale) dialoog en/of samenwerking  
Samenwerkingsverband: 
OnderwijsCollectief PO 
OnderwijsCollectief VO 

Samenwerking op het gebied van passend onderwijs 

Gemeenten: 
Nissewaard, 
Hellevoetsluis, 
Westvoorne, Brielle, 
Rotterdam 

Met gemeenten wordt onderwijsinhoudelijk het gesprek 
gevoerd binnen het LEA (Lokaal Educatieve Agenda) -
overleg en het REA (Regionaal Educatieve Agenda): 
hierbij vertegenwoordigd door het OnderwijsCollectief.  
Omdat EduMare openbare scholen heeft, heeft de 
gemeente een toezichthoudende functie op de organisatie. 
Hun rol en verantwoordelijkheden staan beschreven in het 
Convenant Gemeentelijk Toezicht. Het CvB heeft daartoe 
twee keer per jaar overleg. 

Kinderopvang: 
Kinderkoepel, Bonte 
Vlinder, Humankind, SKS 
Nissewaard, Smallsteps 

Met deze kinderopvangorganisaties wordt het gesprek 
gevoerd over VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) , 
kinderopvang en de vorming van integrale kincentra 
(IKC’s). 

Voortgezet Onderwijs: 
Onderwijsgroep Galilei, 
PENTA-college CSG 

Partners in het PO/VO overleg. Binnen dit overleg wordt 
beoogd een goede doorstroom van primair naar 
voortgezet onderwijs mogelijk te maken. 

PABO hogescholen: 
InHolland, ThomasMore, 
Hogeschool Rotterdam 

Samen met deze drie hogescholen geven wij vorm aan het 
opleiden van onze (toekomstige) leerkrachten. 

Project Kinderogen Een project welke is opgestart als co-productie tussen het 
samenwerkingsverband, kinderopvang en onderwijs. Doel 
van dit project is passende ondersteuning dichtbij, thuis en 
in de wijk voor ieder kind. 

VPR Pool In regionale samenwerking met VCPO Spijkenisse en 
Prokind Scholengroep geven we op het eiland Voorne-
Putten en Rozenburg vorm aan een gemeenschappelijke 
invalpool voor leerkrachten. Deze gezamenlijke 
talentenpool wordt eveneens ingezet als in- en doorstroom 
functionaliteit. 

Onderwijskantoor De 
Cirkel 

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met 
VCPO Spijkenisse, Prokind Scholengroep en 
OnderwijsCollectief PO wordt de personeels- en 
salarisadministratie en de financiële administratie 
uitgevoerd door De Cirkel, welke in formele zin direct 
ressorteert onder VCPO Spijkenisse. 

 

EduMare hecht belang aan persoonlijk contact met alle belanghebbenden. Hiertoe zetten 
we, naast diverse overlegvormen, bewust en proactief communicatiekanalen in, waaronder 
websites en oudercommunicatiemiddelen. EduMare streeft hierbij naar een hoge mate van 
transparantie.    
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Leerlingencongres 
Het leerlingencongres heeft een belangrijke waarde binnen Onderwijsgroep EduMare. Dit 
jaarlijkse congres is bedoeld om leerlingen een stem te geven en echt te laten meepraten en 
meebeslissen zoals leerlingen dat doen als lid van onze scholen en de maatschappij. Met 
een afvaardiging van iedere school gaan we jaarlijks in gesprek over belangrijke thema’s en 
vraagstukken. Naast het elkaar ontmoeten willen we vooral open in gesprek gaan en 
kinderen hun inzichten laten aandragen. De uitkomsten en oplossingen worden vervolgens 
meegenomen naar de scholen en daar gaan we samen mee aan de slag. 
 
In 2021 stond het congres in het teken van kansengelijkheid. Kinderen bedachten hiervoor 
superhelden, die ingeroepen kunnen worden als kinderen kansongelijkheid willen oplossen. 
In 2022 zal dit zogenoemde ‘e-team’ onderdeel worden van de lessen op als onze scholen. 
 

 
 
 
‘e-team’ met superhelden, dat kan worden ingezet als kinderen  
kansongelijkheid willen oplossen. 
 

 
Groepsfoto leerlingencongres 2021 in cultureel centrum De Man  
Oostvoorne. 
 

Ga voor een impressie van het leerlingencongres 2021 naar: 
www.edumarevpr.nl/leerlingencongressen  

http://www.edumarevpr.nl/leerlingencongressen


 

Klachtenbehandeling 
In het kalenderjaar 2021 zijn twee klachten op bestuursniveau geregistreerd. Dit betrof een 
klacht inzake doorverwijzing en een klacht inzake geluidsoverlast van leerlingen bij een 
bewoner woonachtig naast de school. De eerstgenoemde klacht is afgehandeld. Ten 
aanzien van de ervaren geluidsoverlast worden momenteel nog gesprekken gevoerd, onder 
andere met de wethouder. 

 

Ga voor de klachtenregeling naar: www.edumarevpr.nl 
 

Juridische structuur 
Het bevoegd gezag van de scholen van Onderwijsgroep EduMare wordt gevormd door het 
College van Bestuur van de Stichting Onderwijsgroep EduMare, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 24387549.  De stichting heeft ten doel het zonder 
winstoogmerk geven van openbaar, katholiek en protestants-christelijk onderwijs in 
samenwerkingsscholen en afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk, katholiek 
en protestants-christelijk onderwijs 

Code Goed Bestuur 
Wij realiseren ons dat goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat 
goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven in dit verband 
de Code Goed Bestuur (Primair Onderwijs). In 2021 zijn hierop geen afwijkingen 
plaatsgevonden. 

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor goed onderwijs op onze scholen en werken 
constructief met elkaar en met derden samen om onze opdracht te realiseren. Alle 
medewerkers binnen onze organisatie worden, elke dag opnieuw, aangemoedigd om 
zichzelf te blijven ontwikkelen met hulp van anderen. Wij stimuleren iedereen om zich 
voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving door onder meer scholing en 
ontwikkeling, reflectie en doelgerichte feedback. We vinden het belangrijk dat scholen in het 
primaire proces veel ruimte hebben voor eigen beleid. Een aantal doelen is echter niet 
onderhandelbaar. Deze bepalen we vooraf en mensen verantwoorden zich over de 
voortgang van werkzaamheden en behaalde resultaten. 

  

http://www.edumarevpr.nl/
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2. VERANTWOORDING VAN HET BELEID 
 

In dit hoofdstuk verantwoordt Stichting Onderwijsgroep EduMare het gevoerde beleid op de 
volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, 
Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit het strategisch 
beleidsplan staan hierbij centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de 
continuïteitsparagraaf. 

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Zicht op onderwijskwaliteit 
Iedere school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat de school biedt. Dit krijgt de 
school door: 

• het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) waarin de resultaten van de leerlingen worden 
bijgehouden; 

• het vergelijken van de jaarlijkse toetsen binnen de school en met andere scholen (het 
gemiddelde in Nederland en scholen met een vergelijkbare populatie); 

• de uitkomsten van audits; 
• het rapport van de onderwijsinspectie; 
• tevredenheidsonderzoek bij leerlingen, ouders en personeel; 
• NCO Rapportages (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). 

 

Ga voor de onderwijsresultaten per school naar:  http://www.scholenopdekaart.nl 
 

Vanuit het bestuur krijgt men zicht op de onderwijskwaliteit op basis van de verschillende 
schoolrapportages en tijdens de schoolbezoeken. In de schoolrapportages is aandacht voor 
de resultaten, de veiligheid en de tevredenheid van de diverse betrokkenen van de school. 
Tevens wordt in de schoolrapportage aandacht besteed aan de advisering richting het 
voortgezet onderwijs en of deze advisering na een aantal jaar op het voortgezet onderwijs 
nog steeds passend is. 
 

De schoolbezoeken richten zich op de volgende vier vragen: 

• Leren de leerlingen voldoende? 
• Wordt er goed lesgegeven? 
• Is er voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? 
• Zijn de leerlingen veilig? 

 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

Werken aan onderwijskwaliteit 
Onze leerkrachten werken samen aan het continue verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs door: 

• het planmatig werken aan de doelstellingen van het schoolplan van de school; 
• deze doelstellingen zijn afgeleid van het strategisch beleidsplan; 
• het volgen van trainingen en cursussen onder andere bij de VPR Academie; 
• het delen van kennis en ervaring binnen netwerken (denk aan expert leerkracht per 

vakgebied, kwaliteitscoördinator, et cetera); 
• het delen van kennis en ervaring binnen een professionele leergemeenschap; 
• het uitvoeren van collegiale consultatie en lessen studie en leren van feedback; 
• het delen van 'best practices' om van elkaar te leren; 
• het uitvoeren van onderzoek binnen een professionele leergemeenschap; 
• gebruik te maken van de beïnvloedbare onderwijskenmerken: leertijd, aanbod, 

klassenmanagement, pedagogisch klimaat en didactisch handelen. 

 
Verantwoording onderwijskwaliteit 
Iedere school rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs aan de regiodirecteuren en de 
adviseur onderwijs en kwaliteit. Zij rapporteren via rapportages en het jaarverslag van de 
school aan het College van Bestuur. Deze rapportage wordt voorbereid binnen de 
gesprekscyclus met het bestuurskantoor en regiodirecteuren. Het College van Bestuur, de 
regiodirecteuren en de betrokken beleidsmedewerkers bezoeken regelmatig de scholen. 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de 
onderwijsinspectie. 

 
Doelen en resultaten 
Binnen het kwaliteitssysteem van EduMare wordt onderscheid gemaakt tussen grote en 
kleine actiepunten. De grote actiepunten zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan 
als grote doelen. De kleine actiepunten komen voort uit het jaarverslag van 2020-21. Beide 
zijn opgenomen in het jaarplan van 2021-2022. 

Verder moet worden opgemerkt dat de onderwijskundige doelen de cyclus van een 
schooljaar volgen en niet van een kalenderjaar. 
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Actiepunt groot Voortgang 
 Niet 

gestart 
Oriëntatie-
fase 

Werkfase Afrondende 
fase 

Gereed 

Het vakmanschap van de 
professional staat centraal. 

     

We hebben een kennisrijk 
en gegarandeerd 
curriculum. 

     

We zijn een lerende 
organisatie waarin PLG's 
gezamenlijk werken aan het 
verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs. 

     

We hebben een doorgaande 
lijn voor 2-14 jarigen. 

     

We zijn een aantrekkelijke 
werkgever. 

     

PLG = professionele leergemeenschappen 
Tabel 1 - Voortgang grote doelen uit Strategisch beleidsplan EduMare 2019-2023. 

In tabel 1 wordt de voortgang weergegeven van de grote doelen uit het Strategisch 
beleidsplan, die zijn verdeeld over verschillende directeurenleerkringen (DLK’s). Deze 
leerkringen doen onderzoek naar het betreffende onderwerp en formuleren nieuw beleid 
passend bij de visie van EduMare. 

 
Het vakmanschap van de professional staat centraal 
Wij zijn overgegaan tot het oprichten en vullen van onze eigen academie. Hierin zijn diverse 
opleidingen, trainingen, cursussen, workshops en lezingen opgenomen waar medewerkers 
van EduMare zich voor kunnen inschrijven. Tevens wordt er regelmatig gebruik gemaakt van 
teamtrainingen op scholen, door trainers van de academie. 

Startende leerkrachten, zij-instromers en stagiaires worden extra begeleid door drie 
bovenschoolse begeleiders die hen ondersteunen, wegwijs maken in de organisatie, 
coachen en zorgen voor extra kennis. Hierdoor kunnen zij zich goed doorontwikkelen binnen 
hun professie. 

Daarnaast biedt EduMare verschillende ontwikkeltrajecten voor potentials in samenwerking 
met diverse partners. Zo blijft er altijd carrièreperspectief binnen EduMare en zijn er volop 
mogelijkheden tot ontwikkeling. 

Tot slot vindt er op alle scholen professionalisering van de medewerkers plaats, gekoppeld 
aan de ontwikkeling van de school. Dit gebeurt vaak in de vorm van studiedagen waar 
professionele ontwikkeling centraal staat. 

  



 

We hebben een kennisrijk en gegarandeerd curriculum 
Er wordt een menukaart ontwikkeld met daarop keuzes die een school kan maken om een 
goed curriculum te ontwerpen. Naar verwachting is deze menukaart gereed voor de zomer 
van 2022. Naast de menukaart zijn ook bouwstenen ontwikkeld waaraan een goed 
curriculum zou moeten voldoen te weten: vormend, coherent, cumulatief, specifiek, selectief, 
praktisch haalbaar en verzelfstandigend. 

 
We zijn een lerende organisatie waarin professionele leergemeenschappen (PLG's) 
gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
In schooljaar 2020-21 zijn twaalf scholen gestart met het volgen van het High Performing 
Schools-traject. Hierbij wordt ingezet op leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen van 
een professionele cultuur. Binnen deze professionele cultuur heeft de lerende organisatie 
een grote rol. In september 2021 zijn nog eens zeven scholen gestart met dit traject. Dat 
betekent dat 61% procent van de scholen van EduMare in december 2021 actief inzet op het 
ontwikkelen van leiderschap en professionele cultuur. De laatste scholen starten dit traject in 
januari 2022. De bekostiging van dit traject is opgenomen in de begroting van de academie. 

 
We hebben een doorgaande lijn voor 2-14 jarigen 
Dit grote ontwikkeldoel is verdeeld over twee Directeuren Leerkringen (DLK's). 

• Het DLK PO-VO heeft zich voornamelijk gericht op het kansrijke adviseren zodat de 
leerlingen van EduMare zo groot mogelijke kansen krijgen en de kansenongelijkheid 
wordt teruggedrongen. Dit heeft geresulteerd in een EduMare adviesroute die alle 
scholen van EduMare volgen. Deze adviesroute zal met ingang van schooljaar 2022-
23 worden geïmplementeerd. 

• Het andere DLK heeft zich gericht op het ontwikkelen van beleid op het gebied van 
VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit heeft onder andere geresulteerd in 
concrete resultaatafspraken met de gemeente Nissewaard en de gemeente 
Hellevoetsluis. Verder zijn er in verschillende ROK's (Regionaal Onderwijs Kwaliteit) 
proeftuinen gestart waarin kinderopvang en onderwijs nauw met elkaar samenwerken 
om doelen op het gebied van ontwikkeling van kinderen, ouderbetrokkenheid en 
doorgaande lijnen te behalen. Dit is ook vaak in samenwerking met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) en welzijnsorganisaties om zo breed mogelijk te kunnen 
ondersteunen als dat nodig is. 

 
Wij zijn een aantrekkelijk werkgever 
Het DLK personeel heeft zichzelf twee duidelijke opdrachten gegeven. Dat is enerzijds het 
verbeteren van goed werkgeverschap (eigen werknemers behouden) en anderzijds nieuwe 
werknemers aantrekken. 

Het DLK zal zich, op basis van onderzoek in 2021, in 2022 voornamelijk richten op duurzame 
inzetbaarheid waarbij loopbaanontwikkeling, veiligheid, ARBO, werkdruk, vitaliteit en 
trainingen in de academie - van bootcamp tot mindfulness - centraal staan. 
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Actiepunt klein Voortgang 
 Niet gestart Oriëntatiefase Werkfase Afrondende 

fase 
Gereed 

Onderzoek beleid 
anderstaligen (TLK) en waar 
nodig beleid aanpassen. 

     

Onderzoek MHB-beleid door 
(TLK) en waar nodig beleid 
aanpassen. 

     

Kwaliteitssysteem koppelen 
aan goede borging. 

     

Van intern begeleider naar 
kwaliteits-coördinator 
positionering. 

     

Op ontwikkeling gerichte 
audit met de focus op 
burgerschap, opvolging 
NPO-plannen en ROK-
plannen. 

     
 

Ontwikkeling DLK diversiteit.      
Ontwikkeling DLK gedrag.      
Ontwikkeling DLK passend 
onderwijs. 

     

Voortbestaan leeskliniek, 
expertise naar de scholen. 

     

Opzetten onderzoekslijn 
academie. 

     

Opzetten HDT.      
TLK = Tijdelijke Leerkring 
MHB = Meer- en Hoogbegaafden 
NPO = Nationaal Programma Onderwijs 
ROK = Regionaal Overleg Kwaliteit 
DLK = Directeuren Leerkring 
HDT = High Dosage Tutoring 

Tabel 2 - Voortgang kleine doelen n.a.v. jaarverslag EduMare 2020-21. 

In tabel 2 wordt de voortgang weergegeven van de kleine doelen uit het jaarplan van 
EduMare, die zijn verdeeld over verschillende (tijdelijke) directeurenleerkringen (DLK’s). 
Deze leerkringen doen onderzoek naar het betreffende onderwerp en formuleren nieuw 
beleid passend bij de visie van EduMare. 

 
Onderzoek beleid anderstaligen (TLK) en waar nodig beleid aanpassen 
De TLK heeft bijgedragen aan het onderzoeksplan van het Kohnstamminstituut verbonden 
aan de universiteit van Amsterdam. Het onderzoek naar de effectiviteit van ons beleid voor 
anderstalige leerlingen is nog niet gestart. 

De onderzoeksgegevens worden gebruikt voor een groot landelijk onderzoek naar dit beleid. 
Zo kan EduMare zich vergelijken met andere schoolbesturen. 

 

 

 



 

Onderzoek MHB-beleid en waar nodig aanpassen 
In 2020 en 2021 heeft dr. Kelly Beekman, verbonden aan hogeschool Zeeland, onderzoek 
gedaan naar het beleid op het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen van 
EduMare. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn sinds april 2021 onderwerp 
van gesprek van een tijdelijke leerkring bestaande uit directeuren, meer- en hoogbegaafden 
specialisten, adviseur onderwijs en kwaliteit en een kwaliteits-coördinator. Deze tijdelijke 
leerkring is bezig met een beleidsvoorstel waarin de visie op het onderwijs voor deze 
leerlingen wordt meegenomen alsook op welke wijze dit binnen EduMare wordt 
vormgegeven en welke professionalisering daarvoor nog nodig is. Het beleidsvoorstel zal in 
juni 2022 gereed zijn. 

 
Kwaliteitssysteem koppelen aan goede borging 
Op stichtingsniveau is net als op de scholen de keuze gemaakt om te werken met 
kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten worden centraal opgeslagen en een keer per jaar 
geëvalueerd. EduMare streeft ernaar om geformuleerd beleid te koppelen aan de doelen 
vanuit het kwaliteitssysteem. Op deze manier wordt gezorgd voor een continu doorlopend 
proces waarin visie, ambities en doelen steeds levend gehouden worden door aandacht 
vanuit de directeuren leerkringen, tijdelijke leerkringen, de ROK's en de scholen. De focus in 
al deze geledingen richt zich door deze samenwerking op gezamenlijk leren, evalueren, 
verbeteren, maar ook op verantwoording en de dialoog hierover. 

 
Positionering: van intern begeleider (IB) naar kwaliteitscoördinator (KC) 
Deze ontwikkeling is in 2020 in gang gezet vanwege de veranderende rol van de intern 
begeleider. De intern begeleiders zijn, in samenwerking met de landelijke beroepsvereniging 
LBBO, in 2020-21 allemaal geschoold in deze veranderende rol. 

De intern begeleider heet daarom vanaf schooljaar 2021-2022 geen intern begeleider meer, 
maar kwaliteits-coördinator (KC). De kwaliteits-coördinator kent drie verschillende rollen, dat 
zijn: data-analist, zorgregisseur en leercoördinator. De beschikbare tijd van de kwaliteits-
coördinator wordt dan ook eerlijk over deze drie rollen verdeeld. 

 
Op ontwikkeling gerichte audit met de focus op burgerschap, opvolging NPO-
plannen en ROK-plannen 
Sinds schooljaar 2021-2022 vinden er EduMare-audits plaats in de vorm van 
schoolbezoeken. Het auditteam bestaat uit een regiodirecteur en de adviseur onderwijs en 
kwaliteit. De audit is gericht op de ontwikkeling van de school, waarbij de aanbevelingen 
vanuit de audit gemonitord kunnen worden door de regiodirecteur. 

Een plan van aanpak beschrijft hoe het onderwerp burgerschap binnen EduMare, vanuit een 
gezamenlijke visie, vorm krijgt. 

NPO-plannen en ROK-plannen worden op alle scholen goed gevolgd en de financiële 
middelen, die hieraan gekoppeld zijn, worden op de juiste wijze doelmatig ingezet. 
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Ontwikkeling DLK diversiteit 
De directeurenleerkring (DLK) diversiteit heeft zichzelf het doel gesteld om kennis rondom 
diversiteit en inclusie binnen EduMare te vergroten. Eén van de hieruit voortgekomen acties 
is een gezamenlijke studiedag waarbij het doel is het mooie palet aan scholen binnen 
EduMare ook voor alle medewerkers toegankelijk te maken. 

Daarnaast zijn inclusie en diversiteit opgenomen in het plan van aanpak rondom 
burgerschapsonderwijs. 

 

Ontwikkeling DLK gedrag 
Dit DLK heeft zich in 2020-21 voornamelijk gericht op het doen van onderzoek binnen 
EduMare. Zij hebben verschillende gedragsprotocollen bekeken, vragenlijsten uitgezet onder 
de kwaliteitscoördinatoren en ontwikkelen in 2021-2022 een voorstel voor een gezamenlijke 
visie op gedrag. 

 
Ontwikkeling DLK passend onderwijs 
DLK passend onderwijs heeft zich in 2020-21 voornamelijk beziggehouden met de nieuwe 
zorgroute vanuit het samenwerkingsverband. Daarnaast hebben zij meegedacht en veel 
input geleverd aan het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Bij beide 
acties heeft het DLK gezorgd voor verbinding tussen EduMare en het 
samenwerkingsverband en levert het DLK een grote bijdrage aan de implementatie. 

 
Voortbestaan leeskliniek, expertise naar de scholen 
De naam leeskliniek is in schooljaar 2020-21 vervangen door leesbegeleiding EduMare. 
Tijdens dat schooljaar is fors ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden van 
leerkrachten, onderwijsassistenten en kwaliteitscoördinatoren door trainingen in de 
academie, door coaching en door begeleiding op de scholen. Slechts enkele leerlingen 
krijgen nog één op één begeleiding. 

Het doel is dat in schooljaar 2022-23 geen één op één begeleiding meer gegeven wordt, 
maar dat scholen zelf voldoende kennis en expertise hebben om dit te doen. 

 
Opzetten onderzoekslijn in de academie 
Verkennende gesprekken in 2021, met onder andere een hogeschool, hebben ertoe geleid 
dat verschillende practoraten ontstaan waarin zowel medewerkers als studenten onderzoek 
kunnen doen waar de hogeschool, maar ook EduMare hun voordeel mee kunnen doen. 

 
Opzetten High Dosage Tutoring (HDT) 
Door middel van inzet van de NPO-middelen is HDT in een stroomversnelling terecht 
gekomen. Veel van de scholen binnen EduMare werkt met een vorm van HDT. Vanwege alle 
beperkende maatregelen rondom COVID-19 is HDT niet gestart zoals beoogd. Veel scholen 
hebben dit in eerste instantie met inzet van onderwijsondersteunend personeel weten vorm 
te geven en werken hierin nu, zoals oorspronkelijk gepland, meer samen met ouders. Dit is 
echter nog erg pril. De verwachting is dat in juni 2022 de eerste resultaten hiervan zichtbaar 
zijn. 

 

 



 

Onderwijsresultaten 
In schooljaar 2020-21 hebben 861 leerlingen van EduMare een landelijke eindtoets 
basisonderwijs gemaakt. Binnen EduMare wordt gebruik gemaakt van vier verschillende 
eindtoetsen. De scholen kiezen de eindtoets die het best bij hun onderwijs past. Op deze 
pagina van de Rijksoverheid staat meer informatie over de beschikbare eindtoetsen. 

 
Afbeelding 1- Verschillende eindtoetsen vanaf schooljaar 2016-2017 

 
In schooljaar 2020-21 worden de eindresultaten van het onderwijs niet meegenomen in de 
beoordeling van de onderwijsinspectie in verband met COVID-19. 

Binnen EduMare worden de resultaten op de eindtoets van 2020-21 wel gebruikt om de 
onderwijskwaliteit te monitoren. Voor het basisonderwijs gelden hiervoor de 
referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat 
het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten 
beheersen. Daarnaast is de ambitie op landelijk niveau dat een groot deel van de 
basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-
niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. Onderstaande diagrammen tonen de behaalde 
referentieniveaus op lezen, rekenen en taalverzorging bij de eindtoetsen 2020-21. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toegestane-eindtoetsen-basisschool
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toegestane-eindtoetsen-basisschool
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Afbeelding 2 - Behaalde referentieniveaus op lezen, rekenen en taalverzorging eindtoets 2020-21 EduMare 

 
Wanneer bovenstaande resultaten afgezet worden tegen de ambities die EduMare gesteld 
zijn is duidelijk dat op lezen 1F op een paar procentenpunten na behaald worden en dat de 
ambities op het tweede referentieniveau op lezen en taalverzorging binnen bereik zijn. Op 
het gebied van rekenen is het verschil echter flink, te weten 25,4%. Ondanks een jaar vol 
met lesuitval, online lessen en hybride lessen zijn de algehele resultaten op de eindtoetsen 
voldoende. 

Er is gemiddeld een lichte daling waarneembaar in vergelijking met voorgaande jaren. 
Wanneer specifiek gekeken wordt naar de resultaten op het gebied van lezen, taalverzorging 
en rekenen, is rekenen duidelijk een aandachtspunt en staat dan ook bovenaan de agenda 
van alle scholen. De NPO-middelen worden veelal ingezet op rekenen. 21 groepen 8 maken 
gebruik van de methodiek van foutloos rekenen van het Nederlands mathematisch instituut. 
Deze methodiek wordt in het voorjaar van 2022 uitgebreid naar de groepen 6 en 7. 

Naast foutloos rekenen worden NPO-middelen ook gebruikt voor het vergroten van 
leerkrachtvaardigheden op het gebied van didactiek en sociaal-emotionele ontwikkeling en 
voor één-op-één begeleiding in de vorm van HDT. Waarbij ook het doel is de relatie tussen 
school en ouders te versterken en de ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Samenwerking vindt EduMare erg belangrijk en tijdens lockdowns en met thuisonderwijs of 
hybride onderwijs heeft dit soms onder druk gestaan. Toch geven ouders in 2021 aan 
tevreden te zijn over de school van hun kind(eren). Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van 
een 7,5. 

 
Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie heeft in juni 2021 een verkort vierjaarlijks onderzoek afgenomen bij 
EduMare. Vanuit dit onderzoek is vertrouwen uitgesproken in EduMare en is het reguliere 
vierjaarlijks onderzoek verplaatst naar 2022. 

Verder heeft de onderwijsinspectie op 16 scholen een themaonderzoek naar de advisering 
richting voortgezet onderwijs uitgevoerd. Op een aantal kleine aanbevelingen na, was de 
onderwijsinspectie zeer tevreden over hoe deze 16 scholen dit georganiseerd hebben. 

  



 

Schoolbezoeken 
De beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit bezocht in 2021 verschillende scholen, samen 
met de regiodirecteur of de bestuurder. Tijdens deze schoolbezoeken is gekeken naar de 
veiligheid van de leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsresultaten, het zicht 
op de ontwikkeling van de leerling en de kwaliteitscultuur op de scholen. Vanwege COVID-
19 hebben niet alle geplande schoolbezoeken doorgang kunnen vinden. Het is gelukkig wel 
gelukt om een groot deel van de scholen van EduMare te bezoeken, al dan niet via een 
digitaal bezoek. 

Op alle scholen van EduMare zijn de leerlingen veilig. Dit blijkt niet alleen uit de 
schoolbezoeken, maar ook uit de jaarlijkse veiligheidsmetingen en de gesprekken met de 
leerlingen. 

Rode draad tijdens de schoolbezoeken is steeds COVID-19 geweest. Dit heeft in meer of 
mindere mate invloed gehad op de ontwikkeling van de scholen. Daarnaast heeft het op 
bijna iedere school invloed gehad op de kwaliteit van het onderwijs. Continuïteit heeft erg 
onder druk gestaan vanwege lesuitval door ziekte van de leerkracht of leerling. Opgemerkt 
moet worden is dat alle scholen ondanks de invloed van COVID-19 door zijn gegaan met de 
ingezette ontwikkelingen en zelfs extra stappen hebben gezet door de impuls van de NPO-
middelen. 

 
Passend onderwijs 
Doordat alle scholen werken met Regionale Kwaliteits-Overleggen (ROK’s), waarin passend 
onderwijs centraal staat, hebben zij op regionaal niveau passend onderwijs vormgegeven. 
De ROK's hebben plannen opgesteld die de basisondersteuning op de scholen verrijken en 
waardoor er steeds meer passend onderwijs mogelijk is. 

De onderwerpen van de plannen variëren per regio en zijn daardoor altijd passend bij de 
scholen. Rekening houdend met de omgeving en de populatie van de school zijn deze 
plannen voor iedere school in een ROK goed uitvoerbaar. 

Onderwerpen die in 2021 extra aandacht hebben gehad zijn: het jonge kind, 
thuisondersteuning voor kwetsbare gezinnen, ouderbetrokkenheid, gezamenlijke 
gedragsaanpak en samenwerking met de voorschoolse voorzieningen. Deze plannen zijn 
met grote regelmaat niet alleen uitgevoerd door de scholen alleen, maar vaak samen met 
welzijnsorganisaties, gemeentes, partners van de voorschoolse opvang en het 
samenwerkingsverband. 

 
Veiligheid 
In 2021 is net zoals ieder jaar de veiligheidsmonitor afgenomen onder alle leerlingen van 
EduMare. De leerlingen beoordelen de veiligheid op hun school gemiddeld met een 8,2. Alle 
scholen worden beoordeeld met een ruime voldoende. Het laagste cijfer dat de leerlingen 
geven is een 7,4 en het hoogste cijfer is een 8,8. 

De leerlingen geven aan dat zij zich veilig en prettig voelen op school. Zij voelen zich gezien 
en gehoord en zij vinden dat de leraar goed optreedt als dat nodig is. Zij zijn het meest 
tevreden over hun fysieke veiligheid. 
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Internationalisering 
Internationalisering is in het primair onderwijs in ontwikkeling. Internationalisering kan zowel 
betrekking hebben op beleidsontwikkelingen als op de inrichting van het onderwijs zelf. Binnen 
EduMare krijgt dit met name vorm in het onderwijs zelf. De leerlingen krijgen les in het vak 
Engels. Een aantal van onze scholen is zelfs ‘Early Bird’ of lid van het Anglia-netwerk, waarbij 
leerlingen een internationaal geaccrediteerd Anglia-examen afleggen. 
 

 
2.2 Personeel & professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
EduMare staat voor goed werkgeverschap en spant zich in om medewerkers te binden aan 
de organisatie en te boeien in hun professionele ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is een 
lerende organisatie te zijn, waarin medewerkers te allen tijde gemotiveerd en voldoende 
toegerust zijn om hoge kwaliteit van onderwijs te leveren. Daarbij wil de organisatie 
medewerkers optimaal faciliteren op het gebied van training en opleiding, interne mobiliteit 
en doorgroeimogelijkheden. 

EduMare wil dat medewerkers een volledige carrière in het primair onderwijs kunnen 
doormaken, zonder van organisatie te hoeven wisselen. Dit alles in een prettige sfeer, waarin 
medewerkers gelukkig naar het werk gaan en waarbij er grip is op werkdruk en verzuim. 

Om dit te bereiken, heeft de organisatie zichzelf doelen gesteld voor 2021. Deze doelen 
kunnen worden opgedeeld in de volgende hoofdthema’s: 

• Goed werkgeverschap 
• Grip op verzuim 
• Training en ontwikkeling 
• Aanpak lerarentekort 
• Strategische personeelsplanning 

 

In de volgende paragraaf wordt per hoofdthema toegelicht in hoeverre de bijbehorende 
doelen zijn behaald en welke ontwikkelingen er plaatsvinden binnen de organisatie. Hierbij 
wordt de voortgang van de doelen met de volgende indicaties weergegeven: 

● Doel behaald 

● Proces loopt nog 
● Doel niet behaald 

  

  



 

Goed werkgeverschap 
Voor EduMare staat de medewerker centraal, want goed personeel is essentieel voor het 
leveren van goed onderwijs. Het aantrekken en behouden van goed personeel wordt met de 
huidige krapte op de arbeidsmarkt een steeds grotere uitdaging. Daarom doet de organisatie 
er alles aan om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn waar mensen zich graag voor 
langere tijd aan binden. In het kader van goed werkgeverschap is er een aantal doelen 
gesteld voor 2021: 

Doel Toelichting 
Onderzoek naar 
goed 
werkgeverschap: 
definitie en 
praktijkvoorbeelden 
in kaart 
Voortgang: ● 

Vanuit DLK (Directeuren LeerKring) personeel is er onderzoek gedaan 
naar wat goed werkgeverschap inhoudt. Hiervoor zijn onder andere 
organisaties bezocht die goed werkgeverschap op een zeer goede en 
vooruitstrevende manier invullen. Hierbij staan termen als vertrouwen, 
doelen behalen, autonomie, goede begeleiding en effectieve 
schoolleiders centraal. Vanuit dit onderzoek is een voorstel uitgewerkt 
met ideeën die mogelijk toepasbaar zijn binnen EduMare op korte en 
lange termijn. Dit zal het komende jaar verder worden getoetst op 
haalbaarheid en uitgewerkt tot concrete acties. Verder worden er 
maandelijks onboarding meetings gehouden met nieuwe medewerkers 
ter introductie bij EduMare. 
 

Minimaal een 7,5 
op de 
tevredenheids-
peiling onder het 
personeel 
Voortgang: ● 

Het gemiddelde cijfer voor medewerkertevredenheid bij EduMare in 
2021 was een 7,7. Daarmee is het doel behaald. De wens voor 
komende jaren is het verder door ontwikkelen van deze peiling tot een 
medewerkersonderzoek, waarmee we aandachtpunten in kaart brengen 
en verbeterideeën ophalen om van EduMare een (nog) betere 
werkgever te maken en medewerkers gelukkig naar het werk te laten 
gaan. 
 

Functiehuis up-to-
date houden 
Voortgang: ● 

In 2020 is het nieuwe functiehuis geïmplementeerd, waarbij EduMare 
continu aandacht besteedt aan het up-to-date houden van dit 
functiehuis. Dit met als doel om medewerkers de 
doorgroeimogelijkheden en arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden die 
bij hun ontwikkeling passen. Jaarlijks wordt beoordeeld of 
aanpassingen in het functiehuis wenselijk zijn, bijv. een nieuwe functie 
voor personen uit het doelgroepenregister of toevoeging van de functie 
Leraarondersteuner 8. 
 

Verkenning van 
beleid rond 
duurzame 
inzetbaarheid 
Voortgang: ● 

Met een sterk beleid rond duurzame inzetbaarheid wil EduMare grip 
krijgen op thema’s als werkvermogen, employability en vitaliteit en deze 
versterken door medewerkers goed te ondersteunen op deze gebieden. 
Duurzaam inzetbare medewerkers zijn fit, gepassioneerd en vinden hun 
werk leuk. Ze besteden aandacht aan hun professionele ontwikkeling 
en zijn fysiek en mentaal krachtig om hun werk succesvol uit te voeren. 
Ze blijven hierdoor tot het einde van hun carrière energiek, geïnspireerd 
en van grote waarde voor onze organisatie. Hiervoor is vanuit DLK 
personeel een eerste literatuuronderzoek gedaan. Dit wordt samen met 
de HRM-afdeling in 2022 verder uitgewerkt in toepasbaar beleid met 
praktische interventies. 
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Implementatie 
nieuwe procedure 
rond interne 
mobiliteit: een 
beter bij de huidige 
arbeidsmarkt 
passend intern 
mobiliteitsbeleid 
voeren. 
Voortgang: ● 

Er is nieuw beleid ontwikkeld voor interne mobiliteit, waarmee het 
mogelijk wordt voor medewerkers om door het jaar heen te solliciteren 
op interne vacatures. Directeuren voeren hierover gesprekken met hun 
medewerkers en dit proces wordt bewaakt door HRM en de 
regiodirecteuren.  Medewerkers kunnen zo makkelijker hun 
ontwikkelwensen aangeven en solliciteren op interne vacatures. Dit 
zorgt ervoor dat medewerkers beter behouden kunnen worden voor 
EduMare, door ze snel een passende plek binnen de organisatie te 
bieden indien daar behoefte aan is. 

 
 
Grip op verzuim 
EduMare streeft ernaar dat medewerkers gezond, vitaal en geïnspireerd hun werk kunnen 
doen. Het versterken van het werkvermogen van medewerkers, voorkomen van uitval en 
goede begeleiding als dit toch gebeurt, spelen daarin een belangrijke rol. Bij verzuim wil 
EduMare medewerkers en hun directeuren zo goed mogelijk ondersteunen bij terugkeer naar 
werk. Het doel van EduMare is medewerkers vitaal en het verzuim laag te houden, zodat 
kwaliteit van onderwijs en personele bezetting op peil blijven. De doelstelling in het 
strategisch beleidsplan is een verzuimpercentage onder de 4%. Voor het versterken van grip 
op verzuim zijn de volgende doelen gesteld: 

 

Doel Toelichting 
Een gemiddeld 
verzuimpercentage 
van maximaal 4% 
Voortgang: ● 

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2021 was 5,65% met een 
meldingsfrequentie van gemiddeld 0,83. Daarmee ligt het verzuim 
hoger dan het gestelde doel van 4%. COVID-19 speelt nog steeds 
een belangrijke rol in het verzuim. In 2020 was het gemiddelde 
ziekteverzuim in het primair onderwijs 5,7%. Daarmee vergeleken 
presteerde EduMare op verzuim gebied gelijk aan de landelijke 
benchmark, ervan uitgaande dat de landelijke trend zich in 2021 
doorzet (actuele landelijke cijfers over 2021 zijn op het moment van 
schrijven van dit document niet beschikbaar). 
 

Een betere en 
efficiëntere 
registratie bij 
verzuim 
Voortgang: ● 

Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de ARBO-dienstverlener 
(Xerio) over de huidige procedure en ondersteuning bij verzuim (onder 
andere advies bij het maken van het plan van aanpak en kwaliteit 
gesprekken met ARBO-arts). Daar zijn verbeteracties uit 
voortgekomen. De komende periode worden deze geïmplementeerd 
als onderdeel van het verzuimproces, waardoor de samenwerking 
tussen directeur, medewerker en ARBO-dienst zal verbeteren. 
Hierdoor kunnen medewerkers effectiever worden ondersteund in hun 
terugkeer naar werk. 
 

Betere begeleiding 
bij terugkeer naar 
werk 
Voortgang: ● 

 

  



 

Analyse verzuim 
In figuur 1 is het gemiddelde verzuim per maand te zien. Hieruit valt te concluderen dat het 
verzuim vooral in de maanden november en december sterk toenam ten opzichte van de rest 
van het jaar. Dit zijn ook de maanden waarin besmettingen met de omikron-variant van 
COVID-19 snel toenamen in Nederland. In januari en augustus lag het verzuim juist 
aanzienlijk lager; zo rond de gestelde norm van 4%. Dit lagere percentage heeft te maken 
met de hersteldmeldingen die pas na de vakantie binnen komen. In figuur 2 is zichtbaar dat 
het grootste deel van het verzuim 43 tot 365 dagen duurt. 

 
Figuur 1 - Verzuimpercentage per maand 

 

 
Figuur 2 - Gemiddeld verzuim per verzuimduurklasse 
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Training en ontwikkeling 
EduMare heeft als doel een lerende organisatie te zijn waarin medewerkers zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Het vakmanschap van de professional staat hierbij centraal. 
Medewerkers werken permanent aan verhoging van hun kennis en inzichten. Bekwaamheid 
en persoonlijk leiderschap van alle professionals is van groot belang voor het realiseren van 
de organisatiedoelen. Daarbij is de visie van de organisatie dat goede persoonlijke 
ontwikkelmogelijkheden bijdragen aan werkgeluk, uitdaging, vertrouwen en medewerkers 
behouden voor de organisatie. Hiervoor zijn de volgende doelen gesteld: 

Doel Toelichting 
Gericht 
Professionaliserings-
aanbod 
via de VPR 
Academie 
Voortgang: ● 

DLK vakmanschap heeft zich gericht op de interne VPR 
Academie. Zij hebben zich via de PO-Raad aangesloten bij een 
landelijke leerkring op dit gebied om zo informatie op te halen en 
te delen. De ontwikkeling van de VPR Academie verloopt goed. 
Vanwege de Coronabeperkingen werden opleidingen online 
verzorgd en moesten bepaalde onderdelen uitgesteld worden. 
Het advies van de DLK wat betreft de VPR Academie luidt: 
verdergaan op de wijze zoals het nu georganiseerd wordt en het 
aanbod uitbouwen op basis van feedback, opleidingsvragen van 
de teams en algemene nascholingsbehoeften. 
 

Potentieeltraject 
schoolleider en KC 
Voortgang: ● 

In oktober 2021 hebben 13 medewerkers zich aangemeld voor 
het traject potentieelbepaling kwaliteitscoördinator (KC-er) (6x) of 
schoolleider (7X).  
Na selectiegesprekken zijn vier medewerkers voorgedragen voor 
een KC-assessment en twee voor het assessment schoolleider. 
Bij gebleken geschiktheid starten zij de opleiding. 
 

Interne 
medewerkers (OA) 
laten doorstromen 
via Level Up naar 
PABO 
Voortgang: ● 
 

In 2020 zijn 18 onderwijsassistenten gestart met de module 
Pedagogiek van Level Up. Door het volgen van dit tweejarig 
traject wordt de theorie met de praktijk verbonden en groeien de 
deelnemers bij een voldoende afronding naar leraarondersteuner. 
Vanuit deze groep hebben vier deelnemers de stap naar de 
vierjarige deeltijd-PABO gemaakt. Hier zijn drie collega’s bij 
aangesloten, die intern de ambitie hadden om de PABO te 
volgen. In 2021 is een nieuwe groep van 16 medewerkers gestart 
met de route Level Up.  
 
Alle nieuwe medewerkers die nu worden aangenomen vanuit de 
taskforce lerarentekort en NPO-gelden (MBO3/MBO4 of HBO) 
worden aangenomen op voorwaarde dat zij een opleiding tot 
leraarondersteuner of PABO gaan starten in september 2022. 
 

 

 

  

https://www.vpracademie.nl/
https://www.vpracademie.nl/


 

Aanpak lerarentekort  
De aanpak van het lerarentekort is één van de grootste uitdagingen waar EduMare voor 
staat in de komende periode. Het totale landelijke tekort voor leraren in december 2021 is 
totaal 9,1% van de werkgelegenheid. Dit vertaalt zich naar een tekort aan leraren van 
ongeveer 9.100 fte. Het gaat daarbij zowel om het totaal van openstaande vacatures en 
verborgen tekorten1. 

De urgentie van dit tekort wordt steeds sterker voelbaar binnen de organisatie, daarom is er 
een taskforce lerarentekort geformeerd die zich richt op het succesvol uitvoeren van het plan 
van aanpak lerarentekort. Hiervoor zijn financiële middelen vrijgemaakt. Deze taskforce 
denkt creatief na over oplossingen voor het lerarentekort en onderneemt acties op het 
gebied van onder andere werving, arbeidsmarktcommunicatie en anders organiseren. In 
deze taskforce zitten onder andere regiodirecteuren, directeuren, HRM adviseurs, een 
communicatieadviseur en een arbeidsmarktdeskundige. Hierbij worden de acht actielijnen 
gevolgd die zijn opgesteld vanuit de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) Voorne 
Putten. De taskforce is een EduMare initiatief en loopt naast de aanpak RAP dat samen met 
de besturen van Putten wordt uitgevoerd. Vanuit de RAP zijn de actie lijnen opgesteld. 
Uiteraard zijn er paralellen, maar in de acties/resultaten waarnaar verwezen wordt in 
onderstaand schema zijn de resultaten vanuit de taskforce. 

1. Actielijn 1 Verhogen van de in-, door- en uitstroom lerarenopleiding. 
2. Actielijn 2 Stimuleren van zij instromers. 
3. Actielijn 3 Behouden van leraren. 
4. Actielijn 4 Activeren van stille reserves. 
5. Actielijn 5 Verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief. 
6. Actielijn 6 Innoveren en anders organiseren van onderwijs. 
7. Actielijn 7 Uitvoeren en versterken vervangingspool VPR Pool. 
8. Actielijn 8 Inrichting van één informatiepunt regio VPR. 

Doel Toelichting 
Uitvoeren acties 
rond de 
actielijnen uit het 
RAP 
Voortgang: ● 

Acties die zijn uitgevoerd door de taskforce: 
• Benaderen gepensioneerde leerkrachten voor 

(tijdelijke/gedeeltelijke) terugkeer in het onderwijs. Hieruit zijn 
twee kandidaten geworven die ingezet kunnen worden voor 
het EduMare flexteam. 

• Oproep aan ouders/verwanten/medewerkers om mensen uit 
hun netwerk te mobiliseren in het onderwijs te komen 
werken. Vanuit de kennismakingsgesprekken in december 
zijn er 13 aangenomen als onderwijsassistent. Dit aantal 
wordt nog steeds aangevuld door de lopende gesprekken. 
Onderzoek naar anders organiseren van onderwijs. Hieruit 
zijn onder andere best practices van andere organisaties in 
kaart gebracht die mogelijk toepasbaar zijn voor EduMare. 

• Onderzoek naar vierdaagse schoolweek. Eerste bevindingen 
hieruit: 
Voor G5 scholen is het toegestaan om 22 uur per maand 
buiten het curriculum te vullen. Dat is dus circa vijf uur per 
week. Voor alle niet G5 scholen is het niet toegestaan. Er is 
echter begrip voor dat scholen niet aan het onmogelijke 
gehouden kunnen worden. Er moet dan wel worden 

 
1 Bron: Rapport Centerdata: Personeelstekorten in het primair onderwijs in kaart gebracht 
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aangetoond dat al het mogelijke is geprobeerd om vijf dagen 
gewoon les te geven. Er moet aan vier voorwaarden worden 
voldaan wil het worden gedoogd door de inspectie: 
1. Er wordt planmatig toezicht gehouden op de kwaliteit van 
het onderwijs.  
2. De MR heeft ingestemd.  
3. Het bestuur doet al het mogelijke om voldoende bevoegde 
leerkrachten te krijgen.  
4. Het dient kortdurend te zijn. 

• Aanzet tot upgrade website: merk ‘Werken bij EduMare’ 
online sterker neerzetten. 

• Onderzoek naar goed werkgeverschap en duurzame 
inzetbaarheid. Hieruit zijn onder andere best practices van 
andere organisaties in kaart gebracht die mogelijk 
toepasbaar zijn voor EduMare. 

• Onderzoek naar passende huisvesting voor leraren die in de 
regio willen komen werken. 

• Schoolopleiders op de scholen begeleiden medewerkers in 
een opleidingstraject en waarborgen hun voortgang. 
 

 

 
Strategische personeelsplanning 
EduMare wil op strategisch niveau een beter beeld krijgen van indicatoren die informatie 
bieden over de stand van zaken en ontwikkeling van het personeelsbestand. Op basis 
hiervan kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen, gesteund door actuele cijfers, 
op het gebied van onder andere aannemen en ontwikkelen van personeel en het wel of niet 
verlengen van contracten op korte en lange termijn. Daarvoor is met AFAS een nieuw 
personeelsregistratiesysteem in gebruik genomen. AFAS biedt uitgebreide registratie, 
evaluatie en analysemogelijkheden waarmee de gewenste informatie in beeld kan worden 
gebracht. 

Doel Toelichting 
Aanzet voor 
nieuwe 
strategische 
personeelsplannin
g vanaf schooljaar 
2022-23 
Voortgang: ● 

Er is een aanzet gemaakt om de strategische personeelsplanning 
voor EduMare te actualiseren vanaf schooljaar 2022-23. Dit zal in 
2022 verder worden uitgewerkt. 

Implementatie van 
AFAS  
Voortgang: ● 

Het AFAS systeem is geïmplementeerd en er wordt 
organisatiebreed mee gewerkt. 

Doorontwikkeling 
AFAS: afstemmen 
op 
informatiebehoefte 
Voortgang: ● 

De implementatie moet nog verder vorm krijgen om alle 
mogelijkheden van het systeem optimaal te kunnen benutten. Zo 
wordt er onder andere gewerkt aan het optimaliseren van workflows 
en het opstellen van dashboards. Dit systeem wordt in 2022 
doorontwikkeld. 

 



 

Strategisch personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid binnen de stichting wordt afgestemd op de gestelde strategische 
doelen. In het strategisch beleidsplan 2019-2023 worden nauwkeurig de onderwijskundige 
doelen beschreven. Dit brengt dat een hoge mate van professionaliteit en vakmanschap 
verwacht wordt van onze medewerkers. Het personeelsbeleid wordt ingezet om onze 
medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in het bereiken van deze gestelde 
onderwijskundige doelen. 

Afstemming op onderwijskundige visie en opgaven waar de scholen voor staan 
De belangrijkste opgaven op het gebied van personeel en organisatie, gedefinieerd in het 
strategisch beleidsplan, zijn zorgen voor kwantitatief voldoende en kwalitatief goed 
personeel, borgen van de strategische personeelsplanning, herzien van de 
gesprekkencyclus passend bij een lerende organisatie en zorgen dat mensen bij het werken 
aan hun professionele vaardigheden (‘ability’) dat ook willen (‘motivation’) en de 
mogelijkheden daartoe krijgen en kennen (‘opportunity’). Het personeelsbeleid wordt in de 
komende jaren verder vormgegeven door de afdeling HRM in nauwe samenwerking met de 
DLK personeel. 

 
Implementatie, monitoring en evaluatie van het personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid wordt altijd ontwikkeld met het hoofddoel de kwaliteit van onderwijs 
binnen de organisatie te waarborgen en/of te versterken. Met andere woorden: het 
personeelsbeleid staat in dienst van de kwaliteit van onderwijs. Daarvoor vindt er nauwe 
samenwerking plaats tussen de verschillende stakeholders binnen de organisatie op dit 
gebied: bestuurder, regiodirecteuren, schooldirecteuren, HRM, kwaliteit en control. 

In 2021 is er een nieuwe overlegstructuur geïntroduceerd die het mogelijk maakt een betere 
vertaalslag van beleid te maken tussen bestuurskantoor regiodirecteuren en scholen. 
Afdeling HRM is daarbij in de eerste plaats ontwikkelaar van het personeelsbeleid. Dit beleid 
wordt gebaseerd op de strategische doelen die aan het begin van de strategische 
beleidsperiode worden gesteld. Jaarlijks wordt hiervoor een HRM agenda geformeerd. 
Tevens wordt er ingespeeld op signalen en wensen vanuit de organisatie of uitdagingen die 
worden gesignaleerd in de buitenwereld. 

Voor het creëren van draagvlak en afstemming van beleid op de wensen en behoeften van 
scholen, wordt de overlegstructuur omschreven in paragraaf 1.2 ‘governance’ toegepast. 

HRM bespreekt tijdens formatie- en adviesgesprekken met de directeuren de kwalitatieve en 
kwantitatieve bezetting van het personeel om te monitoren of de onderwijskundige doelen 
behaald kunnen worden en er binnen de gestelde kaders in de kadernota gehandeld wordt. 

Het toegepaste beleid wordt gemonitord door afdeling HRM en geëvalueerd tijdens het 
beleidsoverleg (BO). 

 
Dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders 
De dialoog met schooldirecteuren over het personeelsbeleid vindt voornamelijk plaats in de 
DLK’s, taskforce lerarentekort en tijdens de Centraal Directeuren Overleggen (CDO’s). Hier 
worden beleidsvoorstellen en ontwikkelthema’s besproken en getoetst aan de wensen van 
de scholen. Verder worden de schooldirecteuren via een tweewekelijkse directeuren 
nieuwsbrief geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie. 
Leerkrachten en ondersteunende medewerkers worden via de medewerkersnieuwsbrief 
geïnformeerd. Deze verschijnt ook tweewekelijks. Verder worden er 
brainstorm/meedenksessies voor medewerkers georganiseerd rond belangrijke 
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beleidsthema’s, zoals het anders organiseren van werk. De gedachte hierbij is dat de 
medewerkers op de scholen een goed beeld hebben van waar de verbeterkansen en quick 
wins liggen en dat deze bottom-up benadering meer draagvlak creëert voor ontwikkelingen. 
Op deze manier nemen we deze kennis mee in het opstellen van beleid. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
Er wordt verwacht dat het lerarentekort in de regio de komende periode zal toenemen. Het 
belang van goed werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers wordt daardoor 
nog belangrijker voor EduMare. Daarbij horen ook betere verzuimpreventie, grip houden op 
werkdruk en versterken van duurzame inzetbaarheid. 

Het opleiden van medewerkers zal hierin ook een belangrijke rol gaan spelen. Door het 
tekort aan leraren, wordt doorgroei van onderwijsondersteunend personeel (OOP) naar 
onderwijzend personeel (OP) een belangrijke schakel in het op peil houden van de 
lesgevende capaciteit en kwaliteit van onderwijs. EduMare wil daarbij meer grip krijgen op 
het verloop van ontwikkeltrajecten met medewerkers, onder andere op de kans op succes en 
reden van uitstroom. Daarbij hoort een sterke strategische personeelsplanning, waarmee 
risico’s op onderbezetting/verlies van onderwijskwaliteit enerzijds en 
overbezetting/boventalligheid van OOP anderzijds tijdig kunnen worden geïdentificeerd en 
voorkomen. 

Indien vacatures niet kunnen worden vervuld, zal moeten worden gekeken naar passende 
oplossingen. Het anders organiseren van werk kan hierbij uitkomst bieden. Dit vraagt 
mogelijk een andere, creatieve invulling van de taken van OP en OOP, waarin zij voldoende 
zullen moeten worden ondersteund en ontwikkeld. Er is vanuit de RAP (Regionale Aanpak 
Personeelstekort) en de taskforce lerarentekort onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor EduMare op dit gebied en er zullen in 2022 per school conceptplannen ter 
voorbereiding op het anders organiseren van werk worden uitgewerkt. 

Ook wordt regionale samenwerking op dit gebied belangrijker. Door regionaal samen te 
werken met andere besturen in het primair onderwijs, kan er beter worden ingespeeld op 
uitdagingen die het lerarentekort biedt zoals het vergroten van instroom bij 
lerarenopleidingen, stimuleren van zij-instroom, et cetera. 

Verder zal de organisatie aandacht moeten hebben voor de ontwikkelingen rond de 
financiering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze subsidie is nu vastgesteld 
voor twee schooljaren. Voor schooljaar 2021-22 is dit duidelijk (minimaal €700,- per leerling) 
en voor 2022-23 is inmiddels bekend dat dit bedrag lager wordt (minimaal €500,- per 
leerling) en uitgegeven mag worden tot en met schooljaar 2024-25. Hoe de situatie er daarna 
uit zal zien, is nog onbekend. Kans is dat de NPO-financiering dan stopt of verder wordt 
verlaagd en daar zal de organisatie op voorbereid moeten zijn, zowel financieel als qua 
personele bezetting. 

  



 

Uitkeringen na ontslag 
In 2021 is totaal een bedrag van € 115.549 uitgekeerd aan vaststellingsovereenkomsten. In 
deze vaststellingsovereenkomsten is eveneens rekening gehouden met wettelijk verplichte 
transitievergoedingen. 

EduMare zet in de eerste plaats in op behoud en ontwikkeling van personeel. Door aandacht 
te besteden aan een positieve werkbeleving en ontwikkeling, zet EduMare zich in om 
medewerkers een passende baan te bieden en daardoor ongewenst ontslag op voorhand te 
voorkomen. In ontwikkelgesprekken spreken directeuren met hun medewerkers over hun 
functioneren, werkbeleving en ontwikkeling. Als er signalen zijn dat er mogelijk een mismatch 
ontstaat tussen school en medewerker, of er een andere reden is waardoor een medewerker 
minder functioneert, zal er altijd eerst gezocht worden naar een passende oplossing binnen 
de school of op een andere school binnen EduMare. De nieuwe interne mobiliteitsprocedure 
helpt bij het snel maken van positieve matches tussen medewerkers en scholen. 

Indien er toch afscheid moet worden genomen van een medewerker, kan het 
Participatiefonds, op verzoek van het bestuur, de uitkeringskosten overnemen van het 
bestuur, als is voldaan aan de hiervoor geldende voorwaarden. Die liggen vast in het 
reglement Participatiefonds. Het bestuur moet hiervoor een vergoedingsverzoek doen. Het 
overnemen van de kosten van de uitkering vindt plaats als het vergoedingsverzoek aan de 
regels van het ‘reglement Participatiefonds’ voldoet en het vergoedingsverzoek is toegekend 
door het Participatiefonds. 

Het Participatiefonds heeft aangegeven dat er een ‘modernisering’ komt die gepland staat 
per 1 augustus 2022. EduMare heeft onderzocht wat deze modernisering van het 
Participatiefonds inhoudt en hoe de organisatie daarop kan inspelen. 

EduMare heeft een invoeringsplan geschreven, waarin onder andere wordt aangegeven op 
welke wijze de organisatie met deze ontwikkelingen omgaat, te weten: 

• Welke inspanningsverplichtingen de organisatie bij einde arbeidsovereenkomst in 
verschillende situaties heeft. 

• Welke werk-naar-werk activiteiten worden ondernomen. 
• Welke verdere maatregelen worden genomen om (toekomstige) uitkeringskosten te 

voorkomen. 
 

Toepassing beleid participatiebanen 
EduMare wil, als grote werkgever in de regio Voorne Putten, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan werkgelegenheid voor personen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. EduMare vindt burgerschap belangrijk en ziet dit als 
kans om leerlingen kennis te laten maken met diversiteit. 

Daarnaast wil de organisatie graag aan de verplichtingen uit de Participatiewet voldoen. 
Deze verplichtingen houden in dat een percentage van de FTE binnen EduMare moet 
worden ingevuld door iemand met afstand tot de arbeidsmarkt en die staat ingeschreven in 
het doelgroepenregister van het UWV (participatiebanen). 

Op basis van de omvang van het personeelsbestand, dienen er in 2021 volgens deze 
quotumregeling binnen EduMare, in totaal 21,2 banen van 25,5 uur te zijn ingevuld door 
medewerkers uit het doelgroepenregister. In 2021 zijn er 1,95 banen van 40 uur ingevuld (78 
uur per week). Dit komt neer op 3,06 banen van 25,5 uur. De conclusie is dat EduMare op dit 
moment nog niet aan de quotum-afspraak voldoet. 
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Aanpak werkdruk 
Vanuit het werkdrukakkoord hebben de scholen dit jaar wederom middelen ontvangen om de 
werkdruk te verlagen. De teams op de scholen zijn betrokken in de keuze voor besteding van 
de beschikbare gelden. Medewerkers konden hierbij zelf aangeven waar knelpunten in hun 
werk zitten en verbeterideeën aandragen. Per school heeft de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad (PMR) instemming verleend voor het bestedingsplan. 

Op de scholen van EduMare zijn de beschikbare middelen onder andere besteed aan 
personele inzet en investeringen in ICT-faciliteiten voor leerkrachten. Daarnaast zijn er op 
scholen niet financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

• Inzet van vakleerkrachten (gym, muziek) zodat er ruimte komt voor leerkracht voor 
voorbereidingen en overleg. 

• Aanstellen van een eventmanager (onder andere voor het organiseren van 
bijeenkomsten/feesten/themadagen). 

• Inzet van OOP bij onder andere nakijken, voorbereiden en het geven van extra 
begeleiding. 

• Inzet van gastdocenten. 
• Betere begeleiding van startende leerkrachten en schooldirecteuren. 
• Aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 
• Invoering van het continurooster met speciale aandacht voor de pauzes van 

leerkrachten en het gebruiken van specifieke talenten van leerkrachten. 

In kalenderjaar 2021 is ruim EUR 1,8 miljoen aan werkdrukmiddelen ontvangen. Dit is 
ingezet op eigen personeel voor EUR 1,6 miljoen, personeel niet in loondienst EUR 146.000 
(vakleerkracht gym en pedagogische medewerkers) en aan onderwijsleermiddelen EUR 
47.000. 

 
Bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders 
Voor het schooljaar 2021-22 bedraagt deze bijzondere bekostiging EUR 92,06 per leerling. 
Net zoals bij de werkdrukmiddelen vindt over de besteding van deze gelden 
gemeenschappelijke besluitvorming plaats met de PMR. Het doel van deze bekostiging is 
tweeledig. Op de eerste plaats is dit gericht op verdere professionalisering van leerkrachten 
en op de tweede plaats op het begeleiden van starters en schoolleiders. Hiermee wordt 
ervoor gezorgd dat het personeelsbeleid bijdraagt aan de personele ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers én goed aansluit bij de ontwikkelingen van de 
scholen en de behoeften binnen de organisatie. 
 
In 2021 (periode augustus – december 2021) is ruim EUR 270.000 aan bijzondere 
bekostiging ontvangen. Deze middelen worden binnen EduMare ingezet voor nascholing op 
schoolniveau, de VPR Academie, gezamenlijke activiteiten op het gebied van 
professionalisering en de bovenschoolse opleiders van startende leraren en schoolleiders. 
  



 

Overige zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 
Vrijwel alle aspecten met personele betekenis voor EduMare in 2021 zijn reeds aan bod 
gekomen in dit verslag. Naast eerdergenoemde onderwerpen als het lerarentekort, 
ontwikkelingen rond NPO-gelden en de modernisering van het Participatiefonds, speelde het 
coronavirus ook dit jaar weer een belangrijke rol in de manier waarop er werd gewerkt 
binnen de organisatie. 
 
EduMare heeft zich sterk ingespannen om alle medewerkers een veilige werkplek te bieden 
en de kans op besmetting of ziekte zo klein mogelijk te houden. De signalen vanuit de 
organisatie hierover zijn positief en in kwartaal 1 van 2022 staat er een veiligheidspeiling 
gepland waarin deze inspanningen per school geëvalueerd worden bij de medewerkers. 
Ondanks alle maatregelen, waren er periodes waarbij het op sommige scholen een grote 
uitdaging was om de bezetting op peil te houden. EduMare heeft er alles aan gedaan om in 
deze tijden de kwaliteit van onderwijs te blijven waarborgen. 
 
Verder waren er in 2021 een aantal ontwikkelingen in het personeelsbestand die de moeite 
waard zijn om te vermelden. Deze worden in de volgende alinea's uiteengezet. 
 

Op 31-12-2021 waren er 783 medewerkers in dienst bij EduMare, samen goed voor in totaal 
553,5 FTE. Aan het begin van het jaar op 1-1-2021 waren er 744 medewerkers in dienst, 
goed voor 525,7 FTE. In 2021 is het totale personeelsbestand van EduMare gegroeid met 39 
medewerkers en 27,83 FTE. Deze ontwikkeling is af te lezen uit figuur 3. 

 
Figuur 3 - Aantal medewerkers en FTE in dienst bij EduMare. 

De toename in personeel en FTE over 2021 komt voornamelijk voort uit het aannemen van 
onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Het aantal leraren in dienst is gedurende het 
jaar afgenomen. Dit wordt weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4 - Aantal FTE leraren, leraarondersteuners en onderwijsassistenten in dienst 

 

In figuur 5 is de verdeling van het personeel in leeftijdscategorieën te zien. Hieruit valt te 
concluderen dat 13% van de medewerkers, samen goed voor 12% van de FTE binnen 
EduMare, 60 jaar of ouder is. Dit is een aanzienlijk deel van het personeelsbestand en hier 
zal, in het kader van pensionering, rekening mee gehouden moeten worden in de 
strategische personeelsplanning. 

 

 
Figuur 5 - Percentage FTE per leeftijdscategorie 

 

 

 

 

 

 



 

In figuur 6 is de instroom- en uitstroom van personeel over 2021 te zien. Op basis van deze 
gegevens, is het verlooppercentage binnen EduMare over 2021 8,3%. 

 

 
Figuur 6 - Uitstroom en instroom medewerkers in 2021 

 

 

       
Visuals gezamenlijke wervingscampagnes 2021 met de schoolbesturen Prokind Scholengroep en VCPO 
Spijkenisse via het regionale onderwijsplatform VPR Pool: www.vprpool.nl 

  

https://d.docs.live.net/bce78cf1d858bd4b/Documenten/Elke/Koningsdag%202022/www.vprpool.nl
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
Kwaliteitsindicatoren 
Hieronder zijn de belangrijkste doelen en bijbehorende acties van EduMare beschreven ten 
aanzien van huisvesting en facilitaire zaken. 

 

Onderwerp Kwaliteitsindicator Status 
Onderhoud Onze scholen zijn gehuisvest 

in goed onderhouden 
gebouwen 
 
Geen nieuwbouw-
/renovatieplannen: Minimale 
conditieniveau is 3 – redelijk 
 
Voor gebouwen die op korte of 
middellange termijn worden 
verlaten: Minimale 
conditieniveau is 4  matig 
 

Alle scholen hebben een conditieniveau 
variërend van 1 (uitstekend), 2 (goed) of 
3 (redelijk) 

Binnenklimaat Bij onderhoud, vervanging en 
aanpassingen wordt tenminste 
voldaan aan het programma 
van eisen ‘Frisse Scholen’ 
klasse B (versie 2021)’ 
 

Onderzoek in 2022 
Zie toelichting onder deze tabel 

(Vervangende) 
nieuwbouw 
 

EduMare hanteert het idee van 
het IKC als leidraad 
 

Nieuwbouw 2021 heeft op basis hiervan 
plaatsgevonden 

Nieuwbouw en 
renovatie 

We streven naar het bereiken 
van zoveel mogelijk Energie 
Neutrale Gebrouwen (ENG) 
die gasloos zijn 
 

Nieuwbouw 2021 heeft op basis hiervan 
plaatsgevonden 

 

Onderhoud 
De meeste scholen kennen een conditieniveau 2 – goed. Zes locaties scoren conditieniveau 
3 – redelijk en vijf locaties scoren een conditieniveau 1 – uitstekend. 

Een aantal scholen scoort op afzonderlijke onderdelen conditieniveau 4  matig. Voor deze 
scholen is vervangingsonderhoud opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan, tenzij het 
gebouw een korte resterende levensduur heeft. 

 
Binnenklimaat 
EduMare streeft naar een zo optimaal mogelijk binnenklimaat (luchtkwaliteit, temperatuur, 
licht en geluid) in alle gebouwen. 

Weliswaar voldoen al onze scholen aan de gestelde eisen vanuit het bouwbesluit, echter 
stelt EduMare zichzelf het doel om het binnenklimaat naar de eisen van de huidige tijd te 
brengen. Belangrijkste reden hiervoor zijn de ervaringen en klachten van gebruikers. Hiertoe 
hanteren wij de erkende normeringen ‘Frisse Scholen’. Wij streven bij nieuwbouw en 



 

renovatie naar acceptatieniveau B. Hiermee beogen wij comfortabele en energiezuinige 
scholen binnen het beschikbare budget. Hiertoe zal begin 2022 een aanvullend 
klimaatonderzoek op al onze scholen plaatsvinden. De uitkomsten worden ingebracht in de 
huisvestingsgesprekken met de diverse gemeenten en waar mogelijk verwerkt in de 
meerjarenonderhouds- en investeringsplannen. 

 
Er is veel aandacht voor ventilatie op de scholen. In 2021 is op elke school een aantal CO2-
meters geleverd. Helaas verliep het ‘op afstand’ uitlezen van de data niet correct, waardoor 
geen volledige analyse kon worden opgemaakt. In het 1e kwartaal van 2022 heeft dit ertoe 
geleid dat 250 extra CO2 meters zijn aangeschaft. Op basis hiervan kan elke leerkracht 
dagelijks voor zijn of haar eigen lokaal het binnenklimaat bewaken en eventueel aanvullende 
ventilatie maatregelen nemen. 

 
Nieuwbouw en renovatie 
In 2021 is Kindcentrum De Samenstroom opgeleverd. De combinatie van 3 basisscholen, 
waarvan één voor speciaal basisonderwijs, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse 
opvang en een medisch kinderdagopvang, maakt Kindcentrum De Samenstroom tot een 
plek waar ieder kind dichtbij huis terecht kan. Dit maakt De Samenstroom tot een toonbeeld 
van inclusiviteit. 

De Samenstroom is volgens de BENG-normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) ontwikkeld 
en voldoet daarnaast aan de normering luchtkwaliteit ‘Frisse Scholen’ klasse B.  

  
Kindcentrum De Samenstroom opende in augustus 2021 haar deuren: www.kindcentrumdesamenstroom.nl. 
 

Daarnaast is het programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding voor de 
nieuwbouw van OBS ’t Want opgesteld en wordt in 2022 het aanbestedingstraject verder 
doorgelopen. Ook bij dit aanbestedingstraject worden de gestelde kwaliteitsindicatoren 
gevolgd. 

 
Aanbestedingen 
In 2021 hebben aanbestedingstrajecten gelopen met betrekking tot de aanschaf van 
digiborden, hardware en meubilair. Deze trajecten zijn afgerond en hebben ertoe geleid dat 
de scholen kunnen aanschaffen bij drie ‘preferred suppliers’, waardoor enige mate van 
keuzevrijheid blijft bestaan voor de scholen. 

Met betrekking tot gebouwenonderhoud, onderwijsleermiddelen en afval zijn de 
aanbestedingstrajecten opgestart. De gunningstrajecten vinden plaats in 2022. 

https://www.kindcentrumdesamenstroom.nl/?msclkid=a03270c0cee611ec94854ef059795d03
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Schoonmaak 
In verband met hygiëne en een gezonde werkomgeving streven we op elke school naar 
adequate schoonmaak. Naast de periodieke evaluatiegesprekken met de 
schoonmaakpartijen, vindt op elke school een VSR-keuring (conform de objectieve 
meetmethode van Vereniging Schoonmaak Research) plaats. Op basis hiervan worden, 
indien nodig, passende maatregelen genomen. In 2021 zijn 18 scholen goedgekeurd en is 
één school afgekeurd. Voor deze school vindt in 2022 een herkeuring plaats. De overige 
scholen worden in 2022 gekeurd. In verband met COVID-19 hebben we met de 
schoonmaakpartijen aanvullende afspraken gemaakt om de schoonmaak te intensiveren. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
In samenwerking met onze huisvestingpartner Anculus is eind 2021 vastgoedbeleid 
opgesteld. Het doel is om het vastgoed zo doelmatig en efficiënt mogelijk te laten aansluiten 
bij de beleidsmatige en financiële doelstellingen, waarbij de visie van EduMare leidend is. ‘In 
de basis’ is het uitgangspunt dat de ‘stenen’ een afgeleide zijn van de onderwijskundige 
inhoud en in dienst moeten staan van de onderwijsinhoudelijke kwaliteit. 

De inrichting en uitstraling van schoolgebouwen en schoolpleinen bepalen voor een groot 
deel de indruk van de kwaliteit van een school. Daarnaast schrijft de wettelijke zorgplicht een 
gezonde en veilige leer- en werkomgeving voor. 
We onderkennen de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een 
plezierige werk- en leeromgeving. En de samenhang tussen een geordende omgeving en de 
leerprestaties van de leerlingen. Het onderhoud, de inrichting en de uitstraling van onze 
gebouwen wijzen op kwaliteit en professionaliteit. 
In het kader van onderwijsvernieuwing en passend onderwijs is er in toenemende mate 
behoefte aan een andersoortige indeling van de scholen. Bij nieuwbouw, onderhoud en 
renovatie zetten we vooral in op het aanpassen van de scholen aan de eisen van de 
toekomst en passend binnen de visie van de school. Op dit gebied trekken we zo veel 
mogelijk op met de onderwijs- en zorgpartners. 
 
Duurzaamheid 
We streven naar veilige, schone en gezonde gebouwen waar het voor iedereen prettig 
(samen)werken en leren is. Gebouwen met een prettig binnenklimaat en met flexibele, 
multifunctionele ruimtes (‘People). We hebben de ambitie om 
de gebouwen zorgvuldig in te passen in de omgeving, om 
verantwoord en duurzaam om te gaan met materialen, om 
hergebruik te stimuleren en om te zorgen voor een laag en 
zuinig energie- en watergebruik (’Planet’). We stimuleren 
daarbij de scholen om zoveel mogelijk afvalvrij te zijn. Tot slot 
streven wij naar reële en verantwoorde investerings- en 
exploitatiekosten, naar het benutten van leegstand, naar de 
clustering van scholen met betrekking tot onderhoudskosten 
en naar het steeds vragen naar concurrerende offertes voor 
onderhoud en dergelijke (‘Profit’). 

 
Aardgasvrije scholen 
Bij nieuwbouw en levensduur verlengende renovaties van minimaal 20 jaar, terugverdientijd 
van de investering, heeft EduMare zich ten doel gesteld om een school aardgasvrij te 
maken. Met de nieuwbouw van De Samenstroom is met dit uitgangspunt rekening 
gehouden. 
 



 

Energiebesparende maatregelen 
EduMare heeft ervoor gekozen om ook bij scholen waar geen wettelijke verplichting bestaat, 
maatregelen ten aanzien van energiebesparing te nemen. Het betreffen hier maatregelen 
met een kleine investering en een korte terugverdientijd. Zwaardere duurzaamheids-
maatregelen worden meegenomen in de te plannen onderhoudsprojecten. 
 

Voor alle scholen is een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) opgesteld waarin 
is gekeken welke maatregelen ter verduurzaming mogelijk zijn. Bij toekomstig regulier 
onderhoud wordt, voor zover dit aansluit, tegelijk verduurzaamd.  
In 2021 heeft een inventarisatie plaatsgevonden voor welke scholen het opwekken van 
energie via zonnepanelen interessant kan zijn (onder andere afhankelijk van resterende 
levensduur en dakconstructie). Bij de betreffende scholen worden in het 1e kwartaal van 
2022 quick scans uitgevoerd om te bezien in hoeverre dit daadwerkelijk tot de mogelijkheden 
behoort. De uitkomsten worden meegenomen in de meerjarenonderhoudsplannen per 
school. 
 
 
2.4 Financieel beleid 
 
Wij hechten aan kwalitatief goed onderwijs. De schoolleiding, de leraren en het overig 
personeel staan garant voor de kwaliteit van een school. Daarnaast zijn goede faciliteiten en 
voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral willen 
inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen, zoals 
geformuleerd in hun schoolplannen (doelmatigheid). Vanzelfsprekend verwerven en 
besteden we de onderwijsbekostiging rechtmatig, dat wil zeggen volgens de wet- en 
regelgeving. 

We zijn een gezonde en solide stichting, en dat willen we ook blijven (continuïteit), omdat 
niet alleen de kinderen van vandaag, maar ook die van morgen goed onderwijs moeten 
krijgen. Om de continuïteit te waarborgen beschikken we over meerjarenbeleid en bespreken 
we ons financieel beleid frequent met de interne toezichthouder, de GMR en de accountant. 
Het meerjarenbeleid schetst onze financiële uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze 
reserves, ons bestedingspatroon en investeringsplanning en geeft informatie over onze 
vorm(en) van rapporteren volgens de cyclus van planning en control. 

 
Financiële indicatoren  
Het financieel beleid bestaat uit drie componenten: 

• het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn); 
• het borgen van de (financiële) continuïteit (op lange termijn); 
• het managen van risico’s. 
 

Dit komt tot uiting in de volgende vastgestelde indicatoren opgenomen uit het strategisch 
beleidsplan: 

Financiële indicatoren  
Kengetal Norm EduMare Realisatie EduMare 
Solvabiliteit > 50% 78% 
Rentabiliteit Tussen -3% en +1% 1,0% 
Weerstandsvermogen > 10% 22% 
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Hiermee kan worden gesteld dat EduMare een zeer solide financiële positie heeft, hetgeen 
mogelijk maakt een beleid te voeren dat gericht is op het bevorderen van onderwijskwaliteit 
door in te zetten op het realiseren van de strategische doelstellingen. 

Investeringsbeleid 
Volgens de berekening van de indicator bovenmatig publiek vermogen is sprake van 
‘bovenmatig’ vermogen. Het doel is om dit vermogen risicogericht en beleidsmatig in te 
zetten. Gezien de start van de nieuwe organisatie is ervoor gekozen om in 2021 te 
investeren in de VPR Academie. Hiermee investeren wij nadrukkelijk in de ontwikkeling van 
onze medewerkers. Dit komt enerzijds ten goede aan de professionaliteit van de organisatie 
als ook aan tevredenheid van onze medewerkers. 

 

Investeringen 2021 Budget Ingezet 
Scholing en ontwikkeling van medewerkers via de 
VPR Academie 

EUR 288.000 EUR 181.0002 

Instroom personeel (LIO, zij-instroomtrajecten, OA 
naar Leraar) 

EUR 384.956 EUR 367.000 

 

In het boekjaar 2022 zijn de volgende investeringen voortkomend uit de risicoanalyse gepland, 
welke vanuit het vermogen worden bekostigd. 
 

Investeringen 2022 Budget 
Scholing en ontwikkeling van medewerkers via de VPR Academie EUR 225.000 
Voldoende gekwalificeerd personeel – aanpak lerarentekort EUR 300.000 

 

Ook in onze regio kampen we met schaarste aan leerkrachten. In regionaal verband zijn en 
worden acties uitgezet om dit (dreigende) tekort zo beperkt mogelijk te houden. Onze 
strategische personeelsplanning laat zien dat we, bij ongewijzigd beleid, de komende jaren 
een tekort hebben aan leraren. We zien echter ook kansen om huidige 
onderwijsondersteunende medewerkers op te leiden tot onderwijzend personeel. Hiertoe zijn 
investeringen noodzakelijk. Naast de EUR 300.000, welke vrijgemaakt is binnen de 
exploitatiebegroting 2022, stellen we nog eens EUR 300.000 ter beschikking vanuit onze 
vermogenspositie. 

In de meerjarenbegroting zijn op basis van het meerjarenonderhoudsplan bedragen 
opgenomen voor aanpassing van binnenklimaat en verduurzaming van schoolgebouwen. Dit 
gaat om 5 scholen (EUR 847.000) en betreft een investering vanuit de voorziening. 

  

 
2 Resterend budget EUR 107.000 is opgenomen in bestemmingsreserve en kan in 2022 worden besteed. 



 

Toekomstige ontwikkelingen 
 
Gewijzigde bekostigingssystematiek 
Per 1 januari 2023 is in het primair onderwijs sprake van een gewijzigde 
bekostigingssystematiek, rekening houdend met een 4-jarige overgangsperiode. De 
verandering met verreweg de meeste impact op het financieel beleid is het afschaffen van de 
correctie op basis van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) per bestuur. Aangezien de 
gemiddelde leeftijd bij EduMare zich boven de landelijk gemiddelde leeftijd (40 jaar) begeeft, 
zal dit negatief effect hebben op de hoogte van de bekostiging. Een en ander hangt af van 
toekomstige uitstroom (pensioneringen). Mogelijk leidt dit tot een verlaging van de 
gemiddelde leeftijd bij EduMare, waardoor de effecten beperkt zullen zijn. In de 
meerjarenbegroting wordt voor de jaren 2024 en 2025 met een duidelijk negatief effect 
rekening gehouden. 

 
Stelsel voorziening groot onderhoud 
Per 1 januari 2023, onder voorbehoud van een mogelijk uitstel naar 1 januari 2024 of later 
(besluitvorming in deze moet nog worden genomen door OC&W), wordt de opbouw van de 
voorziening onderhoud berekend op basis van de spaarmethode (in de huidige situatie de 
egalisatiemethode). 

Wij schatten in, op basis van berekeningen, dat deze aanpassing leidt tot een verhoging de 
voorziening onderhoud van ongeveer en maximaal EUR 7,2 miljoen, welke ten laste komt 
van de Algemene Reserve. Deze stelselwijziging houdt enkel een wijziging ten aanzien van 
de balans opbouw in. Het betreft een verschuiving van de reserve naar de voorziening en 
doet dus geen afbreuk op de financiële positie van EduMare. 

Aangezien OC&W de vermogenspositie bepaalt op basis van het eigen vermogen inclusief 
voorziening, heeft deze stelselwijziging geen effect op de kengetallen die OC&W hanteert. 
De solvabiliteit blijft gelijk en blijft daarom ruimte bieden voor het doen van 
meerjareninvesteringen. 

 
Bovenmatig eigen vermogen 
In het jaar 2022 wordt aandacht gegeven aan de verdere doelmatige afbouw van het 
bovenmatig eigen vermogen (per 31 december 2021 EUR 4.6 miljoen). Als gevolg van een 
stelselwijziging in de OC&W bekostiging per 1 januari 2023 daalt het bovenmatig eigen 
vermogen per 31 december 2022 naar verwachting naar EUR 2.2 miljoen. 

Op basis van het strategisch beleid en ook de jaarlijkse risicoanalyse sturen we op een 
gerichte afname van het bovenmatig eigen vermogen tot maximaal de door het ministerie 
van OC&W gestelde bovengrens. In het jaar 2022 doen we dit door gerichte investeringen in 
de VPR-Academie en het dreigende lerarentekort. Daarnaast worden de niet-ingezette NPO-
middelen in 2021, welke nu als bestemmingsreserve in het eigen vermogen zijn opgenomen, 
gedurende de komende 3 schooljaren ingezet. 
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Treasury 
Onder ‘treasury’ verstaan we het sturen en het beheersen van onze (tijdelijk of langdurig) 
beschikbare financiële middelen zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen 
kunnen voldoen en het streven naar een zo’n hoog mogelijk opbrengst van de overtollige 
middelen tegen een aanvaardbaar risico. 

De uitgangspunten van de Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 zijn vertaald in 
het treasurystatuut. In 2020 is het statuut opnieuw vastgesteld. Het afgelopen jaar is binnen 
de kaders van het statuut gehandeld. 

In 2021 is voor de hoofdbankrekening overgegaan op schatkistbankieren bij het agentschap 
van het Ministerie van Financiën. Dit om het betalen van negatieve rente over het 
aanhouden van betaal- en spaartegoeden te voorkomen. Nederlandse banken rekenen met 
ingang van 2020 namelijk negatieve rente over saldi boven de EUR 100.000. Gezien de 
liquiditeitspositie van EduMare besparen we hiermee jaarlijks ca. EUR 60.000 aan te betalen 
rente. Daarnaast wordt eind 2021 gebruik gemaakt van één commerciële bank, Rabobank, 
voor alle lopende (school)bankrekeningen. 

In 2021 is er, evenals in 2020, geen sprake van uitstaande beleggingen, verstrekte leningen 
en/of derivaten. 
 

Nationaal Programma Onderwijs 
Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks 
corona. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) helpt leervertragingen in te halen en het 
onderwijs te verbeteren. Hiervoor heeft het kabinet in totaal EUR 8,5 miljard beschikbaar 
gemaakt voor een periode van 4,5 jaar (t/m schooljaar 24/25). De maatregelen zijn gericht op 
herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Dit programma is bekend gemaakt in februari 
2021. Daarom was dit programma niet opgenomen in de begroting 2021. 
 
Alle scholen van EduMare hebben de schoolrapportage uit het leerlingvolgsysteem en 
kwaliteitssysteem gebruikt voor de schoolscan. In dit document zijn de toetsen geanalyseerd 
en zijn nieuwe acties en interventies opgenomen die de onderwijsresultaten positief 
beïnvloeden, met als doel de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk te laren 
verlopen. 
 
De acties en interventies zijn gebaseerd op beïnvloedbare onderwijskenmerken en op de 
onderdelen van de menukaart gekoppeld aan de NPO-middelen. 
Scholen hebben gekozen voor interventies die op korte termijn veel resultaat opleveren en 
interventies die duurzamer zijn en meer op de lange termijn resultaat opleveren. De korte 
termijn interventies hebben zich vooral gericht op de leerlingen in de groepen 7 en 8 met als 
doel de achterstanden voor hen zo klein mogelijk te houden of helemaal in te lopen. 
De lange termijn interventies hebben zich vooral gericht op de leerlingen in de lagere 
groepen. 
 
Voor de korte termijn is door veel scholen gebruik gemaakt van Foutloos Rekenen van het 
Nederlands Mathematisch Instituut en High Dosage Tutoring waarbij leerlingen een-op-een 
begeleiding krijgen van een ouder, een vrijwilliger of een onderwijsassistent. Deze 
interventies vallen onder punt B van de menukaart. 
 
 
 
 
 



 

Voor de lange(re) termijn interventies hebben scholen de keuze gemaakt om in te zetten op 
het verbeteren van de kwaliteit van de instructie, het geven van feedback, inzet van 
onderwijsassistentes om meer tijd en aandacht voor leerlingen te genereren, metacognitieve 
vaardigheden vergroten en digitale technologie. Deze interventies vallen onder de volgende 
soorten van de menukaart: 
 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren. 
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. 
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen. 
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning. 
F. Faciliteiten en randvoorwaarden voor bovenstaande interventies. 
 
De eerste bevindingen van de ingezette interventies zijn positief. Deze kunnen nog niet 
voldoende onderbouwd worden met harde data vanuit toetsen, maar observaties en gedrag 
van leerlingen laten zien dat er sprake is van een duidelijke ontwikkeling met een positief 
effect op gedrag en der sfeer in de scholen. 
 
Alle scholen hebben de keuze van de interventies vanuit de menukaart besproken tijdens 
teambijeenkomsten of leerteamsessies waarbij iedere professional een bijdrage heeft 
kunnen leveren aan dit proces. Na instemming binnen de teams zijn de interventies samen 
met de financiële impact opgenomen in een kwaliteitskaart en deze is vervolgens gedeeld 
met de MR en het bestuur. Na instemming van de MR zijn de kwaliteitskaarten definitief 
gemaakt en zijn de middelen ingezet. 
  
Vanuit de NPO-plannen zal in schooljaar 2021-22, 25% van de NPO-middelen worden 
ingezet op personeel niet in loondienst. Dit bestaat enerzijds uit het aanbieden van lessen 
door externen en anderzijds uit het geven nascholing door externen aan leerkrachten. 
 
Er heeft geen afroming voor bovenschoolse inzet plaatsgevonden van de NPO-middelen. 
Wel heeft herverdeling van de middelen plaatsgevonden vanuit de solidariteitsgedachte voor 
de zes kleine scholen. Zo is bij alle scholen 5% van de NPO-middelen afgeroomd welke 
vervolgens op basis van leerlingaantal is herverdeeld over de zes kleine scholen. 
 

Allocatie van middelen 
De toedeling van de lumpsumbekostiging vanuit het Rijk vindt plaats aan het bestuur. De 
hoeveelheid geld is afhankelijk van een aantal variabelen zoals het leerlingenaantal en (nu 
nog) de leeftijd van ons personeel. Alle toekenningen worden door het Rijk berekend op 
schoolniveau en beschikbaar gesteld op bestuursniveau. 
 
Binnen EduMare wordt gewerkt vanuit het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat, ongeacht de 
(financiële) omvang van de school, iedereen gebruik kan maken van dezelfde 
uitgangspunten/kaders. De besluitvorming over deze kaders heeft plaatsgevonden middels 
overleg tussen bestuur, staf en schooldirecteuren en komt tot uitdrukking in de jaarlijkse 
kadernota. In de kadernota wordt uiteengezet op welke wijze de middelen in het 
begrotingsjaar worden verdeeld en ingezet. De kadernota wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan College van Bestuur, Raad van Toezicht en de GMR. De personeelsgeleding van de 
GMR heeft instemming verleend via het bestuursformatieplan. 
 
In de kadernota is opgenomen dat werkdrukmiddelen, kleine scholentoeslag, fusiegelden, 
onderwijsachterstandsgelden en de arbeidsmarkttoelage als gevolg van achterstanden, 
volledig toekoent aan de betreffende school. 
 
De scholen worden zoveel als mogelijk ontzorgd voor zover het gaat om niet direct aan 
onderwijs gerelateerde zaken. Zo is bovenschools voorzien in een bestuurskantoor van 
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waaruit ondersteuning plaatsvindt op het gebied van HRM, control, IT, administratie, 
communicatie, huisvesting & facilitair en onderwijs & kwaliteit. De scholen dragen in hun 
exploitatie hiertoe een bedrag af aan de bovenschoolse organisatie. Deze afdracht is 
evenredig verdeeld over de scholen, gebaseerd op het leerlingaantal van oktober 
voorafgaand aan het boekjaar. 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen 
De onderwijsachterstandenmiddelen worden vanuit het Rijk toegekend aan een  
brinnummer. In de kadernota 2021 is met elkaar afgesproken dat deze middelen  
toekomen aan de school waarop ze betrekking hebben. Het is aan de directeur van de  
school om te bepalen op welke wijze de middelen ingezet worden om de  
onderwijsachterstanden zoveel als mogelijk terug te kunnen dringen. 
 
In 2021 werd ruim EUR 792.000 (2020: EUR 670.000) ontvangen ten behoeve van onze 
scholen met een achterstandsscore. Binnen de scholen is dit voornamelijk ingezet op extra 
formatie voor kleinere groepen en onderwijsassistentie. Dit zodat extra aandacht gegeven 
kan worden aan leerlingen met achterstanden. 
 
 
Prestatiebox 
De middelen van de bekostigingsvorm ‘prestatiebox’ zijn ingezet voor cultuureducatie 
(inkoop kunstprogramma), het excellentieprogramma voor meer -en hoogbegaafde 
leerlingen en het VooruitwerkLab. Daarnaast is ingezet op de professionalisering van onze 
mensen, voorkomend uit de grote actiepunten vanuit het strategisch beleidsplan: 
‘vakmanschap van de professional’ en ‘we zijn een lerende organisatie’. 
 
De ‘prestatiebox’ is met ingang van schooljaar 2021-22 vervangen door andere vormen van 
bekostiging waaronder de bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters 
en schoolleiders. Hiervoor verwijzen we naar de toelichting eerder in dit verslag onder 
hoofdstuk 2.2 Personeel & professionalisering. 
 
 
2.5 De continuïteitsparagraaf 
De onderstaande onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in hoofdstuk 3: 
Verantwoording van de financiën. 

• Prognose voor medewerkers en leerlingen 
• Meerjarenbegroting 

 
De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht. 
  



 

Intern risicobeheersingssysteem 
Jaarlijks wordt een risicoanalyse opgesteld. Deze informatie vormde in 2020 de basis voor 
de herijking van de risico’s binnen Onderwijsgroep EduMare. Immers, binnen de 
fusieorganisatie zijn de reeds gesignaleerde risico’s en beheersmaatregelen niet onbekend. 
Daarom is ervoor gekozen de risicoanalyse niet vanaf een 0-punt op te bouwen. De 
belangrijkste risico’s vanuit de vier organisaties zijn in 2020 samengevoegd en aangevuld 
met mogelijk nieuw gesignaleerde risico’s door inschatting van controller en bestuurders. 
Daarnaast zijn deze besproken met een afvaardiging van de directeuren. Deze risicoanalyse 
vormde input voor de begroting 2021. Ten behoeve van de begroting 2022 en verder is de 
risicoanalyse in het najaar van 2021 geactualiseerd. 

 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
In de door EduMare opgestelde risicoanalyse zijn de geïdentificeerde risico’s en 
beheersmaatregelen op zowel strategisch als operationeel niveau weergegeven. Ook is 
benoemd of met de ingezette beheersmaatregelen deze risico’s worden gemitigeerd. 

Conclusie uit de analyse van de risico’s en beheersmaatregelen is dat de grootste risico’s 
zich bevinden op het gebied van personeel; zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau en op 
het gebied van huisvesting; dit met betrekking tot de aspecten binnenklimaat en 
duurzaamheid. De in de schema’s 1 en 2* (bijlage 3 Risicoanalyse) geformuleerde 
beheersmaatregelen brengen kosten met zich mee. Deze kosten uiten zich in investeringen 
in bijvoorbeeld materiële activa of personele lasten en deze kosten worden verwerkt in de 
(meerjaren)begroting 2021-2024. 

 
 

*Ga voor de schema’s 1 en 2 naar: Bijlage 3 Risicoanalyse. 
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3. VERANTWOORDING VAN DE FINANCIËN 
 
In dit hoofdstuk wordt de financiële staat van Onderwijsgroep EduMare verantwoord. De 
eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf 
geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf 
komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen  
 

 

In bovenstaande tabel zijn de gerealiseerde en verwachte leerlingenaantallen per teldatum 1 
oktober van enig jaar (2020-2024) zichtbaar. Per 1 oktober 2021 (de teldatum) is het aantal 
leerlingen 6.935 en daarmee 8 lager dan 1 oktober 2020 (6.943). De jaren 2022 tot en met 
2024 betreffen geprognosticeerde leerlingaantallen zoals die in samenspraak met de 
directeuren zijn opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de Rijksbijdragen in de 
meerjarenbegroting. Voor deze jaren wordt een gelijkmatig beeld verwacht. 
 
In deze prognose is dus (nog) geen rekening gehouden met een wijziging van de teldatum 
van 1 oktober naar 1 februari met ingang van het jaar 2022. 

 

FTE – exclusief inzet op NPO-middelen 
 

 
 
In bovenstaande tabel is de ontwikkeling van de formatie exclusief de inzet op NPO-
middelen getoond. Het bijna gelijkblijvend aantal leerlingen zorgt voor een stabiel 
personeelsbestand. Hierin zijn geen grote wijzigingen te verwachten anders dan 
verschuivingen binnen functies. 

In de begroting 2022 en verder hebben we gekeken naar de verplichting welke we aan onze 
medewerkers hebben. Daarnaast hebben we vacatures voor functionarissen opgenomen die 
we in gaan zetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: vacatures voor vervanging, reeds 
bekende pensioneringen en vacatures voor de maximale inzet op basis van de afgesproken 
kaders. 

  

Leerlingen 2020 2021 2022 2023 2024
Aantal leerlingen 6.943 6.935 6.983 6.987 6.987

FTE per 31 december 2020 2021 2022 2023 2024
College van Bestuur 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Directie 32,1 35,0 34,3 33,3 33,3
Onderwijzend personeel 390,3 368,8 381,3 381,8 381,8
Onderwijsondersteunend personeel 105,2 117,3 114,3 114,1 114,1

Totaal 529,6 522,1 530,8 530,2 530,2



 

FTE – NPO-middelen 
In de onderstaande tabel FTE – NPO-middelen is de formatie weergegeven zoals die 
volgens de NPO-plannen van de scholen voor schooljaar 2021-22 wordt ingezet. Bij de 
begrotingsgesprekken voor de formatie van schooljaar 2022-23 zijn voorstellen gedaan voor 
formatieve inzet vanuit NPO-middelen. Deze voorstellen zullen opgenomen worden in de 
NPO-plannen voor schooljaar 2022-23 en vervolgens met de MR van elke school worden 
afgestemd. 

 

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 
Staat van baten en lasten 
 

 

FTE op NPO-middelen 2021 2022
Directie 0,2 0,5
Onderwijzend personeel 5,6 10,5
Onderwijsondersteunend personeel 25,6 31,2

Totaal 31,5 42,2

Staat van baten en lasten 2020 2021 2021 2022 2023 2024
bedragen x EUR 1.000 Realisatie Begroting Realisatie Begroting MJB MJB

Rijksbijdragen 45.815       46.311       46.855       47.576       48.654       49.806       
Overige overheidsbijdragen 742            289            593            213            218            222            
Overige baten 775            411            595            511            428            436            

Totaal baten 47.332       47.011       48.043       48.300       49.299       50.464       

Personeelslasten 39.879       38.733       38.723       39.730       40.533       41.819       
Afschrijvingen 982            1.042         999            1.095         1.090         1.039         
Huisvestingslasten 3.878         4.037         4.267         4.258         4.077         4.097         
Overige lasten 4.154         3.472         3.639         3.694         3.764         3.838         

Totaal lasten 48.892       47.284       47.628       48.777       49.464       50.792       

Saldo baten en lasten -1.560        -273           415            -477           -164           -328           
Financiële baten en lasten -15             -16             -33             -10             -10             -10             

Resultaat -1.575        -289           382            -487           -174           -338           

NPO (EHK, IOP en NPO-middelen) 2021 2022 2023 2024
Realisatie Begroting MJB MJB

Rijksbijdragen 4.280 4.603 2.022 0

Personeelslasten 1.505 2.960 1.709 0
Overige lasten 808 619 289 0

Totaal lasten 2.313 3.579 1.997 0

Resultaat NPO 1.967 1.024 25 0

Resultaat incl. NPO -1.575 -289 2.349 537 -149 -338
Afboeking vordering OCW -2.318        *)

* Zie voor de afboeking vordering OCW de toelichting op de ontwikkelingen in de meerjarenbalans
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In bovenstaande tabellen is de realisatie over 2021 afgezet tegen de realisatie over 2020 en 
weergegeven ten opzichte van de begroting over 2021. Daaraan toegevoegd zijn de begrote 
meerjarenresultaten 2023 en 2024. Gezien de impact van het Nationaal Programma 
Onderwijs op de resultaten is ervoor gekozen de NPO-realisatie en begroting apart weer te 
geven. 

Het NPO-programma loopt in de schooljaren 2021-22 tot en met 2024-25, zodat de 
leerachterstanden, die door de coronapandemie zijn ontstaan kunnen worden weggewerkt. 
Maar omdat volledige besteding van het beschikbare NPO-budget op een doelmatige wijze 
moeilijk te realiseren is, is in 2021 een bestemmingsreserve gevormd. Dit met als doel om de 
niet bestede gelden in latere schooljaren in te zetten. Ook zal het niet bestede deel gebruikt 
worden ter dekking van afschrijvingslasten van investeringen die uit NPO-middelen zijn 
gedaan. 

 
Belangrijkste verschillen tussen het resultaat 2021 en de begroting 2021  
Waar in 2021 een negatief resultaat is begroot, is er een positief resultaat gerealiseerd. Uit 
de staat van baten en lasten is af te leiden dat, ook al zijn de lasten hoger dan begroot, het 
positieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere baten dan begroot. 

Deze hogere baten zijn als volgt te specificeren: 

 

  

De subsidies zijn hoger toegekend dan begroot. Hierop zal in 2022 alsnog besteding 
plaatsvinden. Voor de hogere bijdragen -en doorbelastingen dan begroot geldt dat er kosten 
tegenover staan. Hiermee zijn deze posten resultaatneutraal. 

 

 

De personele lasten zijn zo goed als uitgekomen op de begroting. Waar loonkosten lager zijn 
doordat in 2021 de vervangingspool niet volledig kon worden ingevuld en er meer UWV-
uitkeringen zijn ontvangen, zijn er hogere kosten dan begroot voor overige personele zaken 

bedragen x EUR 1.000

Baten
Groeibekostiging schooljaar 20/21 268           
Nieuwkomers subsidie 35             
ROK-gelden Samenwerkingsverband 244           
Overige overheids -en gemeentelijke bijdragen 191           
Verhuur 56             
Detachering personeel 34             
Overige subsidies en bijdragen van derden 95             
Doorbelasting van kosten 110           

1.032        

bedragen x EUR 1.000

Personele lasten
Lagere loonkosten a.g.v. geen vervanging -256          
Personeel niet in loondienst (m.m. interim directie) 151           
Overige personele lasten (Arbo, WKR, reiskosten, overig) 193           
Dotatie personele voorzieningen 49             
Uitkeringen UWV -147          

-10            



 

zoals reiskosten en representatie. Ook was er een hogere dotatie dan begroot aan de 
personele voorzieningen voor langdurig verzuim, transitievergoeding en jubilea. 

De investeringsbegroting voor 2021 is niet volledig gerealiseerd, hierdoor zijn de 
gerealiseerde afschrijvingskosten lager dan begroot. De investeringsbegroting is niet 
gerealiseerd omdat het aanschaffen van leermethoden (meer) tijd kost van werkgroepen op 
de scholen; het oriënteren, onderzoeken en het maken van een keuze. De 
vervangingsinvesteringen zijn echter begroot conform het aflopen van de 
afschrijvingstermijn. Op sommige scholen wordt daardoor nu langer gedaan met een 
methode dan begroot. Ook duurden aanbestedingstrajecten langer dan verwacht waardoor 
inventaris in 2022 is besteld en geleverd in plaats van in 2021. 

 

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot, dit kan als volgt worden uitgesplitst. 

 

De beheerkosten van Anculus zijn hoger door een tweetal oorzaken. Enerzijds zijn de 
lopende contracten te laag begroot en anderzijds zijn er een aantal (eenmalige) projecten 
niet begroot, namelijk: het nieuwbouwproject De Samenstroom (EUR 67.000) en OBS ’t 
Want (EUR 6.000) en onderzoek en advisering op gebied van binnenklimaat op één van de 
scholen (EUR 12.000). De lopende contracten welke te laag zijn begroot betreffen het 
service meldpunt (EUR 34.000), de begeleiding voor aanbestedingen (EUR 21.000) en de 
kosten voor advisering strategisch huisvestingsbeleid EUR 21.000.  

 
De overige lasten bestaan voornamelijk uit kosten voor administratie & beheer en kosten van 
leer -en hulpmiddelen. Binnen de leer -en hulpmiddelen is ruim EUR 45.000 meer 
uitgegeven aan kosten van kopieerapparaten en drukwerk.  
De administratiekosten zijn EUR 58.000 hoger dan begroot, dit betreft EUR 28.000 aan 
hogere telefoon -en internetkosten en EUR 30.000 kosten voor de werving van nieuw 
personeel. 

 

 

 

  

bedragen x EUR 1.000

Hogere huisvestingslasten
Huur 81             
Dagelijks onderhoud -65            
Beheerskosten onderhoud (Anculus) 170           
Verhuiskosten 44             

230           
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Belangrijkste verschillen tussen het resultaat 2021 en het resultaat over 2020 
Indien de impact van de NPO-middelen buiten beschouwing wordt gelaten, dan is bij de 
vergelijking baten 2021 ten opzichte van 2020 ook hier de impact van de hogere 
groeibekostiging en overige subsidies zichtbaar. 

De lasten over 2021 zijn lager dan over 2020. Dit betreft voornamelijk personele lasten. In de 
personele lasten is een daling zichtbaar wat verklaard kan worden doordat nieuw personeel 
is ingezet op de NPO-subsidies. 
De personele lasten zijn in 2021 ruim EUR 1,2 miljoen lager dan in 2020. Dit wordt volledig 
veroorzaakt door de eenmalige CAO-uitkering over 2019 die in 2020 is uitbetaald (EUR 1,2 
miljoen). De bekostiging voor deze uitkering was in 2019 al ontvangen en verantwoord, de 
uitbetaling en daarmee de lasten vielen in 2020. 

De hogere huisvestingslasten in 2021 t.o.v. 2020 zijn voornamelijk het gevolg van een 
hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Waar in 2020 EUR 825.300 is 
gedoteerd aan de voorziening is in 2021 ruim EUR 1,3 miljoen gedoteerd. De dotatie is 
gebaseerd op actuele meerjaren onderhoudsplannen waarbij ook rekening is gehouden met 
verduurzaming van de schoolgebouwen. 

De lagere overige lasten zijn voornamelijk het positieve gevolg van de bestuurlijke fusie. In 
2020 zijn er kosten gemaakt voor de fusie en tegelijkertijd is er in 2021 een efficiency slag 
als gevolg van de fusie. Hierdoor is er circa EUR 125.000 aan lagere kosten in 2021 ten 
opzichte van 2020 als het gaat om lagere overige bestuurskosten, advieskosten, in -en 
externe communicatie, contributies & abonnementen, accountant -en administratiekosten. 
Daarnaast is in de jaarrekening 2020 over de periode januari t/m juli 2020 als overige kosten 
(bestuurskosten) een bedrag van EUR 298.000 verantwoord inzake het aandeel van de vier 
toenmalige Floréo scholen in de bestuurskosten van (toenmalig) Floréo. Deze kosten zijn in 
2021 niet meer van toepassing. 

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 
De komende jaren zijn bewust negatieve resultaten begroot. Dit is het resultaat van 
investeringen met financiering vanuit het vermogen (zie ook hoofdstuk 2.4: Financieel 
beleid). 

Vanaf 2023 is de nieuwe bekostiging van kracht, maar met een overgangsperiode van vier 
jaar. In het eerste jaar zal het effect van de nieuwe bekostiging doordoor slechts voor 25% 
worden gevoeld ook omdat de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten van EduMare nog niet 
veel afwijkt van het landelijk gemiddelde. In de berekening voor de MJB neemt de 
gemiddelde leeftijd van de leerkrachten van EduMare in de jaren daarna wel toe, waardoor 
het te verwachten effect van de nieuwe bekostiging steeds nadeliger wordt. 

Echter als het aantal pensioneringen de komende jaren hoger is dan waar volgens de 
pensioengerechtigde leeftijden op gerekend kan worden, dan zal het verschil tussen oude en 
nieuwe bekostiging veel minder groot zijn. 

De wijziging in de verslaggeving rondom de voorziening groot onderhoud zal geen impact 
hebben op de hoogte van de dotatie van de voorziening. In de MJB is de dotatie opgenomen 
op basis van de in november 2021 geactualiseerde Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). 

  



 

 
Balans in meerjarig perspectief 
 

 
 

 

 
 
De balans per eind 2021 laat zien dat het positieve resultaat als gevolg van verantwoordde, 
maar nog niet ingezette, NPO-middelen leidt tot een toename in het eigen vermogen. 
Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. De liquiditeitspositie is hier als gevolg van 
ook gestegen. 
 
De daling in de kortlopende schulden wordt veroorzaakt doordat eind 2020 er ruim EUR 
440.000 aan vooruit ontvangen IOP-subsidie was verantwoord. In 2021 is deze subsidie 
ingezet en in het resultaat verantwoord. 
 
In het voorjaar van 2022 is het besluit genomen om de langlopende lening, voortkomend van 
één van de voormalig besturen, in één keer af te lossen. Eind 2021 is deze schuld daardoor 
onder de kortlopende schulden verantwoord (EUR 94.500). 
De materiele vaste activa stijgen eind 2021 naar EUR 5,8 miljoen als gevolg van hogere 
investeringen dan afschrijvingen. Dit is inclusief EUR 245.000 aan investeringen bekostigd 
vanuit NPO-middelen. 
  
Eind 2022 zijn de vorderingen aanzienlijk lager dan in 2021 en 2020. Dit is het gevolg van de 
gewijzigde bekostigingssystematiek per 1 januari 2023. Waardoor er niet langer sprake is 
van een vordering op OCW per einde boekjaar. De impact, ruim EUR 2,3 miljoen, leidt tot 
een afboeking via het resultaat van 2022. 
 
In de voorziening groot onderhoud is voor 2022 EUR 847.000 aan financiële ruimte 
opgenomen voor aanpassingen voor binnenklimaat en verduurzaming van huisvesting. Voor 
de aangekondigde wijziging in de opbouw van de voorziening groot onderhoud is op dit 
moment nog niet duidelijk wanneer dit plaats dient te vinden. Hier is in de meerjarenbalans 
nog geen rekening gehouden, ook omdat de verschuiving geen impact heeft op de 
kengetallen. 

Meerjarenbalans 2020 2021 2022 2023 2024
bedragen x EUR 1.000 Realisatie Realisatie Begroting MJB MJB

Materiële vaste activa 5.086         5.844         6.502         6.067         5.803         
Financiële vaste activa 227            169            186            205            225            
Vorderingen 3.214         2.833         660            670            680            
Liquide middelen 11.499       13.076       11.715       12.713       13.133       

Totaal activa 20.026       21.922       19.063       19.655       19.842       

Eigen vermogen *) 10.976       13.325       11.545       11.396       11.057       
Voorzieningen 3.921         3.931         2.708         3.349         3.774         
Langlopende schulden 96              -             -             -             -             
Kortlopende schulden 5.034         4.665         4.810         4.910         5.010         

Totaal passiva 20.026       21.922       19.063       19.655       19.842       

*) Uitsplitsing eigen vermogen 2020 2021 2022 2023 2024
Realisatie Realisatie Begroting MJB MJB

Algemene reserve 8.464 8.880 6.076 5.901 5.563
Bestemmingsreserves publiek 1.827 3.821 4.845 4.870 4.870
Bestemmingsreserves privaat 684            624 624 624 624

10.975 13.325 11.545 11.396 11.057
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Belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en 
financiering 
In het hoofdstuk financieel beleid zijn de investeringen toegelicht zoals deze vanuit onze 
strategische doelstellingen zijn en worden gedaan. Dit gaat om de VPR Academie en de 
aanpak van het leraren te kort. 
 
Vanuit het vervangings-en investeringsbeleid zijn voor de scholen de komende jaren de 
volgende investeringen begroot: 
 

 
 
Indien de investeringsbegroting conform planning wordt uitgevoerd dan zullen vanaf 2023 de 
afschrijvingslasten hoger zijn dan de investeringen. Dit leidt tot een positief effect op de 
kasstroom. 
 
  
3.3 Financiële positie 
 
Kengetallen 
Onderstaande kengetallen zijn berekend incl. de NPO-middelen en excl. het aanwezige 
private vermogen. 

 

 

 

  

Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024
bedragen x EUR 1.000 Realisatie Realisatie Begroting MJB MJB

Gebouwen en terreinen -             -             12              -             -             
Meubilair en inventaris 574            929            558            139            89              
ICT 480            602            547            284            372            
Leermiddelen 169            242            635            232            314            

Totaal investeringen 1.223         1.773         1.752         656            775            

Afschrijvingslasten 982            999            1.095         1.090         1.039         
Verschil investeringen - afschr. 774            658            -434           -264           



 

Toelichting op de financiële positie 
De financiële situatie van EduMare is goed en zal naar verwachting ook de komende jaren 
goed blijven. Zowel op korte als lange termijn kan EduMare goed aan haar financiële 
verplichtingen voldoen. 

 
Per 31-12-2021 is het eigen vermogen fors toegenomen (EUR 2,4 miljoen). Dit is met name 
het gevolg van nog niet bestede NPO-gelden. Deze gelden zijn in een bestemmingsreserve 
geplaatst en worden in de komende drie schooljaren (volgens de NPO-schoolplannen) 
alsnog ingezet. Het Ministerie van OC&W geeft schoolbesturen 2 schooljaren extra de ruimte 
om deze gelden in te zetten. Als gevolg van corona alsmede een tekort aan personeel was 
doelmatige besteding eerder niet mogelijk. 

 
Het bovenmatig eigen vermogen zal, zoals eerder vermeld, per 31-12-2022 worden verlaagd 
(naar verwachting met EUR 2,1 miljoen) door het wegvallen van de vordering op OC&W, als 
gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek per 1-1-2023. 

 
In de komende jaren, uiterlijk per 31-12-2025, zal het bovenmatig eigen vermogen verder 
worden afgebouwd door inzet van de NPO-bestemmingsreserve met EUR 1,9 miljoen. 
Daarnaast begroten wij de komende jaren een negatief exploitatieresultaat, als gevolg van 
doelgerichte investeringen op het gebied van professionalisering van medewerkers en 
aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. 

 
De wijziging van het stelsel met betrekking tot de bepaling van de hoogte voorziening groot 
onderhoud (zie elders in dit verslag), zal het eigen vermogen verder doen dalen en de 
voorziening doen stijgen. Dit doet echter geen afbreuk aan de solvabiliteitspositie. Immers, 
bij de bepaling hiervan wordt geen onderscheid gemaakt in eigen vermogen en 
voorzieningen. 
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4. JAARREKENING 2021 
 

Balans per 31 december       

   na resultaatbestemming       

1 Activa    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 

 Vaste Activa    
     
1.2 Materiële vaste activa 5.844.022 

 
5.086.216 

1.3 Financiële vaste activa 169.200 
 

226.500 

 Totaal vaste activa 6.013.222 
 

5.312.716 

  
  

 

 Vlottende activa 
  

 

  
  

 

1.5 Vorderingen 2.833.036 
 

3.214.296 

1.7 Liquide middelen 13.075.559 
 
11.499.396 

 Totaal vlottende activa 15.908.595 
 
14.713.692 

     

 Totaal activa 21.921.817 
 
20.026.408 

          

2 Passiva    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 

     
2.1 Eigen vermogen 13.325.187 

 
10.975.541 

2.2 Voorzieningen 3.931.462 
 

3.921.281 

2.3 Langlopende schulden 0  95.584 

2.4 Kortlopende schulden 4.665.168 
 

5.034.002 

     

 Totaal passiva 21.921.817   20.026.408 

  



 

Staat van Baten en Lasten    
     
3. Baten Realisatie Begroting Realisatie 

  2021 2021 2020 

  EUR EUR EUR 

     
3.1 Rijksbijdragen 51.134.360 46.310.795 45.815.119 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 593.220 289.301 741.948 

3.5 Overige baten 594.698 410.825 775.074 

    
 

 Totaal Baten 52.322.278 47.010.921 47.332.141 

     

4. Lasten Realisatie Begroting Realisatie 

  2021 2021 2020 

    EUR 

     

4.1 Personeelslasten 40.226.744 38.732.817 39.878.618 

4.2 Afschrijvingen 1.013.472 1.041.773 982.207 

4.3 Huisvestingslasten 4.437.599 4.036.763 3.877.705 

4.4 Overige lasten 4.261.758 3.472.186 4.153.893 

    
 

 Totaal Lasten 49.939.573 47.283.539 48.892.424 

     

 Saldo Baten en Lasten 2.382.705 -272.618 -1.560.283 

     

5 Financiële baten en lasten -33.059 -16.450 -14.894 

    
 

 Resultaat voor resultaatbestemming 2.349.646 -289.068 -1.575.177 
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Kasstroomoverzicht      
      
  31-12-2021  31-12-2020  
  EUR  EUR  

 Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

    

 Saldo Baten en Lasten 2.382.705  -1.560.283  
 Aanpassing voor:     
 Afschrijvingen 1.013.472  982.207  
 Mutaties voorzieningen 10.181  471.515  
      
 Verandering in vlottende middelen:     
 Vorderingen (-/-) 381.260  -116.714  
 Schulden -457.441  506.856  

 Totaal kasstroom uit 
bedrijfsoperaties 

 
3.330.177 

  
283.581 

 

      
 Ontvangen interest 1.711  5.198  
 Betaalde interest -34.769  -20.092  
 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.297.119  268.687 
      

 Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

    

 Investeringen in materiële vaste activa  -1.773.185  -1.223.399  

 Desinvesteringen in materiële vaste 
activa 

1.908  380  

 Overige inv. in financiële vaste activa  -57.300  -13.350  

 Overige mutaties a.g.v. activa/passiva 
transactie 

0  -58.922  

 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.713.977  -1.295.293 
      

 Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten     

 Aflossingen langlopende schulden  -6.979  -4.740 
 Mutatie liquide middelen  1.576.163  -1.031.345 
      
 Beginstand liquide middelen 11.499.396  12.530.741  
 Mutatie liquide middelen 1.576.163  -1.031.345  
 Eindstand liquide middelen  13.075.559  11.499.396 

  



 

Grondslagen voor de jaarrekening 

Algemeen 

 

Activiteiten van het bevoegd gezag 

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Onderwijsgroep EduMare en van de 
onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 

Stichting Onderwijsgroep EduMare is ontstaan uit een activa/passiva transactie per 31 juli 
2020 tussen Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, VCO de Kring, Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne Putten en vier scholen (drie BRIN-nummers) van Stichting 
Floréo.  PRIMOvpr heeft de activa en passiva van deze organisaties overgenomen waarbij 
per 1 augustus 2020 een naamswijziging heeft plaatsgevonden naar Stichting 
Onderwijsgroep EduMare. 

 

Grondslagen voor de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de 
Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de 
bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke 
uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en 
een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

COVID-19 en continuïteit van de organisatie 

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het 
onderwijs. In navolging van 2020 is ook in 2021 er sprake geweest van afstandsonderwijs en 
scholensluiting. Dit heeft van zowel leerlingen als collega’s flinke aanpassingen vereist. De 
financiële gevolgen zijn overzichtelijk, de Rijksoverheid continueerde de bekostiging 
waardoor de salarissen aan medewerkers en vaste lasten konden worden betaald. 
Daarnaast zijn aanvullende geldstromen vrijgekomen vanuit het Rijk om onderwijskundige en 
bedrijfsvoering gevolgen het hoofd te kunnen bieden. De impact van het coronavirus op de 
totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de organisatie daarmee niet nadelig. 
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. 

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is 
de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare 
waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is 
dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van 
een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt 
het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom 
genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa 
van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere 
jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke 
indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom 
genererende eenheid) geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de 
gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte 
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het 
actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

 

Financiële vaste activa 

De langlopende vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen de reële waarde 
van de tegenprestatie. De vervolgwaardering van de langlopende vorderingen is de 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. 



 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De vorderingen en 
overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de 
balans anders is aangegeven. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter 
directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die 
gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder 
de financiële vaste activa. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

 

Eigen vermogen 

 

Algemene reserve  

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door  
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. 
 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van EduMare. 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het 
verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort 
wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.  

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve is het niet-vrije gedeelte van het eigen vermogen. Er is een reserve 
gevormd om een aantal specifieke projecten te kunnen financieren. 

De private bestemmingsreserve is opgebouwd uit middelen welke niet afkomstig zijn van de 
overheid, namelijk ouderbijdragen van de scholen 

De bestemmingsreserve is opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de gerealiseerde lasten (in geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht). 

 

Bestemmingsreserve Huisvesting (publiek) 

De bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld teneinde extra investeringen in huisvesting 
mogelijk te maken. 
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Bestemmingsreserve Passend Onderwijs (publiek) 

De publieke bestemmingsreserve Passend Onderwijs heeft als bestemming het opstarten 
van een Focusgroep voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van 
concentratie, werkhouding, prikkelverwerking en emotieregulatie vanaf het schooljaar 
2018/2019. 

De Focusgroep is vanaf 2021 niet meer actief, de bestemmingsreserve is in 2021 in zijn 
geheel vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. 

 
Bestemmingsreserve Schoolpleinen (publiek) 

Er is een publieke bestemmingsreserve schoolpleinen gevormd voor de ontvangen 
ouderbijdragen in schoolpleinen, in specifiek het schoolplein voor De Zeewinde. Deze 
bestemmingsreserve valt vrij over de looptijd van de investering, 20 jaar.  

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs (publiek) 

De per einde boekjaar 2021 niet bestede middelen zijn opgenomen in een 
bestemmingsreserve. Deze middelen zijn door de scholen in 2022 e.v. in te zetten binnen 
het NPO-programma. 

 

Bestemmingsreserve VPR Academie (publiek) 

De per einde boekjaar 2021 niet bestede middelen zijn opgenomen in een 
bestemmingsreserve. Dit bedrag wordt in 2022 toegevoegd aan het budget van de VPR 
Academie. 

 

Bestemmingsreserve huis (privaat) 

De private bestemmingsreserve ‘Huis’ is gevormd uit de verkoopopbrengst van een 
woonhuis wat onderdeel was van een school. Gezien het karakter is de opbrengst als private 
bestemmingsreserve verantwoord. 

 

Bestemmingsreserve Schoolbankrekeningen (privaat) 

De bestemming is in 2015 ingesteld naar aanleiding van het inzichtelijk maken van het 
vermogen wat is vertegenwoordigd als saldo op de schoolbankrekeningen. Jaarlijks zal het 
saldo van de inkomsten en uitgaven hierop worden gesaldeerd. 

 
Bestemmingsreserve Schoolpleinen (privaat) 

Er is een private bestemmingsreserve schoolpleinen gevormd voor de bijdrage van het 
bestuur in schoolpleinen, in specifiek het schoolplein voor De Zeewinde. Deze 
bestemmingsreserve valt vrij over de looptijd van de investering, 20 jaar.  

 

 



 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte 
redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa 
in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die 
op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van 
kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft 
voor balansdatum. 

 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 

In de cao is in artikel 8A.1 in het kader van de duurzame inzetbaarheid de mogelijkheid 
opgenomen om met ingang van 1 oktober 2014 uren op te sparen. Voor de gespaarde uren 
dient, indien deze in uren of in geld opgenomen zullen worden, een voorziening gevormd te 
worden. Hiertoe dienen tussen werknemer en werkgever individuele afspraken gemaakt te 
worden. 

Bij het opstellen van de jaarrekening per 31 december 2021 zijn er geen aanspraken 
duurzame inzetbaarheid opgebouwd, derhalve is er geen voorziening voor duurzame 
inzetbaarheid gevormd. 

 

Voorziening groot onderhoud 

De onderhoudsvoorziening betreft een voorziening welke is opgenomen om aan toekomstige 
onderhoudsverplichtingen te voldoen. De gevormde onderhoudsvoorziening heeft als 
doelstelling alle gebouwen te voorzien van kwalitatief onderhoud om deze gebouwen op 
langere termijn in stand te houden en dient ter egalisering van de onderhoudskosten. De 
voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. De toevoeging aan de voorziening 
wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die 
telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Daarbij wordt steeds een 
tienjarig perspectief gehanteerd. In de voorziening groot onderhoud is vanaf 31 december 
2015 rekening gehouden met deze doordecentralisatie van het buitenonderhoud.  

Voor het vormen van de voorziening groot onderhoud maakt EduMare gebruik van de 
overgangsregeling conform artikel 4, lid 1c, RJO. Deze overgangsregeling in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs is in 2019 geïntroduceerd voor besturen de voorziening groot 
onderhoud op bovenstaande manier vormen en kan worden toegepast tot en met boekjaar 
2022. Dit vanwege het feit dat er tijd nodig is om de impact van de wijziging in de 
(onderhouds)administratie door te voeren. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Naast de gebouwen waarvan EduMare juridisch eigenaar is maakt EduMare ook gebruik van 
een aantal schoolgebouwen die juridisch eigendom zijn van de gemeenten. Onderhoud en 
beheer worden in dat geval uitgevoerd door de gemeente. 

EduMare draagt dan voor de bekostiging van het onderhoud en beheer de betreffende 
ontvangen rijksvergoeding over aan de betreffende gemeente. In 2021 betreft dit, net als in 
2020, vier schoolgebouwen (De Regenboog Hellevoetsluis, De Vlasbloem, Hendrik 
Boogaard Rode Kruislaan en De Zeewinde). 
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Voorziening ambtsjubileum 

De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op de contante waarde van de gedane 
toezeggingen, rekening houdend met de blijfkansen, opgebouwde diensttijden in het 
onderwijs, leeftijd, verwachte pensioendatum, het huidige salaris en de verwachte 
toekomstige salarisontwikkelingen. Er is een disconteringsvoet van 1% gehanteerd in de 
berekening van de voorziening. 

 

Voorziening Langdurig zieken 

De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van salariskosten bij ziekte en 
waarbij de eerste twee jaar voor rekening van de werkgever zien en zijn bepaald tot aan de 
UWV-uitkeringsdatum van de WIA of IVA, of de pensioendatum. De voorziening is 
gebaseerd op een inschattingskans op re-integratie en herstel. Alleen voor de gevallen 
waarbij de verwachting is dat medewerkers gedeeltelijk of volledig ziek uit dienst gaan is een 
voorziening gevormd. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. 

 

Voorziening Eigen Wachtgelders 

De voorziening Eigen Wachtgelders en wordt gevormd om toekomstige lasten m.b.t. Eigen 
Wachtgelders en/of negatief getoetsten bij het Participatiefonds te kunnen voldoen. Deze 
voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Deze voorziening wordt 
gewaardeerd tegen contante waarde. Eind 2021 zijn er geen wachtgelders, waardoor de 
voorziening in 2021 is vrijgevallen. 

 

Overige personele voorzieningen 

Dit betreft een voorziening voor transitievergoedingen. Deze voorziening is gevormd ter 
dekking van ontslag(transitie)vergoedingen die niet verhaald kunnen worden bij het 
Participatiefonds. 

 

Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere 
kortlopende schulden zijn te plaatsen.  



 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

 

Rijksbijdragen 

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie 
opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) 
worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van toewijzing) volledig 
als baten verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 
Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het 
jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten 
en lasten. De niet bestede niet-geoormerkte OCW-subsidies worden op uitzondering 
verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) indien er 
een afgebakend bestedingsplan is opgesteld waarmee expliciet kan worden aangetoond dat 
de middelen in de toekomst worden aangewend. 

 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij 
het overschot geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van 
de gesubsidieerde activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies 
waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn verricht per balansdatum worden 
verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de 
bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. 

Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten 
gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke 
subsidiabele lasten komen (naar rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke 
subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen worden verantwoord onder de vooruit 
ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn 
(subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als schuld 
aan het Ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn 
(subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door Ministerie OCW). 

 

Voor Onderwijsinstellingen 

Op basis van de brief van 1 december 2017 van de Minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017 
als gelden passend onderwijs heeft doorbetaald aan EduMare als volgt verwerkt: 
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• Geldstroom 1: Gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden rechtsreeks aan 
EduMare primair onderwijs overmaakt zijn verantwoord onder categorie 3.1.1 Ontvangen 
Rijksbijdragen; 

• Geldstroom 2: De overige generieke overdrachten (bedrag per leerling) en speciale 
overdrachten (arrangementen) worden onder categorie ‘3.1.3.3 Ontvangen 
doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden’ verwerkt. 

 

Overige overheidsbijdragen 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige baten 

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige 
baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Personele lasten 

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet 
uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de 
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend 
actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening 
met toekomstige betalingen door de stichting. 
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, bonussen worden de 
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte 
vergoeding ten gevolge van bonusbetalingen wordt verantwoord indien de verplichting tot 
betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare 
schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze 
bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten 
verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 
door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. 

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is 
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele 
arbeidsovereenkomsten).  



 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste 
van de staat van baten en lasten gebracht. 

De overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra 
personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg worden ten laste van de staat van 
baten en lasten gebracht. 

 

Pensioenen 

EduMare heeft een voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op 
een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat 
de werknemer pensioen heeft opgebouwd. 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald 
waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De 
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) dit toelaat. 

 

De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds ABP bedroeg per 31 januari 2022 
107,9%. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële 
vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur 
gemaakte keuzen. 

 

Huisvestingslasten 

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten 

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken 
dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Financieel resultaat 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt 
het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed 
hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en 
posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden 
beschouwd als behorende tot de operationele  activiteiten. De liquiditeitspositie in het 
kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings- en financieringsactiviteiten. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende 
effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden 
verantwoord. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial 
leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen 
is opgenomen onder de operationele activiteiten. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten. De 
belangrijkste schattingen hebben betrekking op: 

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde 
afschrijvingstermijnen; 

- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot 
onderhoud; 

- de bepaling van personele voorzieningen. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Bepaling reële waarde 

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële 
waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- 
en informatie-verschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende 
methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten 
voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat 
specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is. De reële 
waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te 
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor 
de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeits-opslagen. 
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1.3 Financiële vaste activa     

      

  Boekwaarde Opgenomen Ontvangen Boekwaarde 

  1-1-2021     31-12-2021 

  EUR EUR EUR EUR 
      

1.3.7 Langl. vorderingen 226.500  -88.950 31.650  169.200  
      

 Financiële vaste activa 226.500  -88.950 31.650  169.200  

 

Voorraden & Vorderingen     

     
1.5 Vorderingen    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 
     

1.5.1 Debiteuren 84.710 
 

190.311 

1.5.2 OCW 2.213.023 
 

2.261.727 

1.5.7 Overige vorderingen 2.104 
 

0 

1.5.8 Overlopende activa 539.060 
 

762.258 

1.5.9 Af: voorz. voor dubieuze vorderingen -5.861 
 

0 

     

 Vorderingen 2.833.036 
 

3.097.581 

     
     
 Uitsplitsing    

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 60.197  165.824 

1.5.8.3 Overige overlopende activa 478.863  596.434 

1.5.8 Overlopende activa 539.060 
 

762.258 

  



 

     
     

Effecten & Liquide middelen   
     
     
1.7 Liquide middelen    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 
     

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 12.771.944 
 

11.136.319 

1.7.4 Overige liquide middelen 303.615 
 

363.077 

 
    

 Liquide middelen 13.075.559 
 

11.499.396 
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Eigen vermogen       
      
2.1 Eigen vermogen     

  Stand  
1-1-2021 Resultaat Overige 

mutaties 
Stand  

31-12-2021 

  EUR EUR EUR EUR 
      

2.1.1 Algemene reserve 8.463.363 275.646 141.688 8.880.697 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.827.704 2.074.000 -80.848 3.820.856 

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 684.474 0 -60.840 623.634 

      

 Eigen vermogen 10.975.541 2.349.646 0 13.325.187 

      

 Uitsplitsing     

 Algemene reserve 8.463.363 275.646 141.688 8.880.697 

2.1.1 Algemene reserve 8.463.363 275.646 141.688 8.880.697 

      

 Huisvesting 1.739.674 0 0 1.739.674 

 Passend Onderwijs 80.449 0 -80.449 0 

 Nationaal Programma Onderwijs 0 1.967.000 0 1.967.000 

 VPR Academie 0 107.000 0 107.000 

 Schoolplein 7.581 0 -399 7.182 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.827.704 2.074.000 -80.848 3.820.856 

      

 Huis 295.198 0 0 295.198 

 Schoolplein (privaat) 26.199 0 -1.379 24.820 

 Schoolbankrekeningen 363.077 0 -59.461 303.616 

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 684.474 0 -60.840 623.634 
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Kortlopende schulden      
     
2.4 Kortlopende schulden    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 
     

2.4.3 Crediteuren 607.827 
 

690.709 

2.4.7 Belastingen en premies sociale verz. 1.582.934 
 

1.416.486 

2.4.8 Schulden inz. pensioenen 562.655 
 

539.544 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 121.671 
 

90.794 

2.4.10 Overlopende passiva 1.790.082 
 

2.296.470 

 Kortlopende schulden 4.665.168 
 

5.034.002 

     

 Uitsplitsing    
     
2.4.7.1 Loonheffing 1.581.063 

 
1.323.367 

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 1.871 
 

93.118 

2.4.7 Belastingen en premies sociale verz. 1.582.934 
 

1.416.486 
     

  
   

2.4.9.1 Te betalen netto salarissen 27.207  84.936 

2.4.9.2 Afl. Slim Opgewekt Duurzaamheidsfonds 94.493 
 

5.858 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 121.671 
 

90.794 
     

2.4.10.4 Vooruitontvangen subsidie OCW 114.212 
 

751.587 

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 1.355.795 
 

1.296.270 

2.4.10.6 Accountant en Administratiekosten 21.369 
 

19.875 

2.4.10.7 Overige overlopende passiva 298.706 
 

228.738 

 Overlopende passiva 1.790.082 
 

2.296.470 

 

De afname van de vooruitontvangen subsidie OCW kan worden verklaard doordat eind 2020 
de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs als nog te besteden was 
verantwoord.  
Dit betrof een bedrag van EUR 440.000, deze gelden zijn in 2021 ingezet.  
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Overheidsbijdragen      
     
3.1 Rijksbijdragen    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 
     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 46.493.766 
 

43.450.737 

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.641.257 
 

1.407.185 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 999.337 
 

957.197 
  

   

 Rijksbijdragen 51.134.360 
 

45.815.119 

     

 
De overige subsidies OCW zijn in 2021 ruimt EUR 2,0 miljoen hoger dan in 2021. Dit 
betreft de subsidie Extra Hulp in de Klas en de subsidie inhaal -en 
ondersteuningsprogramma's Onderwijs. 

     

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden   
     
3.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen 146.173 

 
299.124 

3.2.3 Overige overheden 447.047  442.824 

     

 Overheidsbijdragen en subsidies overige 
overheden 

593.220 
 

741.948 

     
  



 

     
Andere baten      
     
     
3.5 Overige baten    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 
     

3.5.1 Verhuur 165.082 
 

160.971 

3.5.2 Detachering personeel 129.368 
 

235.817 

3.5.6 Overig 300.248 
 

378.286 
  

   

 Overige baten 594.698 
 

775.074 

     
 Uitsplitsing    

 Bijdragen van derden 91.771 
 

132.838 

 Doorbelasting van kosten 186.530  120.357 

 Overige baten 21.947  125.091 

3.5.6 Overig 300.248 
 

378.286 
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Lasten      

     

4 Lasten    
     
4.1 Personeelslasten    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 

4.1.1 Lonen en salarissen 38.015.555 
 

38.295.243 

4.1.2 Overige personele lasten 2.658.480 
 

1.989.595 

4.1.3 Af: uitkeringen -447.291 
 

-406.220 

 Personeelslasten 40.226.744 
 

39.878.618 

     
 Uitsplitsing    
     
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 28.301.164 

 
29.514.904 

4.1.1.2 Sociale lasten 5.053.476 
 

4.796.759 

4.1.1.3 Pensioenpremies 4.660.915 
 

3.983.579 

 Lonen en salarissen 38.015.555 
 

38.295.243 
     
 Aantal FTE per balansdatum 553,50 

 
529,62 

 Directie 35,20  34,05 

 OP 374,40  390,34 

 OOP 143,90  105,22 
     

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 446.827 
 

420.737 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 742.001 
 

576.362 

4.1.2.3 Overig 1.469.652 
 

992.495 

 Overige personele lasten 2.658.480 
 

1.989.595 
     

  



 

4.2 Afschrijvingen    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 

4.2.2 Materiële vaste activa 1.013.472 
 

982.207 

 Afschrijvingen 1.013.472 
 

982.207 

     
 Uitsplitsing    

 Gebouwen/verbouwingen 470 
 

4.517 

 Inventaris en apparatuur 291.346 
 

258.849 

 ICT 475.881 
 

490.836 

 Leermethoden 222.170 
 

228.385 

 Resultaat desinvesteringen 23.605 
 

-380 

 Materiële vaste activa 1.013.472 
 

982.207 

     
4.3 Huisvestingslasten    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 

4.3.1 Huur 358.397 
 

473.281 

4.3.3 Onderhoud 722.281 
 

578.684 

4.3.4 Energie en water 558.745 
 

619.152 

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.374.452 
 

1.283.227 

4.3.6 Heffingen 62.227 
 

79.294 

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 1.282.677 
 

825.300 

4.3.8 Overige huisvestingslasten 78.820  18.768 

 Huisvestingslasten 4.437.599 
 

3.877.705 

     
     
4.4 Overige lasten    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 

4.4.1 Administratie en beheer 1.197.683 
 

1.313.408 

4.4.2 Inventaris en apparatuur 135.612 
 

209.432 

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 2.528.451  1.955.452 

4.4.4 Dotatie/vrijval voorz dub vorderingen 5.862  -5.544 
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4.4.4 Overige 394.149 
 

681.146 

 Overige lasten 4.261.757 
 

4.153.893 

     
 Specificatie honorarium    

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 37.783  67.095 

4.4.1.2 Andere controle opdrachten 5.596  0 

 Accountantslasten 43.379 
 

67.095 

  



 

Financieel en buitengewoon     
     
5 Financiële baten en lasten    

  31-12-2021  31-12-2020 

  EUR  EUR 
     

5.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.711 
 

5.198 

5.5 Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-) -34.769 
 

-20.092 
  

   

 Financiële baten en lasten -33.059 
 

-14.894 

 

Verplichte Toelichting       
      
 Verbonden partijen     
      

 Naam Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Code 
activiteiten Consolidatie 

      
 Onderwijscollectief Voorne-Putten  

Rozenburg Stichting Brielle 4 Nee 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in 
de balans getoonde posten of het resultaat. 
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Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector 

 

 

WNT-verantwoording 2021 Stichting Onderwijsgroep EduMare

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

De WNT is van toepassing op Stichting Onderwijsgroep EduMare. Het voor Stichting Onderwijsgroep EduMare 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 177.0001 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse E, 
complexiteitspunten per criterium: gemiddeld aantal leerlingen 3 punten, gemiddelde totale baten 6 punten, 
gewogen aantal onderwijssoorten 4 punten)2.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 3

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens5

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)7  

Dienstbetrekking?8 

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag11

Bezoldiging

N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13

Gegevens 202014

bedragen x € 1

Functiegegevens5

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)7 

Dienstbetrekking?8

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10

Bezoldiging 144.320 116.790 11.342

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/07

1 1 0,2

ja Ja Ja

124.382 101.001 11.342

19.938 15.789

144.320 116.790 11.342

170.000 170.000 20.658

118.000

N.v.t. N.v.t. 

156.277 84.901

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan12

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

I. van Doesburg H. de Kock H. Timmermans

Voorzitter CvB Lid CvB Directeur-bestuurder

I. van Doesburg H. de Kock

Voorzitter CvB Lid CvB

01/01 – 31/12 01/01 – 01/09

1 1

ja ja

134.205 71.222

22.072 13.779

156.277 85.001

177.000



 

 

 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6

      N.v.t.       N.v.t.       N.v.t. 

Gegevens 20208

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

H. Fledderus P.J. Vermaat B.G. van Dam

Voorzitter Lid Lid

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

9.203 6.135 6.000

26.550 17.700 17.700

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

9.203 6.135 6.000

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7 N.v.t. N.v.t. N.v.t.  

H. Fledderus P.J. Vermaat B.G. van Dam

Voorzitter Lid Lid

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

8.495 5.954 3.500

25.500 17.000 17.000
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Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6

      N.v.t.       N.v.t.       N.v.t. 

Gegevens 20208

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

J.J.W. van Veen M. van den Oever R.J.F. Janse

Lid Lid Lid

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/03 – 31/12

6.135 6.135 5.083

26.550 17.700 14.750

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

6.135 6.135 5.083

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7       N.v.t.       N.v.t.       N.v.t.  

J.J.W. van Veen M. van den Oever

Lid Lid

01/01 – 31/12 01/08 – 31/12

6.114 2.556

17.000 7.083



 

 

 

 

 

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6

      N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7

Gegevens 20208

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4

14.750

7.115 5.192

14.875 9.917

N.v.t. 

5.113

       N.v.t. 

G.M.I. Schott B.F.L. Vermaas

Voorzitter Lid

01/01 – 31/07 01/01 – 31/07

M. Hannewijk

Lid

01/03 – 31/12

5.113

bedragen x € 1 J. Langstraat
N.D.R. 

Jaspers H. Feenstra

Functiegegevens2 Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/07
01/01 – 
31/07 01/01 – 31/07

Bezoldiging

Bezoldiging3 3.398 5.016 992
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4 9.917 9.917 9.917

Gegevens 20208

bedragen x € 1 J.A. Gernaat
R.J.M. van 
der Lans H. Molenaar

Functiegegevens2 Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/07
01/01 – 
31/07 01/01 – 31/07

Bezoldiging

Bezoldiging3 1.940 1.940 1.940
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4 9.917 9.917 9.917
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen. 

2. Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar
als topfunctionaris worden aangemerkt.

 
Gegevens 2021    

 
bedragen x € 1 H. de Kock   

 Functiegegevens 1    

 Functie(s) bij beëindiging dienstverband  Lid CvB   
 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte) 
1,0   

 Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021   

 Uitkering wegens beëindiging van 
het dienstverband    

 Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 2 75.000   

     

 Individueel toepasselijk maximum3 75.000   

     

 Totaal uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband4 75.000   

 Waarvan betaald in 2021 75.000   

     

 Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5             N.v.t.    

     

  Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan6 

N.v.t. N.v.t.     

  Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7     N.v.t.    

 

 



 

Niet uit balans blijkende verplichtingen 
 

Langlopende verplichtingen 
      
Looptijd  

 
Lasten 

Leverancier Einddatum mnd < 1 jaar > 1 en < 5 
jaar 

2021 

 

 

 
EUR EUR EUR 

Astrium Onderwijsaccountants 31-7-2023 19 34.563 20.834 43.379 

Onderwijskantoor De Cirkel Onbepaald 
 

530.000 2.080.000 533.000 

Anculus 31-12-2022 12 168.000 0 203.181 

Renewi 1-5-2022 4 20.016 0 60.049 

Van Vliet Afvalinzamelaars BV 1-5-2022 4 8.531 0 25.593 

Xerio    31-7-2022 7 105.524 0 172.516 

Emjee 31-7-2022 7 59.525 0 97.314 

Konica Minolta 30-6-2023 18 40.453 20.901 61.167 

De Lage Landen 9-3-2025 39 56.467 126.109 54.363 

Uniqcare 1-9-2023 20 55.564 38.432 55.911 

Actief Cleaning Services 1-9-2023 20 600.445 415.308 624.437 

CSU 1-9-2023 20 300.071 207.549 263.413 

VS Schoonmaak opzegbaar 3 12.041 0 52.041 

DVEP 31-12-2025 48 550.000 2.310.000 547.976 

KG & Rolf 28-2-2023 14 prijsafspraak, geen 
afnameverplichting 

241.475 

EromesMarko 19-5-2025 41 prijsafspraak, geen 
afnameverplichting 

257.803 
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Resultaatbestemming    
     

 
De statuten kennen geen regeling omtrent de bestemming van het resultaat. Het staat College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht vrij om een beslissing te nemen over de bestemming van het 
resultaat. 
     
 Resultaatbestemming 2021   

 
 In de publieke bestemmingsreserves wordt gemuteerd:    

 - Passend Onderwijs - EUR 80.449   

 - Nationaal Programma Onderwijs EUR 1.967.000   

 - VPR Academie EUR 107.000   

 - Schoolplein  - EUR 399   

   EUR 1.993.152  

 In de private bestemmingsreserves wordt gemuteerd:    

 - Schoolplein - EUR 1.379   

 - Schoolbankrekeningen - EUR 59.461   

   - EUR 60.840  

 Aan de algemene reserve wordt toegevoegd  EUR 417.334   

 Resultaat 2021 
 

EUR 2.349.646 
 

 

 

  



 

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 
    

College van Bestuur    

    

I. van Doesburg    

    

    

    

    

Raad van Toezicht    

    

H. Fledderus 
  

 

   
 

J.J.W. van Veen 
  

 

   
 

M. van den Oever 
  

 

   
 

B.G. van Dam 

 

R.J.F. Janse 

 

M. Hannewijk 

   

    

J. van Kessel    

    

    

Datum vaststelling jaarrekening 19 mei 2022   
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BIJLAGEN 
 
 

Bijlage 1 Verslag intern toezicht 
 

Samenstelling intern toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat statutair uit zeven leden. Per 31-12-2021 is de 
samenstelling als volgt: 

H. Fledderus, voorzitter 

B.G. van Dam, lid 

M. Hannewijk, lid 

R.J.F. Janse, lid 

M. van den Oever, lid 

J.J.W. van Veen, lid 

P.J. Vermaat, lid 

 

In 2021 waren drie commissies actief: 

• een remuneratiecommissie 
hierin namen zitting de heer H. Fledderus en mevrouw M. Hannewijk 

• een auditcommissie 
hierin namen zitting de heer M. van den Oever en de heer R.J.F. Janse 

• een kwaliteitscommissie 
hierin namen zitting de heer B.G van Dam en de heer P. J. Vermaat 

Deze commissies bereiden onderwerpen voor en geven advies aan de voltallige Raad van 
Toezicht alvorens tot een besluit wordt overgegaan. 

  



 

Rooster van aftreden 
 

 
 
De heer P.J. Vermaat is volgens rooster afgetreden per 31 december 2021. De ontstane 
vacature is per 1 januari 2022 ingevuld door de heer J. van Kessel. Hij zal zitting nemen in de 
kwaliteitscommissie. 
 
 
Overzicht functies en nevenfuncties 
 
Lid Functies / nevenfuncties 

 
H. Fledderus Gepensioneerd directeur VO 
J.J.W. van Veen Gepensioneerd senior beleidsmedewerker gemeente 

Hellevoetsluis 
M. van den Oever Manager bedrijfsvoering / Adjunct directeur bij Veilig Thuis 

Rotterdam Rijnmond te Rotterdam 
B.G. van Dam DGA BODA Onderwijsconsulting B.V. 
P.J. Vermaat Manager Production & Procurement 
M. Hannewijk Hoofd P&O bij Stichting H3O te Dordrecht. Nevenfunctie 

waarnemend voorzitter Raad van Toezicht OSVS te Schiedam 
R.J.F Janse DGA B.V. Arbeidsvraagstukken.nl, interim HR directeur. 

Nevenfunctie: Vicevoorzitter (en voorzitter remuneratiecommissie) 
RvT Primo Schiedam 

J. van Kessel Voorzitter College van Bestuur Koning Willem 1 College 
 
 
Vergoedingsregeling 
De benoeming van de leden van de RvT is geregeld in de Statuten (art. 12), waarin ook de 
werkwijze (art. 13) en de taken en bevoegdheden (art. 11) van de RvT zijn vastgelegd. De 
leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd 
worden. Er wordt voor de RvT een rooster van aftreden gehanteerd waarbij in de huidige 
samenstelling van de RvT rekening wordt gehouden met de zittingstermijnen bij zijn 
rechtsvoorgangers. 
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De leden van de RvT ontvangen een vergoeding gebaseerd op het algemeen kader van de 
VTOI voor de bezoldiging van toezichthouders in het onderwijs Voor het bepalen van de 
hoogte is de vergoeding die leden van de RvT bij PRIMO ontvingen als uitgangspunt 
gehanteerd.  Daarnaast zijn de omvang van de organisatie, de te verwachten tijdsbesteding 
en benchmarkgegevens meegewogen bij het bepalen van de bezoldiging. 

Bezoldiging voorzitter RvT EUR 9.203 

Bezoldiging lid RvT EUR 6.135 

 
Jaarlijks zal de RvT tijdens de evaluatievergadering vaststellen of de hoogte van de 
vergoeding moet worden aangepast in relatie tot de tijdsbesteding en in relatie tot de 
vergoedingen bij andere vergelijkbare instellingen. De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) zal over een eventuele aanpassing worden geïnformeerd. 
 
 
Toewijzing accountant 
In 2020 is Astrium Accountants voor 3 boekjaren benoemd tot externe accountant voor 
EduMare, te weten de boekjaren 2020, 2021 en 2022. 

 
Hoe het toezicht is vormgegeven 
De werkgeversfunctie richt zich op: 
 

• het vaststellen van de bezoldiging bestuurder; 
• het besluiten over benoeming, beloning en ontslag van de bestuurder; 
• goed werkgeverschap, periodiek functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met 

de bestuurder. 
 
De intern toezichthouder moet aandacht hebben voor de continuïteit, de opvolging en de 
deskundigheid van het bestuur. 

Jaarlijks evalueert de RvT het eigen functioneren, de kwaliteit en samenstelling. Door de 
Corona beperkingen kon de evaluatie die in het najaar van 2021 was gepland niet doorgaan 
en zal nu 29 juni 2022  worden gehouden. Leden houden de eigen kennis en expertise op 
peil en werken mede op basis van de uitkomsten van de zelfevaluaties gezamenlijk aan hun 
ontwikkeling als team.  

 
Toezien op rechtmatige en doelmatige bestemming en aanwending van middelen 
Met de huidige governance structuur beschikken we over een formele scheiding tussen 
toezicht en bestuur en voldoet onze rechtspersoon aan de eisen van de wet ‘Goed 
onderwijs, goed bestuur’. In het najaar van 2020 heeft de Raad van Toezicht onder 
deskundige externe begeleiding gewerkt aan het vormgeven van een beleidsrijk 
toezichtkader dat voldoet aan de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO-Raad. 

Een specifieke verantwoordelijkheid van de RvT is het toezicht houden op de besteding van 
de middelen. Als RvT hebben we in 2021 invulling gegeven aan onze toetsing op 
doelmatigheid door: 

• periodieke gesprekken met het College van Bestuur (CvB); 
• periodieke gesprekken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; 

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21


 

• de financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen te beoordelen 
en goed te keuren; 

• de bevindingen en rapportages (managementletter) te bespreken met de uitvoerende 
accountant; 

• de financiële performance te monitoren aan de hand van de door het CvB geleverde 
managementrapportages; 

• het monitoren van de instroom van leerlingen en het stimuleren van maatregelen om 
deze instroom voor de toekomst te garanderen; 

• het monitoren van de PDCA-cyclus en risico-control-framework; 
• het monitoren van de onderwijsopbrengsten aan de hand van rapportages van het 

CvB; 
• het monitoren van de mate van tevredenheid van ouders/verzorgers en leerlingen 

aan de hand van rapportages van de gebenchmarkte tevredenheidsonderzoeken. 
 

Voor zover de RvT kan beoordelen vanuit haar toezichthoudende rol is de RvT van mening 
dat het CvB de financiële middelen doelmatig inzet ten dienste van het onderwijs. Dit oordeel 
wordt onderbouwd door: 

• positieve (inspectie)rapportages over de onderwijskwaliteit; 
• het continu werken aan de ontwikkeling van de onderwijsconcepten; 
• de positieve financiële positie op basis van rapportages. 

 
De komende jaren blijft de RvT erop toezien dat het CvB maatregelen neemt die de 
doelmatigheid bevorderen. Om het CvB te ondersteunen, worden nadere afspraken gemaakt 
over de te realiseren (met name) onderwijskundige indicatoren, inclusief de wijze waarop het 
CvB de realisatie hiervan aantoont. De RvT stimuleert benchmarking, niet alleen voor de 
financiële resultaten, maar ook voor de onderwijskundige indicatoren.  
Ook stimuleert de RvT de koppeling van het schoolplan en de meerjarenbegroting met als 
gevolg een beleidsrijkere meerjarenbegroting. 

 
In het verslagjaar heeft de RvT dit toezichtkader gehanteerd bij haar werkzaamheden. De 
RvT is in 2021 niet afgeweken van de Code Goed Bestuur. 

In het Toezichtkader RvT wordt sturing en richting gegeven aan het toezicht, zijn de 
belangrijkste onderwerpen van het toezicht benoemd en zijn de toezichttaken nader 
gestructureerd. Een goede werkrelatie vraagt van bestuur en toezichthouders een 
professionele, open houding, met vertrouwen in en respect voor elkaars rol.  

In de samenwerking met het College van Bestuur zoekt de Raad van Toezicht een goede 
balans tussen ruimte en vertrouwen geven aan de ene kant en controle uitoefenen en  
afstand nemen aan de andere kant. De identiteit van EduMare, de kernwaarden en 
strategische pijlers vormen de vertrekpunten van het toezichtkader. Aandachtsvelden en 
punten waarop de Raad van Toezicht het beleid en de besluiten van het College van Bestuur 
toetst zijn als volgt te benoemen: 

• kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs; 
• welbevinden van leerlingen en medewerkers; 
• financiële continuïteit; 
• innovatie en ondernemerschap. 
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In het jaarverslag verantwoordt de Raad van Toezicht zich over de wijze waarop het toezicht 
is uitgeoefend, uitgaande van de volgende rollen. 
 

De toezichthoudende rol 
Deze is gebaseerd op het vertrouwen dat het bestuur rapportages met betrekking tot de 
stand van zaken op de beleidsterreinen onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en personeel 
&organisatie tijdig, volledig en juist verstrekt. 

De toezichthouder dient zijn vragen zoveel mogelijk te richten op zaken als beleidsrealisatie 
en koersvastheid. 

Als voorbeeld hoe de toezichthoudende wordt ingevuld, kan worden genoemd dat de RvT op 
basis van de jaarlijks evaluatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
constateerde dat aan enkele inhoudelijke en procedurele zaken omtrent de naleving van de 
AVG regels aandacht moest worden besteed. Hier is actie op ondernomen en zijn alle 
afspraken rond de AVG inhoudelijk en procedureel goed vastgelegd. 

 
De goedkeurende rol 
De bestuurder moet in de beleidsplannen duidelijk aangeven wat haar voornemen is met 
betrekking tot de organisatie en welke verandering of vernieuwing zij daarbij voor ogen heeft. 

De toezichthouder moet door het stellen van adequate vragen zich laten overtuigen van de 
juistheid van de beleidsvoornemens voor de organisatie. Ook moet de toezichthouder door 
middel van vragen vaststellen of er goed zicht is op de risico’s, de aanwezigheid van 
voldoende draagvlak en de correct gevolgde interne procedures. 

 
Als voorbeeld hoe de goedkeurende rol wordt ingevuld, kan worden genoemd dat de RvT het 
proces rond de fusie tussen OBS De Brandaris en RKBS De Sterrenwacht heeft gevolgd en 
het voorgenomen besluit ten aanzien van deze fusie heeft goedgekeurd. 

 
De adviserende rol 
De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord, wil kennis 
en netwerken delen. Aandacht vragen voor thema’s als het relevante toetsingskader, de 
maatschappelijke functie, de langetermijnstrategie en mogelijke risico’s. 

Bij het adviseren en meedenken past terughoudendheid van de toezichthouder om te 
voorkomen dat er rolverwarring ontstaat. Als voorbeelden hoe de adviserende rol wordt 
ingevuld, kunnen worden genoemd: 

• Wijzigingen in de interne organisatie 
Door het vertrek van de heer De Kock als lid CvB werd de vraag naar de gewenste 
bestuursstructuur actueel. In samenspraak tussen CvB en RvT is een commissie 
ingesteld die na gedegen onderzoek adviseerde om te kiezen voor een éénhoofdig 
bestuur met tegelijkertijd een versterking van de control functie binnen de organisatie. 
De commissie was van oordeel dat dit (meer) in lijn is met de al gaande 
ontwikkelingen rond High Performance Schools en High Performance Organisatie 
met een bottom-up bepaling van beleid via regiodirecteuren. De RvT heeft op basis 
van het advies van de commissie goedkeuring gegeven aan de vorming van een 
éénhoofdig bestuur. 

• Bestuurlijk overleg over de overdracht van  PCBS De Regenboog Rozenburg 
Na zorgvuldige voorbereiding en een positieve intentie van de zijde van de RVKO en 
EduMare kon geen overeenstemming worden bereikt over een overdracht van PCBS 



 

De Regenboog naar de RVKO. Half december waren er nog issues van inhoudelijke 
en financiële aard, die ertoe hebben geleid dat de voorzitter van het CvB na overleg 
met de auditcommissie en de regiodirecteur heeft besloten af te zien van een fusie. 

 

Planning & control cyclus RvT 
De vermelde onderwerpen in het toetsingskader worden mede aan de hand van de planning 
& control cyclus geagendeerd.  

 
Maand Onderwerp 
Februari 
 

AVG 
Planning & control cyclus 
 

April Jaarlijkse klassenbepaling bezoldiging 
Wethoudersoverleg: bespreking begroting 
Toezicht op bestuursformatieplan 
 

Mei Voorlopige jaarrekening en concept tekst bestuursverslag 
Bestuursrapportage inclusief MARAP 1e kwartaal 
 

Juni Jaarrekening 
Managementletter 
Bestuursverslag met expliciete vermelding van: 

• uitvoering Code Goed Bestuur; 
• toezicht op rechtmatig verwerven en rechtmatig en doelmatig 

besteden van middelen; 
• risicomanagement. 

Accountantsverklaring 
1e halfjaar bezoek GMR 
 

Oktober Bestuursrapportage inclusief MARAP tot en met augustus 
Wethoudersoverleg: bespreking jaarrekening 
Kadernota begroting volgend kalenderjaar 
 

November Zelfevaluatie RvT: 
Naleving Code Goed Bestuur 
Uitvoering maatschappelijke opdracht 
Toetsing effectieve en efficiënte inrichting organisatie 
Zelfevaluatie CvB 
Naleving integriteitscode 
Naleving treasurybeleid 
Toetsing functioneren medezeggenschapsorganen 
Scholing en beloning 
 

December 
 

Vaststellen begroting volgend kalenderjaar en meerjarenbegroting 
Management-letter interim controle accountant (toezicht op naleving 
adviezen accountant) 
2de halfjaar bezoek GMR 
Planning contactmomenten volgend kalenderjaar met stakeholders 
 

Vast onderwerp 
op alle 
vergaderingen 

Samenwerking andere besturen 
Nieuwbouw 
AVG 
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Goedkeuring van de beleidsstukken 
De commissies in de RvT (kwaliteitscommissie, auditcommissie en remuneratiecommissie) 
worden door het CvB en de staf steeds volledig, juist en tijdig geïnformeerd over de stand 
van zaken en de te verwachten ontwikkelingen. Deze informatie vormt de basis voor de 
inhoudelijke dialoog tussen de commissie, het CvB en waar relevant de ondersteunende 
dienst. De uitkomsten hiervan worden besproken in de RvT en vormen een belangrijk 
onderdeel in het besluitvormingstraject bij het vaststellen van de begroting, bestuursverslag 
en meerjarenplan. 

 
In het verslagjaar 2021 is de kwaliteitscommissie tweemaal bijeen geweest en heeft met de 
voorzitter van het CvB en met de kwaliteitsadviseur gesproken over de leerresultaten, 
mogelijke risico’s, de kwaliteitsontwikkeling van de scholen en NPO-programmakeuzes. 
Ingang voor dit overleg waren de periodieke managementrapportages, gespreksnotities en 
genomen besluiten. De kwaliteitscommissie heeft vastgesteld dat het College van Bestuur 
goed zicht heeft en houdt op de kwaliteit van de scholen, risico’s tijdig signaleert en 
adequate interventies inzet. Het College van Bestuur, de directeuren en de stafmedewerker 
hebben zichtbaar de regie op onderwijskwaliteit door inhoudelijke dialoog en samenwerking. 
De kwaliteitscommissie heeft de voltallige Raad van Toezicht enkele malen geïnformeerd 
over deze bevindingen. 

  



 

Besluitenlijst 2021 
Vergadering Gesproken over / Besluit - EduMare 

11 februari 2021 Besluit tot vaststelling verslag vergadering van 8 december 2020 
 

Besluit tot het benoemen van twee leden RvT: mevr. M. Adelmund en 
dhr. R. Janse, waarmee het totaal komt op 7 leden. 

 
Besluit tot het vaststellen van de definitieve tekst Toezichtkader met 
inachtneming van de toevoeging aangedragen door dhr. Van Dam 

 
Besluit tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit 
van het CvB om akkoord te gaan met de fusie tussen obs De Brandaris 
en RKBS de Sterrenwacht. 

 
Besluit tot instemming met het voorstel om het Horizontaal Toezicht 
Belastingdienst te beëindigen. 

13 april 2021 Besluit tot vaststelling verslag vergadering 11 februari 2021 
 

De RvT stemt definitief in met het voorgenomen besluit van het CvB om 
de scholen de Sterrenwacht en de Brandaris te fuseren. 

 
De RvT geeft akkoord op de door de Cirkel opgestelde berekening 
bezoldigingsklasse  en besluit tot vaststelling van klasse E als de voor 
EduMare geldende bezoldigingsklasse voor 2021 

 
De RvT besluit om (i.v.m. betalen van negatieve rente) tot 
goedkeuring  over te gaan van het voorstel van het CvB om gebruik te 
gaan maken van schatkistbankieren bij de Staat. 

 
De RvT is akkoord met een semi-structurele uitbreiding van de HRM 
afdeling. De financiële impact verwerken in begroting 2022 na 
consultatie van auditcommissie. 

3 juni 2021 Besluit tot vaststelling verslag openbaar deel vergadering van 13 april 
2021. 

 
Besluit tot vaststelling verslag besloten deel vergadering van 13 april 
2021. 

 
De RvT is akkoord met de afspraak dat door voorzitter CvB en een 
commissielid, nader gesproken zal worden met één van de RvT leden 
over het voorgestelde scenario opvolging bestuurskantoor / invulling 
vacatures. 

 
Besluit tot vaststelling vergaderschema 2021-2022. 

 
Besluit tot starten wervingsprocedure lid RvT ivm vacature die gaat 
ontstaan na vertrek van de heer P.J. Vermaat (einde zittingstermijn). 

 
Besluit om t.z.t. de statuten aan te passen ivm de Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen (actielijst). 

 
Besluit tot goedkeuring Bestuursverslag en Jaarrekening 2020, waarbij 
vastgelegd wordt dat de leden CvB voldoen aan de anti 
cumulatiebepaling uit de WNT (geen functie bij een andere WNT 
organisatie). 



 

Jaarverslag Onderwijsgroep EduMare 2021 98 

29 juni 2021 Besluit tot vaststelling verslag openbaar deel vergadering van 3 juni 
2021. 

 
Besluit tot vaststelling verslag besloten deel vergadering van 3 juni 
2021. 

 
De volgende zelfevaluatie zal weer onder begeleiding van Anthon van 
der Horst worden voorbereid en gehouden. 

 
De RvT is akkoord met een eenhoofdig CvB met een versterkte 
controlfunctie in de vorm van een business controller. De RvT speelt 
geen formele rol bij de benoeming / ontslag van de business controller. 
Er zullen twee regiodirecteuren herkend gaan worden die bij 
afwezigheid van de bestuurder maximaal drie maanden kunnen 
waarnemen. 

De wervingsprocedure hiervoor zal na de zomervakantie worden 
opgestart. 

 
De jaarstukken van 2020 zijn definitief vastgesteld en er wordt decharge 
verleend aan CvB en auditcommissie 

 
In verband met het aankomende vertrek van P. Vermaat zal na de 
zomer een wervingsprocedure onder leiding van Scolix worden 
opgestart. 

 
De RvT stemt met enkele opmerkingen in met het managementstatuut. 
Het CvB zal de opmerkingen verwerken en het statuut vasttellen. 

 
De procuratieregeling wordt met inachtneming van een aantal 
wijzigingen vastgesteld. 

12 oktober 2021 Besluit tot vaststelling van verslag van besloten deel van de vergadering 
van 29 juni 2021. 

 
Besluit tot vaststelling van verslag van openbare deel van de 
vergadering van 29 juni 2021. 

 
De nieuwe opdracht van Dhr. Janse staan zijn werkzaamheden voor 
EduMare niet in de weg. 

 
De RvT zal voorafgaand aan de schoolbezoeken kennismaken met de 
regiodirecteuren door hen uit te nodigen bij de RvT vergadering en door 
een bestuurlijk overleg bij te wonen. 

 
De RvT is van mening dat het CvB goed zicht heeft op de kwaliteit van 
het onderwijs. 

 
De RvT zal voorafgaand aan de zelfevaluatie met elkaar dineren op een 
nog te bepalen locatie. Dhr. van der Horst zal hiervoor uitgenodigd 
worden. Ook het CvB en de bestuurssecretaris zijn hierbij welkom. 

 
Scolix krijgt de opdracht het wervingsproces voor het nieuwe RvT – lid 
te begeleiden. 

14 december 2021 Besluit tot vaststelling van verslag van de vergadering van 12 oktober 
2021 

 
De RvT stelt de notitie bestemmingsreserve vast 



 

 
De RvT gaat akkoord met een positief besluit van het CvB t.a.v.: 

• Begroting inclusief meerjarenbegroting 
• Bestuursformatieplan 2022 -2023 
• Risico-analyse 
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Bijlage 2 Overzicht scholen 
 

Overzicht scholen schooljaar 2021-22 
  
BRIN School 
05AU RKBS Sint Leonardusschool 
05MU PCBS Anker 
05VL PCBS De Aanwas 
07JU CNS De Nieuwe Weg 
09XC RKBS HB De Samenstroom 
09XC01 RKBS HB RKL 
11JU PCBS De Rank 
11VJ PCBS De Regenboog 
12NN OBS De Bosrand 
12UE OBS 't Want 
12VO OBS Het Overbos 
12YU PCBS De Regenboog 
13AK OBS De Tiende Penning 
13ES CBS De Bron 
13HC BS De Zeewinde 
13JH OBS De Vliegerdt 
13LE OBS De Branding 
13MH SBO De Windroos 
13OK OBS De Markenburg 
13WC BS De Ravelinde 
13XH BS De Brielse Veste 
13ZO OBS De Hoorn 
14EW01 1e Openbare Montessorischool 
14EW OBS De Wateringe 
14FR BS De Vlasbloem 
14MS OBS 't Palet 
14YM OBS 't Schrijverke 
15IF OBS De Kring 
15QA SWS De Brandaris 
15SK OBS De Houthoeffe 
18KC SO Brielle  

  



 

Bijlage 3 Risicoanalyse 
 

Schema 1: Vertaling van de risico’s op strategisch niveau naar 
beheersmaatregelen en financiën 
Strategische 
doelen 

Het 
vakmanschap 
van de 
professional 
staat centraal 
 

We hebben een 
kennisrijk en 
gegarandeerd 
curriculum 
 

We zijn een 
lerende 
organisatie, 
waarin plg’s 
gezamenlijk 
werken van het 
verbeteren van 
het onderwijs 

We hebben een 
doorgaande leerlijn 
voor 2 tot 14-jarigen 

We zijn een 
aantrekkelijk 
werkgever 

Visie Hoge kwaliteit van 
leerkrachtgedrag 
is essentieel. 
Actief sturen op 
kwaliteit van 
instroom van 
nieuw personeel. 
Permanent 
werken aan 
verhoging kennis 
en inzichten van 
leraren. 
Kernwaarden: 
eigenaarschap, 
professionele 
verantwoordelijkh
eid en 
rekenschap. 

Alle scholen dienen 
te beschikken over 
een robuust 
kennisrijk en 
gegarandeerd 
curriculum 
(evidence-informed). 
Het curriculum biedt 
leerkrachten de 
beste ingrediënten 
en gereedschappen 
om doelgericht en 
effectief onderwijs 
en lessen te kunnen 
ontwikkelen voor 
alle leerlingen. 
Alle kinderen 
profiteren van het 
curriculum. 
 

Onze scholen zien 
we als plg’s.  
De plg’s werken 
gezamenlijk aan 
het verbeteren 
van onderwijs en 
hebben de 
integrale 
verantwoordelijkh
eid voor het 
succes van alle 
leerlingen. 
Het schoolteam 
zorgt met elkaar 
voor effectieve 
instructie door 
leerkrachten, 
doelgerichte 
inoefening, een 
veilige 
leeromgeving en 
gezag en 
discipline. 
Doelen zijn de 
basis voor elke 
les, activiteiten 
vloeien voort uit 
de doelen. 

Onze scholen werken 
met een doorgaande 
leerlijn voor 2-14-jarigen 
(BAO) en 2-18-jarigen 
(VSO). 
Het VVE deel van de 
leerlijn zet in op een 
goede uitwisseling 
tussen peuter- en 
kleutergroepen, het 
verbeteren van de 
kwaliteit van de voor- en 
vroegschoolse educatie 
en het vergroten van 
betrokkenheid van 
ouders. 
Het PO-VO deel van de 
leerlijn zet in op een 
betere voorbereiding 
van onze leerlingen op 
het vervolgonderwijs. 

Maximale inspanning om 
onze professionals te 
binden en te boeien aan 
de organisatie, zodat er 
voldoende goed 
gekwalificeerd personeel 
is. 
Bekwaamheid en 
persoonlijk leiderschap 
van alle professionals 
van groot belang voor 
het realiseren van onze 
doelen. 
Stimuleren van 
ontwikkeling en het 
versterken van de 
(duurzame) 
inzetbaarheid van onze 
professionals.   
Regionale 
samenwerking met 
besturen Putten. 

Belemmerende 
factoren 

Ontwikkeling VPR 
Academie. 
Inhoudelijke en 
financiële 
uitdaging: sluit de 
inhoud (die 
gebaseerd is op 
de visie en 
strategie van de 
stichting) van de 
academie aan bij 
de 
opleidingsbehoeft
e van de 
medewerkers?  
Wordt deze door 
personeel erkend 
als hét 
opleidingsplatform 
binnen de 
organisatie? 
Blijvende 
financiering van 
de VPR 
Academie. 

Uitdaging voor de 
organisatie is de 
aanvliegroute voor 
het implementeren 
van dit curriculum. 
Op de scholen en bij 
onze 
onderwijsprofession
als moet 
voornamelijk het 
‘waarom’ beklijven, 
de kans bestaat 
namelijk dat het 
curriculum niet of in 
onvoldoende mate 
gevolgd zal worden. 

Er zijn onderlinge 
verschillen tussen 
de scholen, zowel 
in leiderschap als 
op het gebied van 
schoolontwikkelin
g. 
De waan van de 
dag ligt op de loer. 
 
Waarom-vraag 
(tav de keus voor 
plg’s) mogelijk 
onvoldoende 
helder bij teams -> 
gevolgen voor het 
gewenste effect 
van HPS. 
Werken met 
DLK’s staat nog in 
de 
kinderschoenen. 

Afhankelijkheid van de 
volgende factoren  
Samenwerking met 
partners zoals 
kinderopvang, 
Voortgezet Onderwijs, 
Kinderogen en 
gemeenten. 
 
De kennis en kunde van 
het personeel van de 
samenwerkingspartners   

Implementatie van het 
HR beleid neemt veel tijd 
in beslag. 
 
Arbeidsvoorwaarden en 
concurrentie andere PO 
besturen. 
 
Toenemende eisen veilig 
binnenklimaat. 
 
Personeelstekort.  
Krap aanbod goede 
schoolleiders. 
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Strategische 
doelen 

Het 
vakmanschap 
van de 
professional 
staat centraal 
 

We hebben een 
kennisrijk en 
gegarandeerd 
curriculum 
 

We zijn een 
lerende 
organisatie, 
waarin plg’s 
gezamenlijk 
werken van het 
verbeteren van 
het onderwijs 

We hebben een 
doorgaande leerlijn 
voor 2 tot 14-jarigen 

We zijn een 
aantrekkelijk 
werkgever 

Beheersmaatreg
el 

Continue 
afstemming over 
inhoud tussen 
VPR academie, 
directeuren en 
bestuurders. 
 
Bestuursinvesterin
g in de 
ontwikkelfase van 
deze academie. 

 
Versterking 
leiderschap: 
directeuren spelen 
een belangrijke rol 
bij het motiveren 
van het personeel 
tot deelname aan 
het 
scholingsaanbod. 
Dit komt tijdens 
elk schoolbezoek 
aan bod. 
 
Doorrekening van 
afdracht 
scholingsbudget 
vanuit scholen 
naar academie om 
deze blijvend te 
kunnen 
financieren  
(opdracht aan 
DLK). 

DLK doet onderzoek 
en komt met goed 
onderbouwd beleid.  
Directeuren doen 
HPS scholing waarin 
het hoe en waarom 
van het curriculum 
uitgebreid aan bod 
komt.  

Om het effectief 
leiderschap te 
versterken en 
deze wijze van 
werken binnen de 
scholen duurzaam 
te implementeren 
door het 
verwerven van 
meer kennis over 
het organiseren 
van professionele 
ruimte volgen alle 
schoolleiders het 
HPS-traject. Naar 
verwachting heeft 
deze ontwikkeling 
de volledige 
beleidsplan 
periode nodig. 
Waarbij het risico 
bestaat dan bij 
onvoldoende 
focus op deze 
ontwikkeling er 
een langere tijd 
dan deze vier jaar 
nodig zal zijn. 
Onderzoek doen 
naar een tweetal 
zaken: 1) krijgen 
directeuren via het 
HPS-traject 
voldoende kennis 
over het leiden 
van een 
verandering? 2) 
Biedt het High 
Performance 
Teachers traject 
(door veel scholen 
ingekocht vanuit 
de NPO-gelden) 
extra 
ondersteuning bij 
de invoering van 
de PLG’s? 

Strategische 
samenwerking met 
partners op middellange 
termijn. 
Effectieve 
stakeholderscommunicat
ie. 
Inrichten van twee DLK’s 
voor verder onderzoek 
en beleid. 
Deelname aan 
Kinderogen 

Intensiveren van het 
plan van aanpak 
leerkrachtentekort. 
Versterken van 
beloningsbeleid, arbo- 
en vitaliteitsbeleid. 
Ontwikkelen van 
adequaat beleid ten 
aanzien van 
participatiebanen. 
Samenwerking met 
Pabo’s: alle scholen 
worden 
opleidingsschool. 
Versterken van de 
arbeidsmarktcommunica
tie. 

Investering 
vanuit 
vermogen 

 
VPR Academie 

 
 
Extra budget voor 
arbeidsmarktcommunica
tie. 
Budget beloningsbeleid 
Taskforce welke gericht 
is op lerarentekort (korte 
en lange termijn) 
     

Pagina-einde 

  



 

Schema 2: Vertaling van de risico’s op operationeel niveau naar 
beheersmaatregelen en financiën 

 
Operationele 
risico’s 

Beschrijving Risico profiel 
hoog/midden/la
ag 

Beheersmaatregel en 
reeds ingezette acties 

Effect op 
risicoprofiel 

Investering 

COVID-19 De bestrijding van het 
Coronavirus heeft invloed 
heeft op het ziekteverzuim 
en de benodigde 
investeringen op het 
gebied van 
schoonmaakmaatregelen, 
gebouwventilatie en het 
mogelijk organiseren van 
onderwijs op afstand. 
Daarbij is een belangrijk 
risico het effect op de 
kwaliteit van het onderwijs 
en het verder veroorzaken 
van mogelijke onderwijs-
achterstanden. 
Uitputting van 
medewerkers (directeuren 
en teams) als gevolg van 
het regelen van inval en 
mentale spanning. 

Midden Schoonmaakmaatregelen 
Gebouwventilatie  
Aanschaf CO2 meters. 
Gesubsidieerde corona- 
programma’s (NPO) voor 
het wegwerken van 
achterstanden. 
 

Midden  In de 
begroting 
2022 e.v. 
wordt 
zekerheidshal
ve rekening 
gehouden met 
kosten gelijk 
aan de 
gemaakte 
kosten in 2021 
n.a.v. de te 
nemen  
(hygiëne-) 
maatregelen. 
 

Er ontstaan zeer 
moeilijk vervulbare 
vacatures 

Er is landelijk gezien een 
groot risico dat vacatures 
moeilijk ingevuld kunnen 
worden. Deze krapte op 
de arbeidsmarkt vormt 
een bedreiging voor de 
kwaliteit van ons 
onderwijs. Dit geldt ook 
voor de regio Voorne-
Putten en Rozenburg. 

 
Een recent opgestelde 
Strategische 
Personeelsplanning voor 
de functiegroep leraren 
laat een tekort zien van 
circa 11 FTE per 1-8-
2022, welke in de jaren bij 
ongewijzigd beleid  sterk 
oploopt  

Hoog Oprichten Taskforce 
Lerarentekort met als 
opdracht intensivering 
van acties uit het plan 
van aanpak (korte en 
lange termijn)  

 
Blijven investeren op 
adequate begeleiding 
van zij-instomers, 
Succesvol uitvoeren van 
plan van aanpak 
leerkrachtentekort. 
 
Versterken van 
beloningsbeleid, arbo- en 
vitaliteitsbeleid. 
 
Ontwikkelen van 
adequaat beleid ten 
aanzien van 
participatiebanen.  
 
Versterken 
arbeidsmarktcommunicati
e. 

Hoog, gezien krapte 
op de arbeidsmarkt 
in combinatie met te 
verwachten 
vacatureruimte in de 
komende jaren 

Vanuit het 
vermogen 
wordt EUR 
300K extra 
geïnvesteerd 
om het 
lerarentekort 
te 
minimaliseren. 
Deze 
middelen 
worden ter 
beschikking 
gesteld aan de 
taskforce. Dit 
bedrag is 
naast reeds 
gereserveerd 
budget vanuit 
de exploitatie 
2022 ad EUR 
300K 
 

Vervanging bij 
langdurig 
verlof/verzuim 

Langdurige 
afwezigheidssituaties zijn 
steeds moeilijker te 
vervangen. 

Hoog Oprichten taskforce 
lerarentekort, waarin ook 
de coördinator van de 
VPR-pool participeert. 

  

Het binnenklimaat 
voldoet niet aan de 
norm   

Het binnenklimaat van 
scholen is binnen de 
gehele sector een punt 
van zorg. De gemeenten 
zijn wettelijk 

Hoog Maatregelen conform 
rapportage Anculus. 

Hoog, de te nemen 
aanpassingen 
worden verwerkt in 
de 
meerjarenonderhou

Vanuit 
voorziening 
onderhoud 
EUR 847K  
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Operationele 
risico’s 

Beschrijving Risico profiel 
hoog/midden/la
ag 

Beheersmaatregel en 
reeds ingezette acties 

Effect op 
risicoprofiel 

Investering 

verantwoordelijk voor de 
huisvesting voor scholen, 
maar schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de 
gebruikskosten. 

ds-plannen. Dit 
beslaat een periode 
van zo’n 7 jaar. 

Het bestuur 
voldoet nog niet 
aan de 
duurzaamheidseis
en in haar 
gebouwen 

Schoolbesturen hebben 
de plicht om hun 
onderwijsgebouwen te 
verduurzamen. Hiermee 
wordt gezorgd voor een 
gezond werk/leerklimaat 
voor leerlingen en 
medewerkers. 

Midden Advies door Anculus 
t.b.v. verduurzaming 
schoolgebouwen is 
uitgebracht in 2020 en 
wordt thans verwerkt in 
het strategisch 
huisvestingsbeleid (en de 
MJOP’s).  

Gemiddeld  Vanuit 
voorziening 
onderhoud 
EUR 847K 

De cyclus van 
functioneren en 
beoordelen is niet 
effectief 

Doordat de 
beoordelingscyclus 
onvoldoende is ingebed in 
de organisatie is er 
onvoldoende zicht op en 
aandacht voor de 
ontwikkeling van de 
medewerker 

Laag Er is nieuw beleid 
opgesteld en ingevoerd 
per schooljaar 21-22. De 
invoering wordt 
ondersteund door een 
training gesprekken 
voeren voor directeuren, 
monitoring door de 
regiodirecteuren & HRM 
en regelmatige 
informatieberichten in de 
nieuwsbrief.   

Hoog Borgen van 
nieuw ingezet 
beleid. 

Initiatieven tot 
nieuwe scholen in 
de regio 

Als gevolg van de 
wetswijziging kunnen 
ouders of andere 
belanghebbenden op vrij 
eenvoudige wijze een 
nieuwe school starten. Dit 
kan leiden tot concurrentie 
en het verlies van 
leerlingen. Sommige 
nieuwe partijen kiezen 
voor een agressieve 
wervingsstrategie met 
daarin negatieve uitingen 
over EduMare. 

Midden Kwaliteit van het 
onderwijs op de EduMare 
scholen zichtbaar verder 
verbeteren.   
Goede media-profilering 
van EduMare: meer naar 
buiten brengen wat onze 
scholen te bieden 
hebben. 

Laag Opgenomen in 
communicatie 
plan 

NPO-gelden Voor de schooljaren 2021-
2022 en 2022-23 
ontvangen de scholen 
NPO-gelden ten behoeve 
van het inhalen van 
opgelopen 
onderwijsachterstandenD
eze gelden zijn niet-
structureel van aard. 

Laag Geen langlopende 
verplichtingen aangaan; 
rekening houden met de 
aard en duur van de 
contracten. 

Laag; gezien de 
arbeidskrapte in de 
komende jaren zal 
ook bij wegvallen 
NPO-gelden 
voldoende 
formatieve ruimte 
zijn. 

Monitoren 

NPO-gelden Haalbaarheid NPO-
plannen in relatie tot 
leerkrachtentekort (en 
mogelijke nieuwe 
lockdowns) 

Midden De NPO-plannen zijn 
zorgvuldig opgesteld en 
hebben zo veel mogelijk 
een duurzaam karakter. 
Zie ook de NPO-
rapportage. 

Midden  

Eenhoofdig College 
van Bestuur 

Per 1-8-2021 heeft 
EduMare gekozen voor 
het model met 1 
bestuurder.  

Midden Extra managementlaag 
aanbrengen door het 
aanstellen van 5 
regiodirecteuren. 
Aanstellen van een 
business controller 
Zorgvuldig (extern 
begeleid) 
implementatieproces 
Bestuurlijk overleg 
inrichten in aanwezigheid 

Hoog In verband 
met vertrek 2e 
bestuurder en 
controller 
worden geen 
extra 
investeringen 
gedaan. 



 

Operationele 
risico’s 

Beschrijving Risico profiel 
hoog/midden/la
ag 

Beheersmaatregel en 
reeds ingezette acties 

Effect op 
risicoprofiel 

Investering 

van bestuurder, 
regiodirecteuren, 
strategisch 
functionarissen (business 
bontrol, HRM, onderwijs 
& kwaliteit) 

AVG - Autorisatie  Autorisatie medewerkers 
bestuurskantoor 
personeels- en 
informatiesysteem  

Laag  Autorisatie aanpassen 
naar niveau welke voor 
uitvoering van de functie 
strikt noodzakelijk is  

Hoog  Deze actie 
wordt belegd 
bij De Cirkel  

AVG- Gebruik 
persoonsgegevens  

Oneigenlijk gebruik van 
persoonsgegevens door 
derden  

Laag  Verwerkersovereenkomst
en opstellen met 
softwareleveranciers  

Midden    

Fraude, 
gegevensverlies  
  
  

Enkele softwaresystemen 
zijn onvoldoende 
beschermd tegen hacken  

Midden  Bij O365 en ParnasSys 2 
factor authenticatie 
inregelen. Bij de overige 
software systemen 
(SAAS) is dit inmiddels 
reeds ingeregeld   

Hoog    

Renovatie / 
nieuwbouw 
schoolgebouwen 
onder druk  
  
  

IHP’s nog niet opgesteld; 
onvoldoende middelen ter 
beschikking bij gemeenten 
- wordt versterkt door de 
fusie tot Voorne aan Zee 
waardoor alle uitgaven via 
de provincie gaan en er 
voor 2022 e.v. nog niets is 
opgenomen in de 
begroting van de 
gemeentes voor 
huisvesting;   
  
de duurder wordende 
prijzen en de drukte bij 
aannemers – 
inschrijvingen op 
aanbestedingen blijven.  
  

Midden  Maatregelen ter 
verbetering van 
binnenklimaat in huidige 
gebouwen  
Idem voor duurzaamheid  
Actief meewerken aan 
totstandkoming van 
IHP’s.   

Laag  MJOP en 
extra 
investeringen 
uit vermogen  

  

  



 

Jaarverslag Onderwijsgroep EduMare 2021 106 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Opgenomen op de volgende pagina’s 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag Onderwijsgroep EduMare 2021 108 

 


	Krachten gebundeld
	Publieke waarde
	Bedrijfsvoering
	Verantwoording en toezicht
	1.  Het schoolbestuur
	1.1 Profiel
	Waar staan we voor
	Waar gaan we voor
	Toegankelijkheid & toelating

	1.2 Organisatie
	Scholen
	Organisatiestructuur
	Governance
	Functiescheiding
	Medezeggenschap
	Identiteitscommissie
	Horizontale dialoog en verbonden partijen
	Leerlingencongres
	Klachtenbehandeling
	Juridische structuur
	Code Goed Bestuur


	2. Verantwoording van het beleid
	2.1 Onderwijs & kwaliteit
	Zicht op onderwijskwaliteit
	Werken aan onderwijskwaliteit
	Doelen en resultaten
	Ontwikkeling DLK gedrag
	Opzetten High Dosage Tutoring (HDT)
	Onderwijsresultaten
	Onderwijsinspectie
	Schoolbezoeken
	Passend onderwijs
	Veiligheid
	Internationalisering

	2.2 Personeel & professionalisering
	Doelen en resultaten
	Strategische personeelsplanning
	Toekomstige ontwikkelingen
	Uitkeringen na ontslag
	Toepassing beleid participatiebanen
	Aanpak werkdruk
	Bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders
	Overige zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

	2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
	Kwaliteitsindicatoren
	Aanbestedingen
	Schoonmaak
	Toekomstige ontwikkelingen
	Duurzaamheid

	2.4 Financieel beleid
	Financiële indicatoren 
	Investeringsbeleid
	Toekomstige ontwikkelingen
	Treasury
	Nationaal Programma Onderwijs
	Allocatie van middelen
	Onderwijsachterstandenmiddelen
	Prestatiebox

	2.5 De continuïteitsparagraaf
	Intern risicobeheersingssysteem
	Belangrijkste risico’s en onzekerheden


	3. Verantwoording van de financiën
	3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
	Leerlingen
	FTE – exclusief inzet op NPO-middelen
	FTE – NPO-middelen

	3.2 Staat van baten en lasten en balans
	Staat van baten en lasten
	Balans in meerjarig perspectief

	3.3 Financiële positie
	Kengetallen
	Toelichting op de financiële positie


	4. Jaarrekening 2021
	BIJLAGEN
	Bijlage 1 Verslag intern toezicht
	Samenstelling intern toezicht
	Rooster van aftreden
	Overzicht functies en nevenfuncties
	Vergoedingsregeling
	Toewijzing accountant
	Hoe het toezicht is vormgegeven
	Toezien op rechtmatige en doelmatige bestemming en aanwending van middelen
	Planning & control cyclus RvT
	Goedkeuring van de beleidsstukken
	Besluitenlijst 2021

	Bijlage 2 Overzicht scholen
	Overzicht scholen schooljaar 2021-22

	Bijlage 3 Risicoanalyse
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



