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Voorwoord 
 
In dit jaarverslag doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen binnen en rond Vivente in het jaar 

2021. Vivente is één van de aanbieders van primair (christelijk) onderwijs in Zwolle en ziet het als haar taak 

en missie om in elke wijk van Zwolle, krachtig en prachtig onderwijs, aan te bieden. 

Dat doen we met bevlogen medewerkers, een directieteam in ontwikkeling en ondersteuning door 

stafmedewerkers en andere adviseurs. 

 

2021 

Helaas was 2021 opnieuw een bijzonder jaar. We werden geconfronteerd met het vervolg van de crisis 

rondom Corona en de gevolgen daarvan voor ons onderwijs. Meerdere malen moesten we schakelen 

tussen fysiek en thuisonderwijs en dit vroeg het nodige van kinderen, ouders en medewerkers. We voelden 

meer dan ooit het nijpende lerarentekort, met name ook in opvang en vervanging. 

 

Toch hebben we als stichting in 2021 de nodige vervolgstappen gezet als het gaat om het realiseren van 

de doelen uit ons Koersplan 2019-2023. We blijven werken om onze missie om ‘Krachtig onderwijs in een 

krachtige omgeving’, vorm te geven. Daarbij werken we voortdurend aan betrokken medewerkers en 

scholen, een bekwame professionele organisatie én willen we betekenisvol onderwijs bieden. Dat gaat 

verder dan alleen maar cognitieve vaardigheden. We vinden het ook belangrijk om de kinderen mede op 

te voeden tot burgers die hun verantwoordelijkheden naar elkaar, de omgeving en de schepping weten 

vorm te geven. 

 

Eind 2021 bezocht de onderwijsinspectie Vivente, met als opdracht de ‘kwaliteit van sturing’ te 

onderzoeken. We zijn blij met de waardering van de inspectie die ons op alle indicatoren voldoende 

beoordeelde. 

 

In ons onderwijs, gevoed vanuit en geïnspireerd door de christelijke traditie, willen wij 

• Ruimte en tijd scheppen voor fundamentele vragen. 

• Met elkaar de christelijke identiteit verkennen. 

• De pedagogische opdracht tegen het licht van de christelijke inspiratie houden. 

 

Goed onderwijs maken we samen. Daarom stimuleren we de samenwerking binnen onze stichting.  

Samenwerken tussen teamleden, tussen scholen en de partners in de stad en regio die om het kind heen 

staan.  Dit jaarverslag is ook voor onze samenwerkingspartners een verantwoording van de afgelegde route. 

 

Namens de Vivente, 

stichting voor christelijk primair onderwijs,  

 

Arend Eilander, 

voorzitter college van bestuur 

Maart 2022  
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1. Instellingsgegevens                                                                        
a. Doelstelling 

Onze scholen staan in alle wijken van Zwolle en we willen vanuit onze visie hoogwaardig, passend en 

toegankelijk christelijk onderwijs bieden. Onderwijs waarin talenten worden ontplooid met als doel 

kinderen voor te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht en competenties als 

samenwerken en het verwerken van informatie de basis zijn. Een wereld waar ze ook op voorbereid 

én toe uitgedaagd worden om aan deel te nemen, er goed voor te zorgen en die wereld mede 

vorm te geven. 

Elk van onze scholen heeft een eigen concept van waaruit het onderwijs wordt ingekleurd.  Het 

leveren van goede resultaten en opbrengsten voor wat betreft de kerndoelen is vanzelfsprekend. 

 

b. Missie - Krachtig onderwijs in een krachtige omgeving 

Op onze scholen verzorgen we onderwijs dat zo veel mogelijk aansluit bij de belangstelling en 

ontwikkeling van kinderen. In een veilige omgeving bieden we degelijk én uitdagend onderwijs. De 

leeromgeving is daarbij krachtig en ondersteunend. We vinden ons onderwijs ook prachtig omdat 

het kinderen verder helpt in de ontwikkeling en kinderen tot verwondering brengt over de wereld 

waarin ze opgroeien. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Ze zijn onze inzet waard. Dat 

zien we als onze dagelijkse uitdaging en opdracht. 

 

c. Juridische structuren 

Vivente is de stichting voor primair christelijk onderwijs in Zwolle. We hebben 16 scholen, waarvan één 

school voor speciaal basisonderwijs. Vivente is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40062744.  

 

d. Organisatiestructuren 
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e. Good Governance 

De bestuurlijke organisatie is ingericht volgens het raad van toezichtmodel. De afspraken zijn 

vastgelegd in de statuten, het managementstatuut en het gemeenschappelijk                            

medezeggenschapsraad (GMR) -reglement. De verkorte afspraken zijn als volgt: 

• het college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de aansturing; 

• de directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen; 

• de raad van toezicht (RvT) houdt toezicht en adviseert. Haar taken zijn vastgelegd in een 

huishoudelijk reglement van de RvT; 

• de RvT stelt de begroting en de jaarrekening vast. 

• de GMR adviseert over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen 

instemmingbevoegdheden; 

• een vijftal portefeuillegoepen zijn actief op de hoofdgebieden zoals omschreven in het Koersplan  

De juridische adviseur is in 2021 begonnen met een professionaliseringsslag voor wat betreft de wijze 

waarop de governance binnen Vivente is gewaarborgd. Eind 2021 zijn de statuten aangepast zodat 

deze nu in overeenstemming zijn met de Code Goed Bestuur. Ook de reglementen van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en van de Medezeggenschapsraad zijn onder de 

loep genomen met de verwachting dat deze in 2022 aangepast worden. Naar aanleiding van de 

gewijzigde statuten worden ook in 2022 de reglementen van de raad van toezicht opnieuw bekeken. 

 

In het kader van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs, versie 2021, is actief gestart met de 

herziening van ons beleid rondom integriteit in brede zin. Zowel de bestaande Klokkenluidersregeling 

als de Integriteitscode hebben de aandacht. Het project wordt afgerond in 2022. 

 
f. Risicomanagement 

Risico’s kunnen leiden tot materiële of immateriële schade. Binnen Vivente wordt de risicoanalyse 

meegenomen in de P&C cyclus. Om een goede risicoanalyse te maken zijn het jaarplan, de 

(meerjaren) begroting en de investeringsplannen belangrijke instrumenten. Aan het begin van het 

kalenderjaar en aan het begin van een nieuw schooljaar wordt de risicoanalyse geëvalueerd en zo 

nodig geactualiseerd. Voor de in de risicoanalyse opgenomen risico’s worden de kans en impact 

ingeschat. Onderstaand de drie risico’s met de grootste kans van voorkomen. 
  

Risico  Nadere omschrijving Beheersmaatregel Kans Impact Bedrag  

Professionaliteit  Kwaliteit van onderwijs en 

arbeidsvoorwaarden (CAO) 

vragen om gedegen monitoring 

van de kwaliteit van de 

leerkracht.  

De instroom op de Pabo’s loopt 

terug waardoor op termijn 

Strategische 

personeelsplanning; visie op 

onderwijs; het inrichten van 

het onderwijs m.b.v. 

diversiteit aan functies en 

digitalisering i.p.v. alleen 

leerkrachten. Gebruik 

maken van én evaluatie 

 

50% 

          

60.000  

 

30.000  
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onvoldoende gekwalificeerd 

personeel te verwachten is. 

gebruik van een goede 

gesprekscyclus 

CAO en 

arbeidsrecht 

Wet- en regelgeving lijkt 

kwalitatief strategisch 

personeelsbeleid in de weg te 

zitten.  

Inzet van het strategisch 

personeelsplan (SPP). Kennis 

omtrent arbeidsrecht bij 

directies en alle 

medewerkers vergroten; 

daarnaast flexibiliteit 

vergroten door formatie 

niet volledig in te zetten, 

maar ruimte creëren binnen 

de schoolorganisaties. 

 

50% 

          

50.000  

                   

25.000  

Dat het verzuim 

hoger is dan de 

verwachte norm 

en dat 

vervanging 

moeilijk te 

vinden is. 

 De flexibele schil is in omvang 

niet toereikend. Er komt daardoor 

veel druk bij leerkrachten en 

directies te liggen en kan de 

continuïteit van onderwijs niet 

altijd gegarandeerd worden. De 

huidige Coronaperiode geeft 

daarnaast druk rondom 

vervanging bij zowel testen als 

ziek zijn.   

Ook vraagt de huidige 

Coronapandemie volop 

aandacht voor ‘mentale 

draagkracht!’ 

Verzuimbeleid op Vivente 

niveau, vertaald naar 

schoolbeleid; scenario’s 

van opvang. 

Door de coronaperiode is 

de vervangingsbehoefte 

groter.  

 

50% 

          

100.000  

                          

50.000  

  
 

g. Koppeling Koersplan en meerjarenbegroting 

De portefeuillegoepen realiseren een integrale interactie tussen de beleidsterreinen onderwijs, 

personeelsbeleid, financiën, huisvesting, ICT, PR, marketing en communicatie. In 2021 lag hét accent 

op het in balans brengen van de begroting. We mochten beleidsrijk acteren en tegelijkertijd zorgen 

voor een gezonde financiële basis. 

 

h. Passend onderwijs 

De ondersteuningsmiddelen voor passend onderwijs zijn ingezet ten behoeve van de 

professionalisering van de leerkrachten en de intern begeleiders. Er wordt gewerkt aan de borging 

van een goede zorgroute binnen alle scholen, waarbij de inrichting van de zorg minder 

persoonsafhankelijk wordt, maar toegevoegde waarde vindt in de verankering van de benodigde 

onderwijsbehoeften van de kinderen.  
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De samenwerking binnen het Expertise Centrum (EC) Adapt is geëvalueerd en we hebben besloten 

de leerlingenzorg en ondersteuning dichterbij te organiseren. Dat betekent dat we de samenwerking 

binnen EC Adapt hebben beëindigd. 

De middelen voor passend onderwijs worden naar de scholen doorgezet. Zij moeten deze middelen 

herkenbaar inzetten ten behoeve van de ondersteuning van kinderen die passend onderwijs nodig 

hebben. Alle scholen hebben hiervoor o.a. onderwijsassistenten in dienst genomen ter ondersteuning 

van de leerkrachten. In de budgettoedeling van de scholen wordt specifiek gemaakt hoe en door 

wie de middelen passend onderwijs worden ingezet. Ook zijn middelen ingezet om een 

observatieplaats voor kinderen in de knel in te richten (‘de Overbrugging’). 

In 2021 is aanvullende financiering ontvangen met als kenmerk: Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO). Deze gelden zijn beschikbaar voor de extra ondersteuning aan kinderen, na de Corona-

periode. Niet alle middelen (zowel voor materieel als personeel) konden in 2021 volledig ingezet 

worden. Gelukkig mogen de middelen ingezet worden voor een periode van vier jaar. We nemen 

deze gelden de komende jaren mee.     

Elke school heeft met zijn eigen MR de NPO-begroting besproken en vastgesteld. Ook is een 

gezamenlijke NPO-begroting vastgesteld, waarmee Vivente-breed activiteiten en inzet van o.a. 

personeel kunnen worden gerealiseerd. 

   
i. Demografische krimp en marktaandeel 

De ontwikkeling van het leerlingaantal toonde de afgelopen jaren een terugloop van ongeveer 2,5% 

per jaar. In 2023 wordt een stabilisatie verwacht. 
Zie de tabel met de prognoses van de directeuren die worden gespiegeld aan de prognose vanuit 

Verus. We bezinnen ons op ons marktaandeel en de plaats van de scholen in de wijk(en). 
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j. Financiële positie 

De financiële positie van de Vivente is stabiel en past binnen de signaleringswaarden van de 

inspectie en binnen de ambities die Vivente zichzelf gesteld heeft. De financiële kengetallen staan 

vermeld in hoofdstuk 9. 

  
k. Wetgeving 

In 2021 zijn er geen bijzonderheden geweest in de wet- en regelgeving. In 2022 verwachten wij 

nadere uitwerking van de hernieuwde CAO-PO en verdere uitwerking van het verwachte sociaal 

akkoord. Wij blijven alert op veranderingen binnen de regelgeving van het participatiefonds. 

 

l. Personele risico’s 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden tot zorg. We zien dat de kwaliteit van het onderwijs 

onder druk komt te staan door het steeds groter wordende lerarentekort. Vivente wil zich positioneren 

als een aantrekkelijke werkgever voor primair onderwijs in de stad en regio om werknemers in de regio 

aan zich te verbinden. Zie ook hoofdstuk 4. 

  
m. Huisvesting 

We hebben de Meerjarenonderhoudsbegroting geactualiseerd en kunnen overgaan tot een 

meerjaarlijkse, financieel onderbouwde, aanpak. De luchtkwaliteit en ventilatie in de scholen vraagt 

om onze aandacht.  

 

 

n. Gemeentelijk beleid 

In het kader van het onderwijsbeleid heeft de gemeente Zwolle middelen beschikbaar gesteld voor 

NT2-onderwijs, instandhouding gymzalen, meerjaren onderhoud conform de Huisvestingsverordening 

en kredieten ter uitbreiding en verbetering van huisvesting. Deze middelen zijn voor de bestemde 

doelen aangewend.  

 
o. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 

Door decentralisering en horizontalisering komt de nadruk voor de school steeds meer te liggen op 

de wijze waarop wij invulling geven aan onze maatschappelijke opdracht en op de relaties met de 

maatschappelijke partners.  

Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van jonge mensen. Daarbij zijn sociale en 

maatschappelijke vorming van onze leerlingen belangrijke aspecten, waarvan waardenoverdracht, 

de bevordering van autonomie en zelfstandigheid een onderdeel zijn. Zo worden jonge mensen 

optimaal toegerust voor een (maatschappelijk) verantwoorde levensloop.  
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Naast de rol die onze leerlingen moeten pakken, ziet Vivente als organisatie ook een eigen rol in de 

maatschappij. Zowel bestuur als schoolleiders zijn er zich van bewust dat ze in feite als 

maatschappelijk ondernemer handelen. Als hoofd van het bestuur of als directeur van de school 

ondernemen we binnen een maatschappelijke context. Het is goed om daarbij kritisch te blijven 

kijken naar wat de organisatie toevoegt aan de maatschappij in de brede zin en hoe daarin het 

verschil wordt gemaakt. Dat spitsen wij op lokaal niveau toe op de wijken waar onze scholen zijn 

gevestigd.  

  

Maatschappelijk ondernemerschap gaat in onze visie over doelgerichtheid, omgevingsbewustzijn en 

lef om te doen wat nog niet is gedaan. Een ondernemer blijft kritisch, is vernieuwend, wil het steeds 

beter doen en denkt in kansen. Daarvoor is het niet nodig om een geboren ondernemer te zijn. Het 

gaat erom hoe er vanuit de functie gedacht wordt. Ondernemerschap valt of staat, ook in het 

onderwijs, met de bewustwording waarom je doet wat je doet. En welk langetermijnresultaat hierbij 

het doel is. Dat hoeft geen financieel rendement te zijn: het kan net zo goed winst zijn op het gebied 

van de ontwikkeling van onze leerlingen of werkdrukverlaging. In dit kader denken we ook na over 

(vernieuwende) IKC-ontwikkeling en daarbij horende activiteiten, inzet en samenwerking. 

  

Om van onze leerlingen (milieu)bewuste mensen te maken werkt Vivente met groene pleinen op veel 

van onze scholen. Om daarnaast extra te zorgen voor een duurzame omgeving zijn we bezig met de 

beperking van afvalstoffen.  

 

Met de leerlingen wordt aandacht besteed aan maatschappelijke onderwerpen: er is meegedaan 

aan de landelijke themadagen, er is aandacht voor cyberveiligheid, onlinegedrag, de week van het 

geld en er is veel aandacht voor de keuzes welke een volwassen burger kan maken.    
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2. Strategisch beleid  
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            Kernactiviteiten 2021 
 

“Koers vervolgen” 
 
In het derde jaar van het Koersplan ‘Krachtig onderwijs in een krachtige omgeving’ is verder 

vormgegeven aan het samen optrekken, het nadenken over én invullen van ‘gedeeld leiderschap’ en 

het helder krijgen van de contouren waarbinnen we ons onderwijs vormgeven, zowel wat betreft inhoud 

als inrichting. Dat is steeds gedaan aan de hand van de drie kernwaarden uit ons Koersplan: Bekwaam, 

Betrokken en Betekenisvol. 

Met elkaar is een koers ingezet die ons samen richting geeft, die verbondenheid stimuleert en onderwijs 

ontwikkelt. Er is wel geconstateerd dat de strategische ontwikkeling onder druk kwam te staan door de 

vele operationele vragen die de Coronapandemie met zich meebracht.  

 

Hieronder beschrijven we de belangrijkste strategische ontwikkelingen. 

 

Van centraal naar gedeeld leiderschap 

• Het directieoverleg (DO) wordt voorgezeten door leden van het directieteam. In de voorbereiding 

op de agenda wordt met bestuur, staf en directieteam afgestemd wat de onderwerpen zijn en 

waar de accenten liggen. Daarnaast wordt er gewerkt in portefeuillegoepen met de daarbij 

behorende ontwikkelagenda’s. Ook hier zien we ‘gedeeld leiderschap’ terug. Gedragen en 

doordachte voorstellen worden in het DO besproken, waarna de bestuurder een besluit kan 

nemen.  

• Een helder onderscheid in de ontwikkelagenda én de organisatorische en lijnorganisatie-besluiten, 

blijft om aandacht vragen. Dat geldt ook voor de keuze in het aantal gezamenlijke ontwikkelpunten 

naast die van de individuele school.  

• Verdere stappen zijn gezet in het werken in clusters van scholen. Daartoe zijn 16 scholen verdeeld 

over vier clusters: Zuid (Talentum, De Zuidster, De Ichthus en De Ark), Centrum/Berkum (De 

Duyvencamp, Chr. Daltonschool Kon. Emma en Het Mozaïek), AA-landen/Holtenbroek (Het 

Carillon, De Aquarel en Het Stroomdal E) en West/Stadshagen (De Wendakker, De Kopakker, De 

Zevensprong, De Paperclip en De Morgenster). In het cluster AA-landen/Holtenbroek is een 

gezamenlijk project gestart om meer verbinding tussen voorschoolse opvang, wijkzorg, andere 

maatschappelijke partners en de scholen te realiseren om daarmee kinderen meer en betere 

kansen te geven. Dit project wordt ondersteund door OCW in het kader van de Gelijke Kansen 

Alliantie en wordt mede vormgegeven en uitgevoerd met Windesheim en Landstede. Daarnaast 

werken we samen met OOZ vanuit een NT2 voorziening met bijbehorende subsidie vanuit de 

gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle heeft een onderzoek uitgezet en komt in 2022 met een 

aanbeveling over de NT2 voorziening.   
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Van individueel naar samen professioneel 

• In het bestuursformatieplan voor 2021 is de basisformatie en andere aanvullende gelden inzichtelijk 

gemaakt en duidelijk gemaakt wat de beschikbare formatie was. De kaderbrief is eind 2021 

opgesteld en beleidsrijk begroot. Er is een gedetailleerd inzicht gegeven in de beschikbare 

inkomsten, de te verwachten uitgaven en samen zijn keuzes onderbouwd en vormgegeven voor 

de (personeels) begroting 2022. Het zal er steeds meer om gaan om de ‘professional in positie’ te 

stimuleren, ondersteunen en waar mogelijk ontwikkelen. Daartoe is centraal een rijk 

scholingsaanbod samengesteld, wat zowel gericht was op deskundigheidsbevordering als 

ondersteuning. Hoewel door Corona veel fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren is er toch goed 

gebruikt van gemaakt. Met name noemen we hier de training meertaligheid in het onderwijs (NT2), 

de gezamenlijke post-HBO scholing rondom meer- en hoogbegaafdheid, de opleiding tot 

onderwijskundige ICT-er, als ook de IKC-opleiding voor directeuren. Voor de laatste drie opleidingen 

geldt dat bijna alle scholen vertegenwoordigd waren en zijn. Het aanbod is gedaan onder 

‘Vivente-learning-point’ waar ieder personeelslid passende scholing en ondersteuning kan vinden. 

Dit aanbod wordt begeleid en ondersteund door samenwerkende partners expertise, zoals de: 

werkgelukmedewerker, psycholoog, loopbaanbegeleider, coaches,   specialisten op NT2, rekenen, 

taal, ICT, etc.  Met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is veelvuldig overlegd en 

verder inhoud gegeven naar een ‘benadering aan de voorkant’. We hebben goede stappen 

gezet in vooraf delen, afstemmen en draagvlak zoeken. Er is sprake van constructief overleg. Ook 

de inspectie merkte tijdens het bezoek najaar ’21 op dat het werk van GMR van een grote 

professionele kwaliteit was. 

• De raad van toezicht is verder meegenomen in de gevolgde stappen. We merken op dat er sprake 

is van een goede feedback naar de bestuurder en daarmee ook naar de ingezette ontwikkelingen. 

In twee auditcommissies (Financiën en Onderwijs& Kwaliteit) wordt meegedacht over, geadviseerd 

en gereflecteerd op de inhoud van de ingezette koers. Met een externe deskundige hebben we 

als raad en bestuurder meerdere keren nagedacht over de kwaliteitseisen van onze organisatie en 

deze beschreven in ijkpunten die gerelateerd zijn aan onze kernwaarden. Daarmee slaan we de 

verdere weg in van waardengedreven toezicht en besturen. 

• Met ketenpartners en opleidingsscholen wordt intensief samengewerkt en richting gekozen die én 

de onderwijskwaliteit én de professionaliteit bevordert en bovenal gericht is op de inhoud: samen 

kinderen kansen bieden. Met name het werk van de schoolopleiders mag hier genoemd worden. 

Zij zijn een belangrijke schakel in het contact tussen student en school, tussen opleidings- en 

basisschool. 

Van een eigen naar een gezamenlijke koers 

We noemen de volgende ontwikkelingen: 

• De opleiding onderwijskundig ICT-er. Uit de opleidingsgroep is een gezamenlijke werkgroep 

ontstaan met een ICT-ontwikkelagenda.  

• Het project Columbus, met aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. In 

alle Clusters heeft een pilotproject gedraaid rondom dit thema en verdere inbedding in ons 

reguliere aanbod is in gang gezet. 
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• De inzet op projectbasis van een eigen Vivente technisch ICT-er evenals een medewerker 

Communicatie en PR. 

• Het IB-platform wat meer in positie komt en bezig is met ontwikkelingen rondom zorg voor kinderen, 

ondersteunen van professionals en verbinding naar andere partners rondom het kind. Zij zijn o.a. 

bezig geweest met een visie op toetsen, met een herijking van de aanmeldings- en inschrijfroute, 

met protocollen rondom externe hulp in de school én de brede verbinding naar schoolprofielen, 

arrangementen en verwijzingen.  

• Ook op de scholen is de ingezette koers zichtbaar. Er wordt met schoolontwikkelteams gewerkt, 

met portefeuillegoepen en leerteams binnen de school. 

• De experts vanuit het bestuursbureau die samen-werken binnen de portefeuillegoepen.  

 

Van zoekend naar helder en omschreven 

Voor de juiste invulling van en de inhoud kunnen geven aan de verschillende taken binnen de 

organisatie zijn een aantal taken en rollen nader omschreven. Dit omdat de CAO dat van ons vroeg én 

is ook ingegeven door de wens van binnenuit om helderheid te krijgen rondom taken, rollen en 

verantwoordelijkheden. Dit proces is in 2021 verder uitgebouwd en vormgegeven. 
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3. Onderwijskwaliteit anno 2021 
 
 
 
 

            



16 
 

Het denken over het begrip ’onderwijskwaliteit’ heeft door de coronacrisis een andere wending 

genomen en ook een versnelling gekregen.  Ook in 2021 heeft de coronacrisis enerzijds de ontwikkeling 

van thema’s beïnvloed. Anderzijds waren dit thema’s die, in de lijn van het Koersplan en de 

ontwikkelagenda vanuit Onderwijs & Kwaliteit, al geagendeerd stonden.  Met name de rol van de IB-er 

en de orthopedagoog in de school (Passend Onderwijs), visie op onderwijs en het volgen van de 

ontwikkeling van leerlingen zijn in 2021 in relatie tot corona aan de orde geweest. 

Het specifieke gesprek over onderwijs en kwaliteit is op elke school twee tot driemaal gevoerd met 

directeur (en meestal) de Intern Begeleider(s). In die gesprekken is gesproken en gereflecteerd op de 

schoolplandoelen, het omgaan met Passend Onderwijs, inzet van methodes en hoe de directie focust 

op bekwaam personeel, betekenisvol onderwijs en samenwerking met elkaar en partners. De uitkomsten 

van deze kwaliteit van onderwijsgesprekken is gemonitord en besproken in de audits Onderwijs & 

Kwaliteit met de raad van toezicht.  

 

Drie thema’s (a, b en c) hebben dit jaar bijzondere aandacht gehad en ook de inspectie heeft dit jaar 

onderzoek gedaan (d). Deze thema’s worden hieronder uiteengezet: 

 

a. Passend onderwijs 

Met betrekking tot Passend Onderwijs is er 2021 het volgende ingezet: 

• Samenwerking met gemeente als partner is versterkt doordat IB-ers vanaf 2021 participeren in 

overlegvormen: vraagstukken rondom dyslexie, onderwijsachterstandenbeleid en de samenwerking 

in ondersteuningsteams op schoolniveau. 

• Verdere samenwerking met Zwolse besturen is doorgezet door regelmatig overleg op het niveau 

van de directeuren/managers van de expertisecentra. 

• Het platform van Intern Begeleiders coördineert de eigen bijeenkomsten en bepaalt grotendeels de 

eigen agenda in overleg met de manager O&K. 

• De samenwerking met het eigen expertisecentrum Adapt is gestopt, er is een gezamenlijke visie op 

Inclusiever onderwijs opgesteld met directeuren, IB-ers en stafmedewerkers O&K en HRM en er heeft 

oriëntatie plaatsgevonden op een eigen Kernteam Passend Onderwijs. Op 1 januari 2022 is het 

kernteam Passend Onderwijs een feit. 

• Er is een begin gemaakt met een nieuwe opzet voor het SOP (schoolondersteuningsprofiel) waarbij 

het populatieonderzoek wordt betrokken. 

• Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie is er een start gemaakt in samenwerking met drie scholen. Dit 

betreft met name scholen die ook gezien de herkomst van leerlingen gebruik maken van gelden uit 

onderwijsachterstandenbeleid. De gelden die de betreffende scholen ontvangen, worden volledig 

aan de scholen toegekend. Op deze scholen zetten we met name deze gelden in voor extra 

ondersteuning in de klas, terwijl de GKA gelden vooral ingezet zullen worden op onderzoek en 

verdergaande samenwerking met de ketenpartners in de wijk (o.a. voorschools). 

• De samenwerking met en uitbreiding van de Overbrugging is geëvalueerd met IB-ers, ouders en 

leerkrachten. Deze wordt ook meegenomen in de gesprekken die plaatsvinden binnen het 

kernteam Passend Onderwijs. 
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• Het project Columbus (over hoog- en meerbegaafdheid) is beschreven en er zijn pilots gevoerd 

binnen alle clusters. Een groep HB-specialisten is in samenspraak met Windesheim een in-company 

opleiding post-HB Hoogbegaafdheidsspecialist gestart. 

 

b. Visie op onderwijs en kwaliteitsinterventies 

• Op een groot deel van de scholen (9 van de 15: Wendakker, Koppakker, Brug, Aquarel, Carillon, 

Talentum, Mozaiek, Morgenster, Duyvencamp) is de visie herzien/ herijkt. Dit als resultaat van de 

gezamenlijke reflectie op het onderwijs. Wat is, met de ervaringen van corona, het doel en de 

opdracht van iedere school in hun context? 

• Kwaliteit van onderwijsgesprekken: van controle naar critical friend: tijdens de KVO-gesprekken 

zijn de directeuren uitgenodigd om één verbeter/veranderthema eruit te lichten en deze toe te 

lichten (van verantwoording laten afleggen naar verantwoording nemen). Dit past in de totale 

lijn van samenwerken tussen verschillende expertgroepen. Thema's HRM en O&K worden samen 

uitgebouwd. 

• Zelfevaluaties: iedere school heeft gezamenlijk met het MT of met het team de eigen kwaliteit in 

beeld gebracht. Deze evaluaties worden ook meegenomen in de totale kwalitatieve- en 

kwantitatieve analyses vanuit HRM. 

• Toetsen en het volgen van leerlingen: de IB- ontwikkelgroep Opbrengsten helpt alle IB-ers om 

gezamenlijk schoolspecifieke normen en hoge en reële ambities op te kunnen stellen aan de 

hand van de schoolweging en de referentieniveaus. 

• Gezamenlijke scholing wordt vormgegeven op het kantoor aan de Dobbe. 

c.  Corona 

Zoals hierboven staat beschreven is de coronacrisis van invloed op de onderwijsontwikkeling. 

Hieronder omschrijven we enkele relevante thema’s:  

• Voortgang van schoolontwikkeling en onderwijsontwikkeling: tijdens de kwaliteit van 

onderwijsgesprekken voor de zomervakantie en in het najaar van 2021 is gebleken dat de prioriteit 

vooral lag bij het zo goed mogelijk organiseren van het onderwijs en het afstemmen van 

het onderwijsaanbod op groepen leerlingen die wat samenstelling betreft regelmatig wisselen. 

Het tweede jaar van lockdowns heeft tot nog meer verschil in de ontwikkeling van leerlingen 

geleid. Daarnaast is het voortdurende lerarentekort een groot punt van zorg 

• Directeuren hebben middels het geëvalueerde jaarplan 2020/2021 en het uitgewerkte jaarplan 

2021/2022 laten zien waar de prioriteiten liggen, welke doelen zijn behaald en welke niet.  

• Inzet NPO 2021-2022: 

De scholen hebben voor de zomervakantie van 2021 de schoolscan uitgevoerd en de directeuren 

hebben gezamenlijk met O&K en HRM een en ander geanalyseerd en besproken. 

Daaropvolgend zijn de analyses door de directeuren gedeeld in de teams. De directeuren 

hebben in samenspraak met de teams en MR (ouder/personeel) de NPO-begrotingen opgesteld. 

De NPO-begrotingen zijn in alle scholen besproken en geaccordeerd. De NPO is verdeeld met 

elkaar en voor elkaar over twee verantwoordingsniveau's. Niveau gezamenlijke NPO vanuit alle 
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scholen samen en op het niveau van de eigen school. Op het niveau van gezamenlijke NPO heeft 

de GMR hiervoor instemming afgegeven.  

De belangrijkste maatregelen die genomen zijn betreffen op schoolniveau: 

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren  

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 

 

De meeste scholen zetten de gelden in voor extra personeel om te ondersteunen bij achterstand 

vanuit de verschillende leeftijdsgroepen. Dit gebeurt voor zowel onderwijsondersteunend 

personeel als wel voor onderwijzend personeel, afhankelijk van de ontwikkeling. Er zijn ook scholen 

die hiermee extra faciliteiten bekostigen, bijvoorbeeld de aanschaf van devices. 

 

De belangrijkste maatregelen die genomen zijn op gezamenlijk niveau: Intervisie experts, 

facilitering vanuit passend onderwijs en toevoegen extra aanvullende gelden (verevening SWV 

compenseren) in de school alles ten behoeve van extra facilitering begeleiding en formatie ruimte 

leerkrachten in de scholen, etc ten behoeve van de bovenstaande items op schoolniveau. 

 

Er zijn geen NPO-middelen ingezet voor de inhuur van extern personeel. In 2021 is op de scholen 

41% en gezamenlijk 86% ingezet vanuit de NPO-middelen. 
Door de corona met bijbehorende vervangingsperikelen, staan de inzet van de middelen vanuit 

NPO onder druk. NPO collega's worden ingezet om te voorkomen dat groepen naar huis moeten 

worden gestuurd. Het kiezen tussen groep naar huis of extra ondersteuning is voor de scholen een 

onmogelijke keuze. Zie ook hoofdstuk 4. 
 

d.  Bestuurlijk inspectiebezoek en risicogericht onderzoek  
• Onderzoeken in het kader van risico’s 

o De Zuidster neemt deel aan een begeleidingstraject vanuit de PO-Raad (Goed Worden, 

Goed Blijven +). Daarmee wordt geanticipeerd op de dalende eindresultaten. De inspectie 

voerde geen risicogericht onderzoek uit maar liet zich op de hoogte houden. 

• Bestuurlijk onderzoek:  

      Tijdens het uitgebreide bestuursbezoek in 2021 is het volgende geconstateerd:  

o Het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie is op orde. Vivente heeft een 

herkenbare visie op de kwaliteit ontwikkeld en vertaald naar doelen die zijn verwoord in het 

Vivente-Koersplan. Deze algemene doelstellingen zijn op schoolniveau verder uitgewerkt in 

jaarplannen. Het bestuur houdt zicht op de voortgang van het realiseren van de 

doelstellingen en de behaalde kwaliteit van het onderwijs door het voeren van meerdere, 

geplande gesprekken door het jaar heen met de directeuren en het verzamelen van 
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meerdere gegevens over de resultaten van het onderwijs. Door verantwoordelijkheden 

lager in de organisatie te beleggen ontstaat een grotere betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid bij alle medewerkers ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit. 

Ook het met en van elkaar leren is een belangrijke peiler voor de organisatiecultuur. Het 

bestuur handelt transparant, open en integer en is duidelijk in het waarom van zijn 

handelen. Ook communiceert het bestuur hier in voldoende mate en op gepaste wijze over 

met de raad van toezicht en de GMR. 

o De doelen van de organisatie kunnen concreter geformuleerd worden. Monitoring van de 

voortgang en evaluatie op behaalde effecten kan daardoor in kwaliteit toenemen. Verder 

worden medewerkers van Vivente niet altijd gelijktijdig en eenduidig geïnformeerd. Dit is 

afhankelijk van de directeur. Hier kan meer uniform in gehandeld worden. Ook kan de 

omschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse 

werkgroepen en overleggen beter.  

o Wat moet beter? Verslaglegging over bepaalde zaken in het jaarverslag moet beter. Zo 

ontbreken de onderwijsresultaten, de uitkomsten van de zelfevaluatie en een 

verantwoording over hoe de raad van toezicht, toezicht houdt en welke effecten dit heeft 

gehad. Verder ontbreekt de risicoparagraaf. 

Als bestuur en staf zijn we zeer tevreden met de bevestiging die er door de inspecteurs is 

gegeven als het gaat om de kwaliteitscultuur en de kwaliteitsactiviteiten. Kwaliteit wordt volgens 

bestuur en staf niet hoofdzakelijk bepaald door alles wat op papier geschreven staat, maar wat 

er in de werkelijkheid zichtbaar is. Dat tijdens gesprekken en bezoeken een duidelijke herkenbare 

lijn vanuit de visie te zien is, bevestigt onze sturingsaanpak. We blijven zo duidelijk mogelijk en 

open communiceren en handelen daarin integer en doelgericht, waarbij er aandacht is voor 

de vraag of alle geledingen de juiste informatie krijgen én lezen. 

Aanmeldings- en toelatingsbeleid 

Alle kinderen zijn welkom op de Vivente-scholen. Bij kennismaking en aanmelding wordt verkend of er 

sprake is van bijzondere zorg of bijzondere omstandigheden. Wanneer dat laatste het geval is, gaan 

school en ouders samen op zoek naar een goede invulling van de zorg/ondersteuning. 

Op onze sites is dat opgenomen onder de kopjes “welkom op school” en “Passend Onderwijs”. Daarin 

geven we aan dat alle kinderen welkom zijn.  

Een citaat van éen van onze scholen: “We staan open voor iedereen en hechten er veel waarde aan 

om een welkome en veilige plek te zijn voor iedereen die hier graag bij wil aansluiten”. 

Deze open houding zit in de genen van de organisatie. Het is een agendapunt voor 2021 geweest om 

dit aanname- en toelatingsbeleid in een gezamenlijk document te verwoorden. Daarnaast wordt dit ook 

expliciet op de homepagina van Vivente opgenomen. 

 

Klachten 

In 2021 is ons beleid ten aanzien van het omgaan met klachten gecontinueerd. Het beleid is gericht 

op het duurzaam omgaan met klachten vanuit een proactieve attitude. In de schoolgidsen wordt 

verwezen naar de Klachtenregeling. Op de scholen is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. 
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De interne vertrouwenspersoon is een persoon die binnen de school aanwezig is om mensen met 

vragen over hoe om te gaan met klachten of bezwaren de juiste weg te wijzen. De interne 

vertrouwenspersoon is ook het aanspreekpunt wanneer er sprake is van pesten. Voor de scholing 

van de interne vertrouwenspersonen zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.  

De externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld wanneer betrokkenen niet samen tot een 

oplossing komen. De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn uitbesteed aan de Hogeschool 

Viaa.  

 

In 2021 is er één formele klacht ingediend en afgehandeld bij de Landelijke Klachtencommissie 

waarbij Vivente in het gelijk is gesteld. Verder is er één klacht binnengekomen bij het bestuur van 

Vivente waarbij hoor en wederhoor is toegepast. Deze klacht is behandeld en naar tevredenheid 

opgelost. 

 

De externe vertrouwenspersoon is in een aantal gevallen geraadpleegd door medewerkers en 

ouders. De activiteiten van de vertrouwenspersoon bestonden uit: advisering, gespreksvoering en 

bemiddeling.   

 

De resultaten van het onderwijsleerproces 

Onderstaande grafiek uit Ultimview geeft een weergave van de gemiddelde resultaten over drie jaar 

van onze leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan op de gebieden rekenen, lezen en 

taalverzorging gezamenlijk op 1F niveau. 

Geconcludeerd kan worden dat alle scholen boven de signaleringswaarde scoren, maar niet alle 

scholen halen het landelijk gemiddelde. Daarnaast is de specifieke schoolnorm niet zichtbaar. Deze zijn 

met ingang van het schooljaar 2021/2022 wel gesteld op schoolniveau voor rekenen, later volgt 

taalverzorging en lezen. 
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Onderstaande grafiek uit Ultimview geeft een weergave van de gemiddelde resultaten over drie jaar 

van onze leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan op de gebieden rekenen, lezen en 

taalverzorging gezamenlijk op 1S/2F niveau. 

Geconcludeerd kan worden dat drie scholen niet op of boven de signaleringswaarde scoren en drie 

scholen halen het landelijk gemiddelde. Ondanks dat de scores door corona beïnvloed zijn, vraagt het 

om duidelijke specifieke schoolnormen en ambities.  
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4. Personeel & Professionalisering 
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Onze strategische focus ligt op professionaliteit en vakmanschap. Het beroep van leerkracht is een 

complex beroep dat hoge eisen stelt aan het professionele niveau van de beroepskennis en –kunde. De 

ontwikkeling die we binnen het onderwijs zien is dat de leerkracht meer een coach wordt dan een 

kennisoverdrager. We begeleiden onze leerkrachten daarin. Verder wordt veel van de leerkracht 

verwacht als professionele gesprekspartner. 
 
Vanaf de tweede helft van 2020 is intensief ingezet op inzicht en overzicht binnen onze formatie met 

bijbehorende kaderbrief, begroting en bestuursformatieplan. Dit betekende o.a. dat vanuit onze 

gezamenlijk strategische koers de verbinding is gelegd in de begroting om ruimte te maken voor de 

professionele ontwikkeling van onze medewerkers.  Deze lijn is voortgezet in 2021 en kent nu een PDCA-

cyclus. Deze wordt zichtbaar gemaakt in de jaarplanning met bijbehorende anker- en 

reflectiemomenten in nauwe samenwerking met de onderwijskundige opgaven binnen de scholen. 

Hierbij komt ook de kwalitatieve- en kwantitatieve analyse in samenwerking met de zelfevaluaties in de 

scholen samen. 

 

Tegelijkertijd vraagt vakmanschap om vitale medewerkers. Binnen onze budgetten is hier ruimte voor 

gemaakt. In 2021 is hierdoor een expertgroep in en rondom Vivente gebouwd waarin medewerkers een 

actieve rol krijgen om te komen tot eigenaarschap vanuit hun eigen vitaliteitsproces. We zien dat de 

begeleiding vanuit een psycholoog, loopbaancoach, arbeidsdeskundige didactische coach, coaching 

on the job, werkgelukmedewerker, nabijheid vanuit HR, etc. haar vruchten afwerpt.  

 

De NPO Personeel & Organisatie (P&O) werkte afgelopen jaar intensief aan het traject vanuit de 

gesprekscyclus. De essentie van een goed gesprek gaat over betere prestaties, betrokken individu en 

betrokken team en leidt tot focus op doelen, benutten van talenten en een hogere motivatie. 
Onze leidinggevenden hebben een gedeelde drijfveer om te komen tot het ‘beter’ maken van het 

individu en het ‘beter’ maken van het team. Hierbij komt het goede gesprek van pas. Voor ons betekent 

een goed gesprek dat wordt gesproken over een reflecterende dialoog. De gesprekscyclus wordt in het 

schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd in onze organisatie. 
  
De portefeuillegroep P&O werkte in 2021 en doorlopend in 2022 intensief samen met de andere 

portefeuillegoepen om te komen tot het verfijnen van het functiebouwwerk vanuit het aspect 

doorstroomprofielen. 
 
Door het coronajaar is er meer tijd genomen om te komen tot een gedragen gesprekscyclus waardoor 

het (nog te ontwikkelen) opleidingsbeleid nu ingepland wordt voor het schooljaar 2022-2023, deze zal in 

samenwerking zijn met portefeuillegroep Onderwijs & Kwaliteit (O&K) en Innovatie & ICT. 
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Begeleiding stagiaires en startende leerkrachten 

Onze schoolopleiders werken nauw samen met HR en met O&K. De schoolopleiders staan in nauwe 

verbinding met de hogescholen en de stage coördinatoren en coaches in de scholen van Vivente. De 

begeleiding wordt afgestemd in samenwerking met HR.  Als we praten over onze gesprekscyclus, praten 

we ook over onze gesprekken met stagiaires. In de gesprekscyclus nemen we dit mee. Hierin zien 

stagiaires wat er van ze verwacht gaat worden en hoe ze zich kunnen ontwikkelen binnen een school 

om te komen tot startende leerkracht. In de cyclus is aandacht voor luisteren, zien en nabijheid. 

Ontwikkeling met bijbehorende reflectie. Er worden verschillende bijeenkomsten binnen Vivente 

georganiseerd voor stagiaires en starters. Afhankelijk van de individuele vragen van stagiaires en 

startende leerkrachten vindt er begeleiding op maat plaats. Door de intensieve samenwerking komt er 

een platform voor begeleiding voor een professionele leerkracht binnen Vivente bij afstuderen aan de 

PABO. Stagiaires mogen eerder binnen Vivente gaan zien en doen als het gaat om het voeren van 

oudergesprekken en voeren van klassenmanagement. 

  

Samenwerking vanuit de Pool 

In 2021 is verder geïnvesteerd in onze poolcollega's. Er wordt samen met de stamschooldirecteur 

gekeken hoe professionalisering en inzetbaarheid vorm krijgt van de individuele poolmedewerker. 

Daarbij is er een eigen gesprekcyclus tussen directeuren, HR en poolmedewerker van start gegaan voor 

poolers met doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie vanuit de verschillende clusters, met 

bijbehorende faciliteiten op het gebied van professionalisering en inzetbaarheid.  Afgelopen jaar zijn er 

ook twee poolerbijeenkomsten gefaciliteerd om elkaar te ontmoeten binnen de organisatie. De 

directeuren hebben in samenwerking met de bemiddelingsbegeleider en HR afgelopen jaar 

geëvalueerd om te komen tot optimalisering van de samenwerking. 

 
Gedeeld leiderschap – begeleiding schoolleiders 

Gedeeld leiderschap vraagt van ons op alle niveaus om na te denken over samenwerken, kennis delen 

en ruimte maken voor eigenaarschap.  In de directeurenbijeenkomsten blijven we elkaar bevragen om 

een verdiepingsslag op onderwerpen en voorzitterschap. De opbouw van onze schoolteams en ons 

directieteam vraagt in deze fase blijvend om reflectie, luisteren, zien en nabijheid. Onze organisatie 

vraagt in deze fase ook om rolduidelijkheid. Schoolleiders werken in clusters samen en er worden intervisie 

momenten ingepland. Schoolleiders kunnen vanuit de gesprekcyclus begeleiding ontvangen bij hun 

ontwikkeling.  

  

Werkverdelingsplan met bijbehorende werkdrukgelden, inhaal-ondersteuningsprogramma's, RAP-

gelden en NPO-middelen op verschillende vlakken binnen onze organisatie  

De directeuren van de scholen hebben afgelopen jaar inzicht en overzicht gekregen in de totale gelden 

die beschikbaar zijn per school. Dit werd steeds complexer door de verschillende stromen van gelden 

met bijbehorende tijdelijkheid. Het blijvend durven nadenken hoe de tijdelijke gelden ondersteunend 

werken aan een langdurige inzet binnen de scholen vraagt continue om reflectie.  Vanuit het 

directeurenoverleg gaan de directeuren met de teams verdere stappen zetten in de besteding van de 
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gelden in de school. De meeste gelden worden vooralsnog ingezet op extra handen in de klas, extra 

onderwijsuren, extra programma's, ondersteuningsfaciliteiten, etc. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 

van Sportservice. Afgelopen najaar kwamen de gelden in het gedrang vanwege de uitval van lessen 

door Corona. Het was daardoor nodig om keuzes te maken tussen het draaien van de eigen groep of 

inzet van extra ondersteuning. De scholen komen als gevolg van de uitval van leerkrachten door corona 

in combinatie met weinig vervangingsmogelijkheden door het lerarentekort in de knel. Hierbij zien we 

dat uitgesproken verwachtingen naar personeelsleden, ouders en kinderen t.a.v. NPO-middelen 

frustraties opleveren. 

 

Het durven schrappen van taken die ook anders ingericht kunnen worden, vraagt blijvend reflectie 

binnen de verschillende schoolteams. Alle scholen hebben in meer of mindere mate nog steeds te 

maken met krimp van het aantal leerlingen. Tot op heden kan de krimp opgevangen worden met 

natuurlijke door- en uitstroom van medewerkers en door het heroverwegen van inzet rollen, taken en 

verantwoordelijkheden binnen de teams. 

 

 
Verzuim - Verlof - Vitaliteit 

Het verzuim van 2021 is weer hoger geworden t.o.v. 2020. We zitten op een gemiddeld verzuim van 6,3% 

met een verzuimfrequentie van 0,72. Ook dit jaar (net als in 2020) hebben we te maken met een hoger 

verzuim als gevolg van de voorzorgsmaatregelen rondom Corona. Alle maatregelen vanuit de overheid 

zijn in 2021 blijvend uitgerold binnen de organisatie. Dit vroeg van al onze collega's alertheid, nabijheid 

en flexibiliteit. De mentale druk is verhoogd door het voortdurend schakelen. Zolang Corona de 

verzuimcijfers blijft beïnvloeden vraagt dit van ons om blijvend in te zetten op meerdere 

ondersteuningsprogramma’s voor de medewerkers. Hierbij werken we samen met de expertisegroep en 

zijn er binnen het scholingsprogramma activiteiten die te maken hebben met vitaliteit. 
 
Samen met Capability (Arbodienst) is preventief gehandeld en is de samenwerking verder uitgebouwd 

in 2021. Dit betekent dat we blijvend gesprekken met elkaar aangaan vanuit preventie oogpunt.  

 
Zwangerschap 

In het afgelopen jaar hebben 26 collega's gebruik gemaakt van hun zwangerschapsverlof. Tegelijkertijd 

geldt ook voor deze collega's dat ze in de corona periode, ruimte hebben kregen om vanaf de 28ste 

week vervangende werkzaamheden te verrichten. 

 

 

 



26 
 

Inzetbaarheid – van werk naar werk 
Binnen Vivente spreken we niet meer van wachtgelders, omdat die binnen onze stichting van werk naar 

werk worden begeleid en/of zelf tijdig keuzes maken. Er wordt gesproken van tijdigheid en 

professionaliteit. Dit betekent dat onze gesprekscyclus en ons in-, door- en uitstroombeleid voldoende 

tijd en faciliteit biedt om de medewerkers op de juiste werkplek te laten floreren vanuit het goede 

gesprek. Dit betekent ook dat tijdig wordt geparticipeerd op eventuele krimpende situaties en collega's 

bij eventuele aflopende contracten, tijdig informeren en faciliteren. We investeren met elkaar in 

begeleiding van werk naar werk in plaats van het geven van ontslagvergoedingen.  

 
Leeftijdsopbouw totaal personeel 

 

Aantal fte's per school in leeftijdsopbouw  
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29 
 

5. Huisvesting en Facilitaire Zaken 
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Inleiding 

In het jaar 2021 zijn er een aantal ingrijpende beleidsmatige veranderingen doorgevoerd op het gebied 

van huisvesting & facilitair (hierna H&F). Hieronder een korte uitleg van de belangrijkste veranderingen. 

 

Samenwerking met de gemeente Zwolle 

Met ingang van 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing 

van onze schoolgebouwen en terreinen bij het schoolbestuur van Vivente in plaats van bij de gemeente. 

Van oudsher vervulde de gemeente Zwolle een belangrijke rol bij het uitvoeren van klein/onvoorzien- en 

grootplanmatig onderhoud (objectbeheer) aan onze schoolgebouwen. Daarnaast werd, bij grote 

verbouwklussen, het projectmanagement (directievoering) ook bij de gemeente belegd. Deze 

werkwijze is met ingang van 1 januari 2021 beëindigd. Moverende redenen voor de beëindiging van de 

samenwerking lag vooral in het feit dat Vivente het onderhoud aan en in haar schoolgebouwen zoveel 

mogelijk wilde bundelen en bij strategische, regionale partners wilde onderbrengen. Daarnaast bestond 

de behoefte om zelf meer regie te voeren bij de uitvoering van deze werkzaamheden. 

 
Realisatie in 2021 

Samenwerking regionale partners 

In verband met de beëindiging van de samenwerking met de gemeente is er een lijst met directe 

partners opgesteld. Bij storingen, herstel van schades en/of klein onderhoud kan er door de scholen 

rechtstreeks worden geschakeld met deze leveranciers. Met deze leveranciers zijn (prijs) afspraken 

gemaakt om achteraf niet met verrassingen geconfronteerd worden. In een aantal gevallen is er na een 

aanbestedingsprocedure een contractafspraak gemaakt. Er zijn o.a. contractuele verplichtingen 

aangegaan met betrekking tot schoonmaak, groenvoorziening, werktuigbouwkundige installaties 

(upgrade contract), dak onderhoud en ongediertebestrijding.  

 

Opstellen nieuw MJOP 

Jaarlijks wordt aan de hand van het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) vastgesteld wat in het lopende 

kalenderjaar wel of niet uitgevoerd dient te worden. De MJOP dat er lag stamde nog uit de “gemeente-

tijd” en gaf nogal wat onduidelijkheden. In de laatste maanden van 2021 is een opdracht verstrekt aan 

derden om door middel van een conditiemeting (NEN 2767) de MJOP te actualiseren. De huidige 

Projectmanager H&F heeft de MJOP getoetst aan de begroting en de behoeftes met betrekking tot H&F 

van de scholen en waar mogelijk bijgesteld. Dit MJOP zal bepalend zijn voor de uit te voeren 

werkzaamheden op planbaar onderhoud. Werkzaamheden die door omstandigheden in 2021 niet zijn 

uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2022.  

, 

Integraal Huisvestings Plan (IHP) 

In 2021 heeft de gemeente Zwolle de actualisatie met betrekking tot het IHP afgerond.  Deze integrale 

huisvestingsplannen zijn leidend voor toekomstige huisvesting, uitbreiding/ renovatie van bestaande 

huisvesting en aan het thema verduurzaming. Omdat Vivente een relatief aantal oude gebouwen in 
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haar bestand heeft, heeft dat op zowel bestuurlijk niveau als op operationeel niveau onze volle 

aandacht. In 2021 is gestart met planvoering rondom een totale renovatie van Het Mozaïek. De 

verwachting is dat er met de werkzaamheden medio 2022 wordt gestart.  

 

Corona / ventilatie problematiek 

De Coronacrisis in de afgelopen twee jaar gaf inzicht dat de ventilatie van veel schoolgebouwen in 

Nederland niet op orde is. Een inventarisatie toonde geen afwijkend beeld bij onze scholen. Met 

ondersteuning van de landelijke overheid en de gemeenten wordt de ventilatie van een aantal 

gebouwen verbeterd. Dit zal in de toekomst mogelijk vragen om een aanzienlijke investering vanuit 

Rijk/Gemeenten maar ook zeker vanuit Vivente.  
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6. Financiën    
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a. Allocatie van middelen 

Vivente alloceert zoveel mogelijk de kosten en baten op schoolniveau. De door DUO op schoolniveau 

berekende subsidies worden aan de betreffende school toegekend. Een bijdrage voor de 

bovenschoolse kosten worden hierop in mindering gebracht. Bovenschools worden de kosten van 

vervanging, salariskosten van het stafbureau en overige personele kosten, zoals Arbo en nascholing 

betaald. De materiële kosten die bovenschools betaald worden, zijn o.a. de onderhoudskosten en 

kosten voor de ict-infrastuctuur. 

 
Treasury 

Het Treasurystatuut is door de Raad van Toezicht vastgesteld. Belangrijke onderdelen van de financiële 

 middelen hierin zijn:   

• Voldoende liquiditeit 
• Lage financieringskosten 

• Risicomijdende financiele middelen 

• Kosteneffectief betalingsverkeer 

• Beheersen en bewaken financiële risico's  

In 2021 was er geen sprake van andere financiele middelen dan de liquide middelen die staan op direct 

opvraagbare (spaar)rekeningen bij de Rabobank. Dit houdt in dat er geen leningen- en 

derivaatovereenkomsten zijn of zijn aangegaan in het boekjaar. 
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7. Jaarverslag raad van toezicht      
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1 Algemeen 
1.1       Organisatie van bestuur en toezicht 

Vivente heeft een college van bestuur (CvB) en een raad van toezicht (RvT). De taken en 

verantwoordelijkheden zijn beschreven in de statuten d.d. 9 december 2019. Het CvB en de RvT volgen 

de Code Goed Bestuur van de PO raad. In artikel 3 van de code wordt aangegeven dat de code 

toegepast dient te worden en bij afwijkingen dit uitgelegd moet worden. In 2021 is hier niet van 

afgeweken.  

 

1.2 Samenstelling 
Omvang en samenstelling 

Statutair gezien dient de RvT te bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Bij de 

samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met verschillende aandachtsgebieden: Onderwijs, 

financiën, juridische en algemene zaken. In 2021 hebben de volgende personen zitting gehad: 

 Hajo Bijleveld 

 Ellen Kloet  

 Jose Roelofs  

 Rudi Selhorst 

 Roland Zuidema 

 
In 2021 was er geen sprake geweest van een herbenoeming. 

 

De leden van de RvT zijn als volgt benoemd en hebben de hieronder opgesomde nevenbetrekkingen: 

Hajo Bijleveld 

Benoemd:  1 september 2015 

Aftredend:  1 september 2024 (herbenoemd voor 2e termijn op 1-09-2020) 

Functie:   Strategie en beleidsadviseur Landstede MBO/CSE 

Nevenfuncties:  Bestuurslid Stichting Topsportteams Zwolle 

 

Ellen Kloet 

Benoemd:  13 maart 2019 

Aftredend:  1 september 2022 (eerste termijn) 

Functie: Hoofddocent Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs Hogeschool 

Windesheim 

Nevenfuncties:  Raad van Beheer Christelijke scholengemeenschap de Noordgouw 

 

Jose Roelofs 

Benoemd:  1 februari 2019 

Aftredend:  1 september 2023 (eerste termijn) 

Functie:   Verandermanager, Directeur/Eigenaar Change Web  

Nevenfuncties:  n.v.t. 
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Roland Zuidema  

Benoemd:  1 augustus 2017 

Aftredend:  1 augustus 2025 (tweede termijn) 

Functie:  Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe 22-02 

Nevenfuncties:   Eigenaar Zuidema & Partners  

Voorzitter Stichting Make Autism Really Known 
Managing Director MARK's farm & lodge ltd., Iringa, Tanzania  
Lid raad van toezicht Stichting Sprank, Zwolle 
 

Rudi Selhorst 

Benoemd:  1 september 2020 

Aftredend:  1 september 2025 (eerste termijn) 

Functie:   Senior Director PwC 

Nevenfuncties:  Bestuurslid Stichting van Ting 

    

Commissies 

Buiten de reguliere vergaderingen komt een afvaardiging van de RvT bijeen in commissies. Daar laat zij 

zich informeren en worden adviezen geformuleerd in de reguliere RvT-vergaderingen. 

 
 Auditcommissie Financiën: Hajo Bijleveld (voorzitter) en Rudi Selhorst  

De auditcommissie Financiën is zevenmaal bijeen geweest. Onderwerpen die behandeld zijn: 

A Kwartaalcijfers 

B Jaarrekening 2020 

C Begroting 2022 

D Managementletter 

E Treasurystatuut 

F NPO-middelen 
 

 Auditcommissie Onderwijs & Kwaliteit: Jose Roelofs (voorzitter) en Ellen Kloet (lid) 

De Commissie Onderwijs & Kwaliteit is vier keer bijeengeweest. Leidend is hierbij de gedachte 

van waardengedreven toezicht. Onderwerpen die behandeld zijn: 

A Toezichtskaders  

B Onderwijsresultaten 

C Kwaliteitskaarten      

D  Populatieonderzoek 

E  Inhoudelijke ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid en - cultuur 

F  Kwaliteitszorg (in coronatijd) 

G Early Warning Systeem 

H  Tevredenheid stakeholders 
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• Remuneratiecommissie & HR: Roland Zuidema en Ellen Kloet.  

De RvT vervult de werkgeversfunctie voor het CvB en functioneert tevens als klankbord voor het CvB. 

In 2021 heeft de raad conform het reglement remuneratiecommissie de gesprekken gevoerd met 

het CvB in het kader van de werkgeversrol van de raad. De commissie heeft driemaal een gesprek 

met de bestuurder gehad. Daarnaast heeft de voorzitter van de RvT tenminste tweemaandelijks een 

gesprek met de bestuurder.  

 

1.3 Honorering 

De honorering betreft: € 6400,-/lid, € 11.600, -/voorzitter per jaar. Om in lijn te blijven met de VTOI-richtlijn 

zal deze vergoeding jaarlijks volgens de WNT- indexatie aangepast worden. 

 

1.4 Toezicht houden 

1.4.1 Toezichtkader 

De RvT gebruikt voor het uitvoeren van haar toezicht de volgende rapportages: voortgangsrapportages 

van het CvB, de rapporten van de onderwijsinspectie, de managementletter en het accountantsverslag 

en ontmoetingen met diverse stakeholders. De RvT is in 2021 het proces gestart om te komen tot een 

waardengericht toezichtskader. 

 
1.4.2 Wettelijke toezichtstaken en algemeen oordeel 

a) De RvT is in 2021 zeven keer bijeengeweest in een reguliere vergadering. In plaats van een 

formeel zelfevaluatiemoment, is gekozen om dit onderdeel te laten zijn van het proces om te 

komen tot waardengericht toezicht houden. 

b) De RvT heeft de volgende documenten beoordeeld en daar haar goedkeuring aan gegeven:  

• Rooster van aftreden conform wijziging statuten zittingstermijn leden 

• Goedkeuring WNT-norm Vivente 

• Goedkeuring notitie schoolbezoeken 

• Instemming notitie toekomstige dienstverlening bestuurskantoor 

• Vaststellen jaarrekening 2020 

• Goedkeuren aanbestedingsbeleid 

• Goedkeuren Treasurystatuut 

• Vaststellen definitie weerstandsvermogen 

• Goedkeuring statutenwijziging n.a.v. wijzigingen die betrekking hebben op het juist 

doorvoeren van de WBTR 

• Goedkeuring stelselwijziging onderhoud naar componentenmethode  

• Begroting 2022 

 

c) De RvT heeft toegezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de 

code voor goed bestuur.  Hierbij zijn er in 2021 geen afwijkingen geconstateerd.   
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d) De RvT heeft toegezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 

bestemming en juiste aanwending van de middelen ten behoeve van Vivente.  

e) Er zijn geen schendingen van integriteit en/of fraudegevallen geconstateerd. 

f) De RvT treedt op als werkgever van het CvB voor wat betreft benoeming, ontslag, schorsing 

en het vaststellen van de beloning. 

 

De RvT is tevreden over het functioneren van het CvB. Er wordt voldaan aan de (statutaire en 

maatschappelijke) doelstellingen van de rechtspersoon. De RvT is van mening dat de organisatie in 

control is en dat het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering tot de gewenste resultaten leidt. Het 

overleg tussen de RvT en het CvB is transparant en constructief.  

 

1.5 Overleg met de GMR 

Op 31 Mei 2021 is een ontmoeting georganiseerd met de leden de leden van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de leden van de RvT, en de directeuren en is het 

gesprek gevoerd over de thema's: borging medezeggenschap, Covid / NPO-middelen, 

bestuursformatieplan, onderwijsresultaten en kwaliteitsbeleid 

Een afvaardiging van de RvT heeft op 13 december 2021 een bezoek gebracht aan een reguliere 

vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het belangrijkste thema van 

deze vergadering betrof de begroting 2022. Daarnaast wordt er door de voorzitter RvT en de 

voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad tweemaal per jaar een informeel overleg 

gevoerd. 
 

2 Belangrijkste thema's of dossiers 

2.1 Financiële sturing 

Tijdens de auditcommissie was er naast de twee leden van deze commissie de voorzitter CvB aanwezig. 

Tevens was er tijdens deze bijeenkomsten inbreng van de Controller, de HR-manager en de 

projectmanager Huisvesting.  

De auditcommissie heeft zich naast haar reguliere taken en onderwerpen in het bijzonder gericht op het 

volgen van het proces tot verbetering van de bedrijfsvoering binnen Vivente. Dit proces was al gestart 

maar kreeg door het sterk negatieve resultaat over 2020 extra gewicht. Hierbij is gewerkt aan de 

herinrichting van administraties, formatiebeleid en het vergroten van het inzicht en verantwoordelijkheid 

van de schooldirecteuren.  

Daarnaast is de auditcommissie door het bestuur nadrukkelijk meegenomen in de overwegingen om te 

kiezen voor een stelselwijziging met betrekking tot het onderhoud. Hierbij heeft de auditcommissie 

aandacht besteed aan de argumentatie en de wijze waarop de transitie uitgevoerd wordt. 

Het gevolg hiervan was dat het resultaat over boekjaar 2021 weer positief is. 
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2.2 Impact Coronatijd 

Afgelopen jaar is een zwaar jaar geweest voor schoolleiders, leerkrachten en de leerlingen. Bij een deel 

van de leerlingen is sprake van een ontwikkelknik door de Corona periode. Een Crisisteam bestaande 

uit medewerkers bestuurskantoor en een aantal directeuren gaf ondersteuning aan alle scholen. De 

commissie heeft net als de RvT zoveel mogelijk ondersteuning proberen te geven, als klankbord te dienen 

en risico’s besproken. Tevens is het NPO-plan aan de orde geweest in de commissie. Er zijn scans door 

de scholen gemaakt en de zelfevaluaties hebben ook geholpen een goede aanpak op te zetten. Een 

werkgroep met directie, HR en O&K adviseur hebben advies gegeven over de inzet van de NPO-

middelen. Er zijn in de commissie vragen gesteld over de inzet NPO-middelen. Er wordt veel ingezet op 

cognitieve ondersteuning en methodes en ondersteuning van leerkrachten. Het cognitieve sociale 

welbevinden zal meer vanuit de gemeente worden gefaciliteerd. Het advies is gegeven dit verder te 

bespreken met het directie overleg.  

 

Coronatijd heeft het uiterste gevraagd van iedereen op de scholen en ook bovenschools. Toch heeft 

iedereen de basis kwaliteitszorg zo goed mogelijk ingevuld. De commissie en RvT hebben hier veel 

waardering voor. Het kwaliteitszorgsysteem is minder ver uitwerkt en geborgd dan gepland, maar daar 

is begrip voor. De inspectie heeft een voldoende gegeven aan de kwaliteitszorg. 

 
 

2.3 Waarde gericht toezicht houden  
In 2021 is de Raad van Toezicht samen met de bestuurder gestart met een proces rondom 

waardengericht toezicht houden. Onder leiding van H. Wassink is betekenis gegeven aan de B’s uit de 

strategische koers: Betekenisvol, Betrokken en Bekwaam. De centrale vraag hierbij was hoe de raad 

vormgeeft aan de toezichthoudende rol vanuit deze waarden? In een verdiepende bijeenkomst is 

iedere waarde verbonden aan de toezichthoudende taak en vervolgens zijn passende ijkpunten 

geformuleerd. In 2022 wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarin de Raad aan de slag gaat 

met de ijkpunten: zijn ze ambitieus genoeg, zijn de waarden van de morele eigenaren voldoende 

verwoord, is er voldoende ruimte voor slagvaardig bestuur en geven de ijkpunten voldoende houvast 

voor toezicht door de raad van toezicht.  
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8. Jaarverslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad     
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Samenstelling GMR 2021 

De samenstelling van de GMR is als volgt: zeven vertegenwoordigers vanuit de ouders, onder wie 

voorzitter Suzan de With, en acht vertegenwoordigers vanuit de personeelsleden. Dianne Muis is 

secretaris van de GMR.  

Er zijn op 31 december 2021 twee vacante plekken, twee ouders vanuit De Emmaschool en De 

Wendakker/locatie Kopakker. 

 

Vergaderingen GMR 

De GMR heeft in 2021 acht keer vergaderd (februari, maart, april, mei, juni, september, november en 

december). 

In maart heeft er een online informatieavond plaats gevonden voor GMR en MR’en. Deze avond werd 

begeleid door de CNV/O.  

Ook in 2021 werden we geconfronteerd met het Covid-19 virus. Er zijn meerdere aanpassingen in het 

onderwijs geweest door onder andere de lockdowns, afscheid groep 8, gedeeltelijke opening scholen. 

Als GMR zijn we hiervan tijdens elke vergadering op de hoogte gesteld door de bestuurder. 

Om de advies- en instemmingsvragen van het CvB op een juiste en adequate wijze voor te bereiden, 

heeft de GMR vijf werkgroepen die gelieerd zijn aan de portefeuillegoepen bij Vivente. Het betreft de 

onderwerpen personeel & organisatie, onderwijs & kwaliteit, communicatie, marketing & PR, Innovatie 

en ICT en bedrijfsvoering & financiën.  

Elke werkgroep kent een aanspreekpunt, die waar nodig, de leden van zijn/haar werkgroep bijeen roept 

om de voorgelegde stukken te bespreken. De werkgroepen adviseren en ondersteunen de GMR. De 

bemensing van de werkgroepen is niet volledig ingevuld gedurende het verslagjaar.  

De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij bereiden de vergaderingen voor 

en hebben hiertoe overleg met de voorzitter CvB. In overleg worden agendapunten en dossiers 

afgestemd, en rapporteert de voorzitter –waar nodig- aan de leden van de GMR. De werkgroepen van 

de GMR hebben geen rechtstreeks overleg met de bestuurder, behoudens uitzonderlijke situaties.  

De bestuurder is elke vergadering voor een deel aanwezig evenals stafleden die stukken toelichten en 

verduidelijken.  

De Raad van Toezicht wordt twee keer per jaar op een vergadering uitgenodigd om over voorliggende 

zaken met elkaar van gedachten te wisselen. In het voorjaar was de planning om dit te doen met 

directeuren en IB’ers over inclusief-passend onderwijs. Dit thema is door corona verschoven naar het 

najaar. Waarna we nogmaals hebben besloten het naar 2022 door te schuiven omdat een goede 

presentatie en aansluitende werkmethode live het beste werken. In mei heeft de RvT een vergadering 

van de GMR bijgewoond. En in december hebben we met elkaar de begroting 2022 besproken.  

Dit jaar heeft ook een afvaardiging van de GMR een gesprek gehad met de inspectie. Dit in het kader 

van het 4-jaarlijks bestuursonderzoek.  

De GMR heeft zich op de website van Vivente zichtbaarder gemaakt. Iedereen kan daar de 

contactpersonen van de scholen vinden. Daarnaast is op Sharepoint een map ingericht om de MR’en 

op de hoogte te houden van de agenda en notulen van de GMR.   
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Waarover is vergaderd in 2021? 

• Covid-19 ontwikkelingen 

• Deelname OPR, SWV 2305 

• Schoolvakanties (advies) 

• Medewerker PR, marketing en communicatie (advies) 

• Uitbesteding Salarisadministratie (advies) 

• Aanstelling HR-manager (advies) 

• Werving en selectiebeleid (instemming) 

• Vervangingsprotocol (instemming) 

• Integriteitscode (advies) 

• NPO-middelen 

• Beleidskader onderwijs en kwaliteit (advies) 

• Functiegebouw (instemming) 

• De openstaande vacatures voor directeuren.  

• Onderwijsopbrengsten Centrale Eindtoets PO   

• IB-competenties en taak/functie bepaling in CAO 

• Onderwijs en ICT 

• Bestuursformatieplan (instemming) 

• Kaderbrief  

• Begroting Vivente 

GMR leden in aanvullende taakgroepen 

De GMR kan door het CvB worden gevraagd om een lid af te vaardigen om deel te nemen in 

bijvoorbeeld een sollicitatiecommissie, een selectiecommissie voor te leveren diensten of een door het 

CvB ingestelde (beleids)werkgroep/portefeuillegroep. 

Op deze manier kan de GMR in een vroegtijdig stadium invloed uitoefenen op ontwikkeling van beleid 

of te nemen besluiten. Voor het CvB biedt dit de gelegenheid om aan het begin van een proces 

draagvlak te creëren. 

Een bovengenoemde afvaardiging gebeurt altijd op persoonlijke titel, met inachtneming van de mening 

van de GMR, omdat een persoon niet de gehele GMR kan vertegenwoordigen. In de reguliere GMR-

vergaderingen zullen de overige leden door de afgevaardigde op de hoogte worden gehouden van 

de ontwikkelingen, 

In 2021 heeft de GMR geparticipeerd in de benoemingscommissies voor het aanstellen van medewerker 

PR, marketing en communicatie en medewerker financiën. Er nemen personeelsleden zitting in de 

portefeuillegroep Personeel en in Financiën. 

 

Exploitatieoverzicht over het jaar 2021 

Het exploitatieoverzicht van de GMR is te vinden in het jaarverslag van 2021 van Vivente. 

Op basis van declaraties worden de kosten van de GMR betaald.  
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9. Jaarverslag directieoverleg     
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Begin 2021 was het team van directeuren vrijwel compleet en kon verder gebouwd worden aan de 

invulling van een constructieve werkwijze.  

 

Maandelijks hebben er overleggen tussen directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor 

plaatsgevonden. Ondanks de extra werkzaamheden rondom corona is er in het afgelopen jaar veel 

gerealiseerd en zijn veel doelstellingen behaald. Het directeurenoverleg heeft o.a. advies gegeven over 

de begroting, het bestuursformatieplan, de jaarrekening en is gesproken over de invulling van de NPO-

middelen.   

 

In de overleggen worden ook de thema’s vanuit de portefeuillegoepen besproken. Binnen Vivente is 

sprake van vijf portefeuillegoepen waarin directeuren, stafleden, intern begeleiders en leerkrachten 

meedenken over de invulling van ons beleid. Zo zijn adviezen gegeven over het onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen (Columbus), de leerlijn digitale geletterdheid en een nieuw format voor de 

schoolgids.   

 

De volgende portefeuillegoepen zijn actief:  

• Onderwijs en kwaliteit  

• Personeel en organisatie  

• Innovatie en ICT  

• Beheer en Financiën  

• PR, marketing en communicatie  

  

De werkwijze binnen het directeurenoverleg is halverwege het jaar geëvalueerd. Er is besloten om de 

overleggen te splitsen in overleggen waarbij medewerkers van het bestuurskantoor aanwezig zijn en 

overleggen met alleen de directeuren waarin o.a. de intervisievraagstukken worden besproken. Deze 

overleggen worden voorgezeten door een aantal vaste directeuren.  

 

Naast de overleggen met directeuren zijn er twee bijeenkomsten tussen directeuren en intern 

begeleiders gepland waarin gesproken is over passend onderwijs en de invulling van een overzicht wat 

de leerlingen en scholen nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.  
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10. Continuïteitsparagraaf 
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A1 Kengetallen  
 

 

 
Ten opzichte van de leerlingtelling 01-10-2020 is het leerlingaantal met 125 leerlingen gedaald. In 2021 

heeft Verus in opdracht van Vivente een leerlingprognose opgesteld. Deze gegevens zijn als basis 

gebruikt voor de leerlingprognose van Vivente voor de komende jaren. De prognose laat een daling 

van het aantal leerlingen zien maar deze daling zal afvlakken. Door de scholen op de kaart te zetten en 

te investeren in een goed PR- en communicatieplan wordt getracht de daling om te zetten in een 

stijging. Gelijktijdig met de daling van het aantal leerlingen daalt ook het aantal FTE. In de jaren 2022 en 

2023 worden deze nog beïnvloed door de NPO-middelen. 

 

 

 

31-12- 2021 2022 2023 2024
prognose prognose prognose

Vaste activa
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa 4.293.690 5.307.181 5.722.392 5.853.311
- Financiële vaste activa 228.728 228.728 228.728 228.728
Totaal vaste activa 4.522.418 5.535.909 5.951.120 6.082.039

- Vorderingen 1.658.501 819.206 795.277 790.239
- Liquide middelen 3.121.035 2.516.115 2.104.950 2.003.209
Vlottende activa 4.779.536 3.335.321 2.900.227 2.793.448

Totaal activa 9.301.954 8.871.230 8.851.347 8.875.487

Eigen vermogen
- Algemene reserve publiek 4.972.934 5.272.005 5.282.051 5.317.229
- Bestemmingsreserve privaat 418.726 411.000 405.000 399.000
- Bestemmingsfonds privaat 98.780 98.500 98.500 98.500
Totaal eigen vermogen 6.271.526 5.781.505 5.785.551 5.814.729

Voorzieningen 474.998 480.303 486.330 493.788

Kortlopende schulden 2.555.430 2.609.422 2.579.466 2.566.970

Totaal passiva 9.301.954 8.871.230 8.851.347 8.875.487
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Verwacht wordt dat het leerlingaantal zich de komende jaren gaat stabiliseren. De grootste krimp is 

geweest. Door de scholen positief op de kaart te zetten en te investeren in marketing en publiciteit zal 

de daling afvlakken. De personele bezetting zal voor een gezonde balans tussen rijksbijdragen en 

personeelskosten de komende jaren dalen. Dit gebeurt zoveel mogelijk door natuurlijk verloop en inzet 

vanuit de vervangingspool.  

Door de stelselwijziging bij het groot onderhoud stijgt de materiële vaste activa de komende jaren flink, 

in 2022 wordt ook een inhaalslag betreffende onderhoud gemaakt. Dit heeft ook effect op de liquide 

middelen. Het wegvallen van de vordering op OCW in 2022 doet in dat jaar het eigen vermogen dalen. 

Hierdoor komt het bovenmatig eigen vermogen dat in 2021 is ontstaan weer onder de toegestane grens.  

Het positieve resultaat van 2021 wordt toegevoegd aan een publieke bestemmingsreserve. De 

verwachting is dat de coronamaatregelen een negatief effect hebben op de eerste maanden van 

2022. De vervangingsbehoefte is naar verwachting hoger dan gemiddeld. Het eigen vermogen wordt 

de komende jaren beïnvloed door de NPO-middelen. Tot en met 2023 is dit positief, hierna kunnen de 

middelen nog tot 2025 ingezet worden. Hiervoor is de bestemmingsreserve NPO in 2021 aangemaakt. In 

de meerjarencijfers is hier nog geen rekening mee gehouden. Eind 2023 worden deze middelen 

geëvalueerd.   

 

A2 Staat van baten en lasten 
  

 

 

 

 

31-12- 2021 2022 2023 2024
prognose prognose prognose

- Rijksbijdrage 25.489.404 24.255.162 23.218.261 21.862.487
- Overige overheidsbijdragen/-subsidies 130.712 73.673 94.673 99.673
- Overige baten 1.082.200 303.424 244.140 239.940
Totaal baten 26.702.316 24.632.259 23.557.074 22.202.100

- Personeelslasten 21.756.490 20.315.997 18.820.248 18.292.028
- Afschrijv ingen 650.074 756.297 773.148 752.644
- Huisvestingslasten 1.418.731 1.328.937 1.334.900 1.333.950
- Overige lasten 2.083.681 2.706.049 2.609.732 1.779.300
Totaal lasten 25.908.976 25.107.280 23.538.028 22.157.922

Saldo baten en lasten 793.340 -475.021 19.046 44.178

Saldo financiële bedrijfsvoering -18.534 -15.000 -15.000 -15.000
Saldo deelnemingen -66

Totaal resultaat 774.740 -490.021 4.046 29.178
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Het positieve resultaat van 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de NPO-middelen.  

Een groot deel van deze gelden is in 2021 nog niet uitgegeven en gaat de komende jaren ingezet 

worden. De gelden die niet uitgegeven zijn, worden per locatie gereserveerd. Het resultaat zonder NPO-

middelen is € 208.779 positief.  

Het voor 2022 geprognotiseerde negatieve resultaat is het gevolg van de wijziging in de bekostiging door 

OCW. Hierdoor komt de vordering, geschat op € 898.000, te vervallen en wordt dit bedrag daarom niet 

meegenomen in de baten. 

 

Ten opzichte van 2020 is het resultaat sterk verbeterd. In 2020 is een begin gemaakt met het inzichtelijker 

begroten en kaderen van de uitgaven. Met deze duidelijke kaders en periodieke monitoring met de 

directeuren in 2021 zijn de overschrijdingen ten opzichte van 2020 teruggelopen. Personeel is meer 

ingezet vanuit de eigen flexpool en niet meer via externe bureaus wat de kosten aanzienlijk drukt. 

 

Ten opzichte van de begroting zijn zowel bij de baten als bij de lasten grote verschillen te zien. Dit komt 

door extra ontvangen gelden die vanuit OCW ontvangen zijn en de hiermee samenhangende uitgaven. 

Tijdens het opstellen van de begroting 2021, in oktober 2020, waren de NPO-middelen nog niet bekend, 

deze zijn derhalve niet meegenomen in de begroting. Ook de RAP-gelden, extra handen in de klas, 

waren niet bekend bij het opstellen van de begroting 2021. Omdat de RAP-gelden via een penvoerder 

ontvangen zijn, worden deze verantwoord onder de overige baten. In de begroting 2021 is nog 

uitgegaan van een voorziening groot onderhoud met de bijbehorende dotatie. Door de stelselwijziging 

zien we een toename van de afschrijvingslasten en een afname bij de huisvestingslasten. Mede door 

het vrijvallen van de dotatie is een positief resultaat ontstaan, het grootste gedeelte van die vrijval is 

direct ingezet in diverse projecten in de organisatie.   

 

De meerjarenbegroting laat een grillig verloop zien. Dit heeft te maken met de NPO- middelen die nog 

tot en met schooljaar 2022/2023 ontvangen worden. Dit heeft hogere inkomsten en uitgaven tot gevolg. 

Eind 2023 volgt een evaluatie van de NPO-middelen Op dat moment wordt bekeken hoe deze gelden 

in de verdere jaren ingezet worden. OCW heeft aangegeven dat deze gelden tot en met schooljaar 

2024/2025 ingezet kunnen worden. De uitgaven die in de jaren 2023 en 2024 plaatsvinden gaan voor 

een negatief resultaat zorgen. Hier tegenover staat de bestemmingsreserve NPO die vanaf 2021 

gevormd wordt. 

De contractactiviteiten omvatten het detacheren van personeel, deze activiteiten wijzigen niet in 2022. 

Het negatieve resultaat in 2022 is het gevolg van de wijziging in de bekostiging door OCW. Hierdoor komt 

de vordering, geschat op € 898.000, te vervallen en wordt dit bedrag derhalve niet meegenomen in de 

baten. 
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B1  Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

 Zie pagina 50 van het bestuursverslag.    
         

B2  De belangrijkste risico's en onzekerheden    
 Zie pagina 6 van het bestuursverslag.    
         

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan    
 Zie pagina 30 van het bestuursverslag.    

  
Financiële kengetallen 

 
 

Kengetal 

 

2021 

 

 

2020 

 

 

Benchmark 
vergelijkbare 
omvang 
o.b.v. 2020 
 

Benchmark 
gehele 
sector (PO) 
o.b.v. 2020 

Signalerings-
waarde 
onderwijs 
inspectie 

Solvabiliteit 2 
(eigen vermogen + 
voorzieningen)/totale 
passiva * 100% 

72,5% 67,5% 70,0% 74,0% <30% 

Liquiditeit *  
(vlottende 
activa/kortlopende 
schulden) 

1,9 1,8 2,4 3,7 
Klein: <1,5  

Middel: <1,0  
Groot: <0,75  

Saldo liquide middelen 
Omvang liquide middelen 
inclusief private middelen 

3.121.035 3.576.411 6.802.884 2.961.285  
< € 100.000   

Weerstandsvermogen  
(eigen vermogen/totale 
baten) * 100% 

23,5% 17,4% 24,0% 37,0% n.v.t. 

Huisvestingsratio 
(huisvestingslasten + 
afschrijvingen gebouwen 
en terreinen)/totale 
lasten) 

5,6% 8,5% 7,0% 7,0% n.v.t. 

Rentabiliteit  
(resultaat/totale baten) 2,9% -6,4% -2,0% -1,6% n.v.t. 

Verhouding personele 
lasten  
(personele lasten/totale 
lasten) 

84,0% 82,5% 83,0% 82,0% n.v.t. 

mailto:B@%20%20De%20belangrijkste%20risico's%20en%20onzekerheden
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De signaleringswaarde bedraag € 5.417.770, het publieke vermogen bedraagt € 5.754.020. 

Dit is € 336.250 boven de signaleringswaarde. In 2022 zijn we in staat om het wegvallen van de vordering 

op OCW op te vangen. 
 

 

Prestatiebox 

Het prestatieboxbudget is in 2021 als volgt uitgegeven: 

Prestatieboxbudget 2021                          € 454.110 

  

Bestedingscategorie                                    Besteed              Toelichting 

Professionele scholen                                  € 109.110            Nascholing/deskundigheidsbevordering 

Talentonwikkeling                                        € 105.000             Cultuur coördinatoren 

Professionele scholen                                  € 102.000             Schoolontwikkeling 

Talentontwikkeling                                       €  65.000             Cultuur educatie  

Onderwijsverbetering                                  €   56.000              NT2 Klassen 

Talentontwikkeling                                       €   17.000              Project Eureka (t.b.v. hoogbegaafdheid) 

 

Interne risicobeheersing 
Vivente werkt met een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting 2021, waarop de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een positief advies heeft uitgebracht. De bestuurder is 

bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, mits het hiervoor vastgestelde beschikbare budget niet 

wordt overschreden. In de kaderbrief worden de budgetten van de scholen vastgesteld. 

Monitoring heeft in 2021 plaatsgevonden via kwartaalrapportages. De bestuurder en financieel 

controller hebben een aantal keer per jaar overleg met de audit financiën. Tijdens dit overleg worden 

de belangrijkste financiële ontwikkelingen besproken en gespiegeld. De financieel controller bespreekt 

de werking van de interne controlemaatregelen met de bestuurder. De accountant rapporteert 

eventuele onvolkomenheden en adviezen in haar managementletter. Deze bevindingen worden intern 

zorgvuldig geëvalueerd en waar nodig opgevolgd.  

 
  

 

Kengetal 

 

 Eigen vermogen 
jaarrekening 2021 

 

 

Ratio 2021 

 

Ratio 2020 
Signalerings-

waarde onderwijs 
inspectie 

Normatief publiek eigen 
vermogen 5.754.020 1,1 0,8 5.417.770 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
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Balans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans
(na verwerking resultaat-bestemming)

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 4.293.690 3.322.765
1.1.3 Financiële vaste activa 228.728 245.293

Totaal vaste activa 4.522.418 3.568.058

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 1.658.501 1.687.920
1.2.4 Liquide middelen 3.121.035 3.576.411

Totaal vlottende activa 4.779.536 5.264.331

Balanstotaal 9.301.954 8.832.389

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 6.271.526 4.272.346
2.2 Voorzieningen 474.998 1.690.189
2.4 Kortlopende schulden 2.555.430 2.869.854

Balanstotaal 9.301.954 8.832.389

EUR EUR

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

31-12-2021 31-12-2020
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Staat van baten en lasten over 2021 
           
        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2021 2020
EUR EUR EUR

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 25.489.404 23.737.392 23.720.907
3.2 Overige overheidsbijdragen 130.712 90.732 132.005
3.5 Overige baten 1.082.200 361.150 668.725

Totaal baten 26.702.316 24.189.274 24.521.637

4 Lasten
4.1 Personele lasten 21.756.490 20.472.037 21.538.829
4.2 Afschrijv ingen 650.074 622.908 604.481
4.3 Huisvestingslasten 1.418.731 1.707.250 2.206.251
4.4 Overige lasten 2.083.681 1.389.577 1.744.658

Totaal lasten 25.908.976 24.191.772 26.094.219

Saldo baten en lasten 793.340 -2.498 -1.572.582

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 0 0 3.882
6.2 Financiële lasten 18.534 0 7.495

Resultaat deelnemingen -66 0 -419

Resultaat 774.740 -2.498 -1.576.614

Bestemming resultaat

Algemene reserve publiek 0
Bestemmingsreserves publiek 781.086
Bestemmingsreserves privaat -6.056
Bestemmingsfondsen privaat -291

Begroting 2021
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Kasstroomoverzicht 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

2021 2020
EUR EUR

Saldo baten en lasten 793.340 -1.572.582

Aanpassingen voor afschrijv ingen 636.013 604.436
Toename (afname) voorzieningen 9.250 -96.604

Veranderingen in werkkapitaal:
 - Afname (toename) kortlopende vorderingen 29.419 -380.961
 - Toename (afname) kortlopende schulden -314.424 520.229

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.153.598 -925.482

Ontvangen interest 0 3.882
Betaalde interest 18.534 7.495

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.135.064 -929.095

Investeringen in materiële vaste activa 1.621.002 750.917
Desinvesteringen in materiële vaste activa 14.059 16.319
Investeringen in financiële vaste activa 16.350 122.108
Desinvesteringen in financiële vaste activa 32.853 0
Overige mutatie in financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.590.440 -645.128

Mutatie liquide middelen -455.376 -1.574.223

Beginstand liquide middelen 3.576.411 5.150.634
Mutatie liquide middelen -455.376 -1.574.223

Eindstand liquide middelen 3.121.035 3.576.411
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
  

Grondslagen 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door 

de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs.  
De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. In deze jaarrekening zijn alle 

geldstromen verwerkt waarvoor het bevoegd gezag verantwoordelijkheid draagt. In de balans is nader 

onderscheid gemaakt tussen de eigen middelen van het bevoegd gezag en de publieke middelen. 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn afgerond op hele euro’s.  
De realisatiecijfers zijn opgenomen naast de goedgekeurde begroting over het huidige jaar.  
Ter vergelijking zijn ook de gerealiseerde cijfers over het vorige boekjaar vermeld.  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. De baten en lasten worden 

toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.  
 
Vergelijkende cijfers  
Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de 

meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.  

 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn 

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
  
Stelselwijziging  

Vivente past met ingang van boekjaar 2021 voor behandeling van de kosten van groot onderhoud de 

benadering toe zoals deze is voorgeschreven in Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 212 Materiële 

vaste activa, paragraaf 4, alinea 445. Tot het boekjaar 2021 werd gebruik gemaakt van de 

overgangsregeling zoals deze is opgenomen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs artikel 4 lid 1c 

waarin in afwijking van hoofdstuk 212 Materiele vast activa, paragraaf 4, alinea 451 het toegestaan is 

de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het 

voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het 

niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor 

zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en gewaarborgd was dat de voorziening in de 

planperiode niet op enig moment negatief wordt. De reden voor de stelselwijziging is dat de 

overgangsregeling in 2022 eindigt en het bestuur ervoor heeft gekozen vooruitlopend daarop, deze 

stelselwijziging in dit verslagjaar al toe te passen. De stelselwijziging is prospectief verwerkt. De 
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stelselwijziging is verwerkt als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen per 1 januari 2021 voor 

een bedrag van € 1.224.441 en een investering in 2021 in de materiële vaste activa van € 620.894. De 

vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. 

Tot slot heeft de stelselwijziging de volgende impact op de individuele posten in de jaarrekening:  

Voorziening per 1-1-2021 voor stelselwijziging € 1.224.441, voorziening per 1-1-2021 na stelselwijziging 0. 

Eigen vermogen per 1-1-2021 voor stelselwijziging € 4.272.346, eigen vermogen per 1-1-2021 na 

stelselwijziging € 5.496.787. 

 

Materiële vaste activa  

De investering in materiële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde 

verminderd met de afschrijvingen. 
Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met 

als restwaarde 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf, startend vanaf de maand 

die volgt op de maand van ingebruikname. Als ondergrens van te activeren zaken wordt € 500 

gehanteerd.  
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste 

activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.  
  

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:  
· Gebouwen                                                                     40 jaar 

· Terreinen                                                                       geen afschrijving 

· Onderhoud             3-48 jaar    

· Meubilair                                                                       3-50 jaar 

· Leermiddelen                                                               4-14 jaar 

· ICT-hardware en randapparatuur                                 5 jaar 

· ICT-infrastructuur                                                             10 jaar 

· ICT digitale schoolborden                                           5-10 jaar 

· Overige MVA              5-20 jaar 
  

Financiële vaste activa 

In de jaarrekening is de deelneming Spitant B.V. opgenomen onder de financiële vaste activa. De 

deelneming in Spitant B.V. is kleiner dan 5% van het balanstotaal van Vivente en wordt om die reden 

niet meegeconsolideerd.  
Bij de hierna genoemde vennootschap is sprake van een overheersende zeggenschap of 

kapitaalbelang: - Spitant B.V. (100%). De waardering is tegen nettovermogenswaarde. 
Onder de financiële vaste activa zijn de waarborgsommen voor devices opgenomen. De financiële 

vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 
Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een eventuele 

voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd korter van één jaar. 
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 Liquide middelen  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bevoegd gezag. De liquide middelen worden 

tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.  
  
Algemene reserve publiek 

Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere 

onderwijstaak. De algemene reserve is het deel van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder 

belemmeringen kan beschikken voor het doel van de organisatie. De bestemmingsreserves kennen een 

beperktere bestedingsmogelijkheid die door het bestuur zelf is aangebracht en ook weer kan worden 

opgeheven. 
 
Bestemmingsreserve publiek personeel 

De bestemmingsreserve personeel is bestemd om kosten te dekken die gemaakt worden door een hoog 

ziekteverzuim of een hoge vervangingsbehoefte.  

De bestemmingsreserve NPO is bestemd voor de ontvangen NPO-middelen die tot en met schooljaar 

2024/2025 uitgegeven mogen worden. 

 
Bestemmingsreserve privaat 

Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt door het bevoegd   

gezag. De toevoeging aan deze reserve vloeit voort uit de aflossing van de kinderopvangorganisatie 

waarvoor Vivente met privaat vermogen in heeft geïnvesteerd. 
 
Bestemmingsreserve privaat schoolfonds 

Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het schoolfonds. Het resultaat 

voor het schoolfonds wordt jaarlijks gemuteerd. 
 
Voorzieningen  

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan en 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 de activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die 

naar waarschijnlijkheid in de toekomst worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op de 

balansdatum aanwezig zijn. De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde of tegen 

disconteringsvoet.  
  
Voorziening jubileum uitkeringen  

De voorziening jubileum uitkeringen is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die 

op grond van de CAO dienen te worden betaald. De voorziening is gewaardeerd tegen contante 

waarde van de toekomstige uitbetalingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkelijke 
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indiensttredingsleeftijd, de ingeschatte blijfkans en de disconteringsvoet. Voor het contant maken van 

de verwachte kosten wordt een disconteringsvoet van 0% gehanteerd. De disconteringsvoet bedroeg 

in 2020 2,5%. De impact van deze wijziging bedraagt € 47.767. 
  
Voorziening langdurig zieken  

De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van de kosten van langdurig zieke medewerkers. 

De voorziening is gewaardeerd op basis van een schatting van de toekomstige verplichtingen per 

medewerker die langdurig ziek is. 
  
Voorziening duurzame inzetbaarheid  

De voorziening is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van duurzame inzetbaarheid. 

De voorziening is gewaardeerd op basis van het voor de werkgever geldende uurtarief 

vermenigvuldigd met de gespaarde verlofuren als gevolg van de afspraken duurzame inzetbaarheid 

en de verwachte kans dat de medewerker de uren gaat inzetten in de toekomst. 
  
Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn bij eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na eerste verwerking worden de kortlopende 

schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
  
Vooruit ontvangen investeringssubsidies 

De egalisatie van meerjarige investeringssubsidies vindt plaats via de balanspost vooruit ontvangen 

investeringssubsidies. De afschrijvingscomponent wordt naar rato onttrokken aan de vooruit ontvangen 

investeringssubsidie en valt vrij ten gunste van de baten. 
 
Pensioenverplichtingen  
Bij Vivente is er sprake van een pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan het personeel 

op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van de leeftijd, salaris en dienstjaren. Voor de 

pensioenregeling worden verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds ABP. Behalve de 

pensioenbetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van de regeling. Er is geen verplichting 

in het geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van de aanvullende bijdrage anders 

dan de toekomstige premies. Verschuldigde premies worden verantwoord als personeelskosten.  
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een 

terugstorting. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg ultimo 2021 110%. 
  
Grondslagen voor resultaatbepaling  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en lasten. 
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De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze 

betrekking hebben.  
  

Rijksbijdrage OCW  

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doel- 

subsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben 

volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.  
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord 

naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog 

geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende 

passiva.  
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 

van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord worden. Niet 

bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog 

niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.  
  
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
  
Financiële baten en lasten 

Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
  
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Dit overzicht geeft weer 

waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.   
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 

geldstromen te genereren. 
  

Verbonden partijen 

Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 

rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden 

partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling 

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 
 
 

 
 
 
 
Onder gebouwen wordt de historische verkrijgingsprijs gepresenteerd van een woning aan de Ruiterlaan 12 te Zwolle. Gezien 

de waarde wordt hier niet op afgeschreven. De gemeente Zwolle gaat bij de berekening van de onroerendzaakbelasting 

per 01-01-2020 uit van een waarde van € 507.000. 

Per 01-01-2021 is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij voor behandeling van de kosten voor groot onderhoud 

overgegaan is van een voorziening naar de componentenmethode. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa
Verkrijgings-
prijs 1-1-2021

Cumulatieve 
afschrijv ingen    

1-1-2021

Boekwaarde
 1-1-2021

Investeringe
n 2021

Desinveste- 
ringen 2021

Afschrijv ingen 
desinvest. 

2021

Afschrijv ingen 
2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.2.1 Gebouwen 12.592 0 12.592 620.894 0 0 20.187

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 4.991.847 2.247.953 2.743.894 806.064 21.103 1.943 471.676

1.1.2.4 Overige materiële activa 1.932.844 1.366.567 566.277 194.044 5.034 10.133 144.151

6.937.283 3.614.520 3.322.763 1.621.002 26.137 12.076 636.014

Verkrijgings-
prijs                 

31-12-2021

Cumulatieve 
afschrijv ingen      

31-12-2021

Boekwaarde 
 31-12-2021

EUR EUR EUR

1.1.2.1 Gebouwen 633.486 20.187 613.299

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 5.776.808 2.717.686 3.059.122

1.1.2.4 Overige materiële activa 2.121.854 1.500.585 621.269

8.532.148 4.238.458 4.293.690

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
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1.1.3

Boekwaarde 
1-1-2021

Investeringen 
en verstrekte 
leningen

Desinveste-
ringen 2021

Waarde 
verandering

Resultaat 
deelneming

Boekwaarde      
31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.3.8 Overige vorderingen
Deelneming Spitant 69.974 -65 69.909
Waarborgsommen 175.319 16.350 32.850 158.819

Totaal fin. vaste activa 245.293 16.350 32.850 0 -65 0 228.728

De transitievergoedingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

1.2.2 Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

1.2.2.1 Debiteuren algemeen 78.106 145.609
1.2.2.2 Vorderingen op OCW 1.036.505 1.042.795
1.2.2.8 Overige overheden 183.723 107.865
1.2.2.10 Overige vorderingen 74.306 194.187
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 285.861 197.464

Totaal vorderingen 1.658.501 1.687.920

Specif icatie

1.2.2.2 Personele vergoeding regulier 1.017.383 1.025.248
Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 19.122 17.547
Totaal kortlopende vorderingen op OC en W 1.036.505 1.042.795

De kortlopende vordering op OC en W betreft het betaalritme-verschil.

1.2.4 Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 3.121.035 3.576.411

Totaal liquide middelen 3.121.035 3.576.411

Financiële vaste activa
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2 Passiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Eigen vermogen

Saldo Saldo Bestemming Overige Saldo
31-12-2020 1-1-2021 resultaat mutaties 31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.1.1 Algemene reserve publiek 3.748.493 4.972.934 4.972.934

2.1.1.2 781.086 781.086
2.1.1.3 424.782 424.782 -6.056 418.726
2.1.1.5 Bestemmingsfondsen privaat 99.071 99.071 -291 98.780

4.272.346 5.496.787 774.739 6.271.526

Het v erschil in saldo algemene reserv e publiek tussen 31-12-2020 en 01-01-2021 wordt v eroorzaakt door de stelselwijziging groot 
onderhoud.

Specificatie bestem m ingsreserves/-fondsen

 Saldo                     
1-1-2021

Bestemming 
resultaat

Overige 
mutat ies

Saldo 
31-12-2021

EUR EUR EUR EUR

Bestem m ingsreserves publiek
Reserve personeel 215.126 215.126
Overige/NPO 565.960 565.960
Totaal bestem m ingsreserves publiek 781.086 781.086

Bestem m ingsreserves privaat
Private reserve 424.782 -6.056 418.726
Totaal bestem m ingsreserves privaat 424.782 -6.056 418.726

Bestem m ingsfondsen privaat
Schoolfonds 99.071 -291 98.780
Totaal bestem m ingsfondsen privaat 99.071 -291 98.780

Het eigen vermogen is met 774.739 gestegen door het toevoeging van het restultaat over het onderhavige boekjaar.

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserves publiek
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2.2 Voorzieningen

Saldo Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.1.1 Duurzame inzetbaarheid 13.723 13.723 34.948 48.671
2.2.1.2 Langdurig zieken 252.242 252.242 217.623 252.242 217.623
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 199.783 199.783 20.832 11.911 208.704

465.748 465.748 273.403 264.153 474.998

2.2.3 Groot onderhoud 1.224.441 0

Totaal voorzieningen 1.690.189 465.748 273.403 264.153 474.998

Kortlopend        Langlopend deel
deel van 1 t/m langer dan

< 1 jaar 5 jaar 5 jaar

Duurzame inzetbaarheid 48.671
Langdurig ziek 190.137 27.486
Jubileumvoorziening 30.947 74.292 103.465

Door de stelselwijziging binnen het groot onderhoud wordt vanaf 01-01-2021 geen gebruikt meer gemaakt van de voorziening maar

is gekozen voor de componentenmethode.
Dit jaar is de disconteringsvoet aangepast van 2,5% naar 0%. De impact van deze schattingswijziging bedraagt € 47.767.

2.4 Kortlopende schulden
31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

2.4.6 Schulden aan gemeenten 61.166 88.099
2.4.8 Crediteuren 330.744 543.202
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 778.150 764.428
2.4.10 Schulden terzake pensioenen 283.930 4.843
2.4.12 Overige kortlopende schulden 122.198 127.437
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 21.162 266.092
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 163.441 209.115
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 128.085 151.885
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 661.193 629.090
2.4.19 Overige overlopende passiva 5.360 85.663

2.555.430 2.869.854Totaal kortlopende schulden
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Verantwoording subsidies 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  (beknopt)

Omschrijv ing Bedrag 
v an

Ontv angen 
t/m

toewijzing v erslagjaar geheel uitgev oerd nog niet geheel 
Kenmerk Datum EUR EUR en afgerond afgerond

inhaal- ondersteunin IOP-40934-PO 9-06-21 318.600 318.600 x
inhaal- ondersteunin IOP-40934-PO 12-07-21 36.900 36.900 x
Zij-instroom VO/109143 20-03-20 20.000 20.000 x
Studieverlof 1164862 27-07-21 7.256 7.256 x
Studieverlof 1165470 27-07-21 12.093 12.093 x
Studieverlof 1166160 27-07-21 12.093 12.093 x
Studieverlof 1177580 27-01-21 4.837 4.837 x
Doorstroomprogr. DPOVO2014 19-10-20 124.000 124.000 x
Doorstroomprogr. DPOVO0211 20-07-21 111.000 55.500 x

inhaal- ondersteunin IOP-40934-PO 16-10-20 354.600 354.600 x
Studieverlof DL/B/11028 28-08-20 7.256 7.256 x
Studieverlof DL/B/11028 28-08-20 24.186 24.186 x

Totaal 1.032.821 977.321

G2A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - aflopend uitimo 2021 NVT

G2B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - doorlopend na 2021 NVT

Toewijzing               De prestatie is ultimo v erslagjaar conform de 
subsidiebeschikking
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 
 

 
 
 
 
 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

3.1.1.1 Bijdrage OCW 17.424.105 17.524.894 17.536.439
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 6.424.646 4.504.748 4.456.249
3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 1.640.653 1.707.750 1.728.219

Totaal Rijksbijdragen 25.489.404 23.737.392 23.720.907

3.2 Bijdragen / subsidies overige overheden

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 130.712 90.732 132.005

Totaal bijdragen / subs overige overheden 130.712 90.732 132.005

Specificatie

3.2.2.2 Gem eentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 130.712 90.732 132.005
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 130.712 90.732 132.005

3.5 Overige baten

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

3.5.1 Opbrengst verhuur 157.740 128.970 163.533
3.5.2 Detachering personeel 192.441 139.365 250.767
3.5.5 Ouderbijdragen 92.388 47.315 88.263
3.5.10 Overige 639.631 45.500 166.162

Totaal overige baten 1.082.200 361.150 668.725
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten 19.823.425 18.854.024 19.434.621
4.1.2 Overige personele lasten 2.235.222 1.782.013 2.355.717
4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen 302.157 164.000 251.509

Totaal personeelslasten 21.756.490 20.472.037 21.538.829

Specificatie

4.1.1.1 Lonen en salarissen 14.807.728 13.520.478 14.630.281
4.1.1.2 Sociale lasten 2.151.796 1.972.607 2.075.311
4.1.1.3 Prem ies Participatiefonds 445.073 517.961 548.925
4.1.1.4 Prem ies Vervangingsfonds 6.959 746.217 33.703
4.1.1.5 Pensioenlasten 2.411.869 2.096.761 2.146.401

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten 19.823.425 18.854.024 19.434.621

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 273.404 0 48.940
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 1.198.453 895.788 1.704.556
4.1.2.3 Overige personele lasten 763.365 886.225 602.221

Totaal overige personele lasten 2.235.222 1.782.013 2.355.717

4.1.3.3 Overige uitkeringen die personeelslasten verm inderen 302.157 164.000 251.509
Ontvangen vergoedingen 302.157 164.000 251.509

Gemiddeld aantal fte's 285,35 273,67

4.1B Bezoldiging (gewezen) topfunctionarissen

Zie volgende pagina.
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Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Voor onze stichting geldt een bezoldigingsmaximum van 163.000€    
o.b.v. de volgende complexiteitspunten:

criterium aantal punten
driejaarsgemiddelde totale baten 4
driejaarsgemiddelde aantal leerlingen 3
gewogen aantal onderwijssectoren 2
totaal aantal complexiteitspunten 9

1A

Naam: A. Eilander

2021 2020
Functie:
Aanvang functie: 1-1 1-1
Einde functie: 31-12 31-12
Omvang dienstverband (fte): 1,000 1,000
Dienstbetrekking (j/n) j j
Maximale bezoldiging: 163.000 157.000
Beloning + belastbare onkostenvergoeding: 109.357 107.435
Beloning betaalbaar op termijn: 21.539 17.920
Bezoldiging: 130.896 125.355
Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:
Totaal van bezoldiging: 130.896
Motivering van overschrijding: nvt

nvt

Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienst-betrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 
jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Toelichting vordering onverschuldigde 
betaling:

Voorzitter CvB Voorzitter CvB
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1C

Naam: R. Zuidema

2021 2020
Functie: voorzitter Lid
Aanvang functie: 1-1 1-9 1-1
Einde functie: 31-12 31-12 31-8
Totaal van bezoldiging: 11.600 6.940
Maximale bezoldiging: 24.450 15.743
Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:
Motivering van overschrijding: nvt

nvt

Naam: H. Bijleveld

2021 2020
Functie: Lid Lid
Aanvang functie: 1-1 1-1
Einde functie: 31-12 31-12
Totaal van bezoldiging: 6.400 5.207
Maximale bezoldiging: 16.300 15.700
Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:
Motivering van overschrijding: nvt

nvt

Naam: E. Kloet

2021 2020
Functie: Lid Lid
Aanvang functie: 1-1 1-1
Einde functie: 31-12 31-12
Totaal van bezoldiging: 6.400 5.207
Maximale bezoldiging: 16.300 15.700
Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:
Motivering van overschrijding: nvt

nvt

Toelichting vordering onverschuldigde 
betaling:

Toezichthoudend topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Voorzitter RvT

Toelichting vordering onverschuldigde 
betaling:

Toelichting vordering onverschuldigde 
betaling:
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Naam: J. Roelofs

2021 2020
Functie: Lid Lid
Aanvang functie: 1-1 1-2
Einde functie: 31-12 31-12
Totaal van bezoldiging: 6.375 5.208
Maximale bezoldiging: 16.300 15.700
Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:
Motivering van overschrijding: nvt

nvt

Naam: R. Selhorst

2021 2020
Functie: Lid Lid
Aanvang functie: 1-1 1-9
Einde functie: 31-12 31-12
Totaal van bezoldiging: 6.400 1.736
Maximale bezoldiging: 16.300 5.233
Onverschuldigd betaald en niet terug ontv:
Motivering van overschrijding: nvt

nvt
Toelichting vordering onverschuldigde 
betaling:

Toelichting vordering onverschuldigde 
betaling:
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4.2 Afschrijvingen

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

4.2.2 Materiële vaste activa 636.014 622.908 589.512
Boekverlies bij desinvestering 14.060 14.969

Totaal afschrijvingen 650.074 622.908 604.481

4.3 Huisvestingslasten

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

4.3.1 Huurlasten 94.805 88.000 90.378
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 344.842 101.400 286.501
4.3.4 Energie en water 368.848 349.650 368.703
4.3.5 Schoonmaakkosten 526.094 485.150 570.039
4.3.6 Belastingen en heffingen 84.142 63.800 90.630
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 0 619.250 800.000

Totaal huisvestingslasten 1.418.731 1.707.250 2.206.251

4.4 Overige lasten

2021 Begroting 2021 2020
EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 335.963 305.477 432.856
4.4.2 Inventaris en apparatuur 815.040 718.850 715.385
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 375.804 284.000 369.714
4.4.5 Overige 556.874 81.250 226.703

2.083.681 1.389.577 1.744.658
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5 Onder de administratie- en beheerslasten zijn de kosten voor de accountant verantwoord.
Dit betreft: begroot

2021 2021 2020
onderzoek jaarrekening 31.895 20.000 31.896

31.895 20.000 31.896

6 Financiële baten en lasten

2021 Begroting 2021 2020
6.1 Financiële baten EUR EUR EUR

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 4.500 3.882
6.2 Financiële lasten

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 18.534 0 7.495

Totaal financiële baten en lasten -18.534 4.500 -3.613

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Totale kosten
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
       
Omschrijving  Tot 1 jaar  1 tot 5 jaar  Totaal 

       
       

Schoonmaakbedrijf Rein Gaal 425.000  1.416.667  1.841.667 
Vuilafvoer  26.046  104.184  130.230 
Huur kantoorruimte stafkantoor 84.475   337.900   422.375 

  535.521  1.858.751  2.394.272 
 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  
Begin 2022 zijn er geen gebeurtenissen geweest die van invloed zijn op de jaarrekening 2021. 
 

Toekomstige ontwikkelingen 
Het resultaat van 2021 laat zien dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. De verwachting is dat in 2022 nog 

een nasleep van de coronamaatregelen merkbaar zal zijn. Dit zal van invloed zijn op de personele inzet. Doordat 

ook de komende jaren nog een lichte leerlingdaling verwacht wordt zullen de komende begrotingen 

taakstellend zijn om zo de balans tussen inkomsten en uitgaven gelijk te houden.  De overige toekomstige 

ontwikkelingen zijn in het jaarverslag bij de desbetreffende onderdelen benoemd. De ambities staan 

geformuleerd in het koersplan.  

   

Voorstel bestemming resultaat 
Mutatie algemene reserve publiek      

Mutatie bestemmingsreserve publiek personeel     781.086 

Mutatie bestemmingsreserve privaat         -6.056 

Mutatie bestemmingsreserve schoolfonds           -291 

                   --------------- 

Totaal                       774.739 

          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

E Verbonden partijen 
 
 
 
Naam:     Samenwerkingsverband PCPO Rond de Brug 
Juridische vorm 2020: Vereniging     
Statutaire zetel:   Rouveen     
Code activiteiten:   4 Overige     
Zeggenschap:      Nee     
 
Naam:     Samenwerkingsverband 2305 
Juridische vorm 2020: Stichting     
Statutaire zetel:   Zwolle     
Code activiteiten:   4 Overige     
Zeggenschap:      Nee     
 
Naam:     Playing voor Succes   
Juridische vorm 2020: Stichting     
Statutaire zetel:   Zwolle     
Code activiteiten:   4 Overige     
Zeggenschap:      Nee     
 
Naam:     Spitant B.V.     
Juridische vorm 2020: BV     
Statutaire zetel:   Zwolle     
Code activiteiten:   4 Overige     
Eigen vermogen 31-12-2021:  €      699.009      
Resultaat 2021:    €             -65      
Art. 2:403 BW:   Nee     
Zeggenschap:   Ja 100%     
Consolidatie:   Nee     
Spitant B.V. wordt niet geconsolideerd omdat deze kleiner is dan 5%  
van het balanstotaal van Vivente.     
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Ondertekening door bestuurder 
 
 
 
 
 
A. Eilander, voorzitter college van bestuur 
 
 
 
 
 
Ondertekening door toezichthouders 
 
 
 
 
 
R. Zuidema, voorzitter raad van toezicht 
 
 
 
 
 
H. Bijleveld, vice-voorzitter raad van toezicht 
 
 
 
 
 
J. Roelofs, lid raad van toezicht 
 
 
 
 
 
E. Kloet, lid raad van toezicht 
 
 
 
 
 
R. Selhorst, raad van toezicht 
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Bijlage 1 Gegevens scholen 
 
 

De Aquarel, Waallaan 6, 8032 GZ  ZWOLLE https://www.de-aquarel.nl 
 

De Ark, Gedeputeerdenlaan 47, 8016 AX  ZWOLLE http://www.dearkzwolle.nl 
                         

De Brug (SBO), Ruiterlaan 14, 8019 BR  ZWOLLE http://www.sbodebrug.nl 
 

Het Carillon, Bachlaan 2, 8031 HL  ZWOLLE http://www.het-carillon.nl 
 

De Duyvencamp, Eikenlaan 23, 8024 CA  ZWOLLE http://www.deduyvencamp.nl 
 

De Ichthus, Zwarteweg 74, 8017 AZ  ZWOLLE http://www.cbs-de-ichthus.nl 
 

Chr. Daltonschool Kon. Emma,  

Jacob Catsstraat 1, 8023 AE  ZWOLLE 

http://www.emmadaltonschool.nl 
 

De Kopakker, Dijkgraafhof 2, 8043 EB  ZWOLLE http://www.dewendakker.nl 
 

De Morgenster. Korianderplein 4, 8042 HM  ZWOLLE http://www.demorgensterzwolle.nl 
 

Het Mozaiek, Hortensiastraat 31, 8013 AA ZWOLLE http://www.het-mozaiek.nl 
 

De Paperclip, Oude Wetering 82, 8044 PA  ZWOLLE http://www.depaperclip.nl 
 

Het Stroomdal, Botlek 56, 8032 CG  ZWOLLE http://het-stroomdal.nl 
 

Talentum, IJsselcentraleweg 65, 8014 BK  ZWOLLE http://www.talentum.nl 
 

De Wendakker, Vuurtorenstraat 2, 8043 VW ZWOLLE http://www.dewendakker.nl 
 

De Zevensprong, Mannagras 30, 8043 KD  ZWOLLE http://www.7sprong.nl 
 

De Zuidster, Munterkamp 71, 8014 DM  ZWOLLE http://www.cbsdezuidster.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.de-aquarel.nl/
http://www.dearkzwolle.nl/
http://www.sbodebrug.nl/
http://www.het-carillon.nl/
http://www.deduyvencamp.nl/
http://www.cbs-de-ichthus.nl/
http://www.emmadaltonschool.nl/
http://www.dewendakker.nl/
http://www.demorgensterzwolle.nl/
http://www.het-mozaiek.nl/
http://www.depaperclip.nl/
http://het-stroomdal.nl/
http://www.talentum.nl/
http://www.dewendakker.nl/
http://www.7sprong.nl/
http://www.cbsdezuidster.nl/
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Overige gegevens 
 
 
Hierna opgenomen controleverklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIVENTE, STICHTING VOOR CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS 

DOBBE 73a, 8023 JX ZWOLLE/ POSTBUS 40220 8004 DE ZWOLLE 

TELEFOON 038-355 65 70 

BESTUURSNUMMER 40934 

KANTOOR@VIVENTE.NU 

WWW.VIVENTE.NU 
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