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VOORWOORD 
Het jaar 2021 kenmerkt zich voor het Emelwerda College, net als voor het gehele onderwijs in Nederland, in het omgaan 
met COVID-19 en de maatregelen die vanuit de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 volgen. De Open Dag is digitaal 
georganiseerd, hybride en fysiek onderwijs wisselen elkaar in 2021 af waarbij de opgedane ervaring met digitaal werken 
en leren het afstandsleren in Microsoft-Teams als werk- en leeromgeving ten goede komt. Het Emelwerda College blijft al 
die tijd geopend voor kwetsbare leerlingen die op school extra begeleiding krijgen in het leren. Het centraal eindexamen 
2021 vindt weer plaats in drie tijdvakken. 

NPO
In februari besluit het kabinet tot een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waarin voor de komende 2,5 jaar € 8,5 
miljard beschikbaar komt voor het hele onderwijs. Met dit nationaal herstelprogramma worden op het Emelwerda College 
stevige maatregelen getroffen om verdere schoolvertraging, opgelopen in de coronacrisis, te voorkomen, opgelopen 
(cognitieve) vertraging waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen en het mentaal welzijn van leerlingen te herstellen. Er 
worden grote inspanningen verricht voor het aanpakken van de achterstanden ten gevolge van de coronacrisis, die ook 
in het onderwijs op het Emelwerda College zijn sporen achterlaat. Er wordt vanaf schooljaar 2021-2022 gewerkt met een 
door de MR goedgekeurd Plan van Aanpak vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 
In het eerste halfjaar is een visiedocument geschreven over een mogelijke bestuurlijke fusie tussen het Berechja College 
en Emelwerda College. BMC voert het verkennend onderzoek naar een besturenfusie uit. De resultaten zijn besproken in 
de Raad van Toezicht en de MR. Om tijdens de coronaperiode focus te houden op de prioriteiten, is de bestuurlijke fusie 
echter na de zomer tijdelijk on hold gezet. 

Beoordeling havo-afdeling
Naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek op de havo-afdeling op 17 maart 2021 constateert de onderwijsinspectie 
dat de kernstandaarden van OP2, KA1 en OP8 op de havo-afdeling niet aan de norm voldoen, waarmee de inspectie het 
oordeel zeer zwak velt. De inspectie geeft verder aan dat de KA1 (kwaliteitszorg) voldoende is, maar tevens heel broos. 
Het gezamenlijk werken, ieder vanuit de eigen rol in de organisatie, aan de gezamenlijke taakstelling en taakopvatting 
om iedere leerling de pedagogische aandacht te geven met de begeleiding en ondersteuning die daarbij hoort, ziet de 
inspectie niet als voldoende. Het creëren van eigenaarschap in alle geledingen van de organisatie in deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is een belangrijk onderdeel van de kernstandaard OP2. Daarop is een hersteltraject ingericht met het 
werken op individueel, team- en organisatieniveau waarmee is gewerkt met een Plan van Aanpak aan herstel en op orde 
brengen van kwaliteit en de structuur en de cultuur van de organisatie. Er is daarbij ondersteund vanuit het project “Leren 
Verbeteren” dat scholen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs helpt in dit soort situaties. 
De nadruk ligt in 2021 bij de havo, maar het herstelplan heeft impact op de gehele school. 

Herzien onderzoekskader inspectie
Vanaf 1 augustus 2021 is de Inspectie van het Onderwijs gaan werken met herziene onderzoekskaders in het voortgezet 
onderwijs. Het nieuwe onderzoekskader 2021 bouwt voort op het onderzoekskader 2017 dat bestuurs- en stelselgericht 
was en uitging van proportionaliteit en maatwerk. In het onderzoekskader 2021 dragen besturen en het intern toezicht 
(samen het bevoegd gezag) de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in het kwaliteitsgebied Besturing, 
Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA). Het toezicht richt zich op het werk van bestuur en intern toezicht. Vanaf het schooljaar 
2021-2022 werkt het bestuur met het intern toezicht en een professionele leergemeenschap leiderschapsgroep van 
kwaliteit aan de voorbereiding op het herstelonderzoek havo en vierjaarlijks bestuursonderzoek van begin 2022.

STO
In het versterken van de positie van techniek op het vmbo als basis van het beroepsonderwijs is in 2021 wederom samen 
met collega-scholen in de regio Noordoostpolder/Urk het projectplan-STO vormgegeven om het techniekonderwijs in 
deze regio een boost te geven en een goede aansluiting met het mbo en de arbeidsmarkt te garanderen. Sterk Techniek 
Onderwijs (STO) Noordoostpolder/Urk heeft, ondanks de tegenslag van corona in 2021, een succesvol verloop. De 
samenwerking tussen de vmbo-scholen op Urk en in de Noordoostpolder, waaronder het Emelwerda College / Vakcollege 
Noordoostpolder, en het bedrijfsleven is nog steeds sterk en typeert zich ook in dit jaar als betrokken en energiek.
In	dit	bestuursverslag	geef	ik	een	beeld	van	verdere	onderwijsactiviteiten	en	van	de	financiële	stand	van	zaken	van	2021	
van het Emelwerda College. Ik hoop dat u het met plezier zult lezen.

Marga Sijbom-Hassing
Bestuurder Emelwerda College
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ORGANISATIEGEBIEDEN
1. Leiderschap
Met leiderschap ontwikkelen leiders missie, visie en waarden. Daarmee inspireren zij mensen om hen heen tot 
voortdurende verbetering en vernieuwing. Door in verbinding te staan met belanghebbenden en te zien wat zij nodig 
hebben,	benutten	zij	de	kracht	van	hun	organisatie	en	weten	zij	hoe	hun	organisatie	in	te	richten	en	flexibel	te	houden,	
samenhang te bevorderen, gebruik te maken van feedback en ambities om te zetten in acties. Leiderschap bevindt zich 
overal in de organisatie. Dit bestuursverslag 2021 van het Emelwerda College beschrijft de opbrengsten, inkomsten en 
uitgaven daarvan.

1.1. VISIE EN MISSIE
De Stichting beschrijft in de grondslag dat zij zorg wil dragen voor het geven van onderwijs en vorming vanuit een 
protestants-christelijke levensvisie. In de doelstelling komt dit tot uiting in een leer- en werkgemeenschap waarin ‘met 
samenwerking van alle geledingen in vertrouwen op God wordt gewerkt aan een toekomst van liefde, gerechtigheid en 
vrede. Het doel is leerlingen te begeleiden op hun weg naar een volwaardig deel uitmaken van de samenleving, zodat zij 
op positief kritische wijze en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gestalte kunnen geven aan de opdracht van de mens.’ 
De missie van de school beschrijft het belang van het leerlingen laten ervaren dat ze onderdeel van een leef-, leer- en 
werkgemeenschap zijn, zoals ze dat ook van de samenleving zijn en straks van de arbeidsmarkt. 
Kernwaarden van waaruit de school werkt zijn vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. De visie op leren krijgt vorm 
vanuit de kernwaarden: actief leren, aandacht en ambitie.

Kwalificatie
In	de	kwalificatie	maken	leerlingen	zich	kennis	en	vaardigheden	eigen	en	leren	zij	een	open,	zelfbewuste	houding	
te ontwikkelen. Dit is belangrijk voor leren, leven en werken. Hiertoe creëert het Emelwerda College betekenisvol, 
ondernemend onderwijs. 

Persoonsvorming
Naast het aanleren van vakgerichte kennis en vaardigheden, bereidt Emelwerda College leerlingen voor op hun leven 
als burger in de samenleving. Dat geven we vorm in dagopeningen, vieringen, tijdens de maatschappelijke diensttijd, 
actiedagen voor goede doelen, buitenschoolse en andere vormingsactiviteiten, in lessen als maatschappijleer, godsdienst 
en geschiedenis én in de dagelijkse omgang met elkaar.

Socialisatie
In de socialiserende opdracht bereiden we leerlingen voor op een leven als lid van de samenleving, met alle tradities en 
op sociaal-politiek, cultureel of professioneel gebied. Naast het aanleren van vakgerichte kennis en vaardigheden, bereiden 
we leerlingen voor op hun leven als burger in de samenleving. In het ontwikkelen van burgerschap hechten we daarbij 
waarde aan het kritisch leren denken van de leerlingen, zodat zij als (wereld)burger hun plekje in de samenleving leren te 
vinden. 
Het Emelwerda College geeft met de visie op leren en verbinden met netwerken in de regionale omgeving krachtige en 
dynamische mogelijkheden voor ontwikkeling. 

1.2. GOVERNANCE
Het Emelwerda College hanteert het two-tier model. Daarmee voldoet zij aan de bekostigingsvoorwaarde 
‘functiescheiding’ in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO): de scheiding van de functies ‘bestuur’ en ‘intern toezicht’. 
De statuten van het Emelwerda College bepalen dat het bestuur van de stichting het Emelwerda College bestuurt. 
De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder als bedoeld in de WVO. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd 
gezag. De directeuren onderwijs en bedrijfsvoering implementeren het beleid binnen de kaders zoals die in het overleg 
met bestuur-directie zijn vastgesteld. De organisatie handelt volgens het strategisch beleidsplan en schoolplan. In de 
geformuleerde strategische doelen van het plan staat professionalisering op alle beleidsterreinen centraal.
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Governance-structuur
Het Emelwerda College gaat sinds 1 januari 2011 uit van een stichting met de naam ‘Stichting voor Voortgezet Onderwijs 
op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving’. Het Bestuur is het bevoegd gezag van de 
school. De bestuurder vormt het Bestuur van de school en is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De bestuurder 
voert de functie in 2021 uit voor 0,75 fte. Naast de bestuursfunctie van het Emelwerda College is de bestuurder College 
van Bestuur van het Berechja College. De bestuurder vervult verder geen nevenfuncties.
De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT), die uit minimaal vijf en maximaal zeven personen bestaat en toeziet 
op het door het Bestuur gevoerde beleid. De huidige raad bestaat uit 7 personen die elk vanuit hun maatschappelijke 
betrokkenheid hun kennis en kunde inbrengen. 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De RvT vraagt 
verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur (CvB) en verleent 
goedkeuring op besluiten van het CvB die in de statuten staan vermeld. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over 
het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door het uitbrengen van een jaarverslag dat 
is opgenomen in bijlage I.

Managementstatuut
Het Emelwerda College kende in 2021 geen managementstatuut. Het managementstatuut dat voor het Emelwerda College 
zal worden opgesteld, regelt de aan het bestuur, bij wettelijk voorschrift, opgedragen taken en bevoegdheden, waarvan het 
bestuur heeft bepaald dat de directeuren de beslissingsbevoegdheid hebben in naam van de stichting. Dit uiteraard met 
inachtneming van de reikwijdte van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en aanverwante regelingen.
Het vaststellen van het managementstatuut behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht op grond van de 
statuten. Het bestuur is daarnaast verplicht, als voorwaarde voor de bekostiging vanuit het WVO, het mandaat in haar 
managementstatuut te beschrijven en de conceptmanagementstatuten te bespreken met de directeuren. Het concept 
zal ter advies worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Indien vanuit juridisch oogpunt 
noodzakelijk, nemen we ook de mandaten in de samenwerkingsovereenkomst van de personele unie met het Berechja 
College mee. Streefdatum is om de managementstatuten van de beide organisaties conform de desbetreffende 
besluitvormingsprocedure (directie/medezeggenschap) uiterlijk eind 2022 af te ronden en daarmee de interne governance 
georganiseerd te hebben. 
Verdere professionalisering van de interne governance is in 2021 in gang gezet. 

1.3. CODE GOED BESTUUR
Het Emelwerda College wordt bestuurd volgens de Code Goed Onderwijsbestuur vanuit verantwoordelijkheid, 
professionaliteit, integriteit en openheid in het creëren van publieke waarde en het werken vanuit de maatschappelijke 
opdracht. Deze principes vormen de basis voor de manier waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun 
koers bepalen. Door te werken aan onderwijs van hoge kwaliteit, jongeren voor te bereiden op deelname aan onze 
samenleving als beroepsprofessionals en (wereld)burgers, creëert het bestuur public value. Het samenspel daarin tussen 
bestuur en intern toezicht is in 2021 bevorderd. 
Daarnaast is een bestuurlijk netwerk opgebouwd waarin interne stakeholders van leerlingen, ouders, personeel en externe 
stakeholders uit onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de regionale omgeving worden 
betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	het	onderwijs	en	de	kwaliteit	daarvan	op	het	Emelwerda	College.	Kritische	reflectie	
op de toepassing van de principes van goed bestuur en het waarden gedreven handelen van bestuur en intern toezicht 
stimuleert de governance van de schoolorganisatie en draagt bij aan de maatschappelijke opgave van het onderwijs.

1.4. VERANTWOORDING
Het bestuur van het Emelwerda College legt verantwoording af aan interne en externe stakeholders. Een overzicht van 
documenten die hieraan bijdragen:

• jaarverslag conform Regeling Jaarverslaggeving;
• onderwijs;
• statuten;
• bestuursreglement;
• samenstelling, nevenfuncties en honorering bestuur en toezichthouder;
• rooster af- en aantreden toezichthouder conform de maximale termijn van 8 jaar;
• klachtenregeling;
• klokkenluidersregeling;
• integriteitscode.
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Met het online portal ‘Scholen op de kaart/vensters’ leggen we zowel intern als extern verantwoording af. 
Met het voorleggen van of informeren door beleidsstukken legt het bestuur intern verantwoording af aan de 
Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. 

Extern legt het bestuur verantwoording af aan het ministerie van OCW en de Inspectie door het verstrekken van de 
gevraagde beleidsstukken en andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de jaarrekening. Op de website van de 
Inspectie van het Onderwijs zijn de opbrengstenkaarten en de inspectierapporten van het Emelwerda College te vinden.
Met het deelnemen aan audits wordt verantwoording afgelegd aan respectievelijke stichtingsbesturen waaronder de 
stichting	Technasium,	het	Bèta	Challenge	Consortium,	de	vereniging	voor	Begaafdheidsprofielscholen,	Ambassador	School	
en de andere leden (scholen) van de onderwijscoöperatie Fricolore.

1.5. EXTERN TOEZICHT
Het toezicht van de inspectie op het bestuur omvat zowel de bestuurder als het interne toezicht. De rol van het interne 
toezicht op het kwaliteitsgebied van Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (BKA) uit het Onderzoekskader VO 2021 is in 
gang gezet. Zo wordt in kaart gebracht of en welke verbetermaatregelen nodig zijn om aan de standaarden voor besturing 
te voldoen. 
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2. Organisatie
Het Emelwerda College is een christelijke school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor lwoo, vmbo, mavo, havo, 
vwo en gymnasium, die uitgaat van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de 
Noordoostpolder en omgeving. 

2.1.  GEGEVENS
Stichting Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag Noordoostpolder e.o.: 
Bestuursnummer  42544
Locaties Emelwerda College:  “De Peppel”  - brinnummer 02JG00
 “De Es”  - brinnummer 02JG04
 “De Wilg”  - brinnummer 02JG05
 Locatie Urk  - brinnummer 02JG06

Toezichtsarrangement
Aan het Emelwerda College is door de inspectie het basisarrangement toegekend voor de afdelingen vmbo en vwo. De 
havo-afdeling heeft met de beoordeling zeer zwak een herstelopdracht gekregen. Met het herstelonderzoek is in april 
2021 begonnen.

Onderwijsaanbod
Het Emelwerda College biedt vmbo gl/tl, havo en vwo aan en wil aansluiten bij de onderwijskundige praktijk van het 
basisonderwijs en voorbereiden op het onderwijs dat leerlingen gaan volgen, nadat zij op het Emelwerda hun diploma 
hebben behaald. 
‘Samen ontwikkelen we jouw talenten’ is het streven. Vanuit deze visie biedt Emelwerda veel mogelijkheden tot 
ontwikkeling	aan	en	kent	de	school	onderwijsconcepten,	gevisualiseerd	in	onderstaande	figuur:
 

Emelwerda College

Technasium Bèta Challenge Plusonderwijs Talentstromen Internationalisering

Oplossingen 
bedenken voor 

bètabedrijven en 
organisaties

Ondernemend 
leren via externe 

bèta opdrachten en 
organisaties

Plusprojecten 
verdiepen 
verbreden 
versnellen

Cambridge
DELF

Burgerschaps-
vorming in 

internationaal 
studieperspectief
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Het Emelwerda College werkt in de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader samen met de VariO Onderwijsgroep in het 
Vakcollege Noordoostpolder (www.vakcollegenoordoostpolder.nl).
In het Tienercollege Noordoostpolder (10-14 onderwijs) werkt het Emelwerda College samen met Stichting Aves onder het 
motto: ‘ontdek de wereld, begin bij jezelf’ (www.tienercollegenop.nl).

Organogram

Naast de bestuurder is een directeur onderwijs en een directeur bedrijfsvoering aangesteld die verantwoordelijk zijn voor 
de dagelijkse gang van zaken. 

Bestuurder

Raad van Toezicht

Medezeggenschaps-
raad

Staf afdeling:
bestuurssecretariaat, 

adviseur bestuur/directie, 
PR en communicatie

Directeur 
Onderwijs

Directeur 
Vakcollege

Directeur 
Bedrijfsvoering

Staf onderwijs:
zorgcoördinator, 
applicatiebeheer 

secretariaat

Afdelingsleiders
mavo/havo/vwo

PLG’s
BLG’s

docenten
onderwijsassistenten

decaan

Coördinaten
Kernteam tn

Kernteam z&w
Kernteam e&o

Decaan
Docenten

Onderwijsassistent

Facilitair en onderhoud

HRM

ICT

Administratie
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2.2. PERSONELE UNIE
Het Emelwerda College in Emmeloord en het Berechja College op Urk vormen samen sinds 2018 een personele unie. Die 
personele unie omvat ook beide Raden van Toezicht, waarin daarom dezelfde personen zitting hebben. In de personele 
unie heeft iedere stichting een eigen bestuursnummer en werkgeversnummer, en iedere school het eigen brinnummer. 
Het	personeel	is	in	dienst	bij	de	eigen	stichting	en	ook	in	financieel	opzicht	is	elke	stichting	zelfstandig.	De	legitimatie	
van de personele unie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De statuten, reglementen Raad van Toezicht 
en reglementen College van Bestuur van beide stichtingen zijn op elkaar aangepast, door de beide raden vastgesteld en 
notarieel vastgelegd.

Het onderwijsaanbod is per 1 augustus 2017 verruimd door binnen het RPO afspraken te maken over een nevenvestiging 
(02JG06) van Stichting Emelwerda aan de Waaiershoek op Urk. Daarmee is het mogelijk dat leerlingen sinds 1 augustus 
2018 op de nevenvestiging 02JG06 van het Emelwerda College havo-drie onderwijs kunnen volgen op Urk. Leerlingen 
worden daarbij thuisnabij havo-onderwijs geboden op Urk met het bieden van een goede aansluiting naar havo-vier 
in Emmeloord. Administratief wordt havo-drie ondergebracht bij Stichting Emelwerda (BRIN-nummer 02JG06) en 
het betrokken personeel blijft aangesteld en in dienst bij werkgever Stichting Berechja College. De directeur van het 
Berechja College bewaakt en is samen met een coördinator havo-drie op het Berechja College verantwoordelijk voor het 
leidinggeven aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn havo. 

2.3. MEDEZEGGENSCHAP
Het Emelwerda College kent een Medezeggenschapsraad waarin vertegenwoordigers van ouders en leerlingen zijn 
gekozen en het personeel is vertegenwoordigd door de PMR. De MR vergaderde in 2021 zesmaal. De MR legt op haar 
beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door het 
uitbrengen van een jaarverslag dat is opgenomen in dit bestuursverslag in bijlage II.

2.4. EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Belangrijk thema’s die landelijk en regionaal spelen zijn het lerarentekort in combinatie met de krimp in het noorden 
van Nederland. De krimp van de schoolgaande kinderen in het noorden van Nederland heeft gevolgen voor de 
leerlingenaantallen en zorgt voor nieuwe uitdagingen bij het betaalbaar houden van het onderwijs. Een nieuw 
bekostigingssysteem moet zorgen voor een meer eenvoudige systematiek, maar de eerste uitwerkingen geven zorgen over 
het effect op scholen in krimpregio’s. De eerste doorrekeningen laten zien dat dit een negatief effect zal hebben op de 
inkomsten van het Emelwerda College.
Steeds	meer	scholen	hebben	problemen	bij	het	vinden	van	voldoende	gekwalificeerd	personeel.	Door	te	investeren	in	
gekwalificeerde	schoolopleiders,	waardoor	het	opleidings-	en	ontwikkelklimaat	voor	nieuwe	medewerkers	attractief	is,	
kunnen we alle functies en taken op school goed bemensen.

2.5. INTERNE ONTWIKKELINGEN
In 2021 is in gezamenlijkheid vanuit een gedragen visie en strategie gewerkt aan de herstelopdracht voor de 
havo-afdeling. Om het onderwijs op het Emelwerda College duurzaam te verbeteren zijn in 2021 Professionele 
Leergemeenschappen (PLG’s) ingezet. 

De kernteams mavo, havo en vwo worden gezien als één van de PLG’s, die gericht zijn op de volgende drie focusgebieden:
• Leerling (zicht op ontwikkeling en begeleiding, ondersteuningsstructuur);
• Onderwijs (onderwijsontwikkeling, formatief handelen en onderwijsresultaten);
• Organisatie (basis op orde brengen wat betreft roostering, organisatie en communicatie).

Iedere	PLG	bestaat	uit	teacher	leaders:	leraren	die	op	basis	van	expertise	en	affiniteit	invloed	uitoefenen	op	het	onderwijs,	
collega’s, schoolleiders en andere actoren binnen en buiten de school. Met bovenstaande PLG’s wordt rust, regelmaat, 
relatie en rolduidelijkheid gerealiseerd in het werken aan de herstelopdracht en de integrale kwaliteitsverbetering. De 
borging daarvan vindt plaats binnen de aangepaste kwaliteitsjaarkalender waarbij rollen en verantwoordelijkheden 
beschreven worden.
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Examensecretariaat en examencommissie
Vanuit de herstelopdracht van de inspectie is gewerkt aan het herzien van het PTA van cohort 2019-2021. Deze opdracht 
is per omgaande aangepakt en doorgevoerd in april 2021 voor de examenklassen. Om herhaling van de omissies te 
voorkomen, is tegelijkertijd een plan opgezet en een nieuw format gemaakt aan de hand van de PTA-checklist om dit ook 
door te voeren voor het hele PTA in alle niveaus van het Emelwerda College.
Dit is een proces waarin allereerst de vaksectievoorzitters zijn geïnformeerd over de eisen en het beleid van het 
Emelwerda College bij het inrichten van het PTA. De vaksecties hebben de eisen waaraan moet worden voldaan, op orde 
gebracht. Deze herstelactie heeft ertoe geleid dat er voor komende jaren duidelijkheid en uniformiteit is op het gebied van 
het PTA.
Daarnaast blijkt dat het examensecretariaat en de examencommissie herinrichting nodig hebben. Voor het 
examensecretariaat is er een jaarplanning gekomen waarin de verantwoordelijkheden en uitvoering beschreven staan.
Voor de examencommissie is er vanuit praktisch oogpunt gekozen om deze vorm te geven met de afdelingsleiders mavo, 
havo, vwo en de examensecretaris en drie docenten. Deze drie docenten komen vanuit de verschillende PLG’s (leerling-
onderwijs-organisatie).
De examencommissie schrijft een visie op toetsing en examinering en implementeert deze in het toetsprotocol. Daarnaast 
is collegiale visitatie ingericht rondom de schoolexaminering.
Het doel is, om samen zorg te dragen dat we de ‘OP6 - Afsluiting’ op de juiste manier uitvoeren, dat deze werkbaar is en 
schoolbreed wordt gedragen.

Corona – NPO
In 2021 verrichten we grote inspanningen in het bestrijden van de achterstanden ten gevolge van de coronacrisis die ook 
in het onderwijs op het Emelwerda College zijn sporen achterlaten. We werken daarbij met een door de MR goedgekeurd 
Plan van Aanpak vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt vanuit de schoolscan en 
het keuzemenu om verdere schoolvertraging te voorkomen en opgelopen vertraging waar mogelijk zo snel mogelijk in te 
halen en het mentaal welzijn van leerlingen te herstellen, om vervolgens te kunnen ondersteunen.
In het Plan van Aanpak is monitoring, evaluatie en verantwoording van de NPO-gelden opgenomen. Alles richt zich erop 
om met deze middelen daadwerkelijk het verschil te maken voor leerlingen die geraakt zijn door de coronacrisis. De 
afdelingsleiders en (regie)mentoren hebben de situaties van de leerlingen in kaart en ondernemen acties met hun team 
om leerlingen te ondersteunen en begeleiden in hun leerproces en de kwaliteit van de lessen te waarborgen. 
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3. Strategie en beleid
Met strategie en beleid vertaalt de school haar missie en visie naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden. 
De producten en diensten die de organisatie levert om die resultaten te bereiken worden geconcretiseerd in beleid, 
plannen en budgetten. 

3.1. STRATEGISCH BELEID
Het Emelwerda College wil een leef-, leer- en werkgemeenschap zijn waarbinnen leerlingen en medewerkers zich gekend 
weten. In een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving worden leerlingen gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen 
en op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen. Belangrijke kernwaarden zijn respectvol, betrokken, degelijk en 
prestatiegericht. Het wordt van belang geacht, dat leerlingen ervaren dat ze onderdeel van een gemeenschap zijn, zoals ze 
dat ook van de samenleving zijn en straks van de arbeidsmarkt.
Om het Emelwerda College verder strategisch te positioneren in de regio zijn in het strategisch beleidsplan 2019-2025 
strategische doelen gesteld:

• Hulp bieden aan de leerlingen die zorg nodig hebben;
• Aandacht voor de talenten van leerlingen;
• Leerlingen kansen bieden;
• Ruimte en tijd in het onderwijsprogramma voor zingevingsvragen;
• Identiteit als vast onderdeel in de gesprekscyclus met de medewerkers in het teamplan en in de 

sollicitatiegesprekken;
• De jaarlijkse identiteitsbijeenkomst van het personeel en de Commissie Identiteit;
• Samenwerken met scholen (primair onderwijs; Berechja College; Fricolore scholen) met dezelfde identiteit.

De strategie van het Emelwerda College is uitgewerkt in het schoolplan 2019-2023.

3.2. KERNACTIVITEITEN
De kernactiviteiten van het Emelwerda College bestaan uit het geven van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 12 tot 
en met 18 jaar. Dit gebeurt op het niveau van vmbo, mavo, havo en vwo. 
Het	vmbo-onderwijs	wordt	in	gegeven	op	het	Vakcollege	(vmbo).	Hier	worden	de	profielen	“bouwen,	wonen	en	inrichten”	
(bwi), “produceren installeren en energie” (pie), “economie en ondernemen” (e&o) en “zorg en welzijn” (z&w) aangeboden. 
Daarnaast heeft de school een licentie voor leerweg-ondersteunend onderwijs (lwoo).
Vanaf 2018 zijn er ook leerlingen ingeschreven op een vierde locatie (02JG06) aan de Waaiershoek op Urk, dit betreft een 
derde klas havo. 

Taalbeleid
Het Emelwerda College kent taalbeleid dat is beschreven in het taalbeleidsplan. De doelstellingen van het taalbeleid op 
het Emelwerda College zijn:

• In alle klassen te voldoen aan het referentiekader zoals omschreven in het rapport van de commissie Meijerink 
(2007), het gaat hier om taalverzorging, lees- en luistervaardigheid;

• Het schoolbreed invoeren van taalgericht onderwijs.
In de didactiek van het taalbeleid is gekozen om in de onderbouw minder met verschillende vaardigheden, maar met 
meer herhaling en verdieping en gedifferentieerder les te geven. De nadruk ligt in de onderbouw op leesvaardigheid, 
woordkennis en op spel- en grammaticale vaardigheid. In de bovenbouw komt het accent meer te liggen op schrijf- en 
spreekvaardigheid. Luistervaardigheid speelt de gehele schoolloopbaan een belangrijke rol. 

Rekenen
Rekenen staat op het Emelwerda College op de lessentabel om daarmee de rekenvaardigheid van leerlingen via het 
rekenonderwijs te (onder) houden en te verbeteren. Vanuit de overheid blijft de rekentoets onderwerp van discussie wat 
tot herbezinning op het rekenbeleid zal leiden.

Toetsbeleid
De school heeft toetsbeleid geformuleerd. De docenten zijn getraind in het analyseren van toetsen. Aan de hand van 
deze analyses worden toetsen herschreven en het lesprogramma indien nodig, aangepast. De mentor legt systematisch 
informatie vast in Magister en RTTI Online die bijdraagt aan het bieden van de juiste ondersteuning bij de ontwikkeling 
van de leerling.
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3.3. ZORGBELEID
In 2021 is na een grondige analyse gewerkt aan een nieuwe opzet en werkwijze met betrekking tot de zorg.
Hierbij zijn twee uitgangspunten geformuleerd. Leerlingen komen op school om zich te ontwikkelen, de school biedt 
ondersteuning als leerlingen daar behoefte bij hebben. We spreken niet meer over zorg, maar ondersteuning. Dit draagt bij 
aan doelgerichte ondersteuning. Het tweede uitgangspunt is dat alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden 
kennen. Daarnaast wordt er schoolbreed éénduidig gehandeld in de ondersteuning van leerlingen.
Op basis van deze uitgangspunten is een ondersteuningsstructuur ontwikkeld die georganiseerd is rond zogenaamde 
professionele momenten. Dit zijn de momenten waarin betrokkenen (leerlingen, ouders, medewerkers Emelwerda College 
en	externe	ondersteuners)	met	elkaar	samenwerken	ten	behoeve	van	de	leerling.	Er	zijn	5	momenten	gedefinieerd,	
variërend van de aanmelding op school tot en met de situatie waarin de ontwikkeling van leerlingen dreigt te stagneren.
Alle vormen van ondersteuning zijn ingebed in een PDCA-cyclus van acht weken, waarbij voortdurend getoetst wordt of de 
interventie het juiste resultaat oplevert.
Om de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen te kunnen waarborgen, zijn de rollen en verantwoordelijkheden van 
betrokkenen benoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een taak-, rol- en verantwoordelijkheidsmatrix.

3.4. FINANCIEEL BELEID
Het	financiële	beleid	van	het	Emelwerda	College	was	en	is	gericht	op	het	borgen	van	de	continuïteit	van	de	organisatie,	
zonder	het	belemmeren	van	de	ontwikkelingen.	Dit	wordt	geborgd	vanuit	het	financiële	proces,	met	de	daarin	begrepen	
PDCA-cyclus, dat een jaarlijkse omloop kent. Bij het maken van beleidskeuzes wordt aansluiting gezocht bij het 
strategische beleidsplan en de onderwijsvisie. In de kaderbrief van het Emelwerda College worden de beschikbare 
middelen toegedeeld aan de strategische doelen. Eén en ander wordt uitgewerkt in de begroting voor het nieuwe jaar. 
In de loop van een kalenderjaar worden per vier maanden tussentijdse cijfers opgesteld met daarin de afwijking van 
de begroting en een prognose van het resultaat. De onderbouwing van de afwijking met de begroting geeft aan of het 
financieel	beleid	gevoerd	wordt	zoals	gepland.	Waar	nodig,	kan	worden	bijgestuurd.
Het formatieproces is een belangrijke besturingsfactor voor de personele uitgaven. Op basis van prognoses 
(leerlingenaantallen) en verwachte bekostiging wordt het formatieplan van de school opgesteld. De uitgaven worden 
via Foleta gemonitord. Het bestuur wordt geïnformeerd over de uit te zetten formatie en informeert op haar beurt de 
Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. 
Vanuit de bestuurlijke visie is het bedrijfsmatig management vanuit de onderwijsvisie ondersteunend aan de 
onderwijsprocessen	en	de	ontwikkeling	van	de	organisatie.	Daarom	wordt	bestuurlijk	financiële	ruimte	gecreëerd	
om	vanuit	visie	de	medewerkers	te	faciliteren	en	te	ondersteunen.	De	financiële	verantwoording	vindt	plaats	in	dit	
bestuursverslag.	Hierbij	is	speciale	aandacht	voor	de	financiële	kengetallen	die	de	continuïteit	weergeven	en	de	mate	
waarin de risico’s zijn te ondervangen.
Voor het Emelwerda College is een beleidsrijke meerjarenbegroting opgesteld met een exploitatieprognose voor 10 jaar. 

Relatie tussen strategisch en financieel beleid
De	school	voert	een	beleid	gericht	op	het	financieel	gezond	houden	van	de	organisatie.	De	exploitatie	(exclusief	de	
rentebaten) behoort in evenwicht te zijn. In de keuzes die onvermijdelijk gemaakt moeten worden zal het uitgangspunt 
zijn: “Doen wij de goede dingen?”. Om dit te borgen wordt bij het maken van beleidskeuzes aansluiting gezocht bij het 
strategische beleidsplan en de onderwijsvisie. De geformuleerde doelen en daaraan verbonden centrale thema’s krijgen 
hun	belangrijkste	financiële	uitwerking	in	de	toedeling	van	gelden	aan	de	personele	lasten.

Financiële positie
In	de	financiële	positie	van	het	Emelwerda	College	werden	in	2021	de	gevolgen	van	de	demografische	krimp	merkbaar.	
De jaren daarvoor nam het aantal leerlingen reeds af en naar verwachting zal die tendens de komende jaren doorgaan. 
Door	het	personeelsbestand	via	natuurlijk	verloop	aan	te	sluiten	op	de	nieuwe	situatie	wordt	geprobeerd	de	financiële	
gevolgen van de afname te beheersen. Dit is echter momenteel een fundamenteel knelpunt. Moeilijkheid daarbij is 
dat werkzaamheden niet evenredig met het aantal leerlingen afnemen waardoor de loonkosten te hoog zijn. Dit is een 
precaire situatie, ook gezien de ontwikkelingsfase waarin de school zich bevindt en de uitvoering van het Nationaal 
Programma Onderwijs. Ook zaken als onderwijsontwikkeling, werkdrukverlaging en nieuwbouw op de VO-campus 
maken dat er extra gelden nodig zijn. Daarbij werkt de vereenvoudiging in de bekostiging, zoals die door het Ministerie 
is uitgewerkt, negatief uit voor het Emelwerda College. Tot slot maakt de negatieve verevening in de bekostiging voor 
passend	onderwijs	de	complexiteit	van	de	puzzel	nog	groter.	De	komende	jaren	zullen	daarmee	op	financieel	gebied	
uitdagend	worden,	waardoor	interventies	nodig	zullen	zijn	om	de	school	financieel	weer	stabiel	te	krijgen.	Oppassend	
financieel	beleid	is	de	komende	jaren	noodzakelijker	dan	ooit.
Een	verdere	toelichting	op	de	financiële	resultaten	en	positie	wordt	gegeven	in	hoofdstuk	9.
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3.5. TOELATINGSBELEID EN PASSEND ONDERWIJS
Het toelatingsbeleid en plaatsing van de leerlingen is conform het advies van de basisschool. Alle leerlingen die een 
zorgvraag	hebben	die	groter	is	dan	ons	zorgprofiel	worden	ondergebracht	op	een	andere	school.
Passend onderwijs betekent voor het Emelwerda College dat elke leerling een passende en uitdagende onderwijsroute 
binnen de school kan volgen met als doel dat elke leerling op tenminste zijn/haar niveau een diploma behaalt. Als 
school wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkeling, waardoor voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. De 
leerlingen	die	een	zorgvraag	hebben	die	groter	is	dan	het	zorgprofiel	van	het	Emelwerda	College	worden	ondergebracht	
op een andere school.

Samenwerkingsverband
Het Emelwerda College werkt in haar ondersteuningsaanbod nauw samen met lokale en regionale partners. De 
belangrijkste partners zijn bijeengebracht in de samenwerkingsverbanden. Het Emelwerda College is aangesloten 
bij stichting “Aandacht+”. Dit is het samenwerkingsverband voor de VO-scholen in Emmeloord, Urk en Lemmer. 
Gezamenlijk zijn zij in de regio verantwoordelijk voor het organiseren van passend onderwijs voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. Binnen de kaders van het samenwerkingsverband werken stakeholders samen om leerlingen 
passend onderwijs op hun niveau te bieden. Stakeholders die hierbij betrokken worden zijn naast de ouders, jeugdzorg, 
jeugdgezondheidszorg en leerplicht.

3.6. BURGERSCHAP
In 2021 bevordert het bestuur van het Emelwerda College actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en 
samenhangende wijze. Naast het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat moet op de scholen zichtbaar gehandeld worden naar deze basiswaarden.
De visie op burgerschap vanuit good governance en leiderschap geeft richting aan de schoolpraktijk. Het bestuur 
stimuleert en faciliteert dit door op het Emelwerda College een eigen visie te ontwikkelen op burgerschapsonderwijs. Er 
is een samenhangend programma voor de burgerschapsvorming van leerlingen ontwikkeld, waarin duidelijk is hoe we in 
de leerjaren op school het burgerschap bevorderen en waarin concreet staat wat leerlingen leren en hoe we evalueren. 
Zo brengen we dit jaar in de ontwikkeling van deze cyclus een burgerschapskompas voor het Emelwerda College en 
Vakcollege Noordoostpolder in kaart. Vervolgstappen in de verdere operationalisering van burgerschap op het Emelwerda 
College - met burgerschap als (onder)deel van goed onderwijs waarin kennis betekenisvol wordt en leerlingen zich 
persoonlijk vormen en toerusten voor hun burgerschap in de wereld - staan gepland. 
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4. Management van processen
Het herstellen, bewaken, op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op het Emelwerda College heeft 
onze voortdurende aandacht en sturing. Kwaliteitszorg is een systematisch, doelgericht, integraal en cyclisch proces.

4.1. ONDERWIJSKWALITEIT
In de uitvoering van het strategisch beleid van het Emelwerda College staat borging van de kwaliteitszorg voorop. 
In het kwaliteitsbeleidsplan beschrijft het Emelwerda College dat zij systematisch het onderwijsproces evalueert, 
doelgericht werkt aan de verbetering van het onderwijsproces en de borging van de kwaliteit. De docenten kunnen 
zich ontwikkelen conform de visie van de school en zij benutten de professionele ruimte voor goed onderwijs. Dit is 
beschreven in het strategisch professionaliseringsplan. Om tot meer leerlingensucces te komen en recht te doen aan oog 
voor talentontwikkeling van leerlingen, zal gemeten moeten worden of het Emelwerda College deze doelstellingen haalt. 
Het stelsel van kwaliteitszorg sluit aan bij het toezichtkader van de inspectie. Bestuur en school verzamelen onder meer 
informatie over de onderwijsresultaten, het pedagogisch-didactisch handelen, de veiligheid en de leerlingenzorg. Het 
bestuur maakt daarbij gebruik van gevalideerde instrumenten. 
Er is een kwaliteitsjaarkalender die duidelijk maakt wanneer welke informatie verzameld wordt. Daarnaast is er een 
vaststaande overlegstructuur waarin bestuur, schoolleiding, afdelingsleiders en coördinatoren in wisselende samenstelling 
bijeenkomen en waarin verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur over behaalde resultaten.
Het vmbo, de mavo en het vwo voldoen aan de basiskwaliteit. De havo-afdeling werkt momenteel aan een herstelopdracht 
van de inspectie om weer te voldoen aan de basisnormen. Het herstelplan daarvoor wordt integraal in alle afdelingen 
ingezet en uitgevoerd.

Formatief handelen
De onderbouwklassen zijn bezig met de ontwikkeling rond het formatief handelen. Docenten en leerlingen werken vanuit 
leerdoelen, waarbij het verzamelen van data (zoals toetsresultaten en observaties in de les) cruciaal zijn om feedback te 
geven op het leerproces van de leerlingen.
Na elke periode worden de verzamelde data geïnterpreteerd en krijgt de leerling feedback over zijn ontwikkeling. Dit 
leidt tot een aanpak richting de volgende periode: repareren, excelleren of doorgaan op dezelfde voet. Zo nodig worden 
leerlingbegeleiders vanuit de ondersteuningsstructuur ingezet.

Blended learning
In 2021 is op het Berechja College verder gewerkt aan het implementeren van blended learning. Het hybride lesgeven in 
corona-tijd heeft de ontwikkeling hiervan versneld. Schoolbreed werd het werken met devices ingevoerd.  Er is bewust 
gekozen voor het werken met blended learning. Juist door te werken met boeken en digitale leermethodes wordt het 
leerklimaat verrijkt. In de brugklas wordt aandacht besteed aan digitale geletterdheid. Een uur in de week krijgen 
leerlingen les in het gebruik van allerlei applicaties, zodat zij zich goed kunnen redden in (digitale) lessen en bij het 
verwerken van de lesstof in bijvoorbeeld werkstukken of presentaties.

4.2. UITVOERING
Het omgaan met verschillen tussen leerlingen is het uitgangspunt bij de dagelijkse onderwijskundige arbeid. Het 
Emelwerda College wil aansluiten bij de onderwijskundige praktijk van het basisonderwijs en voorbereiden op het 
onderwijs dat leerlingen gaan volgen, nadat zij op het Emelwerda College hun diploma hebben behaald. “Samen 
ontwikkelen we jouw talenten” is het streven. Vanuit deze visie worden veel mogelijkheden tot ontwikkeling aangeboden.

4.3. ONDERZOEK
Het Emelwerda College heeft in 2021 volop schoolbreed gewerkt aan de herstelopdracht (voor de havo) om de 
basiskwaliteit van onderwijs op orde te krijgen. Daarnaast loopt een pilot van de Nieuwe Leerweg.  Naast deze activiteiten 
worden geen onderzoekswerkzaamheden verricht. Er zijn op dit moment geen voornemens om aanvullende activiteiten 
op dit terrein te ontwikkelen maar de school blijft de veranderingen in de samenleving volgen. In de toekomst kunnen die 
leiden tot aanvullend beleid op dit gebied.
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4.4. PASSEND ONDERWIJS
In de zorgplicht voor passend onderwijs heeft de uitvoering van de afspraken uit het ondersteuningsplan en van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs in 2021 plaatsgevonden, evenals de naleving van wettelijke voorschriften. Het 
bestuur heeft bewaakt en bevorderd dat de uitvoering in overeenstemming is met het beleid, zodat de doelen worden 
bereikt. 
Het in 2021 nagestreefde doel in het kader van passend onderwijs was het herijken van het zorgplan. In het kader daarvan 
is in 2021 na een grondige analyse gewerkt aan een nieuwe opzet en werkwijze met betrekking tot de zorg.
Hierbij zijn twee uitgangspunten geformuleerd. Leerlingen komen op school om zich te ontwikkelen, de school biedt 
ondersteuning als leerlingen daar behoefte aan hebben. We spreken niet meer over zorg, maar ondersteuning. Dit draagt 
bij aan doelgerichte ondersteuning. Het tweede uitgangspunt is dat alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden 
kennen. Daarnaast wordt er schoolbreed eenduidig gehandeld in de ondersteuning van leerlingen.
Op basis van deze uitgangspunten is een ondersteuningsstructuur ontwikkeld die georganiseerd is rond zogenaamde 
professionele momenten. Dit zijn de momenten waarin betrokkenen (leerlingen, ouders, medewerkers Emelwerda College 
en	externe	ondersteuners)	met	elkaar	samenwerken	ten	behoeve	van	de	leerling.	Er	zijn	5	momenten	gedefinieerd,	
variërend van de aanmelding op school tot en met de situatie waarin de ontwikkeling van leerlingen dreigt te stagneren.
Alle vormen van ondersteuning zijn ingebed in een PDCA-cyclus van acht weken, waarbij voortdurend getoetst wordt of 
de interventie het juiste resultaat oplevert. Om de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen te kunnen waarborgen, 
zijn de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen benoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een taak-, rol- en 
verantwoordelijkheidsmatrix.

4.5. ONDERWIJSPRESTATIES
In de verantwoording van kwaliteit legt het bestuur met het online portal ‘scholen op de kaart /  vensters’ zowel intern als 
extern verantwoording af.
De resultaten en rendementen van het Emelwerda College zijn te vinden op de site van Scholen op de Kaart. 
Met het voorleggen van of informeren door beleidsstukken legt het bestuur intern verantwoording af aan de 
Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het 
College van Bestuur. De Raad van Toezicht vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie 
aan het College van Bestuur en verleent goedkeuring op besluiten van het College van Bestuur die in de statuten staan 
vermeld. De Raad van Toezicht legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe 
belanghebbenden. Zij doet dit door het uitbrengen van een jaarverslag dat is opgenomen in het bestuursverslag in bijlage 
I.
Extern legt het bestuur verantwoording af aan het ministerie van OCW en de Inspectie door het verstrekken van de 
gevraagde beleidsstukken en andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de jaarrekening. Op de website van de 
inspectie van het onderwijs zijn de opbrengstenkaarten en de inspectierapporten van het Emelwerda College te vinden.
Met het deelnemen aan audits wordt verantwoording afgelegd aan respectievelijke stichtingsbesturen waaronder de 
stichting	Technasium,	het	Bèta	Challenge	Consortium,	de	vereniging	voor	Begaafdheidsprofielscholen,	Ambassador	School	
en de andere leden (scholen) van de onderwijscoöperatie Fricolore.

4.6. ONDERWIJSONTWIKKELINGEN

Pilot Nieuwe Leerweg Praktijkgericht programma vmbo gl/tl
In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen 
in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de 
invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen. Onze mavo-afdeling 
doet met ingang van cursusjaar 2021-2022 met heel 3 mavo mee met de Pilot Praktijkgerichte Programma’s met het 
vak Technologie en Toepassing (T&T). De naam technologie is enigszins misleidend. Technologie & Toepassing is geen 
technisch vak, maar een vak dat uitgaat van een onderwijsconcept waarbij leerlingen op een realistische wijze leren 
bepaalde problemen op te lossen. Het vak biedt een brede loopbaanoriëntatie en is in leerjaar 3 gericht op de sectoren 
techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw.
Doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op doorstroom naar mbo-4 opleidingen of havo. 
Door in de nieuwe leerweg, door middel van een praktijkgericht programma, kennis te maken met de wereld van arbeid 
en beroep, krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en op basis van ervaringen 
gefundeerde keuzes te maken. Uiteraard worden ze bij het maken van deze keuzes begeleid door middel van een LOB-
programma, dat onderdeel is van het praktijkgerichte programma. Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen 
leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en 
presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo-4-niveau of de havo.
In 2021 slaagde 100% van de vmbo tl/gl- leerlingen met een praktisch vak.
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Maatschappelijke Diensttijd
Het Emelwerda College nam ook in 2021 deel aan de pilot Maatschappelijke Diensttijd (MDT), waar leerlingen op 
vrijwillige basis aan konden deelnemen. Vanuit het Emelwerda College werd samengewerkt met welzijnsorganisatie 
Carrefour uit Emmeloord, waar het project herkenbaar was onder de naam: Become a Local Hero. Leerlingen die 
deelnamen aan de Maatschappelijke Diensttijd liepen 80 uur stage bij een welzijnsorganisatie en werden hiervoor met 
hulp van het bedrijfsleven met behulp van een korte cursus voor geschoold. Welzijnsorganisatie Carrefour was penvoerder 
in deze pilot.  
Ondanks de corona-tijd was het in 2021 dus mogelijk om aan de Maatschappelijke Diensttijd deel te nemen. Hiermee is er 
naast het ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid ook een meerwaarde op het gebied van loopbaanontwikkeling 
en de ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke competenties van de leerlingen.

Onderzoekend leren
Het	Emelwerda	College	voert	de	predicaten	Technasium-school,	Bèta	Challenge-school,	Begaafdheidsprofielschool,	
Ambassador School en Cambridge ESOL Exam Preparation Centre. Stimuleren van leren onderzoeken, ontwerpen, 
ondernemen en jezelf ontwikkelen in internationaal perspectief is in de onderwijsvisie van het Emelwerda College 
van belang. Dit alles in een uitdagende leeromgeving met moderne hulpmiddelen, waarbij actief wordt geleerd en in 
toenemende mate zelfstandig wordt gewerkt.
Begaafde vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid tot verdieping, verbreding en versnelling van hun leertrajecten in het 
Plusonderwijs. In havo en vwo wordt Cambridge-Engels aangeboden en Spaans als module. Havo- en mavoleerlingen 
werken via het vak internationalisering aan wereldburgerschap en doen mee aan internationale uitwisselingen. 

Professionele leergemeenschap van directeuren
In het ontwikkelen van de kwaliteitscultuur die nodig is om met deze uitdagingen om te gaan, wordt gewerkt 
met een professionele leergemeenschap (PLG) van directeuren. Door het faciliteren van dit leernetwerk komen 
verantwoordelijkheid en vertrouwen dicht bij de praktijk van leren en lesgeven te liggen. Zo wordt leren een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid als strategie voor het (uiteindelijk) verduurzamen van onderwijsvernieuwing en kwaliteitsmonitoring.
Op het Emelwerda College worden professionele leergemeenschappen integraal ingezet. Het bestuur heeft bewust 
gekozen voor de strategie om het onderwijs op het Emelwerda College verder bottom-up te ontwikkelen en kwalitatief te 
borgen via drie schoolbrede, integrale Professionele Leergemeenschappen (PLG) en drie Beleidsleergemeenschappen (BLG) 
van medewerkers. Dit is zeker gezien de zeer zwakke beoordeling van het onderwijs op de havo-afdeling van belang.

Professionele leergemeenschap Leiderschapsgroep ‘kwaliteit van onderwijs’
In 2021 is begonnen met een professionele leergemeenschap ‘leiderschapsgroep kwaliteit van onderwijs’. Met deze PLG 
is een begin gemaakt met cyclisch werken aan kwaliteit vanuit het nieuwe inspectiekader met BKA/SKA-indicatoren 
in de verbinding tussen strategische en tactisch-operationele rollen. De leiderschapsgroep ‘kwaliteit van onderwijs’ 
op het Emelwerda College wordt daarmee bemenst door leidinggevenden op sleutelposities, die leidinggeven aan 
leiderschapspraktijken en die daarmee de kwaliteit van onderwijs borgen.

Professionele Leergemeenschappen en Beleidsleergemeenschappen op het Emelwerda College
Wanneer docenten ervaring en vaardigheid verwerven door het samenwerken via de PLG’s en BLG’s zal de kwaliteit 
van de professionele dialoog aanzienlijk verbeteren. De PLG’s zetten in op onderwijsontwikkeling, de BLG’s zetten 
in op beleidsontwikkeling. Door zo samen als professionals onderwijs te creëren, begint het proces van gedeelde 
verantwoordelijkheid. 
Er zijn in 2021 drie schoolbrede, integrale Professionele Leergemeenschappen en drie Beleidsleergemeenschappen van 
medewerkers gecreëerd rondom:

• Leerling;
• Onderwijs;
• Organisatie.

Met deze aanpak wordt de samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren en het creëren van een 
onderzoekende cultuur binnen de organisatie gefaciliteerd om daarmee een continu proces van school- en 
onderwijsontwikkeling te realiseren. Zo ontwikkelt de school zich als een onderzoekende en lerende organisatie – in een 
cultuur waarin mensen zichzelf verbonden zien met de ander en de wereld, waar creatief denken wordt gevoed en waar 
mensen voortdurend leren samen leren. 
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5. Management van medewerkers
In het licht van de missie en visie van de organisatie worden de kennis, kwaliteiten en energie van medewerkers benut. 
Zij worden geïnspireerd en betrokken bij ontwikkelingen en in de gelegenheid gesteld hun competenties te ontwikkelen. 
Medewerkers krijgen erkenning, respect en waardering voor hun inzet en hun bijdrage aan behaalde resultaten en hun 
bijdrage aan verbetering en vernieuwing.

5.1.  PERSONEEL IN CIJFERS
5.1.1. Samenstelling personeelsbestand
Het personeelsbestand had gemiddeld over het jaar 2021 de volgende samenstelling:

2019 2020 2021
aantal FTE % aantal FTE % aantal FTE %

Bestuur en directie 2 1,7 1 3 2,4 2 3 2,4 2

Afdelingsleiders 5 5,0 4 5 5,0 4 5 5,0 4

OP 137 96,4 73 134 96,6 73 124 89,3 71

OOP 41 29,4 22 34 28,4 22 41 28,9 23

Totaal 185 132,5 100 176 132,4 100 173 125,6 100

Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw van medewerkers geeft het volgende beeld:

 

Wat opvalt is dat nog steeds een vrij groot deel van het personeel ouder is dan 45 jaar. Emelwerda streeft naar een gelijke 
verdeling tussen oudere en jongere medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt de balans wat 
meer in evenwicht te brengen. 
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Verhouding man-vrouw
Voor een goede samenwerking binnen de organisatie, als voorbeeld voor leerlingen en in de begeleiding van leerlingen is 
het belangrijk dat er een gelijke verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen bestaat. De verhouding man/vrouw is als 
volgt:

Hier ziet men dat er meer vrouwen dan mannen werken, in aantallen maar ook in fte. Gemiddeld werkt een man 0,66 fte 
en een vrouw iets minder, 0,6 fte. 

Vacatures
in 2021 konden de vacatures op het Emelwerda College volledig worden ingevuld. Een actief wervingsbeleid, waarin 
vooral ingezet wordt op het aantrekken en behouden van bevoegde en bekwame docenten en onderwijsassistenten, blijft 
noodzakelijk.

5.1.2. Ziekteverzuim
Het Emelwerda College voert een actief beleid om de school een plezierige werkplek voor haar medewerkers te maken. Er 
is oog voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Nieuwe collega’s ontvangen het eerste jaar een 
intensieve begeleiding en ook als men al langer werkzaam is in de school heeft men toegang tot interne ondersteuning. 
Een van de indicatoren die aangeven dat mensen met plezier op de school werken is het lage ziekteverzuim-percentage.
Het ziekteverzuimpercentage (VZP) is het aantal verzuimde dagen, inclusief verzuim langer dan een jaar en 
partieel verzuim, gedeeld door het aantal beschikbare dagen. De meldingsfrequentie (MF) is het gemiddeld aantal 
verzuimmeldingen per werknemer per jaar.
 

Na enkele jaren onder het landelijk gemiddelde uit te komen is dit jaar het verzuimpercentage hoger dan landelijk. De 
reden is dat nadat de meeste covid-maatregelingen zijn afgeschaft de uitval van medewerkers sterk is toegenomen. Dit 
wordt nog versterkt door enkele langdurige ziektegevallen die wisselend van aard zijn. 
Er wordt een actief ziekteverzuimbeleid gevoerd. De HR-medewerker monitort het verzuim en neemt actie als daarvoor 
aanleiding is. Zieke medewerkers worden begeleid in hun re-integratie en waar mogelijk wordt aanvullende hulp 
ingeschakeld. Dit vertaalt zich in een ziekteverzuimpercentage op het Emelwerda College dat in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde laag te noemen is. 
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5.2. PERSONEELSBELEID
Het personeelsbeleid is gericht op een goede samenwerking binnen de organisatie en gericht op een dusdanige 
professionele personele ontwikkeling dat personeelsleden in alle facetten die bij hun werk in het onderwijs aan bod 
komen die taak op het gebied van kennis, vaardigheden, competenties en de benodigde inzet ook daadwerkelijk dagelijks 
aankunnen.

Kaders HR-beleid
In 2021 zijn daarvoor kaders bepaald, die samen Emelwerda’s tiental voor HR-beleid vormen:
 

Het bestuur werd tot 2021 periodiek geïnformeerd over ziekteverzuim, formatie, tijdelijke contracten en personele 
issues. In 2021 kwam het Emelwerda College echter op een punt dat op korte en middellange termijn behoefte was 
en is aan een modernisering van met name het HR-beleid in de richting van het onderwijsgevend personeel en het 
onderwijsondersteunend personeel.
Daarmee staat het Emelwerda College voor een uitdagende beweging in de richting van modern strategisch HR-beleid, 
gericht op een optimale professionele personele ontwikkeling van personeelsleden. Die optimale ontwikkeling houdt 
in dat personeelsleden in alle facetten die bij hun werk in het onderwijs aan bod komen hun taak op basis van kennis, 
vaardigheden, competenties en de benodigde inzet ook daadwerkelijk dagelijks aankunnen. 
Op het Emelwerda College werd in 2021 de basis gelegd door middel van een aantal kaders dat de fundamenten legt voor 
modern strategisch HR-beleid. Daarmee werd het beleid (dat vanuit de CAO vereist is op het gebied van de professionele 
personele ontwikkeling van individuele en groepen personeelsleden) eerst in zogenoemde HR-bouwstenen beschreven 
en van daaruit verder ontwikkeld. De Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad van het Emelwerda College werden 
hierover geïnformeerd.

kwaliteit

eigen 
verantwoor-
delijkheid arbeids-

cultuur

rollen eenvoud

situatie

interactie anticiperen

flexibiliteit drijfveren

Ontwikkeling
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Het HR-beleid zal uitgaan van een cyclus die gericht is op de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Behoeften die 
voortkomen uit het onderwijs aan de leerlingen van het Emelwerda College, zijn leidend voor het HR-beleid, gekoppeld 
aan de op dat moment geldende regelgeving. 
De volgende cyclus bewerkstelligt dat:

Het belangrijkste element in deze cyclus is het contact tussen leidinggevenden en hun personeelsleden om de kennis, 
vaardigheden en expertises continu optimaal te kunnen inzetten. Heldere, eenduidige, tijdige en plaats- en doelgerichte 
communicatie is daarbij essentieel. 

5.3. ONTWIKKELINGEN IN 2021
Het totale personeelsbestand bestond eind 2021 uit 179 personen waarvan 3 via een uitzendbureau zijn ingehuurd. Dit 
aantal is niet gedaald ten opzichte van vorig jaar door de inzet van NPO-gelden. Wat betreft de personele uitgave van deze 
gelden ligt die enerzijds in klassenverkleining, wat leidt tot meer inzet van docenten, en anderzijds in het aanstellen van 
onderwijsassistenten. 
Door de krimp neemt ook het aantal medewerkers dat werkzaam is op het Emelwerda College af. Doordat afgelopen jaar 
goed	is	ingezet	op	de	flexibele	schil	vindt	deze	afname	plaats	door	natuurlijk	verloop	zonder	gedwongen	ontslagen.	
Dit betekent niet dat er geen nieuwe mensen binnen onze school komen werken. We vinden het belangrijk dat 
medewerkers een goede werkplek vinden op onze school. Daarom begeleiden we mensen die binnenkomen in het eerste 
jaar intensief. Hiervoor hebben we binnen de school schoolopleiders. Zij helpen medewerkers hun plek te vinden en 
ondersteunen beginnende docenten in de eerste jaren van hun loopbaan.
Door in te spelen op verzuimbegeleiding en ondersteuning van vooral beginnende medewerkers hebben we een laag 
verzuim en een prettig werkklimaat kunnen realiseren. 
Belangrijke personele ontwikkelingen in 2021 waren de benoemingen van een nieuwe directeur onderwijs, nieuwe 
afdelingsleiders in de havo-vwo-onderbouw, vwo-bovenbouw, havo-bovenbouw en een nieuwe zorgcoördinator.

5.4. ARBEIDSVOORWAARDEN
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO Voortgezet Onderwijs. De huidige CAO werd in 2021 verlengd met een 
looptijd tot en met 31 december 2021. 
Vanuit de CAO zijn verschillende regelingen geëffectueerd die erop gericht zijn de docent te ondersteunen bij het vinden 
van een goede balans tussen werk en privé. De CAO kent enkele regelingen die daarbij behulpzaam zijn: 

 Duurzame inzetbaarheid
Leerlingen hebben in hun leerontwikkeling de kennisoverdracht, begeleiding en ondersteuning nodig van vitale en 
veerkrachtige medewerkers. Vanuit de CAO zijn verschillende regelingen geëffectueerd voor een duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers, die erop gericht zijn medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een goede balans tussen werk en 
privé.
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Regelingen waarmee wordt bijgedragen aan vitaliteit van medewerkers zijn onder meer het:  
 Levensfasebewust personeelsbeleid

In de CAO is er een regeling getroffen waarbij de werknemer jaarlijks de beschikking krijgt over een basisbudget van 50 
klokuren en de werknemer van 57 jaar of ouder 120 uur of meer die hij kan inzetten voor werktijdvermindering. Hij of zij 
kan keuzes maken die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie zodat de duurzame inzetbaarheid wordt 
vergroot. 

 Spaarverlof 
Werknemers worden in de gelegenheid gesteld om voor een periode van vier tot twaalf jaar maximaal 60 uur op jaarbasis 
te sparen. De spaartermijn wordt in overleg met de directie bij aanvang van het sparen bepaald. Er wordt relatief weinig 
gebruik van gemaakt mede door de spaarmogelijkheid van het levensfase bewust personeelsbudget.

 Preventief consult bedrijfsarts
Het is voor ons als werkgever van groot belang dat onze medewerkers gezond zijn en gezond blijven. Wanneer de 
gezondheid en daarbij de inzetbaarheid van een medewerker in gevaar komen, kan een preventief consult bij de 
bedrijfsarts helpen om uitval te voorkomen. Het maken van een preventief consult bij de bedrijfsarts is dan ook voor al 
onze medewerkers mogelijk.

5.5. PROFESSIONALISERING
Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven dat voldoet aan de eisen die nu en in de toekomst aan 
onderwijsorganisaties worden gesteld, moet het Emelwerda College beschikken over bevoegde en bekwame medewerkers.  
Voor het bekwaam worden en blijven van medewerkers werkte het Emelwerda College vanuit een professionaliseringsplan 
(2017-2021). 
Daarnaast worden door het organiseren van studiedagen de kennis, vaardigheden en de onderlinge verbondenheid 
gestimuleerd. Elke medewerker wordt gefaciliteerd in zijn deskundigheidbevordering. Ook voor de komende jaren 
willen wij inzetten op steeds verdergaande ontwikkeling in de professionalisering van onze medewerkers zodat zij hun 
beroepscompetenties blijven ontwikkelen. 

5.6. TOEKOMSTONTWIKKELING PERSONEEL
De toenemende bestuurlijke complexiteit, de aandacht voor (sturen op) onderwijsontwikkeling, automatisering en 
digitalisering, heeft ook invloed op de rol en samenstelling van ondersteuningsteams op het Emelwerda College. Er is een 
flinke	verschuiving	gaande	van	een	focus	op	beheersing	naar	inhoudelijke	en	strategische	ondersteuning.	
Met het oog op die strategische koers is in 2021 tevens toegewerkt naar een modernisering van de 
ondersteuningsorganisatie (OOP) op het Emelwerda College. Hierin wil het bestuur een professionele organisatie 
realiseren	waarin	iedereen	zijn/haar	taken	en	verantwoordelijkheden	kent,	oppakt,	reflecteert	en	op	gezette	tijden	
verantwoording	aflegt	over	resultaten.	Binnen	de	gestelde	kaders	wil	het	bestuur	verantwoordelijkheden	daar	neerleggen	
waar ze het meeste effect hebben op proces en resultaten.
Het bestuur wil op deze manier toewerken naar een organisatie die voldoende is toegerust om de locaties optimaal in 
hun ontwikkeling te ondersteunen en die kan anticiperen op ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij en 
flexibel,	innovatief	en	anticiperend	kan	reageren	op	veranderende	strategische	vraagstukken.
In het najaar van 2021 is derhalve een visie opgesteld op de benodigde ondersteuningsorganisatie. In een plan van 
aanpak worden binnen de ondersteuningsorganisatie taken en verantwoordelijkheden op adequate wijze gekoppeld aan 
functies, waarbij de formatieve noodzaak binnen een bepaalde functie en/of functiecategorie eveneens wordt beschreven. 
Dit proces werd in 2021 ingezet en is gaande.

5.7. BEHEERSING WW-UITKERINGEN
Het Emelwerda College is eigenrisicodrager voor de uitkeringen bij ontslag van medewerkers. Om dit risico te beperken 
wordt actief beleid gevoerd op het vermijden van (langdurige) werkloosheid door het bevorderen van ontwikkeling van 
medewerkers en/of het begeleiden naar een andere baan. Dit wordt onder andere gedaan door bemiddeling van een 
arbeidscoach die samen met de andere scholen van de Fricolore onderwijscoöperatie is aangesteld. Ex-medewerkers 
krijgen ondersteuning bij het solliciteren, persoonlijkheidsontwikkeling of omscholing. 
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6. Management van middelen
In het management van middelen zorgt de organisatie ervoor dat de middelen die de realisatie van de strategie vergt, 
veilig, duurzaam en beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om geld, informatie, kennis en technologie, materialen, fysieke 
infrastructuur	en	diensten	van	derden.	De	middelen	worden	aangewend	om	de	activiteiten	efficiënt	en	effectief	uit	te	
voeren. Door de samenwerking met partners en leveranciers wordt de toegevoegde waarde in de keten vergroot. 

6.1. HUISVESTING
Het Emelwerda College beschikt over drie afzonderlijke gebouwen in elkaars nabijheid: De Es, De Peppel en De Wilg. De 
lessen worden zoveel mogelijk in een eigen, herkenbaar gebouw gegeven. Zo zitten de mavo-leerlingen (theoretische 
leerweg) in gebouw De Wilg, de havo- en vwo-leerlingen in gebouw De Peppel en de leerlingen van het Vakcollege 
Noordoostpolder (de vmbo basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerlingen) in gebouw De Es.  Alle gebouwen 
zijn goed toegankelijk voor minder valide bezoekers en zijn voorzien van een liftinstallatie. 

6.1.1. Integraal huisvestingsplan – VO-Campus Emmeloord
In het integraal huisvestingsplan is voor De Wilg en De Peppel nieuwbouw opgenomen. In februari 2020 heeft de 
Gemeente Noordoostpolder het besluit genomen om een onderwijscampus te bouwen op de plek waar nu het Emelwerda 
College is gevestigd. Op deze plek zal samen met de VariO Onderwijsgroep een VO-campus worden gerealiseerd waarin 
ontwikkeling centraal komt te staan met zes pijlers als hoofdordening voor de te realiseren VO-campus in Emmeloord:

• Doorgaande leerlijnen;
• Technologie & innovatie;
• Kunst, cultuur & klassieken;
• Sport, bewegen & gezondheid;
• Samenwerking en keuzevrijheid;
• Regiocampus door onderwijs te combineren met sport-, welzijns- en cultuurorganisaties en bedrijfsleven om zo een 

positieve bijdrage te leveren aan een leefbare omgeving voor de regio Noordoostpolder.
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In 2021 hebben het College van B&W, de gemeenteraad van de Noordoostpolder en de Raden van Toezicht van het 
Emelwerda College en de VariO-onderwijsgroep instemming verleend voor de realisatie van de VO-Campus en de eerste 
contouren van de samenwerkingsovereenkomst. De Medezeggenschapsraden van het Emelwerda College en de VariO-
onderwijsgroep	gaven	een	positief	advies.	De	definitiefase	van	de	VO-Campus	werd	hiermee	afgerond	en	de	Ontwerpfase	
werd gestart. Eind 2021 werd advies- en bouwmanagementbureau BBN vanuit aanbesteding benoemd als projectmanager 
van het nieuwbouwproject. Het project van de VO-campus ligt daarmee op tijdschema. 

6.1.2. Onderhoud
De staat van een gebouw is dynamisch en continu aan verandering onderhevig. De conditiemeting is een momentopname. 
De uitkomsten van een uitgevoerde inspectie van de onderhoudstoestand zijn verwerkt in een meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) dat inzicht geeft in de technische staat van de gebouwen en de exploitatiekosten voor een periode van 10 jaar. 
Tijdens de inspectie werd de technische staat en conditie vastgesteld volgens NEN 2767. Hiertoe werden de voorkomende 
gebreken met hun kenmerken in kaart gebracht. De beschrijving van de bouwkundige elementen en de daarbij behorende 
gebreken vormen een onderdeel van de verwerking van de inspectiegegevens. Elk bij de inspectie aangetroffen gebrek 
wordt via een vaste systematiek beargumenteerd. 
In de nieuwbouwplannen van de VO-campus wordt gebouw De Es niet meegenomen. Voor de kosten die uit het MJOP 
volgen is een voorziening getroffen om de komende jaren het gebouw in een goede staat te bewaren. Het onderhoud 
wordt zo veel als nodig volgens dit plan uitgevoerd. De kosten die dit onderhoud met zich meebrengen worden ten laste 
van deze voorziening gebracht.

6.1.3. Ventilatie
In elk lokaal en ruimte van de gebouwen zijn CO-2 meters geïnstalleerd om de luchtkwaliteit te bewaken. De sensoren 
geven weer wat de CO2-concentratie in de desbetreffende ruimte is, waarop vroegtijdig geventileerd kan worden. 
Aanvullend werd in 2021 onderzocht welke acties nodig zijn om de ventilatie in het gebouw te optimaliseren. Hiervoor 
werd overleg gestart met de gemeente Noordoostpolder.
Met betrekking tot de ventilatie in gebouw de Es werd onderzoek uitgevoerd. Op basis van de meetrapportage werd een 
verbeterplan opgesteld met betrekking tot de ventilatie. Op 29 juni 2021 heeft de gemeente NOP een aanvraag ingediend 
voor	de	Specifieke	uitkering	ventilatie	in	scholen	(SUVIS	2021).	Deze	aanvraag	werd	in	goede	orde	ontvangen	bij	het	Rijk,	
maar de beslissende toekenning volgde in januari 2022. 

6.1.4. Duurzaamheid
Het Emelwerda College hecht waarde aan duurzaamheid en ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
mee te werken aan een schone wereld en kinderen daarin op te voeden. Om deze reden wordt gebouw De Es verwarmd 
met	behulp	van	warmtepompen.	Die	dragen	bij	aan	een	efficiënter	gebruik	van	fossiele	brandstoffen.	
In het technisch programma van eisen van de nieuwbouw in de VO-campus is de BENG-norm opgenomen.
De ambities op het gebied van duurzaamheid vanuit rentmeesterschap is dat we met de realisatie van de nieuwe 
huisvesting de aarde niet (onnodig) willen uitputten. Binnen de budgettaire kaders willen we zoveel mogelijk inzetten 
op hergebruik van materialen (circulariteit) en natuur-inclusief bouwen (parkachtige aanleg met biodiversiteit, waarbij 
bestaande bomen zoveel als mogelijk blijven staan). Met deze zaken willen we werken aan een duurzame school en 
bewustwording bij onze leerlingen.

6.3. ICT
Omdat vanuit de onderwijsvisie een rijkere inzet van ICT is voorzien, werd in het eerste half jaar van 2021 een onderzoek 
uitgevoerd om de stand van ICT-zaken op het Emelwerda College, met integrale onderzoeksblik vanuit ook het Vakcollege 
en het Berechja College, en de professionaliteit van de ICT-medewerkers op de school en scholen te onderzoeken. 
Met de conclusies, aanbevelingen en adviezen werd een plan opgesteld om te komen tot een situatie waarin ICT het 
onderwijs optimaal ondersteunt en ICT betrouwbaar, kosteneffectief en vanuit duidelijke beleidskaders werkt. 

Het integraal ICT-onderzoek kende de volgende adviezen op het gebied van:
• Benodigde aanpassingen techniek;
• Organisatiestructuur en omvang;
• Plan en begroting.

Het bestuur nam het onderzoekadvies over en vanaf het tweede halfjaar van 2021 werd begonnen met de uitvoer van 
een projectplan waarin een vernieuwde organisatieopzet van de ICT, fasering en investeringen in de ICT-techniek werden 
ingezet. 
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6.4. FINANCIËN
6.4.1. Financiële positie
In	de	financiële	positie	van	het	Emelwerda	College	worden	de	gevolgen	van	de	demografische	krimp	nu	merkbaar.	De	
afgelopen jaren is het aantal leerlingen afgenomen en naar verwachting zal die tendens de komende jaren doorgaan. 
Door	het	personeelsbestand	via	natuurlijk	verloop	aan	te	sluiten	op	de	nieuwe	situatie	wordt	geprobeerd	de	financiële	
gevolgen van de afname te beheersen. Dit is echter momenteel een fundamenteel knelpunt. Moeilijkheid daarbij is 
dat werkzaamheden niet evenredig met het aantal leerlingen afnemen waardoor de loonkosten te hoog zijn. Dit is een 
precaire situatie, ook gezien de ontwikkelingsfase waarin de school zich bevindt en de uitvoering van het Nationaal 
Programma Onderwijs. Ook zaken als onderwijsontwikkeling, werkdrukverlaging en nieuwbouw op de VO-campus 
maken dat er extra gelden nodig zijn. Daarbij werkt de vereenvoudiging in de bekostiging, zoals die door het Ministerie 
is uitgewerkt, negatief uit voor het Emelwerda College. Tot slot maakt de negatieve verevening in de bekostiging voor 
passend	onderwijs	de	complexiteit	van	de	puzzel	nog	groter.	De	komende	jaren	zullen	daarmee,	op	financieel	gebied,	
uitdagend	worden	waardoor	interventies	nodig	zullen	zijn	om	de	school	financieel	weer	stabiel	te	krijgen.	Oppassend	
financieel	beleid	is	de	komende	jaren	noodzakelijker	dan	ooit.

Risicomanagement
Om	inzicht	in	de	risico’s	van	de	onderwijsinstelling	te	verkrijgen	is	een	risico-inventarisatie	uitgevoerd	en	een	risicoprofiel	
opgesteld	waarin	vastgesteld	is,	hoe	groot	de	kans	is	dat	een	risicogebeurtenis	optreedt	en	wat	bij	optreden	de	(financiële)	
impact is.
De	onderkende	risico’s	zijn	gekwalificeerd	en	gekwantificeerd	in	overleg	met	de	stakeholders	waarbij	een	bedrag	
aan weerstandscapaciteit is benoemd. De drie grootste risico’s worden meegenomen in de managementrapportages. 
Beheersingsmaatregelen worden verder opgenomen in jaarplannen en zo nodig jaarlijks in de begroting. Zo wordt 
risicomanagement geborgd in de jaarcyclus. Zie verder paragraaf 6.5.

6.4.2. Verantwoording specifieke bekostiging
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In het Nationaal Programma van Onderwijs (NPO) is voor de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard beschikbaar gekomen voor het 
hele onderwijs. Hoofddoel van deze ongekende investering is het herstellen van de door corona veroorzaakte vertragingen 
bij leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden binnen de looptijd van het 
programma. Om tot een gerichte aanpak te komen voor de komende twee schooljaren heeft het Emelwerda College in 
het voorjaar van 2021 vanuit de gelden en mogelijkheden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een schoolscan 
uitgevoerd door het uitzetten van vragenlijsten onder leerlingen, ouders en vaksecties. Ook werden bestaande, beschikbare 
gegevens gebruikt als Magister / Cum Laude, mentoranalyses, resultaten van de voortgangsbesprekingen en CITO-
gegevens. 
Uit deze analyses werden voor de volgende drie domeinen keuzes gemaakt voor interventies om een Plan van Aanpak-
NPO 2021-2022 op te stellen voor de leerlingen van het Emelwerda College: 
• Cognitieve ontwikkeling;
• Sociaal- emotionele ontwikkeling;
• Stages en praktijkvorming.
Om de activiteiten binnen het Plan van Aanpak-NPO te borgen, is het opgenomen in de herstelopdracht van de inspectie 
en de evaluatiecyclus binnen de kwaliteitsjaaragenda van het Emelwerda College.
Voor het Emelwerda College werd voor het Plan van Aanpak-NPO (zie bijlage III) gerekend met het bedrag dat vanuit de 
rekentool op www.nponderwijs.nl beschikbaar gesteld zou worden. Aan het eind van 2021 werd duidelijk dat er meer 
gelden beschikbaar gesteld zouden worden dan in het Plan van Aanpak weergegeven.
De Medezeggenschapsraad stemde in juni 2021 in met het Plan van Aanpak-NPO voor het Emelwerda College.

Sterk Techniek Onderwijs (STO)
De overheid heeft extra gelden uitgetrokken voor het versterken van de positie van techniek op het vmbo als basis van het 
beroepsonderwijs. Dit geld komt beschikbaar in verschillende fases: de aanloop- en transitiefase, waarna een structurele 
inbedding moet hebben plaatsgevonden. In 2020 begon de transitiefase (2020-2024) waarin het Emelwerda College, 
samen met andere scholen in de regio en het bedrijfsleven, een projectplan geschreven heeft in het kader van Sterk 
Techniek Onderwijs (STO) om het techniekonderwijs in de regio Urk/Noordoostpolder een boost te geven en een goede 
aansluiting met het MBO en de arbeidsmarkt te garanderen. 
Het projectplan Sterk Techniek Onderwijs (STO) Noordoostpolder/Urk staat geregistreerd onder STO-nummer 19075H en 
het Emelwerda College is penvoerder van het project. 
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Er lopen op dit moment een aantal grote projecten vanuit dit STO-plan Noordoostpolder-Urk: 
• De pilot praktijkgericht-programma voor GL en TL loopt bij Bonifatius Mavo, Berechja College en het Emelwerda 

College;
• De verschillende scholen krijgen subsidie vanuit de regiodeal;
• Daarnaast zijn er extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 

Op inhoud en schoolniveau zijn de verschillende projecten, die hieraan verbonden zijn, gescheiden. De grootste uitdaging 
op dit vlak ligt in het gescheiden houden van de investeringen omdat, zeker in de ondersteunende middelen, overlap 
mogelijk is. De project(administratie)organisatie vanuit de penvoerder Emelwerda College, heeft hier zicht op en heeft 
korte lijnen met de projectleider en aangesloten scholen.
Sterk Techniek Onderwijs (STO) Noordoostpolder/Urk heeft, ondanks de tegenslag van corona in 2021, een succesvol 
verloop gehad. De samenwerking tussen de vmbo-scholen op Urk en in de Noordoostpolder, waaronder het Berechja 
College, en het bedrijfsleven was en is nog steeds sterk en typeerde zich ook in 2021 als betrokken en energiek.   
Belangrijk leerpunt in deze samenwerking is gebleken, dat het STO-project niet geleid moet worden als een 
onderwijskundig project, maar dat directe betrokkenheid vanaf de start en invloed van het bedrijfsleven van vitaal belang 
is. Dit inzicht is mede tot stand gekomen door de ingerichte adviesraad en is opgepakt door de werkgroepen.
De verschillende werkgroepen hebben in 2021 goede voortgang bereikt in de geplande doelen. Deze periode stond in 
het teken van de ontwikkeling van diverse activiteiten en doorlopende leerlijnen. Dit kon onafhankelijk van de beperking 
van de corona-periode doorgaan. Alleen daar waar de stages/gastlessen fysiek onmogelijk waren, konden deze nog niet 
uitgevoerd worden en ging de focus naar de ontwikkeling van de onderlinge relaties en afspraken, om de uitvoering 
in schooljaar 2021-2022 te optimaliseren. Dit had en heeft geen effect op de begroting, maar wel op het percentage 
cofinanciering.	
Successen zijn er in 2021 geweest in de vorm van het aanbieden van nieuwe keuzevakken in samenwerking met het lokale 
bedrijfsleven (o.a. koudetechniek) en de nieuwe doorlopende leerlijnen met het MBO. Ook de geplande inrichting van 
zogenaamde “technolabs” is in 2021 conform plan uitgevoerd. 
Er zijn in 2021 geen grote veranderingen in de regio geweest, die van invloed zijn op het oorspronkelijke plan en de 
regiovisie van de aanvraag; aanpassing is in 2021 niet nodig geweest. 
STO Noordoostpolder/Urk heeft, ondanks de tegenslag van corona in 2021 een succesvol vervolg gehad. De samenwerking 
tussen scholen en het bedrijfsleven is nog steeds sterk en typeert zich als betrokken en energiek. 
De volgende stap is de plannen die in deze ontwikkelfase zijn uitgewerkt over te zetten naar de praktische uitvoering. Pas 
hierna kunnen effecten gemeten worden en kunnen activiteiten waar nodig, worden bijgestuurd.

In het najaar van 2021 werd door de penvoerder STO-Noordoostpolder/Urk een voortgangsrapportage opgesteld en 
gestuurd naar de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (van het ministerie van VWS). Hierin rapporteerde de 
penvoerder met betrekking tot de activiteiten die van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 zijn uitgevoerd. Daarnaast werd in de 
voortgangsrapportage een nadere invulling van de activiteiten en begroting voor de resterende subsidieperiode gegeven. 
De rapportage gaf verder inzicht in de uitgevoerde activiteiten, de behaalde mijlpalen en de nog te nemen stappen om 
tijdig de beoogde doelen te behalen.

Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim
Het kabinet stelt in 2021 een bedrag van € 88 miljoen beschikbaar aan schoolbesturen om hun strategisch 
personeelsbeleid te versterken, aansluitend op hun onderwijskundige koers. Elk schoolbestuur heeft als opdracht werk 
te maken van de versterking van het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast kan het bestuur kiezen voor begeleiding 
van startende docenten en/of startende schoolleiders ofwel duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid. Voor het 
Emelwerda College is voor 1316 leerlingen per leerling € 118 ontvangen. Dit geld is besteed aan de begeleiding van 
startende docenten, duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid. Tevens is er in 2021 gestart met de professionalisering en 
modernisering van de ondersteuningsorganisatie.

Subsidieprogramma’s/inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
De gelden vanuit IOP zijn in schooljaar 2020 - 2021 ingezet om leerlingen op vakniveau extra ondersteuning te bieden. Dit 
kan zijn het wegwerken van achterstanden die ontstaan zijn, of extra ondersteuningsvragen die mede ontstaan zijn vanuit 
het hybride/online lesgeven.
Dit is vormgegeven door de inrichting van extra ondersteuningslessen door vakdocenten en generieke ondersteuning. Er 
zijn geen externe partners betrokken geweest in dit proces.
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6.4.3. Investeringen
Voor de komende jaren wordt vooral geïnvesteerd in de nieuwbouw, die naar verwachting voor het Emelwerda-deel in 
2024 betrokken zal gaan worden. Naast de bijdrage die van de school wordt gevraagd zal dit ook voorbereidingskosten 
met zich meebrengen. Maar ook de inrichting zal een investering vragen. 
Tot die tijd wordt minimaal geïnvesteerd in de huidige gebouwen. Voor het gebouw van het Vakcollege, dat niet gesloopt 
gaat worden, ligt een vraagstuk met betrekking tot de ventilatie. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de investering is die 
hiervoor gevraagd wordt. 

6.4.4. Treasury
Het	treasurybeleid	is	gericht	op	het	beheren	van	de	middelen,	zodanig	dat	de	financiële	risico’s	zo	veel	mogelijk	worden	
beperkt	tegen	een	zo	hoog	mogelijk	rendement	en	zo	laag	mogelijke	financieringskosten.	Hierbij	staat	het	primaire	doel	
van de school, het verlenen van onderwijs, voorop en dient altijd geborgd te zijn. De algemene doelstellingen van de 
treasuryfunctie	is	het	waarborgen	van	de	financiële	continuïteit	van	de	organisatie	door:

• Het zorgen voor voldoende liquiditeit door de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen 
acceptabele condities op korte (één boekjaar) en lange termijn;

•	 Het	minimaliseren	van	de	kosten	van	het	verkrijgen	en	houden	van	financiële	middelen;	
•	 Het	optimaliseren	van	het	rendement	van	eventuele	tijdelijk	overtollige	liquide	financiële	middelen;
•	 Het	beheersen	van	financiële	risico’s	die	aan	de	financiële	posities	en	geldstromen	zijn	verbonden.

Het treasurybeleid draagt bij aan het voldoen aan de wet- en regelgeving door:
• Het registreren van transacties in de administratie;
• Een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van het treasurybeleid; 
• het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande;
• het schoolbestuur niet op te laten treden als bankier.

In 2021 is er niet belegd in aandelen of andere beleggingen. De overtollige middelen zijn afgestort bij Schatkistbankieren 
van het Ministerie van Financiën. Met het oog op de wens om over de middelen te kunnen beschikken indien dit nodig 
zou blijken te zijn en de lage vergoeding voor het lang vastzetten van gelden zijn de gelden direct opvraagbaar. Binnen de 
administratie wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke en private gelden. In de bestemmingsreserve private gelden 
hebben zich dit jaar geen mutaties voorgedaan.
De verantwoording van de treasury-activiteiten vindt plaats in het Bestuursverslag. In 2021 zijn er geen wijzigingen 
geweest in het beleid ten aanzien van deze activiteiten ten opzichte van voorgaande jaren en in de huidige economische 
omstandigheden zijn er geen voornemens dit beleid aan te passen.

6.5. RISICOMANAGEMENT 
Binnen elke organisatie is er sprake van risico’s. Een risico in bedrijfseconomische zin is een mogelijke ontwikkeling in de 
toekomst die van invloed is op de bedrijfsvoering en zelfs de continuïteit van de organisatie kan bedreigen, waarbij sprake 
is	van	een	tijdelijk	of	permanent	nadelig	effect	op	de	financiële	huishouding.	
Risico’s dienen te worden onderkend en gemanaged anders loopt de school het gevaar door onverwachte ontwikkelingen 
te worden overvallen. Deze beheersing van risico’s ligt in de relatie tussen de doelstellingen van de organisatie en de 
interne beheersingscomponenten. De doelstellingen zijn in hoofdzaak verwoord in de missie en visie van de school. 
Het geheel van voorschriften, procedures en rapportages vormt de interne beheersing met als doel het borgen van de 
compliance en het behalen van de doelstellingen.
De risico’s kunnen het behalen van de doelstellingen van de school bedreigen. Deze bedreigingen kunnen gelegen zijn 
in de strategische beslissingen die de missie en visie dienen te ondersteunen. Daarnaast worden bedreigingen in de 
operationele	doelen	en	een	efficiënte	en	effectieve	uitvoering	onderkend.	Belangrijk	is	dat	de	organisatie	borgt	dat	aan	
wet- en regelgeving wordt voldaan en dat de informatie betrouwbaar is. 
Het bestuur van het Emelwerda College acht het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering 
beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten 
te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de 
vermogenspositie van de organisatie. Vanuit de code goed onderwijsbestuur (2019) schrijven de volgende artikelen voor 
om regelmatig aandacht te besteden aan risicomanagement:
Code Goed Onderwijsbestuur (artikel 15 lid 4) “Het schoolbestuur onderzoekt periodiek en op gestructureerde wijze welke 
onzekere factoren het realiseren van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen staan”.
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Wetgeving Jaarrekening (RJ660 – 406) “Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de aanwezigheid en werking van 
het interne risicobeheersing systeem”.

Nut en noodzaak van risicomanagement vallen grofweg uiteen in twee hoofddoelstellingen: 
1. Het onderkennen van de risico’s en het vandaar uit treffen van adequate maatregelen;
2. Risico-inventarisatie als onderbouwing van het weerstandsvermogen.

Eind 2020 is, samen met stakeholders, een inventarisatie gemaakt van de te verwachte risico’s. Vanuit deze inventarisatie 
zijn de belangrijkste risico’s die onderkend zijn:

GEBIED GEBEURTENIS KANS GEVOLG BIJ OPTREDEN BEHEERSMAATREGEL
FINANCIEEL Hogere leerlingenkrimp dan 

waarmee in de begroting c.q. 
formatie rekening is gehouden

50% Lagere bekostiging; 
kostenremanentie (kosten 
dalen langzamer dan de 
inkomsten); mindset: ‘krimp 
= falen’ (negatieve spiraal). 
Blijft de school op termijn 
groot genoeg om het 
huidige onderwijsaanbod in 
diversiteit te continueren? 
En alle functies in stand te 
houden?

(meerjaren)begroting, lange 
termijn prognoses, kortduren-
de contracten afsluiten.

ONDERWIJS Kwaliteit van onderwijs blijft 
achter bij doelstellingen

50% Hogere werkdruk; extra 
inzet van middelen; onrust; 
verscherpt toezicht inspectie 
(zwakke school); door 
imagoschade verminderde 
belangstelling; minder 
inkomsten

Kwaliteitszorg: monitoren en 
adviseren

FINANCIEEL Wegvallen van inkomsten 
(rijksbijdragen en andere 
baten, zoals subsidies, 
detacheringen, enz.) Met name 
het vereveningseffect van het 
Samenwerkingsverband is een 
risico voor Emelwerda

90% Kostenremanentie: kosten da-
len trager dan de inkomsten

Volgen van ontwikkelingen 
en waar mogelijk lobbyen bij 
beleidsmakers.

PERSONEEL Hoog ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid (> 10%)

10% Hogere vervangingskosten; 
geen (kwantiteit) geschikte 
(kwaliteit) vervangers te 
vinden (arbeidskrapte en 
WWZ); uitval van lessen; 
verlies van kwaliteit; onrust

Verzuimbeleid: monitoren en 
adviseren. HRM

FINANCIEEL Kostenoverschrijdingen bij 
nieuwbouw Campus

75% Hogere (niet geplande) 
uitgaven voor inhaalslag; 
rommelige tijd duurt langer; 
lesuitval; kwaliteitsverlies; 
grotere druk op toekomstige 
exploitatie; bezuinigingen op 
kritische processen.

Reserves aanhouden

ONDERWIJS Onvoldoende uitwerking 
van strategische keuzes 
en onderwijsconcept bij 
nieuwbouw

10% De school blijft achter in 
ontwikkeling. Imagoverlies 
en daardoor mogelijk verlies 
leerlingen

Actief meewerken in project- 
en werkgroepen

FINANCIEEL Kostenoverschrijdingen bij 
inrichting van nieuwbouw 
(inventaris volgens 
onderwijsconcept)

75% Het potentieel van het 
nieuwe gebouw wordt 
onvoldoende benut. 
Budgetoverschrijding. 
Imagoverslechtering

Reserves aanhouden
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Per risico is vastgesteld welke beheersmaatregel wordt ingezet. Hiernaast is het aanhouden van voldoende 
weerstandsvermogen	nodig	om	de	continuïteit	van	de	organisatie	te	borgen.	Op	basis	van	de	kwantificatie	van	de	
geïdentificeerde	risico’s	wordt	in	deze	fase	van	risicomanagement	een	beschikbare	weerstandscapaciteit	van	circa	€	
1.631.000 aangehouden, wat overeenkomt met een percentage van 12,6% van de rijksbijdragen (peil Jaarrekening 2019). 
Doorgerekend op basis van de vermoedelijke uitkomst wordt dit 13,6% en een weerstandsratio van 1,8%.

Interne beheersing
In de beheersing van risico’s wordt aan risico’s met de grootste impact extra prioriteit gegeven in het effectueren van 
beheersingsmaatregelen. Het verlagen van deze risico’s heeft een grote invloed op de benodigde weerstandscapaciteit. De 
drie grootste risico’s worden daarom meegenomen in de managementrapportages.
Beheersingsmaatregelen worden verder opgenomen in jaarplannen en zo nodig jaarlijks in de begroting. Zo wordt 
risicomanagement geborgd in de jaarcyclus. 
Het stelsel van interne beheersingsmaatregelen is op het Emelwerda College zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de 
wettelijke eisen en dat het adequate informatie biedt. Er vinden regelmatig controles plaats door de Onderwijsinspectie. 
Bij de inrichting van het systeem is aansluiting gezocht bij de kwaliteitsgebieden van het vernieuwde Onderzoekkader van 
de Onderwijsinspectie. Het onderwijsproces, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg worden voornamelijk beheerst 
in	het	kwaliteitszorgsysteem.	Het	schoolklimaat	en	financieel	beheer	worden	voornamelijk	beheerst	door	de	planning-	en	
control cyclus. De school zit in een periode waarin wordt gewerkt aan het op orde brengen van de basiskwaliteit van het 
onderwijs. De inhoud van het planning- en controlsysteem vertoont een gelijke ontwikkeling. Het beleid is erop gericht dit 
systeem verder te professionaliseren.
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RESULTAATGEBIEDEN
7. Klanten en partners
De waardering door partners en stakeholders waarmee wordt samengewerkt, is van groot belang voor het succesvol 
presteren van de organisatie. Wat is hun mening over de samenwerking? En wat mag de organisatie voor de toekomst van 
hen verwachten?

7.1. LEERLINGENAANTALLEN
Het	ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap	(OCW)	draagt	zorg	voor	het	overgrote	deel	van	de	financiële	
inkomsten van de school in de vorm van de Rijksbijdragen. In de door het ministerie gehanteerde systematiek is 
het leerlingenaantal van doorslaggevende betekenis. Als teldatum wordt 1 oktober van elk jaar aangehouden. In de 
onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal in de afgelopen jaren aangegeven. De ontwikkeling in 
leerlingenaantal is een belangrijke indicator binnen de risicoanalyse. 
Het	leerlingenaantal	van	het	Emelwerda	College	is	de	afgelopen	jaren	teruggelopen.	Door	demografische	ontwikkelingen	
is de verwachting dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zal teruglopen. De inzet is te streven naar een 
gelijk of toenemend marktaandeel. Om een schatting van de ontwikkeling te kunnen maken zijn er verschillende 
marktonderzoeken gedaan. Op basis van deze data gaan wij uit van de volgende ontwikkeling:
 
Uit	demografische	onderzoeken	blijkt	dat	het	komende	jaar	het	aantal	kinderen	in	de	leeftijd	van	de	middelbare	school	in	
de gemeente Noordoostpolder zal dalen om daarna te stabiliseren. 

7.2. SAMENWERKING
Voor de strategische positionering van het Emelwerda College is het relevant te onderkennen dat het Emelwerda College 
wordt omgeven door meerdere scholen in de nabije omgeving:

• Het Berechja College waarmee in een personele unie wordt samengewerkt in de havo-afdeling, staf- en 
ondersteunende diensten;

• Het mbo is vertegenwoordigd met de vestiging van ROC Friese Poort in Emmeloord. ROC Friese Poort kent ook een 
vestiging op Urk; 

• Het Vakcollege Noordoostpolder in Emmeloord is een samenwerkingsschool tussen de VariO- onderwijsgroep en 
het	Emelwerda	College.	Er	worden	vier	profielen	aangeboden:	zorg	en	welzijn	(Z&W),	economie	en	ondernemen	
(E&O), bouwen/wonen en interieur (BWI), produceren/installeren en energie (PIE);

• Binnen de regio verzorgt Aeres in Emmeloord het “groen onderwijs”. Bij deze school is ook het praktijkonderwijs 
ondergebracht. Aeres heeft evenals het Emelwerda College en het Berechja College in Emmeloord een licentie voor 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo); 

• De VariO-onderwijsgroep verzorgt met het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en Lemmer openbaar onderwijs in alle 
afdelingen. De Bonifatius mavo is een categorale mavo met de RK-signatuur; 

• Het reformatorisch onderwijs is met een nevenvestiging van de scholengemeenschap Pieter Zandt op Urk aanwezig;

• Samen met 14 scholen voor Christelijk en Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland en de 
Noordoostpolder vormt het Berechja College de onderwijsgroep Fricolore. De scholen werken samen om het 
onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen;
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• Samenwerkingsverband Stichting Aandacht+. De Stichting Aandacht+ is het samenwerkingsverband voor de VO-
scholen op Urk, in Emmeloord en Lemmer. Het samenwerkingsverband kent een algemeen en dagelijks bestuur, 
bestaand uit bestuurders van de VO-scholen. Er is regelmatig bestuurlijk overleg. De stichting heeft een directeur 
in dienst, die de dagelijkse leiding heeft. De directeuren van de deelnemende scholen overleggen ieder kwartaal. 
Gezamenlijk zijn zij in de regio verantwoordelijk voor het organiseren van passend onderwijs voor leerlingen met 
een ondersteuningsbehoefte. In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenwerking. Voor de komende jaren 
zal de samenwerking op dezelfde manier worden voortgezet.

In 2021 is het Emelwerda College geen nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en is er geen inhoudelijke wijziging 
opgetreden in de bestaande samenwerkingen. 

7.3. KLACHTENREGELING
In oktober 2021 is de klachtenregeling van het Emelwerda College herijkt. In een vernieuwd protocol wordt beschreven 
wat	de	weg	is	om	een	officiële	klacht	in	te	dienen.	Nieuw	in	deze	klachtenregeling	is	het	benoemen	van	een	externe	
vertrouwenspersoon en het zich als school aansluiten bij de Landelijke klachtencommissie Geschillencommissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO). De MR heeft ingestemd met de nieuwe klachtenregeling die te vinden is op de website van 
de school. 
Eind 2021 is één klacht binnengekomen die conform de klachtenregeling en vastgelegde procedure is behandeld. 

7.4. AVG
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2021 een monitorrapportage gemaakt op 
basis van analyse van naleving van de privacywet- en regelgeving door het Emelwerda College. De focuspunten, adviezen 
en aanbevelingen uit de monitorrapportage zijn vanaf dat moment in prioritering uitgewerkt in een jaarplan-AVG.



emelwerda
college Samen ontwikkelen we jouw talenten!

Bestuursverlsag 2021 • 31

8. Verbeteren en vernieuwen
Het aandachtsgebied ‘Verbeteren en vernieuwen’ gaat over de veranderaanpak die de organisatie hanteert om kansen voor 
verbetering en vernieuwing te benutten in verhouding tot de bestaande cultuur in de organisatie en hoe we deze aanpak 
afstemmen op de te bereiken doelen en de mate van betrokkenheid van medewerkers en stakeholders. Veranderingen in 
de omgeving doen voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie. Verbeteren en vernieuwen is 
(daarom) een continu proces.

8.1. TOEKOMSTONTWIKKELINGEN
Het onderwijs in Nederland in sterk in beweging. Veel scholen in Nederland voeren nieuwe onderwijsconcepten in. 
Belangrijke elementen daarbij zijn: verhogen van de motivatie van leerlingen, een andere kijk op toetsing in het onderwijs, 
effectief gebruik maken van digitale mogelijkheden voor bijvoorbeeld adaptief leren, aansluiten bij de buitenwereld en het 
bieden van meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen om zelf vakken te kunnen volgen.  
In het algemeen wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van onderwijs, maar daarnaast spelen ook zaken als 
lerarentekort en veiligheid op school een belangrijke rol. Steeds vaker komen incidenten in de media waardoor de school 
weer in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Ook veranderingen als ‘passend onderwijs’ en de aansluiting 
op vervolgopleidingen zijn zaken die op het Berechja College speciale aandacht krijgen. De school wil midden in de 
samenleving staan en volgt al deze ontwikkelingen op de voet.
Naast het verbeteren van de onderwijskwaliteit liggen er de komende jaren uitdagingen voor het Emelwerda College:
•	 Hoe	de	organisatie	visionair	te	besturen	vanuit	de	maatschappelijke	opdracht	versus	de	financiële	uitdagingen	

(controlling);
• Duurzaam verankeren van de (cultuur)verandering en kwaliteitsborging in de organisatie van het Emelwerda College;
•	 Verantwoordelijkheid	nemen	en	verantwoording	afleggen	in	een	ondernemende,	lerende	organisatie	als	matrix	voor	de	

organisatie versus controle in een politiek-ambtelijke organisatie.

8.2. ONDERWIJSONTWIKKELING
Het onderwijs op het Emelwerda College heeft zich naast de ontwikkeling van de maatschappelijke diensttijd, de pilot 
van de Nieuwe Leerweg het afgelopen jaar 2021 vooral toegespitst op de onderwijskwaliteit in het primaire proces. 
Verbetering van het pedagogisch handelen en zicht op begeleiding en ontwikkeling van leerlingen zal speerpunt 
zijn in de komende jaren. Digitale leermiddelen en blended learning zijn daarbij niet meer weg te denken in de 
dagelijkse schoolpraktijk en het gebruik hiervan zal een steeds grotere rol gaan spelen.  Het borgen van kwaliteit in de 
kwaliteitsstructuur van een professionele cultuur is echter een primair aandachtspunt, zodat leerlingen optimaal kunnen 
leren en ontwikkelen.
Daarnaast blijft de vraag naar structureel meer geld voor het onderwijs om de werkdruk te verlagen ook een punt van 
aandacht. 

8.3. MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT – CODE GOED ONDERWIJSBESTUUR VO
Samenwerking in netwerken en in de keten is daarom nodig om met de complexiteit in de samenleving en 
maatschappelijke vraagstukken om te gaan. De code goed onderwijsbestuur VO (2019) benoemt daarin ook de 
maatschappelijke opdracht van het onderwijs:
“Met onderwijs van hoge kwaliteit, dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat aantoonbaar 
aansluit op de behoeften van leerlingen en de bredere omgeving van de school, creëren scholen publieke waarde. Allen 
die bij het onderwijs betrokken zijn, zijn verenigd in hun streven naar dit goede onderwijs.”
Het Emelwerda College heeft een actieve visie op de maatschappelijke opdracht.

Visie maatschappelijke opdracht Emelwerda College
In de visie op de maatschappelijke opdracht schrijft het Emelwerda College dat ouders op de school vertrouwen, net als 
het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Zij vertrouwen erop dat leerlingen worden voorbereid om hun plek te vinden in 
het werkveld en de samenleving. Dat vertrouwen wil de school waarmaken, in goede samenwerking met alle betrokkenen 
in en rond de school – en in het bijzonder de leerling. Het Emelwerda College wil dat leerlingen betekenis ervaren, 
opdat zij betekenis kunnen geven. De school wil ondernemend onderwijs bieden, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot 
ondernemende werknemers en burgers. Jonge mensen die de wereld vol vertrouwen tegemoet treden en er hun bijdrage 
aan leveren.
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Werken aan de maatschappelijke opdracht
Het Emelwerda College is gelegitimeerd om aan de maatschappelijke opdracht te werken met de samenwerkingspartners 
van overheid, ondernemers en middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. De school is daar vanuit haar capaciteit 
als organisatie adequaat op ingericht en heeft de juiste, professionele medewerkers om maatschappelijke meerwaarde te 
creëren.
De noodzakelijke steun als legitimatie ontvangt de school hiervoor van samenwerkingspartners. In wederkerigheid stellen 
zij de school in de gelegenheid om het onderwijs aan te bieden zoals dat in de visie van het Emelwerda College verwoord 
is. Het creëren van betekenisvol onderwijs vindt niet alleen in de klaslokalen van de school plaats, maar in samenwerking 
mét en ook ín de omgeving van school.
In de maatschappelijke diensttijd wordt in de Noordoostpolder samengewerkt met de stichting Carrefour als 
welzijnsgroep Noordoostpolder om samen mensen maatschappelijk te inspireren en te verbinden, uitgaand van de eigen 
kracht en die van de omgeving.

Bestuurlijke opdracht
Het realiseren van maatschappelijke waarde is een complex vraagstuk, dat het Emelwerda College in haar onderwijs niet 
alleen kan creëren. De school is daarin afhankelijk van de samenwerking van de netwerken waar zij deel van uitmaakt 
in verbinding met de samenwerkingspartners om dit te concretiseren, gerelateerd aan de visie van de school. Ouders, 
overheid, ondernemers zijn als stakeholders van groot belang voor het onderwijs. De netwerken van de Bèta Challenge, 
het Technasium, de samenwerking met ROC Friese Poort in Emmeloord, het maritiem cluster, innovatiecluster en 
agrofoodcluster geven een krachtige impuls aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. 
Support van de samenwerkingspartners is voor het Emelwerda College onontbeerlijk in het creëren en inrichten van 
ondernemend en betekenisvol onderwijs. Het nut van betekenisvol haakt aan bij de noodzaak voor de gemeente 
Noordoostpolder alsmede de provincie Flevoland in verband met talentbehoud in de regio. Zo is er wederzijdse betekenis 
voor de samenwerkingspartners waarmee samen wordt gewerkt.

8.4. BESTUURLIJKE NETWERKEN
Het bestuur van het Emelwerda College participeert in de volgende bestuurlijke netwerken:

 Bestuurdersnetwerk Fricolore;
 LEA van de gemeente Noordoostpolder;
 Algemeen Bestuur van samenwerkingsverband Aandacht+ (toezichthoudend lid);
 Bestuurdersnetwerk Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs (PoVo) Urk/NOP;
 Boeien, Binden, Borgen: een bestuurdersnetwerk van Ondernemers, Overheid en Onderwijs (triple helix) in de regio 

Urk/NOP dat zich richt op de volle breedte van de sector techniek (innovatiecluster, agrofoodcluster, maritiem 
cluster);

 Penvoerder van Sterk Techniek Onderwijs in de Noordoostpolder en op Urk.

8.5. COVID-19
De impact van COVID-19 op output en outcome van en welbevinden binnen het onderwijs zijn meerjarig en nu nog niet 
volledig te overzien. Het Nationaal Programma Onderwijs geeft ook de komende jaren onderwijskundige bouwstenen voor 
sociaal herstelbeleid waarin duurzame onderwijsverbeteringen een issue van belang zullen zijn. 
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9. Financieel verslag
De continuïteit van de organisatie wordt uiteindelijk bepaald door degenen die zeggenschap hebben over de organisatie. 
Dit	zijn	bestuur	en	financiers.	Vanuit	hun	verantwoordelijkheid,	visie	en	belangen	geven	zij	richting	en	stellen	zij	financiën	
ter	beschikking.	Bestuur	en	financiers	vormen	zich	een	oordeel	over	de	totale	prestatie	van	de	organisatie.	De	nadruk	ligt	
daarbij op het behalen van de strategische doelstellingen, de marktpositie en (de voorspelbaarheid van) het rendement op 
het geïnvesteerd vermogen.

9.1. BALANS

Balans 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
X € 1000  € % € % € %

Vaste activa 1.995 21 1.439 15 1.290 13
Vlottende activa 335 4 682 7 526 5
Liquide middelen 7.049 75 7.616 78 8.307 82
Totaal actief 9.379 100 9.737 100 10.123 100

Eigen vermogen (publiek) 4.252 45 4.001 42 3.905 39
Eigen vermogen (privaat) 816 9 816 8 816 8
Voorzieningen 2.470 26 2.564 26 2.754 27
Kortlopende schulden 1.841 20 2.356 24 2.648 26
Totaal passief 9.379 100 9.737 100 10.123 100

De kortlopende schulden zijn verder opgelopen doordat er nog steeds een groot deel van de in 2020 en 2021 ontvangen 
STO-subsidie niet is besteed. Coronamaatregelen hebben een rem op de uitvoer van projecten gezet. In het vierde 
kwartaal van 2021 is er al een inhaalslag van activiteiten gerealiseerd. Dit zet verder door in 2022.

Het eigen vermogen bestaat uit privaat en publiek vermogen. Er zijn geen mutaties in het private vermogen geweest. Het 
publieke vermogen bestaat uit algemene en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve inzake de decembergelden is 
vrijgevallen in 2021.  In 2021 is €922.000 aan NPO gelden ontvangen. Hiervan is voor €500.000 een bestemmingsreserve 
gevormd. Het negatieve resultaat is ten laste van de vrije reserves gebracht.

Jaarlijks worden de ontwikkelingen van de algemene reserve en fondsen kritisch beoordeeld en wordt nagegaan of en 
in welke mate het vermogen op peil is, om tegenvallers op te vangen. Ook wordt gelet op de eigen vermogenspositie in 
relatie tot de vastgelegde activa en aangegane verplichtingen. In 2020 is een risicoanalyse uitgevoerd om beleid in te 
richten om de vermogenspositie in balans te houden met de noodzaak om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen en 
daarmee de toekomst van de instelling blijvend te garanderen.

Voorzieningen dienen opgenomen te worden tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. Er is een voorziening gevormd voor de verwachte uitgaven voor:

• uitkeringen aan personeel in verband met een diensttijd-jubileum
• opname van spaarverlofuren
• opname van rechten vanuit het levensfasebewust personeelsbudget (LPB)
• groot onderhoud van de gebouwen

De	positieve	cashflow	wordt	toegevoegd	aan	de	liquide	middelen.	Bij	de	geplande	nieuwbouw	wordt	een	bijdrage	van	
de school in de kosten verwacht. Dit brengt met zich mee dat in 2023 en 2024 een groot bedrag aan liquide middelen 
beschikbaar moet zijn. De liquide middelen worden beheerd in overeenstemming met het treasury-statuut. Het vermogen 
bestaat	volledig	uit	eigen	vermogen	en	er	is	geen	vreemd	vermogen	aangetrokken	voor	interne	financiering.
Er	wordt	in	de	komende	jaren	geen	belangrijke	wijziging	in	de	financieringsstructuur	en	de	vermogenspositie	verwacht.	
De resultaten zullen leiden tot een toename van de liquide middelen en daarbij zullen de verwachte investeringen een 
afname veroorzaken.
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9.2. EXPLOITATIE

Resultatenrekening  2019 2020 2021
(x € 1000) € % € % € %

Rijksbijdragen 12.948 94 12.373 95 13.086 95
Overige overheidsbijdragen 16 0 6 0 14 0
Overige baten 875 6 631 5 701 5
Totale baten 13.839 100 13.010 100 13.801 100
      
Personeelslasten 10.220 74 10.425 80 10.947 79
Afschrijvingen 511 4 603 5 345 2
Huisvestingslasten 845 6 934 7 867 6
Overige lasten 1.515 11 1.289 10 1.726 13
Totale lasten 13.091 95 13.251 102 13.885 101
      
Saldo baten en lasten 748 5 -241 -2 -84 -1
Financiële baten en lasten 3 0 -10 0 -11 0
Resultaat 751 5 -251 -2 -95 -1

Ondanks dat er minder leerlingen binnen de school zijn is de bekostiging hoger. Dit wordt veroorzaakt door de ontvangen 
gelden inzake het Nationaal Programma Onderwijs (coronagelden). Ondanks de daling van het aantal ingeschreven 
leerlingen zijn de personeelskosten hoger, omdat er is ingezet op extra ondersteuning en begeleiding van leerlingen en 
personeelsleden.

De post afschrijvingen is fors gedaald aangezien de boeken voorheen in eigendom waren en in heel 2021 in bruikleen 
zijn. De overige lasten zijn mede door de huur van boeken toegenomen. Een andere oorzaak hiervoor is de toename van 
beleid- en advieskosten inzake de herstelopdracht voor de havo-afdeling en het duurzaam verbeteren van het onderwijs. 
De huisvestingskosten waren in 2020 verhoogd, maar zijn in 2021 weer op gelijk niveau als in 2019.
Het resultaat over 2021 geeft de volgende afwijking met de begroting:

Resulatenrekening 
(x € 1000) Begroot Gerealiseerd Afwijking

Rijksbijdragen 11.341 13.086 1.745
Overige overheidsbijdragen 14 14 0
Overige baten 875 701 -174
Totale baten 12.230 13.801 1.571
   
Personeelslasten 9.497 10.947 1.450
Afschrijvingen 365 345 -20
Huisvestingslasten 937 867 -70
Overige lasten 1.725 1.726 1
Totale lasten 12.524 13.885 1.361
   
Saldo baten en lasten -295 -84 213
Financiële baten en lasten 0 -11 -13
Resultaat -295 -95 200

De afwijking met de begroting ligt hoofdzakelijk in de hogere ontvangen Rijksbijdragen. Een groot gedeelte hiervan 
heeft betrekking op de ontvangen NPO gelden. Hier tegenover staan personeelskosten die niet in de begroting zijn 
meegenomen. 
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9.3. LIQUIDITEIT

X € 1000 2020 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -241 -82
Afschrijvingen 469 349
Mutatie voorzieningen  94 189
Voorraden 16 -3
Vorderingen -363 159
Schulden 515 292
Rente -10 -13
Kasstroom uit operationele activiteiten 480 891

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
Investeringen in materiële vaste activa -247 -200
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.178 0
Afschrijvingen over desinvesteringen -844 0
Overige investeringsactiviteiten 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 87 -200

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  
Opgenomen leningen 0 0
Aflossing	langlopende	schulden	 0	 0
Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	 0	 0

Mutatie in liquide middelen 567 691

Dit overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De vrijgekomen kasstromen worden toegevoegd aan de 
liquide middelen die eind 2021 ruim € 8.307.000 zijn. Dit saldo is verminderd met het private vermogen gestald bij 
Schatkistbankieren. Er is geen vreemd vermogen aangetrokken en het is ook niet de verwachting dat het beleid hierin op 
korte termijn wijzigt. 

9.4. KENGETALLEN
De	vermogens-	c.q.	financieringsverhoudingen	zoals	blijken	uit	de	balans	kunnen	als	volgt	worden	samengevat:

Ratio’s  2019 2020 2021

Weerstandsvermogen  
Eigen vermogen/Totale baten 37 35 34

Solvabiliteit
Eigen vermogen/Totaal vermogen 54 48 46

Current ratio
Vlottende activa/Vlottende passiva 4 3 3

Rentabiliteit
Resultaat/Totale baten 5 0 0

Kapitalisatiefactor 66 71 72
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Weerstandsvermogen
Het	weerstandsvermogen	geeft	een	indicatie	van	de	financiële	veerkracht	ten	aanzien	van	onvoorzienbare	risico’s.	Door	
het	bestuur	wordt	het	algehele	risicoprofiel	van	de	school	laag	tot	gemiddeld	ingeschat.	Met	het	oog	hierop	is	een	
weerstandsvermogen tussen de 25 en 30 gewenst. Dit jaar komt het weerstandsvermogen hoger uit door de reserveringen 
voor nieuwbouw. De verwachting is dat dit binnen 2 jaar wordt aangesproken.
De afgelopen jaren heeft de Stichting overschotten in de resultaten gereserveerd voor de eigen bijdrage die gevraagd zal 
gaan worden bij de nieuwbouw in een bestemmingsreserve. Daarnaast zijn resultaten gereserveerd voor het opvangen 
van de krimp. De door de Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde rekenmethode geeft aan dat er mogelijk sprake is van 
bovenmatig	eigen	vermogen.	De	afloop	van	de	bestemmingsreserve	en	het	opvangen	van	de	verliezen	door	krimp	zal	
leiden tot een lager eigen vermogen. Hierdoor zal de signaleringswaarde meer in lijn komen met het gemiddelde van vo-
scholen in Nederland

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft een indruk van de totale betalingscapaciteit om alle schuldeisers te kunnen voldoen. De solvabiliteit 
wordt uitgedrukt in de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Door het positieve 
resultaat is de solvabiliteit in dit jaar verder verbeterd. 

Current ratio
De current ratio geeft de liquiditeit weer en is een indicatie of aan de betalingsverplichtingen op korte termijn kan 
worden voldaan. De current ratio wordt berekend door de verhouding te nemen tussen de vlottende activa en de vlottende 
passiva. De current ratio is dit jaar iets teruggelopen door het negatieve resultaat.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor is berekend volgens de door de VO-raad ontwikkelde format. Het geeft een inzicht in de 
ontwikkeling	van	de	financiële	kengetallen	door	naar	de	samenhang	tussen	de	verschillende	functies	te	kijken.	Een	
wijziging in de ene functie heeft gevolgen voor een andere. 
Het vermogen van de organisatie ligt vast in de materiële vaste activa. De kapitalisatiefactor is hoog in vergelijking met 
normatief door een hoge component van de bufferfunctie. Er is beleidsmatig gekozen voor het opbouwen van een buffer 
om de risico’s te kunnen ondervangen. Aangezien ook gekozen is om te sparen voor uitgaven bij de nieuwbouw ziet men 
dat de buffercapaciteit verder oploopt. Dit is een tijdelijk effect. De overige componenten vertonen een normaal beeld.

9.5. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
Op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en verdere wet- en regelgeving (zoals BKA3 van het 
inspectiekader)	wordt	in	deze	continuïteitsparagraaf	verantwoording	afgelegd	van	de	financiële	situatie	en	de	verwachting	
van de ontwikkeling hiervan in de komende jaren. We gaan in op de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en 
medewerkers.	Daarnaast	hebben	we	op	basis	van	de	eerder	gegeven	financiële	cijfers	een	meerjarenbegroting	opgesteld.	
De toelichting op het risicobeheersingssysteem wordt in paragraaf 6.5. gegeven en in de bijlagen zijn de rapportages van 
de interne toezichthouders opgenomen.

9.5.1. Ontwikkeling leerlingenaantallen
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9.5.2. Personele ontwikkelingen
De verwachting is dat het aantal fte het volgende beeld zal vertonen:

9.5.3. Meerjarenbegroting en balans
Jaarlijks wordt naast de begroting ook een meerjarenbegroting opgesteld. Deze meerjarenbegroting vormt de input voor 
de	geprognotiseerde	balans.	De	geprognotiseerde	balans	en	resultatenrekening	geven	inzicht	in	de	verwachte	financiële	
ontwikkelingen in de komende jaren.

Balans per 31 december 
(x € 1000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vaste activa 1.290 1.037 831 630 429 2.078
Vlottende activa 526 300 300 300 300 300
Liquide middelen 8.307 7.001 7.016 7.089 7.339 6.140
Totaal actief 10.123 8.338 8.147 8.019 8.068 8.518
      
Eigen vermogen 4.721 3.929 4.088 3.963 3.885 4.108
Voorzieningen 2.754 2.909 3.059 3.206 3.433 3.660
Kortlopende schulden 2.648 1.500 1.000 850 750 750
Totaal passief 10.123 8.338 8.147 8.019 8.068 8.518

Binnen	de	financieringsstructuur	worden	de	komende	jaren	geen	belangrijke	wijzigingen	verwacht.	

De grootste impact op de vermogenspositie van de stichting zal de nieuwbouw hebben. In 2022 is de 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Gemeente Noordoostpolder en VariO Onderwijsgroep gesloten die ten 
grondslag ligt aan het project nieuwbouw VO-campus Noordoostpolder. Volgens de huidige planning zal de nieuwbouw 
in 2026 betrokken worden. In de SOK is afgesproken dat bij oplevering van de campus een bijdrage in de stichtingskosten 
betaald gaat worden. Samen met de inrichting wordt de totale investering in de campus op € 4.000.000 geschat. In de 
jaren daarvoor worden middelen opzijgezet om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Naar verwachting zal er geen 
noodzaak zijn tot het aantrekken van vreemd vermogen. Voor een toelichting verwijzen wij naar paragraaf 6.1.1.
In de gevormde voorzieningen worden geen grote wijzigingen verwacht. 
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Resultatenrekening
(x € 1000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rijksbijdragen 13.086 11.671 12.081 11.532 11.662 12.012
Overige overheidsbijdragen 14 20 20 20 20 20
Overige baten 701 506 499 497 497 498
Totale baten 13.801 12.197 12.600 12.049 12.179 12.530
      
Personeelslasten 10.947 10.605 10.173 9.914 9.921 9.972
Afschrijvingen 345 353 356 351 351 351
Huisvestingslasten 867 807 816 825 913 922
Overige lasten 1.726 1.224 1.096 1.084 1.072 1.062
Totale lasten 13.885 12.989 12.441 12.174 12.257 12.307
      
Saldo baten en lasten -84 -792 159 -125 -78 223
Financiële baten en lasten -11 0 0 0 0 0
Resultaat -95 -792 159 -125 -78 223

Door de afname van het aantal leerlingen lopen de inkomsten terug. Het zal enige jaren vergen om de bedrijfsvoering 
aan deze veranderende omstandigheden aan te passen. Door minder personeel in te zetten zullen de personeelslasten 
verminderen maar daarbij blijft aandacht voor de kwaliteit nog inzet van medewerkers vragen. Ook de overige lasten 
vertonen een teruglopend beeld. De huisvestingslasten en afschrijvingen zullen ongeveer gelijk blijven. De aanpassingen 
zullen naar verwachting in 2026 weer tot een dekkende begroting leiden. 

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De positieve kasstromen worden toegevoegd aan de liquide 
middelen. De investeringen bij de nieuwbouw zorgen voor een afname van de liquide middelen. De overige balansposities 
zullen naar verwachting niet wijzigen.
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BIJLAGEN

I Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

II Jaarverslag 2021 Medezeggenschapsraad

III Plan van Aanpak NPO 2021-2022 (Nationaal 

Programma Onderwijs) Emelwerda College 
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Verslag van de Raad van Toezicht
Van de voorzitter – remuneratiecommissie
Met ingang van 1 januari 2018 is er een personele unie tussen het Emelwerda College en het Berechja College> Dit 
betekent dat bestuur en intern toezicht dezelfde personele samenstelling hebben. Iedere school heeft in deze situatie een 
eigen bestuursnummer, werkgeversnummer en brin-nummer. De beide scholen zijn zelfstandig. 

De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal 7 personen. In het verslagjaar bestaat de Raad uit 7 personen. 3 leden 
van de Raad zijn benoemd op basis van bindende voordracht. De MR, de ouderraad en de gezamenlijke kerken in het 
voedingsgebied hebben recht op voordracht. 

De Raad van Toezicht van het Emelwerda College bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen:
 Mevrouw M.A.C. Kasper de Kroon, voorzitter RvT en lid commissie remuneratie en governance;
 De heer F. Hoekstra, vice voorzitter, lid commissie audit en bouw, lid commissie remuneratie en governance;
 De heer J. van Wieren, voorzitter auditcommissie;
 Mevrouw E. Oost, voorzitter commissie onderwijskwaliteit en HRM;
 De heer H. Vermeer, lid commissie onderwijskwaliteit en HRM;
 De heer J. Oost, lid commissie onderwijskwaliteit en HRM, lid commissie audit en bouw;
 De heer A.T. de Jong, voorzitter commissie remuneratie en governance.

Rooster van Aftreden

Leden RvT Benoeming Herbenoemd Zitting t/m
Mevr. M. A. C. Kasper de Kroon 01-10-2019  2023 (herbenoembaar)
Dhr. F. Hoekstra 01-08-2018  2022 (herbenoembaar)
Dhr. J. van Wieren 01-08-2015 2019 2023
   
Mevr. E. Oost (voordracht MR) 01-08-2018  2022 (herbenoembaar)
Dhr. H. Vermeer 01-08-2018  2022
   
Dhr. J. Oost (voordracht kerken) 01-08-2020  2024 (herbenoembaar)
Dhr. A. T. de Jong (voordracht ouderraad) 01-08-2016 2020 2024

Nevenfuncties

Naam nevenfuncties
M.A.C. Kasper de Kroon Voorzitter raad van bestuur Koninklijke Visio
 Voorzitter VIVIS brancheorganisatie voor mensen met een visuele beperking
 Voorzitter bestuur Vriendenstichting KSBS
 Secretaris en penningmeester Stichting InZicht, wetenschappelijke 

onderzoekscommissie
 Bestuurslid stichting Vrienden van Koninklijke Visio
 Lid raad van toezicht Berechja College
F. Hoekstra Voorzitter stichting Het Goede Schip
 Voorzitter Stichting Sportverkiezingen Urk
 Lid Rotary Emmeloord
 Lid hoofdjury van de Flevopenning
 Voorzitter raad van toezicht Berechja College
J. van Wieren Adviseur Dyade
 Voorzitter Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland
 Lid Suïcide preventieplatform Friesland
 Lid Projectgroep begeleiding MRI-onderzoek UMCG en RUG
 Financieel adviseur St. Vliegramp MH17
 Voorzitter De Zonnebloem afdeling Flevoland (t/m maart 2021)
 Lid projectgroep PG Emmeloord (t/m maart 2021)
 Lid raad van toezicht Berechja College



emelwerda
college Samen ontwikkelen we jouw talenten!

Bestuursverlsag 2021 • 41

E. Oost Zelfstandig ondernemer Kunstcultuurenzo
 Adviseur Cultuur Provincie Flevoland
 Lid regio comité Flevoland VU-vereniging
 Lid raad van toezicht Berechja College
H. Vermeer Agrarisch ondernemer 
 Adviseur verschillende MKB’ers
 Voorzitter Tulpenroute Flevoland
 Lid raad van toezicht Berechja College
J. Oost DGA Joostprojecten BV 
 mede eigenaar OVT Ontwikkeling BV
 mede eigenaar Geohita BV 
 mede eigenaar Startblock BV 
 Eigenaar OVT Idee BV 
 Jeugd Ouderling GKU-PKN Urk 
 Lid raad van toezicht Berechja College
A.T. de Jong DGA Arjan de Jong Beheer B.V.
 Lid Regiegroep Economische Ontwikkeling Gemeente Noordoostpolder 
 Lid sectortafel Logistiek en Groothandel Gemeente Noordoostpolder
 Lid raad van toezicht Berechja College

Bijeenkomsten intern toezicht
In 2021 waren er zes vergaderingen met het bestuur en een zelfevaluatie zonder bestuurder. Door de coronamaatregelen 
waren drie van de zes vergaderingen digitaal (via Teams). Daarnaast waren er twee digitale themabijeenkomsten. Deze 
gingen over:

 VO-campus Emmeloord; Met medewerking van Hevo.
 Intern toezicht, wat/hoe/waarom; de balans met het bestuur; en een lezing over vastgoedmanagement. 

o Deze bijeenkomst is gehouden gelijktijdig met de zelfevaluatie van de RvT.

Helaas gingen dit jaar de open dagen en diverse vieringen niet door vanwege corona. Een aantal vieringen en de open dag 
is deels online gevolgd.

Wijze van toezicht
De wettelijke taken van de Raad van Toezicht zijn uitgevoerd ter naleving van de wettelijke voorschriften, het omgaan met 
goed bestuur en afwijkingen daarvan en de controle op de rechtmatige en doelmatige bestedingen van middelen en de 
benoeming van de externe accountant. 
De Raad van Toezicht ziet verder toe op situaties met (potentieel) tegenstrijdig belangen en de manier waarop hier is 
omgegaan in het kader van good governance. De werkwijze en inrichting van het toezicht is vastgelegd in het Reglement 
van de Raad van Toezicht Emelwerda College. Er wordt gewerkt in drie verschillende commissies met elk eigen 
verantwoordelijkheden. Alle commissies hebben hun eigen Reglement. De commissies bereiden onderwerpen voor en 
brengen een advies uit aan de Raad als de onderwerpen in de algemene RvT vergaderingen worden besproken.

Genomen besluiten
Besluit Agendapunt
De Raad van Toezicht gaat akkoord met de lastenverdeling 
van het Tienercollege.

Raad van Toezicht Emelwerda College 09-12-2021 8.5.1 
Lastevenverdeling Tienercollege

De Raad van Toezicht is akkoord met de lastenverdeling. Raad van Toezicht Emelwerda College 09-12-2021 8.5 
Oplegnotitie lastenverdeling Tienercollege-> ter informatie

De begroting is goedgekeurd. Raad van Toezicht Emelwerda College 09-12-2021 7.2.1 
Begroting 2022

De WNT is vastgesteld Raad van Toezicht Emelwerda College 28-10-2021 9.2.2 
Memo vergoeding RvT EC + WNT+2021

De Kaderbrief wordt ter kennisgeving aangenomen. Raad van Toezicht Emelwerda College 28-10-2021 8.2.2 EC 
kaderbrief 2022 -> ter kennisgeving
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De verslagen zijn vastgesteld. Raad van Toezicht Emelwerda College 28-10-2021 8.1 
Verslag van de commissie van het overleg d.d. 2021-09-01 
en 2021-10-05

De verslagen zijn vastgesteld. Raad van Toezicht Emelwerda College 28-10-2021 5 
VERSLAGEN TER VASTSTELLING (2021-06-23, 2021-08-24 
en 2021-09-15)

In het vervolg zal de actielijst toegevoegd worden in de 
agenda.

Raad van Toezicht Emelwerda College 28-10-2021 5 
VERSLAGEN TER VASTSTELLING (2021-06-23, 2021-08-24 
en 2021-09-15)

De actielijst zal in het vervolg zal worden toegevoegd 
bij de agendacommissie zodat deze vast kan worden 
doorgenomen.

Raad van Toezicht Emelwerda College 28-10-2021 3 
BESLUIT/ACTIELIJST

Locatie bepalend voor prioriteit agenda bespreking Raad van Toezicht Emelwerda College 15-09-2021 2 
OPENING EN WELKOM door de heer A.T. de Jong

De jaarrekening 2020 is vastgesteld en ondertekend. Raad van Toezicht Emelwerda College 24-08-2021 3.1.4 
Accountantsverslag

De jaarrekening is vastgesteld op 2021-08-24 en 
ondertekend.

Raad van Toezicht Emelwerda College 24-08-2021 3.1.2 EC 
Jaarrekening 2020 Gewaarmerkt

Ventilatieproblematiek heeft voor nu geen prioriteit. Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 10 
RONDVRAAG EN SLUITING

De verzekering is in orde is voor bestuurder en Raad van 
Toezicht.

Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 8.4.3 
Verzekering bestuursaansprakelijkheid WBTR

De Raad van Toezicht geeft aan dat er met de AVG 
medewerkers moet worden afgesproken wat hij klaar moet 
hebben anders is het einde verhaal.

Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 8.4.1 
AVG Monitorrapport

Het verbeterplan de Es heeft nu geen prioriteit Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 7.4 
Ventilatie - verbeterplan gebouw De Es Vakcollege -

Managementrapportages eerst naar de Audit Commissie 
daarna naar de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 7.2 
Jaarrekening 2021 + bestuur verslag

Onderwerp komt terug op de agenda van 15 september 
2021.

Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 6.3.1 
Monitorrapport Tienercollege

Agendapunten die niet besproken zijn worden van de 
agenda afgehaald.

Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 4.1 
Verslag van de vergadering van 18-03-2021 en 22-03-2021

Verslag wordt, rekening houdend met een aantal tekstuele 
aanpassingen vastgesteld.

Raad van Toezicht Emelwerda College 23-06-2021 4.1 
Verslag van de vergadering van 18-03-2021 en 22-03-2021

De Raad van Toezicht stemt in met de ondertekening 
door M. Sijbom, zodra de nog toe te voegen punten, 
die al afgestemd zijn worden toegevoegd in de 
samenwerkingsovereenkomst.De aangepaste versie zal nog 
naar de Raad van Toezicht gezonden worden waarna elk 
lid van de Raad van Toezicht formeel akkoord geeft. Het 
formele akkoord is inmiddels ontvangen van alle leden van 
de Raad van Toezicht.  (25 maart 2021).

Raad van Toezicht Emelwerda College 22-03-2021 1.6 
Concept Samenwerkingsovereenkomst zonder verwerkte 
feedback EC

De Raad van Toezicht gaat akkoord met het onderzoek naar 
een besturenfusie met het Berechja College.

Raad van Toezicht Emelwerda College 18-03-2021 8.2.1 
Visiedocument ter verkenning besturenfusie

Het reglement wordt vastgesteld. Raad van Toezicht Emelwerda College 18-03-2021 7.1.1 
Reglement Commissie Audit & Bouw
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Commissie Remuneratie en Governance
De commissie remuneratie en governance heeft in 2021 drie keer vergaderd. Daarnaast hebben we in mei het jaarlijkse 
functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd.
In de vergaderingen zijn onder andere volgende onderwerpen besproken:

- functioneren van de raad
- bestuurlijke opdracht 2020-2024
- scholing (bestuurder en RvT)
-	 profielschets
- WBTR
- gesprekkencyclus tbv functioneringsgesprek bestuurder
- reglementen commissie en RvT
- bezoldiging
- onderzoek bestuurlijke fusie
- jaarplannen bestuur en RvT
- checklist BKA en governance

Ten aanzien van de WBTR is er uitgezocht op welke punten het huidige statuut aangepast moet worden om te voldoen aan 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Dit is in de volledige Raad besproken en besloten dat we dit bij eerstvolgende 
statutenwijziging aanpassen of uiterlijk binnen de wettelijke termijn van vijf jaar.

Commissie Onderwijskwaliteit en HRM

Uitoefenen toezichtstaak
Code goed onderwijsbestuur VO:
De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden binnen de wettelijke kaders waarvan bijvoorbeeld de WNT en de 
Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs. De Code is in 2019 herijkt en wordt door de RvT onderschreven. De 
RvT hanteert deze Code als uitgangspunt en wijkt daar niet van af. Sinds 2019 geldt voor de Code een pas toe en leg uit 
karakter van de vier principes.

De vier principes van de code uitgelegd:

Verantwoordelijkheid:
De RvT voert op regelmatige basis gesprekken met stakeholders en is aanwezig bij vieringen en open dagen. De RvT 
stimuleert en werkt aan een goede verbinding met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. 

Professionaliteit:
Het Emelwerda College professionaliseert en het intern toezicht groeit daarin mee. In 2020 is gestart met het werken met 
commissies, iedere commissie heeft verantwoordelijkheden en adviseert de RvT. Daarnaast zorgt de Raad voor voldoende 
kennis op de noodzakelijke en actuele vlakken waar de school mee te maken heeft. In 2021 is de zelfevaluatie ondersteunt 
door een extern begeleider en jaarlijks staat scholing op de agenda.

Integriteit:
Integer handelen is onmisbaar om het vertrouwen van de maatschappij te behouden. De raad bespreekt de integriteit 
jaarlijks en legt verantwoording af over nevenfuncties.
De Raad is op de hoogte van een familiaire relatie tussen de leden E. Oost en J. Oost, deze band was bij de werving van 
dhr. J. Oost bekend. Gezien de ervaring en kennis van dhr. J. Oost op het gebied van bouw en de ontwikkeling van de 
onderwijscampus in de Noordoostpolder hebben wij het belang van kennis geprevaleerd boven de relatie. 
In 2021 hebben zich geen situaties van tegenstrijdig belang voorgedaan.

Openheid:
De Raad is open in de communicatie met belanghebbenden en initieert gesprekken met belanghebbenden, zowel formeel 
als informeel. Daarnaast controleert de Raad of alle documenten die volgens de code gepubliceerd moeten worden ook 
gepubliceerd zijn.
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Zelfevaluatie
De zelfevaluatie van 2021 is digitaal gehouden in april. We hebben tijdens de zelfevaluatie de vragen ‘wat doen we’, ‘hoe 
doen we dat’ en ‘waarom doen we dat zo’ beantwoord. Ook hebben we tijdens de zelfevaluatie handvatten gekregen voor 
de zelfevaluatie van een externe begeleider die tevens een presentatie heeft gehouden over de balans met het bestuur op 
het vlak van distantie vs nabijheid en de balans tussen vertrouwen vs zakelijkheid. Wat zijn de voordelen en de risico’s?

Contacten met stakeholders
De RvT overlegt met verschillende stakeholders van het Emelwerda College. Dit gebeurt op zowel formele momenten 
alsook informeel.
Met de MR wordt jaarlijks tweemaal een overleg gepland. Jaarlijks is er contact met de ouderraad.
In aanloop naar het jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder wordt er een gesprekkencyclus gevoerd met 
de directie, de afdelingsleiders, de MR, een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van het 
onderwijs-ondersteunend personeel. Aangezien in 2021 het eerste functioneringsgesprek met M. Sijbom – Hassing is 
gevoerd zijn er geen gesprekken met externe stakeholders gevoerd.

Bezoldiging Bestuur en RvT
Er is besloten de bezoldiging van zowel de RvT als het bestuur gelijk te houden als in 2020, beide wel gerelateerd aan de 
nieuwe WNT en volgens de actuele CAO Bestuurders Voortgezet Onderwijs.

Commissie Onderwijs HRM en Kwaliteit (OHK)

Frequentie
In 2021 is de commissie OHK zeven keer bijeengekomen. De notulen van deze overleggen zijn geagendeerd en besproken 
in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissie OHK heeft in 2021 geadviseerd over de kwaliteit van 
onderwijs en HRM. Bij het uitbreken van de coronapandemie in Nederland werd onderwijs op afstand de norm voor 
de onderwijsinstellingen. De commissie sprak met de bestuurder in dit kader onder meer over het afschalen van fysiek 
onderwijs en de restricties van de anderhalvemetersamenleving en sociale gevolgen van de coronapandemie.

Onderwerpen
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: Onderwijsresultaten, kwaliteitsonderzoek havo onderwijsinspectie, 
herstelopdracht havo, Onderwijstoezicht, sociale veiligheid, ouder-tevredenheid, leerling-tevredenheid en samenvatting 
voor de ouders , Media benadering naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek en inspectierapport Havo. Rapportage 
en Advies ICT Emelwerda College en Berechja College, werken vanuit leiderschap op het Emelwerda College en Berechja 
College en het schooljaarplan Emelwerda College, Plan van Aanpak NPO en interventies Emelwerda College en Vakcollege. 
Vanaf juni werden de agenda’s en overige stukken in Ibabs geplaatst. Ook zijn diverse documenten gedeeld waaronder het 
document van OCW: De staat van het onderwijs, Verus de School als werkplaatsen het Position paper HBO Maritiem. Verder 
is de commissie geïnformeerd over de ontwikkeling van het burgerschapskompas. Daarnaast was een lid van de commissie 
aanwezig bij de presentatie voor docenten van het kwaliteitsoordeel inspectierapport havo en bij de online bijeenkomst 
Publiek karakter voorop. De Presentatie van ‘Leren verbeteren’ door Sjors van Eijl werd bijgewoond, er werd een bezoek 
gebracht aan het Vakcollege met aandacht voor het Sterk Techniek Onderwijs en een lid van de commissie was aanwezig 
bij Netwerkavond Stakeholders op 23 september 2021.

Contacten
Met de MR is herhaaldelijk contact geweest per mail en er is een gesprek geweest tussen de voorzitter van de RvT en de 
MR	met	als	onderwerp	reflectie	op	het	functioneren	van	de	bestuurder.	Tot	slot	is	er	contact	geweest	met	het	10	dorpen	
overleg, het overlegorgaan van de kerken in de Noordoostpolder.



emelwerda
college Samen ontwikkelen we jouw talenten!

Bestuursverlsag 2021 • 45

Commissie Audit en Bouw

Frequentie
De commissie Audit en Bouw is een zevental keren bijeengeweest.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn behandeld:

- Managementrapportages;
- Jaarverslag 2021 incl. jaarrekening, accountantsverslag en overleg accountant;
- Samenwerkingsovereenkomst VO-Campus Emmeloord;
- ICT;
-	 Verantwoording	financiën	Nationaal	Programma	Onderwijs	(NPO);
- Strategisch HRM;
- Kaderbrief 2022;
- Begroting 2022 (tot en met 2025);
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- Financiën Tienercollege.
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Verslag van de Medezeggenschapsraad
Jaarverslag MR 2021
De gehele MR komt ongeveer 6 x per jaar bijeen, de pmr vergadert wekelijks op dinsdagmorgen les 1. 

De p(MR) bestaat uit 10 personeelsleden;
Vanuit het OOP zijn dat Maarten Siebelink en Rianne Kasler (secretaris MR) en vanuit het OP zijn het Klaas Roelf Baas, 
Cornelis	de	Boer,	Lisanne	Celie,	Ben	Doornbos,	Femmy	Gerritzen	(voorzitter),	Annefloor	Kuipers,	Kees	Visser	en	Sjoerd	de	
Vries.
Helaas werd Rianne vlak voor kerst ziek en zij zal aftreden als secretaris. Lisanne heeft aangegeven ook te gaan stoppen, 
zij vertrekt van het Emelwerda College.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Samenstelling Oudergeleding per 1-1-2022: 
- Ina de Jong (sinds 2015)
- Ewoud Visser (sinds 2019)
- Sandra Schouwenaars (sinds 2020)
- Brenda Bakker (sinds 2021)
- Brigitte de Vries (sinds 2021)

Rooster van aftreden
In 2021 is Brigitte Zijlstra na 8 jaar afgetreden.
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Voorbereiden vergaderingen
De oudergeleding is met tenminste 3 leden bij vergaderingen aanwezig geweest (online of live). De oudergeleding bereidt 
de vergaderingen een week van tevoren gezamenlijk voor (mits stukken aanwezig zijn in Teams).

De leerlinggeleding bestaat uit 5 leerlingen:
Sil Zoethout
Esther ten Napel
Carmen Romkes
Menno Post
Dunamis Jansen
Sil en Esther zitten nu in 5v en zullen medio 2022 aftreden.

MR-vergaderingen in 2021
- 2-2-2021
- 6-4-2021
- 15-6-2021
- 7-9-2021
- 30-11-2021

Scholing
In 2021 heeft de MR geen scholing gevolgd, individuele leden hebben wel eens een Webinar van de AOB gevolgd.

Besluiten
In 2021 is er een begin gemaakt met HR-beleid. Edunamics heeft de situatie voor het OOP in 
kaart gebracht en daar wordt in 2022 op voortgeborduurd. 
Het inspectierapport van de havo zorgde voor onrust in de school en voor extra 
organisatorische besluiten die langs de MR moesten.
Het EC heeft een nieuwe ondersteuningsstructuur Zorg, daarvoor was een extra vergadering 
ingelast, zodat het plan kon worden gepresenteerd en toegelicht.
De commissie Taakbeleid heeft zich beziggehouden met de herziening van het TB, dat na de 
vakantie werd goedgekeurd door de pmr.
We hebben een productieve en inspirerende middag gehad op Urk om samen met de MR van 
het Berechja College te brainstormen over een eventuele Besturenfusie, Kees Jansen van Verus 
begeleidde ons.
De samenwerking MR-Bestuur is goed, er is een 2-wekelijks overleg tussen bestuurder en 
voorzitter en vicevoorzitter van de MR.
In 2021 is er 1 x overleg geweest met de RvT. Dat zal in 2022 weer 2 x zijn zoals het hoort.
Er zijn ongetwijfeld meer dingen de revue gepasseerd, de MR vergaderingen verlopen in een 
fijne	gemoedelijke	sfeer,	er	is	een	kritische	blik,	maar	ook	vertrouwen	in	bestuurder	en	directie.

Instemming op:
1. Lessentabellen 2021-2022;
2. Vakantieregeling 2021-2022;
3. Taakbeleid 2021-2022;
4. Formatieplan 2021-2022;
5. Schoolgids 2021-2022;
6. Examenreglement 2021-2022;
7. Kaderbrief 2022.

Advies MR op:

8. Samenwerkingsovereenkomst VO-Campus Emmeloord.
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Plan van Aanpak NPO 2021-2022 
Emelwerda College

Inleiding
Het Emelwerda College is een leer- leef en werkgemeenschap waarbinnen leerlingen en medewerkers zich gekend 
weten. We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden mogelijkheden geboden om achterstanden in te halen op 
individueel en groepsniveau en duurzame kwaliteitsverbetering te realiseren.

Op deze manier kan het NPO niet los gezien kan worden van de kwaliteitsverbetering en het daarbij behorende 
verbeterplan vanuit de inspectie en deze zijn waar mogelijk gecombineerd in de analysefase.

In maart 2021 heeft de Inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op het Emelwerda College op 
grond van achterblijvende onderwijsresultaten binnen de havo. De voorlopige conclusie van dit onderzoek is, dat er een 
verbetering noodzakelijk is op de domeinen:

- OP2/3: zicht op ontwikkeling en begeleiding
- OP8:  PTA en examen
- KA1/2:  kwaliteitsstructuur en cultuur
- OR1:  onderwijsresultaten

Om recht te doen aan de begeleiding van leerlingen bij de ontwikkeling van hun talenten is het noodzakelijk dat deze 
verbetering schoolbreed wordt ingezet uitgaande van de goede koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet.
Op basis van de schoolscan en de bevindingen van de inspectie zijn acties uitgezet voor de korte termijn en strategische 
keuzes gemaakt voor duurzame kwaliteitsverbetering.

Schoolscan
Voor het uitvoeren van de schoolscan zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Peilstokken ‘20/’21
o CumLaude
o RTTI/OMZA
o Onderwijsresultaten 

- Enquêtes Corona-ervaring (2019/2020)
- Enquête sociaal-emotioneel welbevinden (2021)
- Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders (2021)
- Gesprekken ouderraad/ oudergeleding MR, leerlingenraad en personeel
- Voorlopig oordeel van de inspectie
- Teamanalyses Bardo
- Teamanalyses Eridanos 

Bevindingen
De bevindingen zijn onderverdeeld in de domeinen van het NPO, waarbij ook de bevindingen van inspectie meegenomen 
zijn.
Cognitieve ontwikkeling

- Vaksecties onder de norm  (inspectie en peilstokken)
- Kernvakken hebben extra inzet nodig  (kansrijk adviseren, overgang met achterstand)
- Individuele verschillen tussen leerlingen 
 zijn groter geworden  (peilstokken)
- Differentiëren in de les  (inspectie)
- Zicht op ontwikkeling  (inspectie)
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Praktijkontwikkeling
-	 Practica	inhalen	bij	specifieke	vakken		 (Bio,	NASK,	O&O,	T&T)

Sociaal-emotionele ontwikkeling  (enquête welbevinden)
- Motivatie is een aandachtspunt
- Rustige werkplek op school of thuis
- Plannen en organiseren
- Niet iedereen krijgt de juiste ondersteuning, op school en/of thuis
- Startgesprekken aan het begin van het cursusjaar met leerling/ouder/mentor was een waardevolle bijdrage
- Informatie-ouderavond voor de brugklassen fysiek op school wordt gewaardeerd, i.v.m. het kennismaken met de 

school, andere ouders, hogere leerjaren via Teams.
- Oudergesprekken met vakdocenten na rapportperiode online via Teams, 
- Contact-momenten leerlingen-mentoren worden op prijs gesteld, extra tijd voor vrijmaken.
-	 Flexibiliteit	van	docenten	naar	leerlingen	wordt	gewaardeerd,	in	de	vorm	van	maatwerk,	vroegprofilering	en	

keuzewerktijd

Strategische keuzes
Om de kwaliteitsverbetering duurzaam te realiseren worden een aantal strategische keuzes gemaakt. Deze keuzes worden 
als volgt onderverdeeld:

Leerling 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding, formatief handelen en evalueren, de resultaten moeten op orde zijn 

Mentoraat/coaching OP2 en KA2

Zicht op leren (leerlingbespreking/actieplannen/
rollen mentoren en vakgroepen

KA1 en KA2

Waar leggen we wat in vast. OP2 en KA2

Verder borgen van formatief handelen OP2 en KA2

Onderwijs 
Zicht op ontwikkeling tijdens de les moet verbeteren 

Ondersteuning van leerlingen OR1 en OP2

Steunlessen OR1

Vroegprofilering/KWT OR1 en OP2

Kansrijk doorstromen (ouderparticipatie) OR1

Organisatie
Basis op orde 

Kwaliteitsbeleid KA1

Organisatiestructuur, rollen en rolduidelijkheid KA1 en KA2

Communicatie KA2

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording 
afleggen

KA2

Lef en uitdaging KA2

Spelplezier KA2

Samenwerking KA2

Help collega’s om dit te kunnen en durf afscheid te nemen van gedrag KA2
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Korte termijn acties
Tot de zomervakantie worden de volgende interventies uitgevoerd 

Domein Wat Hoe Wie Wanneer
OR1/ OP2 Kansrijk doorstromen 

van leerlingen
Vroegprofilering	m/h/v Afd.leiders Mei/jun ‘21

Extra 
herkansingsmogelijkheid

Afd.leiders

Leerlingbesprekingen Afd.leiders/Eij

Leercoach

Toets bespreken,  

OP8 Herzien PTA cohort 
‘21/’22

Uniform format Kpt/Brw/Eij 15 jun

KA1/2 Organisatiestructuur 
en -cultuur.

Hei-dag, afdelingsleiders, 
inrichting van 
leergemeenschappen

Brw/Eij/Klaas Keizer 31 mei

Schoolontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering

Studiemiddag en kernteams Brw/Eij/Afdl. 29 juni

Keuzes menukaart NPO
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden mogelijkheden geboden om achterstanden in te halen op 
individueel en groepsniveau een duurzame kwaliteitsverbetering te realiseren. Komend cursusjaar en daarna zal vanuit de 
menukaart allereerst ingezet worden op: 

A. Extra inzet voor de vakken
o Ne
o Wi
o Eng
o Bio
o Sk
o Na
o Gs

B. Extra inzet van het mentoraat, leercoaches/onderwijsassistenten
o In het kader van zicht op de ontwikkeling en begeleiding, speelt de mentor komend cursusjaar een 

nog nadrukkelijker rol zal er systematisch en periodiek gesprekken plaatsvinden met de leerling, ouder 
en vakdocent waar dat betreft. Hiervoor wordt tijd en ruimte in de schooljaarkalender gerealiseerd.

o Er worden extra leercoaches aangesteld die de leerlingen ondersteunen bij het leren-leren, plannen 
en organiseren.

C. Programma t.b.v. welbevinden en sociale activiteiten
o Vanuit zorg en begeleiding wordt onderzocht welk programma een bijdrage levert aan het 

welbevinden van leerlingen. Via het samenwerkingsverband en andere partijen kan dit aanbod 
betrokken worden.

D. Deskundigheidsbevordering t.b.v. formatief handelen en evalueren door docenten en begeleiding van 
mentoren

o Om een duurzame kwaliteitsverbetering te realiseren wordt ingezet op deskundigheidsbevordering 
rondom formatief handelen en evalueren en de begeleiding van leerlingen binnen het mentoraat.

E. Klassenverkleining in de havo
o De verbeteropdracht ligt binnen de havo-afdeling, daar zullen waar dit het meest effectief is, 

klassenverkleining plaatsvinden. Daar de opbrengst hiervan kortdurend en relatief laag is, wordt hier 
een lagere prioriteit aan gegeven.

F. Kwaliteitscultuurverbetering door het inzetten van PLG’s
o Door breed in te zetten op leergemeenschappen waarbij docenten en schoolleiding permanent samen 

delen, onderzoeken en verbeteren van de onderwijspraktijk, om zo het onderwijs aan de leerlingen te 
verbeteren.
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A: Meer onderwijs
Keuze Interventie globaal Geschatte kosten %

• Voor- en vroegschoolse interventies
• Uitbreiding onderwijs
• Zomer- of lentescholen

Extra steunlessen, Kernvakken, vaksecties 
die vanuit de peilstokken onderpresteren 
(720 ku 360kv/ 360 ns/sk/gs)

10% = 77.000

B: Effectievere inzet van onderwijs
Keuze Inzet extra tijd Geschatte kosten %

• Een-op-een-begeleiding (intensieve 
individuele begeleiding door leerkracht, 
onderwijsassistent of andere volwassene)
• Individuele instructie (individuele 
opdrachten en begeleiding per leerling)
• Instructie in kleine groepen
• Leren van en met medeleerlingen
• Feedback
• Beheersingsgericht leren

OOP: 2FTE Leercoaches/ 
Onderwijsassistenten (92,5k) Extra inzet 
mentoraat t.b.v. inhalen achterstanden 
(1uur/50mentoren 100k)

25% = 192.500

C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Keuze Geschatte kosten

Interventies gericht op het welbevinden van 
leerlingen
• Sportieve activiteiten
• Cultuureducatie

Programma t.b.v. welbevinden en sociale 
activiteiten.

10% = 77.000

D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
Keuze Deskundigheidsbevordering Geschatte kosten %

• Metacognitie en zelfregulerend leren
• Samenwerkend leren

Inzet Formatief handelen en evalueren 
t.b.v. bestrijding leerachterstanden. 
Begeleiding en coaching van mentoren.

25% = 192.500

E: Extra inzet van personeel en ondersteuning
Keuze Eenmalige interventie i.r.t. verbeteropdracht Geschatte kosten

• Klassenverkleining
• Onderwijsassistenten/instructeurs

Binnen de havo zal de splitsingsnorm 
aangepast worden t.b.v. beheersbare groep. 
(max. 2 groepen)

20% = 154.000

F: Faciliteiten en randvoorwaarden
Keuze Kwaliteitscultuurverbetering Geschatte kosten

• Interventies gericht op faciliteiten en 
randvoorwaarden
• Ouderbetrokkenheid
• Digitale technologie (voor 
afstandsonderwijs, vo, feedback enzovoorts)

Systematisch monitoren en bijstellen 
(Organisatiestructuur, rollen en 
rolduidelijkheid)
Formatie beschikbaar stellen om docenten 
de ruimte te bieden voor deelname of 
leidinggeven aan leergemeenschappen (B/
PLG’s)

15% = 115.500
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Vakcollege
Schoolscan:
Voor de schoolscan is een aantal bestaande gegevenssets gebruikt welke we aangevuld hebben met informatie via extra 
uitvragen naar leerlingen, ouders en vakgroepen.

Bestaande, beschikbare gegevens:
- Peilstokken
- Leerlingbespreking
- Resultatenkaart 

Nieuwe gegevens:
- Welbevinden enquête voor leerlingen en ouders
- Inventarisatie leerachterstanden vaksectie (inclusief praktijkvakken)

Tijdens de analyse van de gegevens zijn de volgende punten naar voren gekomen (schoolscan) :

Analyse per domein:

Cognitieve ontwikkeling en praktijkvorming:
- Leerachterstanden op klas en jaar niveau zijn minimaal. Wiskunde is het belangrijkste aandachtspunt. De 

praktijkvakken hebben het lesprogramma aangepast en hebben geen achterstanden.
- Op individueel leerling niveau zijn er wel extra achterstanden te signaleren
- Er is voldoende zicht op ontwikkeling vanuit de bestaande tooling

Welbevinden:
- De motivatie is sterk verminderd, de stress is vrij groot.
- Niet iedereen krijgt thuis de gewenste hulp van ouders of verzorgers
- Er zijn leerlingen die problemen hebben met het plannen van werk
- Er zijn leerlingen die geen rustige werkplek of andere faciliteiten tot hun beschikking hebben

PDCA:
Monitoring:

- De 3 coördinatoren in nauwe samenwerking met de zorgcoördinator van het VC monitoren de resultaten en het 
welbevinden van de leerlingen middels de leerlingenbesprekingen en rapportvergaderingen. Alle extra activiteiten 
(o.a.	steunlessen	en	leerlingbegeleiding)	worden	nauwgezet	bijgehouden	in	overzichten	per	klas,	leerjaar	en	profiel),	
waarbij de voortgang wordt gemeten en waarbij de betrokkenen (leerlingen en ouders) minimaal 2 x per jaar 
worden bevraagd/geënquêteerd, zowel op kwaliteit van de ondersteuning alsmede het behaalde resultaat.

-	 In	het	systeem	van	kwazo	zullen	wij	de	resultaten	per	klas,	leerjaar	en	profiel	nauwgezet	volgen	en	zullen	wij	de	
resultaten benchmarken. Dit proces krijgt zijn plaats in de reeds geplande peilstokken.

- In de loop van het schooljaar zullen we ouders en leerlingen bevragen over de stand van zaken op de 3 domeinen.

Borging:
- Alle activiteiten passen in de lijn, die op het VC reeds was ingezet m.b.t. coaching, leerlingenzorg en kwaliteitszorg. 

De extra handen in de klas en in de leerlingbegeleiding zullen naar verwachting de komende jaren steeds minder 
nodig zijn, maar nu eerst in de behoefte voorzien.

- De evaluatie van het NPO nemen we op in de kwaliteitsjaaragenda.

Evaluatie van de interventies:
- De verzamelde informatie vanuit de punten in de monitoring, zal het via het MT van het Vakcollege geëvalueerd 

worden, en indien noodzakelijk extra interventies in samenspraak met de vakgroepen ingezet worden. 
- In de deelteams, vakgroep en werkgroep zijn de interventies en evaluatie een onderwerp in het jaarplan.

Extra bekostiging vanuit NPO:
Voor het Vakcollege Noordoostpolder rekenen we met 300 leerlingen en een bedrag van 700 leerlingen per leerling. Totaal 
levert dit €210.000,- op. Dit bedrag is verdeeld over de besturen in de verdeling van 2/3 Emelwerda College en 1/3 Vario-
Onderwijsgroep (Zuyderzee Lyceum).
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Keuzes menukaart:

Vanuit de analyse en het beschikbare budget zijn we tot de volgende inzet vanuit de menukaart NPO gekomen.

A: Meer onderwijs
Keuze Geschatte kosten

uitbreiding onderwijs 10.000

Toelichting: De aangegeven achterstanden vanuit de vakgroepen worden ingelopen door het aanbieden van extra lessen via de 
steunlessen. Verwachting is dat hierdoor per week ongeveer 3 lessen extra gegeven worden door docenten.

B: Effectievere inzet van onderwijs
Keuze Geschatte kosten

Een-op-een begeleiding 50.000

Toelichting: Inzet van extra onderwijsondersteuning en docenten voor de begeleiding van leerlingen.

Keuze Geschatte kosten

Feedback 37.500

Toelichting: Extra taakuren voor het mentoraat, totale inzet 640 uur

C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Keuze Geschatte kosten

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen 10.000

Toelichting: Een werkgroep gaat aan de slag om de het schoolplein een fijne plek voor leerlingen te creëren. 

Keuze Geschatte kosten

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen 5.000

Toelichting: Vanuit de ouderklankbordgroep is de wens geuit om een oudertraining/voorlichting te geven hoe vanuit de ouders 
te ondersteunen

Keuze Geschatte kosten

Sportieve activiteiten 5.000

Toelichting: De lo-vakgroep zal extra sportactiviteiten ontwikkelen

Keuze Geschatte kosten

Cultuureducatie 5.000

Toelichting: Komend schooljaar zal er een muzikaal evenement opgezet worden

D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
Keuze Geschatte kosten

Geen keuze 0
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E: Extra inzet van personeel en ondersteuning
Keuze Geschatte kosten

Klassenverkleining 75.000

Toelichting: Bij de instroom van het PO houden hanteren we een lagere splitsingsfactor, waardoor een extra brugklas ontstaat. 
We doen dit omdat we rekening houden met instroom van PO leerlingen met een achterstand, daarnaast verwachten we (vanuit 
de regeling kansrijk adviseren) meer afstroom vanuit de Mavo lopende het schooljaar. Op deze manier houden we ruimte voor 
het plaatsen van deze leerlingen in de klassen.

F: Faciliteiten en randvoorwaarden
Keuze Geschatte kosten

Digitale technologie 12.500

Toelichting: Aanschaf van extra digitale hulpmiddelen. Leenlaptops, randapparatuur zoals tekentablets. Etc. Aanschaf van extra 
digibord.

Totalen
Budget 210.000
Ingezet 210.000


