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Samenwerken
aan goed onderwijs

Diversiteit
De nadruk in de realisatie van de drie onderwijsdoelen ligt op een goed 
evenwicht om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot 
zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. 
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. 

Gezamenlijke visie
Samen werken we aan goed onderwijs met gelijke kansen
voor alle kinderen op Voorne-Putten en in Rozenburg.

De kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van 
EduMare is begin 2022 door de Inspectie van het Onderwijs 
beoordeeld als GOED.
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Aantal scholen speciaal (voortgezet) onderwijs
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Onderwijsdoelen
We richten onze pijlen op drie doelen

Kennis en vaardigheden
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Aantal FTE en totaal medewerkers in dienst
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Instroompercentage Tevredenheid

Personeel
Samenwerken, leren van en met elkaar en deskundigheid vinden we 
belangrijk en we investeren volop in de professionalisering van de 
organisatie.

Ontwikkeltrajecten gestart in 2021 

• 4 assessments voor potentieel kwaliteitscoördinator
• 2 assessments voor potentieel directeur
• 16 Level-up trajecten
• 10 Pabo-trajecten

Pijlers in HRM-beleid

• Investeren in ontwikkeling door opleidings- en loopbaanmogelijkheden 
• Extra begeleiding starters en schoolleiders
• Eigen opleidingsplatform VPR Academie 
• Taskforce lerarentekort met 8 actielijnen
• Eigen regionaal Onderwijsplatform VPR Pool voor werving en vervanging

Aantal FTE leraren in dienst
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Onderwijs
Alle scholen voldoen aan de inspectiesignaleringswaarden Ons jaarlijkse leerlingencongres 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. In 2021 gingen 
we met een afvaardiging van iedere school in gesprek over het thema: 
Gelijke kansen voor ieder kind.

Kinderen bedachten hiervoor een team met superhelden, die 
ingeroepen kan worden als kinderen kansenongelijkheid op school 
willen oplossen. In 2022 zal dit zogenoemde ‘e-teamʼ onderdeel 
worden van de lessen op al onze scholen.

‘e-team’ in 2022
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Tevredenheid onderwijs

LeerlingenOuders

Basiskwaliteitsnormen EduMare-audits van de scholen

Goed Voldoende Voldoende
met aandachtspunten
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Financiën
Ruimte voor investeringen
EduMare is een financieel sterke organisatie met een ruim publiek 
vermogen. Door te investeren in kwaliteit van onderwijs, in onze 
medewerkers en hun ontwikkeling wordt publiek vermogen 
weloverwogen afgebouwd. We stimuleren zowel eigen medewerkers 
als nieuw talent om opleidingstrajecten te volgen binnen EduMare. We 
hebben in 2021 extra investeringen gedaan vanuit het eigen vermogen.

Het resultaat ligt ruim boven de begroting. Dit is voornamelijk het 
gevolg van nog niet bestede gelden (ad EUR 1,9 miljoen) van het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze NPO-gelden zijn 
opgenomen in een bestemmingsreserve, zodat we deze gelden in de 
komende jaren doelmatig kunnen inzetten. 

Het resterend positieve saldo wordt verklaard door het niet kunnen 
vervangen van afwezige medewerkers als gevolg van het ontstane 
lerarentekort. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2022 nog meer zullen 
investeren in het aantrekken van nieuw personeel, het opleiden van 
leraren door middel van zij-instroomtrajecten en in ontwikkeling van 
medewerkers via onze eigen VPR Academie.

Financieel resultaat

€ Ontwikkeling medewerkers* 181.000

€ Opleidingstrajecten 367.000

Begroting

€ Baten 52.323.000

€ Lasten 49.974.000

+

-

€ Resultaat 2.349.000+

Kengetallen 2021 Signaleringswaarde

Solvabiliteit 78% < 30%

Liquiditeit 3,3 < 0,75

Weerstandsvermogen 22% < 5%

*) dit naast een bedrag van 320.000 vanuit de exploitatie
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