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Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren
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Voorwoord

Terugkijkend op 2020 ontkomen we er niet aan om de impact van het covid virus op alle facetten van onze organisatie als
eerste te benoemen. Vanaf maart is het crisisbeleid van het kabinet van grote invloed geweest op de wijze waarop wij ons
onderwijs konden vormgeven, onderling konden samenwerken, dicteerde het in hoge mate de agenda van de schoolleiding
en had het tenslotte ook een flinke impact op ons huishoudboekje. Het proces om te komen tot een nieuw strategisch
beleidsplan in de zomer van dit jaar werd na een veelbelovende start met betrokkenheid van alle medewerkers, gefnuikt en
uiteindelijk bijna een jaar vertraagd.
In de algemene opinie wordt wel gewezen op de enorme boost die de crisis zou hebben gegeven aan de innovatie van het
onderwijs, te weten de digitalisering. Hoewel we in aanvang absoluut trots mochten zijn op de snelheid waarmee onze
collega’s wisten om te schakelen naar lesgeven-op-afstand, moet in “retrospectief” (tussen aanhalingstekens omdat de crisis
nog niet voorbij is) worden vastgesteld dat deze ontwikkeling niet a priori en zeker niet uitsluitend een verrijking is van ons
onderwijsproduct.
Veel onderwijsgevenden slagen er (nog) niet in de transfer te maken naar een digitale didactiek. Wanneer je voor camera
ongeveer hetzelfde doet als in de klas, treedt een vanzelfsprekende verschraling op, alleen al in de interactie met de klas. Uit
onderzoeken blijkt inmiddels dat de leeropbrengsten veel lager zijn dan onder normale omstandigheden; onze
toetsresultaten bevestigen dat. Daarenboven weten we natuurlijk dat school een grote vormende waarde heeft voor pubers
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonder het fysieke contact met leeftijdgenoten worden zij daarin geremd.
De overheid heeft oog voor de noden die door de crisis ontstaan en bedeelt het onderwijs rijkelijk met extra budgetten om
met meer handen in de klas en door middel van reparatieprogramma’s de schade te beperken. Daarbij ligt wat ons betreft
de nadruk wel heel erg op de “vertragingen in de cognitieve ontwikkeling” (kennis) en veel minder op andere aspecten van
competentieontwikkeling, zoals mentale groei en attitudevorming.
In al deze turbulentie kon aan het afscheid van twee directeuren maar weinig luister worden bijgezet. Hun opvolging kon
zonder mankeren goed worden ingevuld.

In dit bestuursverslag wordt bijzondere aandacht besteed aan een zestal politieke en maatschappelijke thema’s: strategisch
personeelsbeleid, passend onderwijs, allocatie van middelen naar schoolniveau, vmbo-techniek, toetsing en examinering en
de groene/duurzame/gezonde school.
Guus Hagt,
Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2020

Dit boekjaar wordt voor het eerst gevolg gegeven aan het voornemen om een negatief exploitatieresultaat te accepteren en
enigszins in te teren op het eigen vermogen. Daarmee handelen we tevens in de geest van wetgeving die voorziet in de
verplichting om een teveel aan opgebouwd eigen vermogen door middel van een bestedingsplan af te bouwen. In de
samenleving overheerst de opinie dat onderwijsinstellingen maar beperkt hebben te reserveren voor risico’s en hun
middelen maximaal dienen in te zetten in dienst van hun maatschappelijke opdracht.
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1.

Profiel

De Mondia Scholengroep wordt gerealiseerd door de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op
Walcheren en is gevestigd te Middelburg. De contactgegevens van de stichting zijn:
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren
Postbus 69
4380 AB Vlissingen
Bezoekadres: Weyevlietplein 7 - 9
4385 CH Vlissingen
Tel. 0118 – 479400
Website: www.mondiascholengroep.nl. De website van de Mondia Scholengroep geeft tevens toegang tot de
websites van de twee aangesloten scholen.
De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (de Mondia Scholengroep) vormt het bevoegd
gezag van de volgende brede scholengemeenschappen:
1.
2.

Nehalennia SSG te Middelburg (brinnummer 20CP),
Scheldemond College te Vlissingen (brinnummer 16YC).

De Stichting is opgericht op 1 augustus 1997, gevestigd te Middelburg en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamers van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer: 41115393. De statuten zijn
notarieel vastgelegd op 2 juni 1997, aangepast per 23 december 2011 en laatstelijk gewijzigd op 17 december
2020.
Het Bestuursnummer bij OCW is: 13555

1.1

Bestuur

De directeur-bestuurder is ook rector van zowel Nehalennia SSG als van het Scheldemond College.
Het bestuurssecretariaat wordt gevoerd door mevrouw C.K. van Sighem, te bereiken via e-mail:
c.vansighem@mondia.nl of tel.: 0118 – 486894.

1.2

Toezicht, Jaarverslag raad van toezicht

Algemeen
De gemeenteraden van Middelburg en Vlissingen mandateren hun rol in de Stichting voor Openbaar
Voortgezet Onderwijs Walcheren – Mondia Scholengroep - aan de colleges van B&W. De colleges geven
formele goedkeuring bij de aanstelling van een lid van de raad van toezicht. De Raad van Toezicht houdt intern
toezicht op het bestuur van de stichting binnen de context van de bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid, het aanbieden van openbaar voortgezet onderwijs in een groot verzorgingsgebied. Het
interne toezicht is gebaseerd op de ‘Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs’ van de VO-raad en de
geldende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs. De Raad besteedt elke vergadering tijd aan de
vraag of de middelen doelmatig worden ingezet. Ook Passend Onderwijs komt elke vergadering aan de orde.

Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2020

De Stichting en daarmee de Mondia Scholengroep werd in 2020 bestuurd door dhr. A.A.A. Hagt. De heer Hagt
is tevens voorzitter van het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs, bestuurslid van de stichting Passend
Voortgezet Onderwijs Walcheren, voorzitter van de stuurgroep Sterk TechniekOnderwijs Zeeland en voorzitter
van de stuurgroep Regionale Aanpak Lerarentekort Zeeland.
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Uitoefening taken
In 2020 is de Raad achtmaal bijeengekomen om zijn toezichts-, advies- en werkgeverstaak toe te passen op
onder meer de volgende onderwerpen en/of besluiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corona-maatregelen en consequenties voor het onderwijs
Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2019
Decharge bestuurder 2019
Analyse onderwijs- en examenresultaten, alsmede de kwaliteitskaart
Kwartaalrapportages
Uitkomsten diverse visitaties
Ziekteverzuim en generatiepact
Formatieplan 2020-2021
Stand van zaken PVOW, BVW en ISK
Kwaliteit van onderwijs
Kaderbrief en Begroting 2021
Meerjaren-onderhoudsplan
Herzien van statuten en reglementen
Organisatie-aanpassingen en wisselingen management, bestuur en RvT
Samenwerking CSW en Mondia
Medewerkersonderzoek
Nieuw Koersplan Mondia 2020-2024
Technum (samenwerkingsverband CSW, Scalda en Mondia)

Voorafgaande aan de officiële vergadering komt de Raad kort bijeen zonder de bestuurder.
In het verslagjaar heeft een vertegenwoordiging van de Raad tweemaal overleg gevoerd met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over een breed scala van onderwerpen, waaronder de effecten
van Corona-maatregelen, ontwikkeling van leerlingenaantallen en de meerjarenbegroting, de
ruimteproblematiek leerlingen.
Verder hebben leden van de Raad werkbezoeken afgelegd aan schoollocaties en hebben zij evenementen
bijgewoond.
Functioneren Raad van Toezicht

De Raad is gewend in het verslagjaar naast de reguliere vergaderingen themabijeenkomsten te houden over
relevante onderwerpen. De geplande gesprekken over Passend Onderwijs (maatwerk) met presentaties van
een aantal docenten en de vraag wat we onder kwaliteit van onderwijs verstaan onder leiding van een extern
deskundige zijn als gevolg van Corona uitgesteld.
Auditcommissie
In 2020 bestond de auditcommissie uit de heren De Rijke en Vrolijk. De commissie is driemaal bijeengekomen
met bestuurder en hoofd bedrijfsvoering. Daarnaast heeft over enkele ‘kleinere’ onderwerpen een e-mail
dialoog plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten is onder andere ingegaan op een aantal specifieke
onderwerpen en zijn besluiten voorbereid ten behoeve van de behandeling in de voltallige RvT, waaronder:
•
•
•
•
•

Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2019
WNT-bestuurder
De uitdaging van de aanstaande vereenvoudigde bekostiging
Begroting 2021
Opvolging van de acties uit het accountantsverslag voor verbetering van de financiële bedrijfsvoering
en de controlebeheersing

Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2020

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad heeft dit jaar plaatsgevonden zonder begeleiding van een externe partij.
Deze evaluatie heeft geleid tot een verdere herijking en aanscherping van de werkwijzen en doelstellingen van
de raad.
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Kwaliteitscommissie
In het afgelopen jaar heeft de kwaliteitscommissie onderwijs bestaan uit mevrouw Seijbel, mevrouw De Regt
en de heer Hiemstra. De commissie is vier keer bijeen geweest met de bestuurder. Daarbij is onder andere
aandacht besteed aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De onderwijsopbrengsten/-resultaten/doorstroming
Kwaliteit onderwijs, intervisie
Resultaten tevredenheidsonderzoeken
Corona-maatregelen en consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs
Het generatiepact, mede in relatie tot het aantrekken van nieuwe docenten
Strategisch HRM-beleid
Aanmelding nieuwe leerlingen
De gesprekkencyclus medewerkers
Ziekteverzuim

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Seijbel en de heer Brandenbarg, heeft het jaarlijkse
beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder. Daarnaast zijn op reguliere basis gesprekken gevoerd met
locatiedirecteuren en het hoofd bedrijfsvoering om beleid en bestuur in een breder kader te toetsen. In 2019 is
gewerkt aan een aanscherping van het reglement.
Honorering
De honorering van de leden is behoudens indexatie niet gewijzigd. De vergoeding ligt onder het niveau van de
referentietabellen zoals die door de VTOI zijn vastgesteld.
Samenstelling Raad
In 2020 zijn de heren Hiemstra, Vrolijk en Brandenbarg herbenoemd. De heer Voet is in december benoemd en
volgt mevrouw Seijbel op na 31 december.
Overzicht leden Raad

Hoofd- en nevenfuncties:
•
Adviespraktijk cultuurbeleid, informatiebeleid en procesmanagement (ZZP)
•
Voorzitter Wetenschappelijke Raad in Zeeland
•
Lid van de stuurgroep Campus Zeeland als vertegenwoordiger van het Onderwijs (naast bedrijfsleven en
overheden); secretaris stuurgroep en procesbegeleider bètacampus
•
Vicevoorzitter van de Rooseveltstichting (verantwoordelijk voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards (New
York/Middelburg).
•
Lid van het bestuur Film by the Sea
•
Voorzitter van het bestuur Museum Bredius in Den Haag
•
Lid van de jury Visser-Neerlandiaprijs (Nederland-Vlaanderen)
•
Auditor Stichting Certificering Bibliotheken, Cultuur en Taalhuizen (CBCT)

Mevrouw J. de Regt te Goes
Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2024 (herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Directeur Cultuurconsortium, onderzoek, fondsenwerving, advies, cultuureducatie en –beleid
•
Bestuurslid Stichting Goese Cultuurprojecten
•
Lid raad van toezicht Theaterproductiehuis Zeelandia/Nazomerfestival
•
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
•
Bestuurslid culturele raad Goes
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De heer J.A. Brandenbarg te Middelburg
Voorzitter en lid remuneratiecommissie, zittingstermijn tot oktober 2024 (niet herkiesbaar).
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De heer D. de Rijke te Vlissingen
Lid auditcommissie, zittingstermijn tot januari 2023 (herkiesbaar).
Hoofdfunctie:
•
Operationeel directeur ADRZ
Mevrouw J.J.M. Seijbel te Vlissingen

Lid kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie, zittingstermijn tot januari 2021 (niet herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Beleidsmedewerker Facilitair Bedrijf van ROC Scalda

De heer F. Hiemstra te Middelburg
Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2024 (niet herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Partner bij Van Boven advocaten
•
Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling Woongoed Middelburg

De heer J.S. Vrolijk te Goes
Lid auditcommissie, gekozen op voordracht van de GMR, zittingstermijn tot augustus 2024 (niet herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Directeur Finance bij Indaver Landfill Reconversion
•
Directeur Finance Participaties bij Indaver Nederland B.V
•
Financieel Directeur EcoFuels BV
•
Lid raad van commissarissen en auditcommissie Woongoed Middelburg

Mevrouw M. van den Heuvel te Ellemeet
Vicevoorzitter, gekozen op voordracht van de GMR, zittingstermijn tot april 2021 (herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Schouwen-Duiveland
•
Lid van de raad van toezicht Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) namens de Mondia Scholengroep

De leden van de raad zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen.

Met een leerlingenaantal van circa 3.000 zal de Mondia Scholengroep ook in 2020 alsmede in een
overzienbare periode daarna, goed in staat zijn om het onderwijs, zoals we dat nu kennen, te blijven
aanbieden. Toch is een belangrijke uitdaging – naast de studieprestatie en de maatschappelijke vorming van
onze leerlingen – gelegen in de proactieve afstemming van het aantal medewerkers en de organisatorische
mogelijkheden met de diversiteit van onderwijs (faciliteiten).
Het huidige gevoerde beleid, de goede financiële positie en de geformuleerde beleidsacties voor de komende
jaren maken dat de Raad van Toezicht van mening is dat Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
Walcheren – Mondia Scholengroep ook in de toekomst een solide en goed functionerende onderwijsinstelling
zal blijven. De druk op het financiële beheer wordt echter de komende jaren groter vanwege regelgeving uit
Den Haag die negatief kan uitpakken voor Mondia. Op termijn is dat zorgelijk en vereist constante aandacht
van de Raad van Toezicht.
Wij bedanken alle medewerkers en leerlingen voor hun bijdrage aan de behaalde prestaties in 2020.
Namens alle leden van de Raad van Toezicht,
Ton Brandenbarg, voorzitter

Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2020

Tot slot
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1.3

Structuur en aansturing

De Mondia Scholengroep is een bestuurlijke koepel waaronder twee scholengemeenschappen ressorteren met
elk een eigen brin-nummer.
Nehalennia Scholengemeenschap (20CP) met een vestiging voor HAVO en VWO aan de Breeweg en een
vestiging voor VMBO aan de Kruisweg te Middelburg.
Scheldemond College (16YC) met twee gebouwen aan het Weyevlietplein te Vlissingen, namelijk gebouw
Sardijn voor HAVO en VWO en gebouw Wielingen voor VMBO.
Daarnaast gaan er leerlingen van de Mondia Scholengroep naar de structuurgroepen (inpandig bij CSW), het
ISK Walcheren en de VAVO (van Scalda).
Iedere locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. In een functiebeschrijving in het
managementstatuut worden de taken, verantwoordelijkheden en mandaten van de locatiedirecteuren en hun
teamleiders omschreven en vastgelegd. Het integrale management van iedere school ligt bij de rector en van
de scholengroep bij het Centraal Management Team (CMT), met eindverantwoordelijkheid voor de directeurbestuurder.
Het CMT bestond in 2020 uit:
- Drs. A.A.A. Hagt, directeur-bestuurder en voorzitter
- E.J.A. Fagg, locatiedirecteur Scheldemond College
- Mevr. M.A. Wagensveld – Heeren, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
- Mevr. drs. M van der Heijden, (interim-)locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg
- A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering, vergadert mee met het CMT
Elke locatiedirecteur vormt samen met de teamleiders het Locatie Management Team (LMT).
De samenstelling was in 2020 als volgt:

LMT Nehalennia Breeweg:
- Mevr. M.A. Wagensveld-Heeren, locatiedirecteur, voorzitter
- E.W. van Broekhoven, teamleider HAVO 1 en 2 en VWO 1 en 2
- Mevr. N.H.S. Jonkers, teamleider HAVO 3, 4 en 5
- Dr. F.P. van Doeselaar, teamleider VWO 3, 4, 5 en 6
LMT Nehalennia Kruisweg:
- Mevr. drs. M van der Heijden, (interim-)locatiedirecteur, voorzitter
- Mevr. J. Zwigtman, teamleider bovenbouw M@VO
- W. Urip Santoso, teamleider onderbouw M@VO
- T. Kikkert, teamleider @VMBO
De rector en het hoofd bedrijfsvoering vergaderen met enige regelmaat met een LMT mee.
De teamleiders geven integraal leiding aan teams van docenten en onderwijsondersteunend personeel
(onderwijsassistenten, instructeurs en dergelijke). De integraliteit behelst onderwijs, personeel en organisatie.
De financiële (budget-) en formatieve verantwoordelijkheid berust bij het CMT en het hoofd bedrijfsvoering.

Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2020

LMT Scheldemond College:
- E.J.A. Fagg, locatiedirecteur, voorzitter
- F. van der Meer, teamleider VMBO
- J. Schalkwijk, teamleider HAVO-VWO onderbouw
- Mevr. drs. M.E. Roose, teamleider HAVO-VWO bovenbouw

De Mondia Scholengroep had op 31-12-2020 325 medewerkers in dienst, in fte totaal 268,16 fte.
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Medezeggenschap
Beide scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR). Iedere raad kent een personeelsgeleding van zes
leden (de PMR), een ouder- en een leerlingengeleding die elk drie leden telt. De PMR vergadert met de
betreffende locatiedirecteur(en), incidenteel met de rector wanneer daar aanleiding toe is. De MR vergadert in
principe met de locatiedirecteur(en). Naast de medezeggenschapsraden functioneren er ouderraden,
leerlingenraden en klankborden van leerlingen en ouders. Mondiabreed is een GMR en PGMR ingesteld. Beide
bestaan uit de combinatie van de betreffende deelraden van de twee scholen, dus vierentwintig respectievelijk
twaalf leden.

1.4

Leerlingen

De leerlingenaantallen zijn van grote invloed op de begroting en de formatie. Door de overheid worden we
immers voor het overgrote deel per leerling bekostigd. Op 1 oktober 2020 telde de Mondia Scholengroep in
totaal 2.946 leerlingen. De verdeling en prognose was toen als volgt:
1 okt. 2020

Prognose 2021

Scheldemond Sardijn

687

669

639

Scheldemond Wielingen

385

413

412

Nehalennia Kruisweg

723

660

647

Nehalennia Breeweg

1.152

1.103

1.099

135

101

99

3.082

2.946

2.897

Extern (o.a. ISKW, VAVO)
Totaal

De instroom in het arrangement structuurgroepen, ISK Walcheren en VAVO is niet van invloed op het
formatieplan. Bij het totaal aantal leerlingen voor de bekostiging worden deze leerlingen wel bij de baten
meegeteld. De afdrachten naar de genoemde instellingen tellen dan weer mee bij de ’overige instellingslasten’.
De begroting van een jaar is steeds gebaseerd op de leerlingenaantallen van het jaar daarvoor per 1 oktober.
De begroting voor 2021 is dus gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2020, et cetera. De
prognoses zijn ‘beleidsarm’, d.w.z. inclusief demografische ontwikkelingen, maar exclusief
marktontwikkelingen, vluchtelingenstromen en ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs. Op het
moment van het schrijven van dit verslag weten we dat de aanmeldingen en het saldo van tussentijdse in-en
uitstroom lager uitvallen dan we in de meerjarenprognose hebben meegenomen. Voor het schooljaar 20212022 komen de optimistische prognoses (o.b.v. 3-jaarsgemiddelden), die we dus nog officieel moeten gaan
bijstellen, met ongeveer 50 lager uit voor m.n. Nehalennia SSG dan nu uit de kolom prognoses 2021 valt af te
lezen.

1.5

Onderwijsaanbod

Nehalennia en Scheldemond zijn beide brede scholengemeenschappen. Zij bieden alle leerwegen van het
VMBO aan: de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL), de gemengde
leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) of MAVO. In elke leerweg kan in principe gekozen worden uit
meerdere richtingen/profielen: PIE (Produceren, Installeren en Energie) en D&P (Dienstverlening en Producten)
voor de Vlissingse leerlingen; voor Middelburgse leerlingen komt daar nog HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
bij. Onder D&P kan gekozen worden voor hospitality, sports en arts. In samenwerking met het ROC wordt een
préMBO mogelijk gemaakt voor leerlingen voor wie een BBL-diploma onbereikbaar is. HAVO en VWO worden
aangeboden in alle vier de profielen: Cultuur en Maatschappij, Cultuur en Economie, Natuur en Gezondheid,
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Natuur en Techniek. Veel leerlingen sluiten bij hun diplomering twee profielen af. In Vlissingen is een vakHAVO
van start gegaan. Ten slotte wordt zowel in Vlissingen als in Middelburg een gymnasiumopleiding mogelijk
gemaakt.
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Het Scheldemond College biedt aangepaste opleidingen voor topsporters en is een erkende leer-werkschool.
Nehalennia is een officiële TTO-school (tweetalig onderwijs) en heeft een Technasium.
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2.

Beleid

2.1

Missie en visie

De visie van een organisatie geeft weer hoe zij naar de wereld kijkt en naar de plaats die zij daarin inneemt. Een
heldere organisatievisie is een krachtig middel om richting te geven aan het handelen van alle mensen in de
organisatie. De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede, openbare scholengemeenschappen, die de
leerlingen een breed onderwijsaanbod bieden. De scholen zijn zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is
voor iedere individuele leerling. Het gaat de scholen van de Mondia Scholengroep om onderwijs en
ondersteuning op maat, maar ook om vorming van de leerling als persoon-op-weg-naar-volwassenheid. Als
scholen voor openbaar onderwijs staan ze open voor de omgeving en staan ze middenin de samenleving. Ze
willen de leerlingen op die samenleving voorbereiden, door hen bij de omgeving van de school te betrekken, en
omgekeerd door de samenleving te betrekken bij de school. De Mondia Scholengroep streeft naar kwaliteit
voor leerlingen én medewerkers en wil daarover verantwoording afleggen naar diezelfde samenleving.
Onze identiteit drukt uit wat we als gemeenschap van scholen samen willen zijn en wat we samen willen delen.
Wat ons onderling verbindt en waarin we ons onderscheiden van anderen. Identiteit is zowel een kwestie van
‘zijn’ als van ‘worden’. Het ‘zijn’ verwijst naar wat ons kenmerkt, het ‘worden’ naar wat ons nog te doen staat.
Openbare scholen zijn in (uit) beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Onze kernwaarden zijn
de belangrijkste waarden in onze organisatie. Ze moeten ons helpen ons werk te doen, de samenwerking te
bevorderen, het koersplan te realiseren en aangeven hoe wij door de buitenwereld gezien willen worden.
Nehalennia en Scheldemond College hebben deels overlappende, deels onderscheidende kernwaarden.
Ons onderwijs is waarde(n)vol:
Ons onderwijs is geïnspireerd en interactief. Het is niet alleen gericht op kwalificatie, maar nadrukkelijk ook op
persoonlijke en maatschappelijke vorming. Voor ouders zijn wij partners in de opvoeding.
Onze organisatie is democratisch:
Onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers worden actief betrokken bij de besluitvorming over onze
ambities, doelstellingen en werkomstandigheden.

We zien onze scholen als een oefenplaats. Ons onderwijs is niet alleen van belang voor de samenleving maar
ook voor de vorming en ontplooiing van het individu. We zijn ons er van bewust dat die twee niet altijd parallel
lopen.
Nehalennia staat voor ondernemend en uitdagend onderwijs. Je leert van elkaar én met elkaar en we dagen
leerlingen uit om zichzelf steeds te verbeteren. Op hun niveau uiteraard. Bij Nehalennia halen we eruit wat erin
zit, op een manier die het beste bij de leerling past. Op Nehalennia leer je in een moderne omgeving die
aansluit op de samenleving. Zelfstandig kunnen leren en werken hoort daarbij.
Het Scheldemond College blinkt uit in sportiviteit en omgevingsgerichtheid. Als Topsport Talentschool
(voorheen LOOT) begeleiden we veel topsporters-in-wording. Verder grijpen we iedere kans aan om de
omgeving te betrekken bij ons onderwijs en omgekeerd. Bij diverse opleidingen is de interactie met de
omgeving door middel van ondernemerschap, dienstverlening of stage integraal onderdeel van het leerproces.
De missie is de taak die een organisatie zichzelf oplegt, de opdracht die zij zichzelf geeft, vanuit haar visie en
haar identiteit.
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Onze scholen bieden een veilige leeromgeving:
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“De Mondia Scholengroep biedt je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief en positief te
ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor
de ander en voor je omgeving”. Op de verschillende schoollocaties krijgt deze missie een lokale kleuring.
Mondia streeft naar eenheid in verscheidenheid. De locaties binnen onze scholengroep hebben als primair doel
het verzorgen van adequaat, kwalitatief goed onderwijs, met passende ondersteuning voor iedere leerling en
een goed werkklimaat voor iedere medewerker. Secundair doel is het versterken en ondersteunen van de
scholengroep als geheel, waarbij we er ook nog eens van overtuigd zijn dat beide doelen elkaar als
vanzelfsprekend versterken. Locaties worden sterker en beter wanneer ze ook leren van elkaar en gebruik
maken van elkaars expertise en kwaliteiten.

2.2

Ontwikkelingen in onze omgeving

Onder invloed van de krimp en de krachten die (mede) daardoor worden opgeroepen om de leefbaarheid in
onze provincie op peil te houden, zoeken de partners in de onderwijsketen elkaar steeds meer op om krachten
te bundelen. Dat gebeurt al op het gebied van onderwijsaanbod (bèta college, reddingsplan VO Zeeuws
Vlaanderen, overname van het Groene onderwijs van Edudelta, versterking van technisch onderwijs),
personeelsbeleid en strategisch HRM (opleiding en scholing binnen ZAOS en ZeeProf, het VO-lectoraat binnen
het RCEE, bestrijding lerarentekort) en bij bedrijfsmatige processen in de backoffice (zoals digitale facturering,
inkoop en aanbesteding via het Diensten Centrum Onderwijs).

De transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten stokt, gelet op de versnippering van het
zorgaanbod en de wachtlijsten voor bijvoorbeeld psychiatrische hulp. De REA (Regionaal Educatief Overleg)
dat aanvankelijk het platform leek om met de Walcherse gemeenten tot afstemming te komen ligt volledig op
haar gat. Dit is voor ons een groot zorgpunt, temeer nu corona veel sociaal-emotionele problemen genereert
onder jongeren.
Samenwerkingspartners
De Mondia Scholengroep is vanuit haar missie en visie gericht op samenwerking met anderen, binnen en
buiten de school. Verantwoording leggen we primair af aan onze samenwerkingspartners. Daarnaast aan de
overheid, de samenleving en onze interne stakeholders. We noemen enkele in 2020 belangrijke partners.
Onderwijs
- De Mondia Scholengroep is sinds 29 oktober 2013 participant van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs
Walcheren (PVOW). Onder deze in eerste instantie ook ‘moederstichting’ ressorteerden twee ‘dochters’, te
weten de Stichting Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren, die de structuurgroepen faciliteert en de
Stichting Internationale Schakelklas. Zij werkt daarin samen met CSW, Stichting De Korre en Stichting
Respont. Vanaf 1 januari 2020 zijn de drie stichtingen (PVOW, BVW en ISK) als zelfstandige stichtingen
(waarin Mondia wel participant is) los van elkaar verder gegaan.
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Passend Onderwijs (PaO) krijgt steeds beter gestalte. Van segregatie (een aparte voorziening voor VOleerlingen die niet ’passen’ binnen de reguliere VO-setting, ontwikkelt PaO zich naar integratie: een speciale
voorziening binnen de VO-scholen voor maatwerk. Denk daarbij maatwerklokalen en een reboundvoorziening
binnen de VMBO-scholen, gezamenlijke arrangementen a.h.w. tussen VO en VSO in, zoals de
structuurgroepen, het BIT-traject, PréMBO. Onze ambitie is (meer) inclusie: ondersteuning wordt zoveel
mogelijk in/rondom de reguliere klas geboden. Of dat uiteindelijk haalbaar is, moet blijken. Voor sommige
leerlingen zijn speciale voorzieningen toch echt beter. Ondanks ons streven gaan in Zeeland relatief meer
leerlingen naar speciaal onderwijs dan in Nederland gemiddeld, al hebben we de groei weten te keren (in
paragraaf 3.4 komen we te spreken over de aanwending van lumpsum- en samenwerkingsverbandmiddelen
t.b.v. ons passend onderwijs).

14

- De scholengroep werkt in het VMBO nauw samen met ROC Scalda (regionaal), op onderdelen met alle
Zeeuwse VO-scholen (provinciaal) en met werkgevers (bedrijfsbezoeken, stage). Vanaf schooljaar 2020-2021
heeft het technisch onderwijs in Technum gestalte gekregen samen met Scalda én CSW.
- De scholengroep werkt in het Zeeuws bestuurders overleg en het directeurenplatform (brede afstemming en
overleg), in de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (lerarenopleiding en onderzoek), in ZeeProf
(gezamenlijke nascholing), de Stichting Scholierenvervoer en het Dienstencentrum Onderwijs (DCO; inkoop,
aanbesteding, ICT e.d.) samen met Zeeuwse onderwijsinstellingen voor VO, MBO, HBO en WO.
- De scholengroep werkt samen met het basisonderwijs voor een optimale afstemming en doorstroming. Aan
het verder versterken van de banden wordt actief aandacht besteed in de vorm van relatiebeheer, warme
overdracht van (zorg)leerlingen, bestuurlijk overleg en dergelijke. Rond de vijftig basisscholen mogen we tot
ons voedingsgebied rekenen.
- Mondia is m.i.v. 2019 penvoerder van twee grote Zeeuwse projectsubsidies; één gericht op de versterking
van het techniekonderwijs in de regio (STO), de ander op de regionale aanpak van het lerarentekort (RAL, in
2020 overgegaan in RAP)
- De scholengroep is lid van de sectororganisatie VO-raad, de besturenorganisatie voor openbare scholen VOS
Abb, en de Eerste Werkgeverscoöperatie, een landelijk werkverband van compacte schoolbesturen binnen de
VO-raad.

Bedrijven en instellingen
- De scholen werken samen met diverse bedrijven en instellingen vanuit de beroepsgerichte programma’s,
Highschools, het Technasium en Kunst & Cultuur.
- Het Scheldemond College participeert in de Stichting Topsport Talentscholen1
- Het Scheldemond College werkt samen met de JVOZ (voetbal), Sportschool Geelhoed (judo), BC Vlissingen
(basketbal), TOZ (tennis), TSZ (turnen), Groene Ster (zaalvoetbal) en dansklassen (dans).
- De scholen en de scholengroep werken in hun ondersteuningsstructuur en in het kader van Passend
Onderwijs samen met diverse organisaties voor ‘Zorg voor jeugd’, zoals GGD, Maatschappelijk Werk
Walcheren (MWW), Juvent, Intervence, Indigo, Emergis en MEE-Zeeland. De regie ligt daarbij vanaf 2015 in
handen van de gemeenten, die daarin helaas vanaf dit jaar niet meer samen optrekken.

2.3

Ontwikkelingen binnen onze scholengroep

Sinds 2016 heeft VMBO Mondia steeds beter gestalte gekregen. De opleidingen van Nehalennia SSG en
Scheldemond College zijn complementair aan elkaar. In een addendum op het RPO (Regionaal Plan
Onderwijsaanbod) is erin voorzien dat leerlingen die van de ene school oversteken naar de andere, niet
behoeven te worden overgeschreven. Voor zover wij de complexiteit, die gevolg is van wet- en regelgeving, zelf
nog vergroot hebben, is versobering aangebracht. Dit ook om de roosterbaarheid te bevorderen.
De kwaliteit van de beide mavo-opleidingen en de kaderberoepsgerichte leerweg in Vlissingen stonden vorig
jaar onder druk. Twee parameters (doorstroomsnelheid bovenbouw en gemiddelde CE-cijfers) waren voor het

1 Voorheen de Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport)
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Gemeenten
- De gemeenten op Walcheren zijn belangrijke partners in de ontwikkeling naar Passend Onderwijs, waar het
gaat om huisvesting, terugdringen van het aantal thuiszitters en het voortijdig schoolverlaten (VSV),
samenwerking met de Zorg voor Jeugd en leerlingenvervoer. In 2020 is amper meer overlegd in het kader van
een Walcherse ‘Regionale Educatieve Agenda’ (REA), waarin al deze thema’s geïntegreerd werden besproken.
Sinds de jeugdzorg niet langer vanuit één (Portos)loket wordt aangeboden, maar weer toevalt aan de drie
gemeenten afzonderlijk, is helaas sprake van versplintering. Daar staat tegenover dat ten behoeve van de
huisvesting juist wel weer Walchers-breed samen wordt opgetrokken in één integraal huisvestingsplan.
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tweede achtereenvolgende jaar onder de maat. Net op tijd is, dankzij het programma “Leren Verbeteren” van
de VO-academie, het stigma van een zwakke afdeling afgewend. Dit jaar voldoen al onze opleidingen aan onze
prestatie-normen en hebben alle opleidingen dus weer het basis toezicht arrangement van de inspectie.
In heel 2020 is er geen enkele formele klacht bij de geschillencommissie ingebracht; twee bezwaren, de één
tegen een beslissing van de examencommissie en de ander tegen de beslissing van een overgangsvergadering
zijn op bestuursniveau opgelost.
Het ziekteverzuim is ten opzichte van vorig jaar weer iets gestegen, maar ligt nog steeds onder het landelijk
gemiddelde. De belangrijkste verklaring is dat het aantal zeer langdurig zieken weer iets toenam. Met het
vormgeven van een ’generatiepact’ wordt gepoogd seniore werknemers langer gezond in dienst te houden met
het oog op de stijgende pensioengerechtigde leeftijd. In de vormgeving van een levensfasebewust
personeelsbeleid is in 2019 voor jonge medewerkers met kinderen een alliantie met de stichting kinderopvang
aangegaan, dat nu in de belangstelling groeit.
In het voorjaar van 2020 moesten we naar aanleiding van de definitieve aanmeldingscijfers vaststellen dat het
Scheldemond weliswaar wat terrein wint, maar dat Nehalennia daarentegen nog wat terrein moest prijsgeven.
Ondanks –per saldo- een uiterst bescheiden daling van het marktaandeel, waren er drie redenen waarom de
formatie ons toch nog voor forse uitdagingen stelde:
- er moest, met name op Scheldemond, een inhaalslag op het vorig formatiejaar worden goedgemaakt;
- het cohort leerlingen in groep 8 bleek 50 leerlingen kleiner t.o.v. onze laatste prognosecijfers;
- de uitstroom is nog steeds groter dan via genormaliseerde instroom kan worden gecompenseerd (door
stormachtige groei in de jaren 2012-2016.
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Het strategisch beleidsplan 2016-2020 is definitief voltooid. In het nieuwe koersplan 2021-2025, dat verlaat tot
stand kwam a.g.v. corona, is een uitvoerige evaluatie opgenomen.
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3.

Onderwijs

3.1

Opbrengsten

Scholen op de kaart
Belangrijk in de horizontale verantwoording is ‘Scholen op de kaart’. Via deze website verantwoorden de beide
scholen zich ieder afzonderlijk op een groot aantal indicatoren, waaronder het rendement zoals de Inspectie
dat benoemt, maar bijvoorbeeld ook de tevredenheid van ouders en leerlingen, externe samenwerking,
verzuimcijfers en financiële indicatoren.
Toezichtarrangementen
Alle opleidingen hebben op dit moment van de inspectie het basisarrangement. De beide mavo’s en de
kaderopleiding van Vlissingen bevonden zich twee jaar geleden in de gevarenzone. Met hulp van “leren
verbeteren”, een initiatief van de VO-academie, zijn plannen van aanpak opgesteld en in uitvoering gebracht.
Daarmee is de weg naar boven gevonden.
In de zomer van 2019 zijn de havo van Nehalennia en de kaderberoepsgerichte leerweg van Scheldemond door
de inspectie doorgelicht op het thema toets-beleid en examinering (zie 3.2).
In het najaar werden we door de onderwijsinspectie drie dagen lang doorgelicht in het kader van het reguliere,
vierjaarlijkse schoolbezoek. Beide visitaties leverden een positief eindoordeel op, voorzien van een enkele
verbeter-suggestie.
De opbrengsten-oordelen van al onze opleidingen zijn te vinden in bijlage 1.

3.2

Profiel en ontwikkelingen

Het onderwijsaanbod is in de deelscholen niet identiek. Er is ruimte voor couleur locale. Zo heeft Scheldemond
College, binnen VMBO Mondia, met opzet andere beroepsgerichte programma’s dan Nehalennia.

Het Scheldemond College in Vlissingen is een brede scholengemeenschap, met een aanbod van VMBO (met
leerwegondersteuning) in gebouw Wielingen en van HAVO en VWO (met atheneum en gymnasium) in gebouw
Sardijn. De school biedt kwalitatief zeer goed onderwijs zoals de laatste jaren blijkt uit tal van landelijke
metingen. Het VMBO wordt samen met Nehalennia vorm gegeven onder de noemer VMBO Mondia. Daarbij
worden nieuwe namen gebruikt als @VMBO voor de Basisleerlingen en M@VO voor de KGT leerlingen. In het
VMBO worden onder de paraplu van Dienstverlening & Producten diverse beroepsgerichte programma’s
aangeboden: Sport en Hospitality en MTV, dit is multimedia-techniek-vormgeving. In 2020 is de pilot van een
vakHAVO opnieuw verlengd. Vooralsnog zijn er onvoldoende leerlingen in geïnteresseerd om er een aparte
opleiding van te maken.
Het Scheldemond College is in 2012 gestart met ‘Highschool,’ een concept waarbij alle leerlingen van de eerste
en tweede klassen een aantal uren per week in heterogene groepen hun bijzondere talenten kunnen
ontwikkelen in een programma van hun keuze. Ze kunnen kiezen uit de ‘sportklassen’ (met een aanbod aan
breedtesport), ‘Da Vinci Highschool’ (meer bèta georiënteerd) en ‘Creative Highschool’ (Kunst en Cultuur).
Daarnaast is er nog een bijzonder aanbod: de Specials voor de topsporters. Het Highschool programma slaat, zo
blijkt uit leerlingenenquêtes, goed aan. Het Highschool programma biedt een aantrekkelijk ‘tegenwicht’ voor
het sterke sportprofiel. Het Scheldemond College is de enige Zeeuwse ‘Topsport Talentschool,’ eerder bekend
als ‘LOOT-school,’ waarbij die afkorting staat voor ‘Landelijk Organisatie Onderwijs en Topsport.’ Leerlingen
met een status als topsporter kunnen daarbij een gelegitimeerde, bijzondere ondersteuning en (examen- en
rooster)faciliteiten krijgen. Deze status is belangrijk voor het sportprofiel van de school, ondanks het feit dat
het om een relatief beperkt aantal leerlingen gaat. Naast de sportklassen en de topsportleerlingen wordt het
sportprofiel van de school gecompleteerd door een derde element: de samenwerking met een aantal sporten
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en sportclubs. De belangrijkste daarvan, zeker in kwantitatief opzicht, is de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland
(JVOZ), met steeds tussen de 90 en 100 leerlingen. Er is een bescheiden aantal leerlingen dat in dezelfde
constructie op hoog niveau tennist (TOZ) en turnt (TSZ). Ook de dansklassen horen in dit rijtje thuis.
Profiel Nehalennia SSG
Ook Nehalennia SSG in Middelburg is een brede scholengemeenschap, met een aanbod van VMBO (met
leerwegondersteuning) aan de Kruisweg en van HAVO en VWO (met atheneum en gymnasium) aan de
Breeweg. De theoretische leerweg in het VMBO wordt MAVO genoemd, met, net als de beroepsgerichte
leerwegen, opleidingen in diverse (beroeps)sectoren. Binnen iedere afdeling heeft de school een relatief breed
aanbod, met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen.
De locatie Breeweg is in het VWO in 2012 gestart met tweetalig onderwijs (TTO) in het Engels. Het Technasium
is in HAVO en VWO één van de belangrijkste ‘trekkers’ van de locatie. Het aanbod in de ‘Kunst & Cultuur
klassen’ wordt nog steeds doorontwikkeld. De school is op Walcheren de enige Begaafdheidsprofielschool, met
een bijzonder aanbod voor kinderen met een hoge begaafdheid, al dan niet partieel.
De locatie Kruisweg vormt samen met gebouw Wielingen VMBO Mondia en bestaat uit twee afdelingen:
@VMBO en M@VO. @VMBO wordt gebruikt voor de Basisleerlingen en M@VO voor de KGT leerlingen. In de
onderbouw van beide afdelingen kunnen de leerlingen op basis van hun affiniteit kiezen uit kunst, foodlab,
techniek of sport. Leerlingen die geen voorkeur willen of kunnen aangeven, krijgen keuzewerktijd aangeboden.
In de bovenbouw maakt een aanbod van techniek & ict, zorg en welzijn, sport en kunst deel uit van het
programma dat onder de vlag van D&P wordt aangeboden. Daarnaast bieden we een technische opleiding PIE
(Produceren, Installeren en Energie) en een opleiding HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) onder de titel
foodlab.
We beseffen dat we leerlingen opleiden voor een wereld die we nog niet kennen. We zien echter wel een
aantal belangrijke ontwikkelingen. We geven onze leerlingen normen en waarden mee en leren ze omgaan met
de veelheid van informatie, met het selecteren, beoordelen en gebruiken daarvan. We leren van elkaar en aan
elkaar hoe we binnen de nieuwe sociale media positief, constructief en veilig met elkaar kunnen omgaan. Zo
zijn er meer aspecten van de ontwikkelingen binnen ICT en sociale media, waar we als scholen een rol in willen,
kunnen en moeten vervullen. Daarvoor is het programma Digitale Gelettterdheid ontwikkeld.

In het kader van een subsidietraject Sterk Techniek Onderwijs heeft Mondia in 2018 en 2019 in twee tranches
extra middelen ontvangen om de keuze van leerlingen voor een technische (vervolg)opleiding te stimuleren.
Doel: Deze middelen zijn bedoeld om huidige voorzieningen en zittend personeel een kwaliteitsimpuls te geven
en om o.a. de aanvraag voor een grote regionale subsidie te faciliteren. Resultaat: de technieklokalen voor het
geven van techniekonderwijs aan onderbouwleerlingen (de bovenbouwleerlingen volgen techniekonderwijs in
Technum, een gebouw van MBO Scalda) zijn uitgerust met up to date hulpmiddelen, zoals drones en VRtechnieken. Ook in 2020 zijn uit deze middelen nog uitgaven gedaan. Zie het financiële verloop in hoofdstuk B.
10 model G1 van de jaarrekening.
Voor de jaren 2020-2023 is met succes een subsidie van 10 miljoen binnengehaald voor het Zeeuwse VMBO.
Naast vier gezamenlijke, Zeeuwse ambities hebben de drie subregio’s Zeeuws Vlaanderen, de
Oosterschelderegio en Walcheren samen met lokaal bedrijfsleven plannen opgesteld ter versterking van het
techniekonderwijs. Zie voor het financiële verloop in 2020 hoofdstuk B. 10 model G2 van de jaarrekening.
In het Walcherse plan richt Mondia zich, samen met CSW en Scalda, op een verregaande integratie,
regionalisatie en modernisering van het technisch VMBO-onderwijs in “Technum 2.0”. Nadat Technum in twee
fasen volledig wordt herbouwd en heringericht, zijn Mondia en CSW samen gaan werken en vinden
stapsgewijs, ook samenwerkingsvormen met het MBO plaats.
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Toetsing en examinering
Naar aanleiding van diverse incidenten op VO-scholen elders in het land heeft de inspectie een thematisch
onderzoek ingericht naar de praktijk van toetsing en schoolexamens. Doel was te onderzoeken in hoeverre
sprake is van een schoolbeleid in dezen en hoe dit zich verhoudt tot wettelijke kaders. In juni 2019 is de HAVOafdeling van Nehalennia en de kaderberoepsgerichte leerweg van Scheldemond door de inspectie doorgelicht.
In het betreffende rapport (in te zien via scholen-op-de-kaart) wordt vastgesteld dat wordt voldaan aan wet- en
regelgeving. Een nadere, expliciete uitwerking op onderdelen wordt aanbevolen. Resultante van het
schoolbezoek is dat beide scholen hun toetsbeleid expliciteren in een nieuw toetsbeleidsplan per school; daarin
meer ruimte voor zgn. formatief toetsen (d.i. toetsen indienst van het leerproces van de leerling) om het
enigszins doorgeschoten summatieve toetsen (in dienst van een beoordeling) gedeeltelijk te vervangen. Per
afdeling is er een examencommissie bestaande uit directeur, teamleider en examensecretaris die de
organisatie in goede banen leidt, de kwaliteit borgt en optreedt bij calamiteiten (zoals fraude) als adviesorgaan
voor de directeur.

3.3

Begeleiding en ondersteuning

Professionalisering organiseren we zoveel mogelijk in de praktijk, rondom het kind of de klas zelf. We geloven
in ‘coaching on the job’. Medewerkers van onze vier ‘ondersteuningslokalen’ werken binnen en buiten de klas
met leerlingen, maar ook met docenten en andere medewerkers. Dat de handelingsbekwaamheid van de
gemiddelde medewerker toeneemt, betekent helaas nog niet dat de toestroom naar het speciaal onderwijs
afneemt. De maatschappij wordt steeds complexer en steeds meer leerlingen, zo lijkt het wel, torsen zware
lasten met zich mee die het leren in de weg staan. In de zomer van 2017 is het OPDC gesloten. Dat is mogelijk
gemaakt door het inrichten van zogenaamde maatwerklokalen voor leerlingen met licht externaliserend gedrag
en het onderbrengen van de leerlingen in de structuurgroepen (internaliserend) aan de Eisenhowerlaan (CSW).
Hoe hard we er ook aan trekken met elkaar, tot afname van deelname in het speciaal onderwijs heeft dit nog
niet geleid (wèl tot het tot stilstand brengen van de groei).

3.4

Samenwerkingsverband

De beide scholen van de Mondia Scholengroep zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW). PVOW heeft tot doel het bieden van een passende ondersteuning
aan alle leerlingen uit de regio Walcheren die aan één van de aangesloten besturen zijn toevertrouwd. PVOW
wil Passend Onderwijs realiseren. PVOW bestaat uit de besturen van de volgende rechtspersonen:
•
•
•
•

Stichting De Korre (speciaal onderwijs, nu het cluster 3 van de Regionale Expertisecentra).
Stichting Respont (praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, nu het cluster 4 van de Regionale
Expertisecentra).
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren (CSW).
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep).
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De Mondia Scholengroep zet veel in op de ondersteuning van leerlingen. De leerling staat echt centraal. Binnen
alle locaties is het van daaruit ook belangrijk dat ondersteuning, waar we vroeger de term ‘leerlingenzorg’
gebruikten, iets is van alle medewerkers, niet alleen van ‘specialisten.’ Ondersteuning wordt verzorgd vanuit
zogenaamde ondersteunings- en maatwerklokalen en richt zich primair op de klassensituatie. Het streven is
erop gericht om het niveau van basisondersteuning op te schroeven en daarenboven het scala van
arrangementen met speciale ondersteuning te vergroten teneinde het beroep op speciaal onderwijs te
ontmoedigen.
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Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
In 2019 heeft PVOW een nieuw ondersteuningsplan 2019-2023 het licht doen zien. Alle daarin beschreven
beleidskeuzes zijn erop gericht om een dekkend palet van onderwijsondersteuning aan te bieden in de vorm
van maatwerk-arrangementen. Dit palet strekt zich uit van beperkte basale ondersteuning op het gebied van
bv. dyslectie voor een doorsnee VO-leerling tot zeer gespecialiseerde zorg aan meervoudig gehandicapte
leerlingen in het VSO. Het streven is om zoveel als mogelijk thuis-nabij onderwijs-met-ondersteuning aan te
bieden binnen de financiële kaders. PVOW heeft jaren achtereen rode cijfers geschreven. Twee ontwikkelingen
dragen eraan bij dat dit binnen afzienbare tijd tot het verleden behoort: de landelijke verevening en eigen
sturing. Bij de invoering van passend onderwijs is besloten om de middelen voor zware ondersteuning gelijk
over het land te verdelen, naar verhouding van het totaal aantal leerlingen. Om samenwerkingsverbanden de
tijd te geven om de ondersteuning in te richten op een manier die past bij de beschikbare middelen, is er een
overgangsregeling van vijf jaar ingesteld, te weten 2015-2020. Zeeland had aanvankelijk (peiljaar 2012) minder
leerlingen in het speciaal onderwijs vergeleken met landelijke cijfers. Dankzij een positieve verevening komt
stapsgewijs meer budget beschikbaar. Echter, sinds 2012 steeg het aantal Zeeuwse leerlingen dat naar speciaal
onderwijs wordt verwezen tot boven de landelijke benchmark, waardoor de verevening in de praktijk wordt
ervaren als een tekortschietende bekostiging die stapsgewijs meer in de pas gaat lopen met de feitelijke
uitgaven.
Het bestuur van PVOW heeft zich ten doel gesteld om meer zicht en sturing te krijgen op alle leerling-stromen
naar/tussen de arrangementen. Alle TLV’s (toelaatbaarheidsverklaringen) worden uitvoerig geregistreerd en in
het OPP (ontwikkelperspectief) dat elke leerling met een ondersteuningsbehoefte krijgt worden smarte doelen
geformuleerd, waarbij een accent wordt gelegd op de T van Tijdgebonden. Resultaat: er is een digitaal systeem
gekocht en ingericht om de plaatsing van leerlingen in de diverse arrangementen te registreren (Ldos) en dit
wordt met professionele ondersteuning vanuit Perspectief op School (POS) ingericht als dashboard aan de hand
waarvan de coördinator en het bestuur kunnen sturen op interne processen.

Alle ambities met betrekking tot PVOW staan beschreven in het ondersteuningsplan 2020-2024, worden
uitgewerkt in jaarplannen met betrokkenheid van de ondersteuningsplanraad (ondersteuningsmedewerkers,
docenten, ouders)
Bestemming van budgetten t.b.v. Passend Onderwijs
Er zijn in hoofdzaak drie bronnen van waaruit voorzieningen in het kader van Passend Onderwijs worden
bekostigd:
•

•

Lumpsum: vanuit de basisbekostiging wordt in feite de basisondersteuning conform ons School
Ondersteuningsprofiel (SOP) vormgegeven. Dit gaat van mentoraat tot het inzetten van expertise
t.b.v. het versterken van leervoorwaarden op het gebied van taal, rekenen, -en meer individueel
gericht- het leren omgaan met dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid e.d. In de realisatie van deze
basisondersteuning speelt de ondersteuningscoördinator een cruciale, regisserende rol en is het zgn.
“ondersteuningslokaal” de uitvalsbasis. De ondersteuning wordt wel steeds meer in en rondom het
klaslokaal gerealiseerd.
PVOW: de begroting van ons samenwerkingsverband is rond € 7.000.000. Door het
samenwerkingsverband worden diverse budgetten doorgestort naar het VO (waaronder ook PRO) en
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Nadat het kostbare OPDC is afgebouwd, zijn/worden in het VO nieuwe arrangementen geïmplementeerd en
doorontwikkeld om de doorverwijzing naar duurdere lesplaatsen in het speciaal onderwijs te verminderen: een
maatwerklokaal in elke VMBO-school, gezamenlijke VMBO-structuurgroepen voor leerlingen met lichte
internaliserende en externaliserende problematiek, een reboundvoorziening in het VO voor leerlingen die
tijdelijk geïsoleerd moeten worden van hun sociale omgeving, een pré MBO route voor BBL-leerlingen die niet
bij machte zijn om een vmbo-diploma te behalen en een extra –diploma-gericht- aanbod voor een groeiende
groep “thuiszitters” in havo/vwo (het zgn. BIT).

20

•

het VSO. Voor het regulier VO is dat in eerste instantie de populatiebekostiging ten behoeve van het
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) voor lichte ondersteuning en de voormalige
leerlinggebonden financiering (LGF) voor zwaardere ondersteuning. In de derde plaats komt vanuit het
samenwerkingsverband in de persoon van de orthopedagoog een aantal dagdelen deskundige
ondersteuning naar alle locaties van aangesloten scholen. Het LWOO budget (voor een kleine 10% van
de VMBO-populatie krijgen wij ruim € 4.000 per leerling extra) wordt ingezet voor een aantal
doelbestemmingen: de relatief kleine klassen in alle leerjaren van de basisberoepsgerichte leerweg
om het specifieke pedagogische profiel van @VMBO vorm te geven; voor de financiering van het
maatwerklokaal waarin leerlingen die niet in staat zijn gebleken om het gehele vmbo-programma in
reguliere lessen te volgen, een individueel maatwerktraject krijgen aangeboden; om de plaatsing van
leerlingen in twee specifieke arrangementen mede te bekostigen, te weten de structuurgroepen voor
vmbo en het bovenschoolse individuele traject voor havo/vwo (deze leerlingen krijgen bovenop de
basisbekostiging de LWOO-gelden “mee”.
VSV-subsidies: de VO-scholen op Walcheren krijgen een klein bedrag vanuit de subsidie ter
voorkoming van vroegtijdig, ongediplomeerd schoolverlaten (rond € 30.000 per jaar. Dit wordt ingezet
t.b.v. de maatwerklokalen, de pré-MBO route en de reboundvoorziening op de vmbo-locaties.

Internationale Schakelklas Walcheren
Een bijzondere doelgroep binnen Passend Onderwijs vormt op Walcheren de groep leerlingen die les krijgt in
de Internationale Schakelklas Walcheren. De ISK heeft een erg onzeker leerlingenaantal met een eigen, aparte
bekostiging. De ISK valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting ISK Walcheren, net als de stichting
BVW afgelopen jaar voor het laatst ressorterend onder PVOW. In 2020 had het ISK gemiddeld zo’n 110-120
leerlingen in 9 à 10 groepen.
Hoewel deze doelgroep formeel niet wordt genoemd in de wetgeving rondom Passend Onderwijs, gaat het hier
in onze optiek wel degelijk om een groep leerlingen die een bijzondere vorm van ondersteuning nodig heeft.
Ook zijn alle principes van Passend Onderwijs van toepassing. De leerlingen zijn sinds de zomer van 2017
gehuisvest in het voormalig OPDC-gebouw, dat voor dit doel is aangepast.
Voor leerlingen van achttien jaar en ouder uit de ISK heeft vorig en het huidige schooljaar op het MBO een
zogenaamde coachklas gedraaid op VO-bekostiging (dit in goed overleg met het ministerie van OCW).

De Mondia Scholengroep heeft ook in 2020 van beide scholen leerlingen onderwijs laten volgen aan het ROC
Scalda binnen het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). Hierover zijn in 2012 binnen het
Zeeuwse schoolleideroverleg (opnieuw) strikte afspraken gemaakt. VAVO is bedoeld voor uitzonderlijke,
individuele gevallen, waarin leerlingen van de eigen school door bijzondere omstandigheden de kans krijgen
alsnog een diploma (eventueel in deelcertificaten) te halen. In schooljaar 2019-2020 hadden we 25 VAVOleerlingen (waarvan 10 voor de helft bekostigd in verband met deeltijd) en in schooljaar 2020-21 zijn dat er 13
(volledig bekostigd).
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VAVO
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4.

Bedrijfsvoering

4.1

facilitair

De Mondia Scholengroep heeft de beschikking over vier, in het algemeen goed geoutilleerde gebouwen, op
drie locaties:
•
•
•

Locatie Nehalennia Breeweg Middelburg: schoolgebouw voor HAVO en VWO van Nehalennia SSG
Locatie Nehalennia Kruisweg Middelburg: schoolgebouw voor VMBO en MAVO van Nehalennia SSG
Locatie Scheldemond College, Weyevlietplein Vlissingen: campusachtige terrein met schoolgebouwen
Wielingen voor VMBO en MAVO en Sardijn voor HAVO en VWO van het Scheldemond College.

Omdat de locaties in Middelburg de leerlingenaantallen niet aankunnen, staat er aan de Kruisweg een
dependance bestaande uit (nu nog) 6 tijdelijke leslokalen, en maakt de Mondia Scholengroep in de sector
Techniek van het VMBO gebruik van het Technum in Vlissingen, een gebouw dat eigendom is van Scalda, het
ROC van Zeeland. Tenslotte waren leerlingen van de Mondia Scholengroep in 2020 ook te vinden in het ISK aan
de Griffioenstraat, de structuurgroepen aan de Eisenhowerlaan, of men volgde lessen in het
volwassenenonderwijs van Scalda-Middelburg.
Bewegingsonderwijs
Nehalennia SSG maakte voor bewegingsonderwijs in 2020, naast de eigen faciliteiten, ook gebruik van
voorzieningen van sportaccommodatie De Sprong en andere gymzalen binnen de gemeente. Daarnaast maakte
men gebruik van de sportvelden in de gemeente Middelburg.
Het Scheldemond College maakte voor bewegingsonderwijs in 2020, naast de eigen faciliteiten, nog gebruik
van de sportzalen Baskensburg en de sportvelden in de gemeente Vlissingen.
Beide scholen maken daarnaast incidenteel gebruik van andere sportvoorzieningen in Middelburg en
Vlissingen, zoals sportscholen en het zwembad. De sportclubs die met het Scheldemond College samenwerken
hebben en/of regelen hun eigen faciliteiten en voorzieningen.

De scholengroep heeft voor alle 4 de gebouwen een meer jaren onderhoudsplan. Dit naast regulier onderhoud
(via contracten, zoals o.a. schoonmaak en onderhoud installaties), glasbewassing, onderhoud vloeren,
schilderonderhoud binnen, (vervangings)investeringen en investeringen in het kader van de R.I.&E. en
energiezuinige gebouwen, in en aan alle gebouwen, zijn er in 2020 onder meer de volgende specifieke grotere
werkzaamheden verricht:
-Nehalennia Breeweg: o.a. gevelisolatie en herstel voegwerk, aanbrengen Ledverlichting en beweging
sensoren, herbestrating schoolplein, vervangen hekwerk voorplein, vervangen van alle radiatorknoppen en
schilderonderhoud buiten.
-Nehalennia Kruisweg: o.a. opknappen 2 inpandige gymzalen inclusief aanbrengen van een “soundwall”,
herbestrating schoolplein, plaatsen hekwerk voorkant, aanbrengen Ledverlichting en beweging sensoren.
-Scheldemond College, gebouw Wielingen: o.a. buiten schilderonderhoud, vervangen alle binnen rolgordijnen
en het vervangen van de mechanische tussenwand in de sportzaal.
-Scheldemond College, gebouw Sardijn: o.a. vervangen alle (schuif-)ramen eerste verdieping, schilderwerk en
vervangen vloer aula en herbestrating van het terrein.
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4.2

ICT en Applicaties

Leermiddelen en ICT
Binnen het palet van leermiddelen neemt ICT een steeds prominentere plek in, nadrukkelijk als middel, niet als
doel. Als gevolg van corona heeft dit een enorme boost gekregen. De volle breedte van de school blijft het
concept van blended learning dominant. Het van schoolwege verstrekte device wordt ingezet wanneer dit van
toegevoegde waarde is op de meer traditionele folio-leermiddelen. Denk daarbij aan remediale programma’s,
tempo- of niveaudifferentiatie en soms ook al echt interactieve toepassingen in de adaptieve sfeer. Op dit
moment zijn alle gebouwen per verdieping voorzien van gemakkelijk in te zetten chromebook-karren.
Zermelo, SOM, HR2day
Het rooster- en formatieprogramma Zermelo raakt steeds meer gevuld en kan in toenemende mate worden
ingezet t.b.v. prognose-doeleinden. Voor het eerst zijn de twee locaties van Nehalennia “geknipt”om langs die
kant de kwaliteit van het rooster te kunnen verbeteren. SOMtoday biedt leerlingen en hun ouders toegang tot
de cijferregistratie, het aanwezigheidsbeheer, het huiswerk en de dagroosters. In HR2day worden
personeelsdossiers, portfolio’s en de gesprekkencyclus gedigitaliseerd. Deze digitalisering wordt stapsgewijs
verder uitgebouwd.

4.3

Groene, duurzame en gezonde school

Dit thema valt in feite zowel onder onderwijs als bedrijfsvoering. Juist de transfer vinden we belangrijk.
Bijvoorbeeld bij afvalscheiding, het behalen van vignetten en bij vergroening van gebouwen en terreinen
worden nadrukkelijk ook leerlingen betrokken in het kader van het lesprogramma.
De ‘Gezonde School’ is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport , SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , EZ Ministerie van Economische
Zaken en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Landelijke kennis- en
onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties.

Wat levert Gezonde School op voor onze leerlingen?
•

Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel.

•

Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

•

Leerlingen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven iets aan.

Gezonde School bestaat onder andere uit:
•

De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan
gezondheid.

•

Gezonde School-activiteiten: concrete lesprogramma's en/of projecten die u kunt inzetten op school.
Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.

•

Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en
voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School
noemen. Meer effect dankzij de vier pijlers van Gezonde School.
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Het initiatief Gezonde School helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van
leerlingen. Daarmee maakt je een gezonde leefstijl als school vanzelfsprekend en die boodschap meegeven aan
onze leerlingen is belangrijk, voor nu en voor later.
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De vier pijlers:
Gezondheidsbevordering heeft meer effect als een thema aandacht krijgt op de onderstaande vier pijlers:
•

Educatie – Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo
zorgt u ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve
houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.

•

Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder
hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee
omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).

•

Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving
(zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor
de sociale omgeving (zoals ouders en leraren).

•

Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft
het onderwerp onder de aandacht.

Proces
Vanaf dit schooljaar mag geheel Mondia zich ‘Gezonde School’ noemen. Dit ben je officieel wanneer je
minimaal een themacertificaat hebt behaald. Het themacertificaat ‘Relaties en Seksualiteit’ is in 2019-2020
behaald. Hier houdt het niet op want de doelstelling is dit jaar ook nog het themacertificaat voor voeding aan
te vragen en volgend jaar voor sport en bewegen.
Gezonde school binnen het bewegingsonderwijs
De sectie bewegingsonderwijs is actief betrokken bij de eerste drie pijlers van de Gezonde School. Per
themacertificaat is dit afhankelijk van de mogelijkheden en de raakvlakken met ons vak.

Voeding:
Voor het themacertificaat ‘voeding’ hebben we een rol binnen educatie en signalering. We zijn we als sectie al
jaren bezig vorm en inhoud te geven aan de educatie van gezonde voeding waarin we vooral opdrachten
hebben gemaakt waarbij de theorie over gezonde voeding op een praktische manier werd meegegeven. Denk
aan bijvoorbeeld hoeveel calorieën verbruik je bij het nuttigen van welke voedingsmiddelen en dan de
inspanning gaan leveren. Vanaf volgend jaar gaan we hiernaast ook aan de slag met de methode ‘Weet wat je
eet’ van het voedingscentrum. Dit is een erkende interventie vanuit de Gezonde School en deze lessen zullen
we over de leerjaren uitsmeren zodat onze leerlingen goed en volledig geïnformeerd worden op dit thema.
Voor wat betreft het signaleren is er voor ons een rol weggelegd wanneer er sprake is van ernstig overgewicht.
In dit geval is maatwerk nodig waarbij er met de leerling, ouders, mentor en GGD gesproken kan worden over
de meest verstandige stappen die genomen dienen te worden om de leerling te helpen.
Sport en bewegen:
Voor het themacertificaat sport en beweging besteden wij aandacht aan vooral educatie, maar in mindere
mate ook signaleren en de schoolomgeving. We besteden voor wat betreft educatie aandacht aan de
bewegingsvaardigheden om de leerlingen voor te bereiden op de Nederlandse bewegingscultuur zodat zij een
basis hebben met vaardigheden, attitude en inzicht om zich makkelijk te kunnen aansluiten bij een
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Relaties en seksualiteit:
Voor het themacertificaat relaties en seksualiteit hebben wij vooral een signalerende functie. We signaleren
wanneer er lichamelijke of sociale aanwijzingen zijn die mogelijk wijzen op grensoverschrijdend
relationeel/seksueel gedrag. Dit kan zijn richting de mentor en/of de zorgcoördinator. Daarnaast is er ook
aandacht voor thema’s als grenzen bewaken, jezelf kunnen zijn en hoe ga je met elkaar om wanneer er iets
opdoet binnen een groep.
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sportvereniging of een ongeorganiseerde sport. Daarnaast geven wij ook mee waarom voldoende bewegen
belangrijk is en wat hierin de richtlijnen zijn.
Voor wat betreft signaleren bekijkt de docent in de eerste periode of er achterstanden zijn op het gebied van
bewegingsvaardigheden en bieden wij bij voldoende vraag ondersteuningslessen MRT (Motorische Remedial
Teaching) aan. Ook zijn er in de loop der jaren verschillende initiatieven geweest om de inactieve leerling te
motiveren om te gaan sporten, dit blijft een uitdaging die wij zullen blijven aangaan als vaksectie.
Voor wat betreft de schoolomgeving vinden wij het ook belangrijk dat de leerlingen op het schoolplein, in de
school of in de buurt sportieve mogelijkheden hebben. Dit blijft een uitdaging vanwege ruimtegebrek op enkele
locaties, maar hierin blijven we met ideeën komen en blijven we de directie stimuleren.
Vergroening
Onder invloed van de Groene Revolutie pakken werkgroepen in onze scholen, met hulp van IVN de
schoolgebouwen en terreinen aan als leefomgeving. Biodiversiteit, afvalscheiding, binnenklimaat,
energiebesparing, gezonde voeding en meer bewegen zijn samenhangende thema’s die steeds meer aandacht
krijgen in ons onderwijs in combinatie met ons facilitair bedrijf.

4.4

Personeel en organisatie

Van Integraal personeelsbeleid naar levensfasebewust personeelsbeleid

In 2020 werd, o.a. in het kader van duurzame inzetbaarheid, de lijn van (meer) levensfasebewust
personeelsbeleid verder doorgezet. In dat kader willen we zoals gesteld een doorontwikkeling maken van
curatie, via preventie naar amplitie. Amplitie draait om het versterken van energiebronnen en het investeren in
de gezondheid van medewerkers. Onder de titel #Energiek Mondia is een werkgroep actief om de
(on)mogelijkheden daartoe te verkennen en de schoolleiding te adviseren. In het afgelopen jaar heeft
levensfase bewust personeelsbeleid een plek gekregen in de gesprekscyclus. Tot dusver is de meeste aandacht
uitgegaan naar de jongste collega’s, millennials, die veel “ballen tegelijk moeten hooghouden”. Daar is o.a. een
alliantie met de kinderopvang op Walcheren uit voortgekomen. En naar onze oudste collega’s die d.m.v. het
generatiepact: oudere medewerkers kunnen op een verantwoorde manier (desgewenst) afbouwen waardoor
er meer formatieve ruimte voor jongere collega’s beschikbaar komt.
Levensfasebewust personeelsbeleid begint dus niet bij de 50-plusser maar richt zich in essentie op alle
medewerkers, ongeacht hun leeftijd. Uitdagingen waar scholen voor staan zijn: hoe behouden we de oudere
leerkracht, hoe bieden we voldoende ruimte en passende begeleiding aan de jonge leerkrachten en hoe
motiveren we ervaren leerkrachten? Een goed levensfasebewust personeelsbeleid levert de school een aantal
winstkansen op: dalende verzuimkosten; meer gemotiveerde medewerkers; effectievere inzet van personeel;
langer behoud van kennis en expertise; minder lesuitval; meer eigen verantwoordelijkheid van de
medewerkers voor hun loopbaan.
Vanuit deze gedachte is in 2017 de ‘regeling generatiepact Mondia Scholengroep’ ontwikkeld. De regeling
draagt ertoe bij dat oudere medewerkers op een verantwoorde manier (desgewenst) af kunnen bouwen naar
de pensioenleeftijd toe. Deze verlofvorm wordt gedeeltelijk bekostigd door de werkgever met behoud van
volledige pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat er meer formatieve ruimte voor jongere collega’s, aanvullend
kunnen hierdoor de gevolgen van de krimp (nog) beter opgevangen worden. Gedurende het schooljaar
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2020/21 konden werknemers voor de derde keer gebruik maken van de regeling. Een deelnamegraad is
wisselvallig maar kan in december 2020 vastgesteld worden op 22%. Vooralsnog bestaan de “gebruikers”
hoofdzakelijk uit docenten. Gezien de financiële effecten van een eventuele deelname aan de regeling voor een
deel van de onderwijsondersteuners te ingrijpend lijkt, is in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar
gedifferentieerd beleid. De bevindingen uit het onderzoek worden t.z.t. meegenomen in de evaluatie van de
regeling die in 2022 afloopt en, na eventuele aanpassingen, verlengd zou kunnen worden.
Minder levensfasebewust, want generiek, was de introductie van de fruitkisten in de personeelskamers; een
nog steeds zeer gewaardeerde geste van de werkgever!
Professionalisering
Professionalisering is een belangrijk element in het personeelsbeleid, evenals alle zaken die daaruit
voortvloeien. Het Human Resource Management (HRM) van een school draait eerst en vooral om de vrouw of
man voor de klas. Het is tevens één van de ‘antwoorden’ op het lerarentekort en een hoofdelement in het
tegengaan van (een beleving van) grote werkdruk. Professionalisering helpt medewerkers beter toegerust te
zijn en beter in staat te zijn ‘onderwijs en zorg op maat’ te leveren voor de leerlingen. We leren steeds beter
om meer gebruik te maken van in de scholen aanwezige kennis en kunde en deze door middel van good
practices, collegiale consultatie en intervisie, met elkaar te delen. Is toch aanbod ’van buiten’ gewenst, dan
wordt dit steeds vaker onder de vlag van ZeeProf door de Zeeuwse scholen gezamenlijk ingekocht. In 2020 is er
een (meerjarig) professionaliseringsplan -dit loopt parallel met het Koersplan- tot een afronding gekomen. In
aansluiting op het nieuwe Koersplan 2021-2024 zal een nieuw professionaliseringsplan worden opgesteld.

Doel: Steeds meer wordt het personeelsbeleid doelgericht gekoppeld aan de strategische en onderwijskundige
koers van een organisatie, zo ook bij Mondia. Om de doelen van de organisatie te bereiken moet er daarbij
passend personeel worden aangetrokken respectievelijk in zittend personeel worden geïnvesteerd. Dit
betekent dat in alle stadia van een schoolloopbaan het HRM-beleid wordt geënt op de langjarige koers van de
organisatie, dus werving en selectie, opleiding en om-, bij- en nascholing, promotie, levensfasebewust
personeelsbeleid e.d. In alle facetten van de schoolloopbaan van een medewerker is de visie van waaruit wij
school willen zijn en de missie m.b.t. onze onderwijskundige ambities leidend. Rekening houdend met het feit
dat een deel van de strategische (en onderwijskundige) ambities gedeeld worden met andere
onderwijsinstellingen in Zeeland is met ingang van 2019 heel hard gewerkt aan een groot aantal
gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van opleiden van nieuwe leerkrachten, het
(door)ontwikkelen van een professionele leercultuur en het binden en boeien van huidige medewerkers. Dit
initiatief is “beloond” met een RAL-(later RAP-)subsidie. Resultaat: Het met succes verwerven van een forse
subsidie voor de Regionale Aanpak van het Lerarentekort (RAL) resp. Regionale Aanpak van het
Personeelstekort (RAP) heeft dit Zeeuws brede sHRM offensief een enorme boost gegeven. In 2019 is in dit
kader o.a. geïnvesteerd in een Zeeuws brede meerjarige personeelsplanning voor het VO 2020-2030 (op basis
van een VOION-model, een scenariomodel-VO voor meerjarige personeelsplanning op school-, subregionaal en
provinciaal niveau), het vormgeven van een Zeeuws inductieprogramma voor startende leraren, het aanstellen
van een arbeidsmarkt-ambassadeur en het ontwerpen van een curriculum voor hybride opleiders (dit zijn
mensen die een functie in een sector zoals techniek combineren met een onderwijstaak op datzelfde vlak). In
2020 is, naast genoemde thema’s, een informatiepunt ingericht, samen met de provincie een zeer innovatieve,
maar ook kostbare multimediacampagne op poten gezet, is een verkenning op een brede lerarenopleiding
(PO,VO,MBO) gedaan in het verlengde van het advies van de commissie Zevenbergen (nog niet afgerond) en is
een pilot voor een boven-schoolse, regionale mobiliteitspool voorbereid.
Implementatie van alle inzichten en opbrengsten van ons schooleigen en Zeeuws-brede HRM-beleid is in
handen van het CMT en de brede schoolleiding (teamleiders en staf), daarin ondersteund door P&O. Alles wat
m.b.t. sHRM wordt ondernomen is vooraf afgekaart in de brede schoolleiding met de personeelsgeleding van
de GMR. Monitoring en evaluatie vindt cyclisch plaats in CMT, kwaliteitscommissie, de RVT en de GMR aan de
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hand van eerdergenoemde kwartaalrapportages. Uiteraard vindt intern ook monitoring plaats door de
subsidieverstrekker i.s.m. VOION.
Gesprekscyclus
Beide scholen werken met een vaste gesprekscyclus, die beschouwd wordt als de basis voor de uitvoering van
een goed Integraal Personeelsbeleid. Deze cyclus werd in 2016 op een sHRM-leest geschoeid. Beide scholen
gebruiken ook, naast de vastgestelde rubrics LB-C-D, de onderzoeken en enquêtes die ze uitvoeren onder
leerlingen, ouders en medewerkers als feedback-instrumenten die input leveren voor de gesprekscyclus.
Omdat in een gehouden medewerkersonderzoek bleek dat een meerderheid van de collega’s onvoldoende
stimulans ervaart van de loopbaangesprekken, zijn deze van een nieuwe outline voorzien (een concentratie
rondom zeven “brandende” vragen en is het proces overigens ook gedigitaliseerd). Daarbij is het uitgangspunt
dat de medewerker zélf hoofdeigenaar is, nog verder versterkt, doordat hij zowel de agenda opstelt als -in
eerste aanleg- het verslag schrijft. Dit jaar is aan de gesprekscyclus het thema “levensfasebewust
personeelsbeleid” toegevoegd als gespreksonderwerp.
Functiemix
Met de PMR zijn vier jaar geleden afspraken gemaakt over een ’krimp-bestendige’ functiemix. Daarbij wordt
het natuurlijk verloop benut om in de pas te blijven met de dan –neerwaarts bijgestelde- streefpercentages. Op
basis van deze maatwerk-afspraken is oor het laatst eind 2019 ruim 8 FTE aan vacatureruimte op niveau LC
vrijgegeven binnen de Scholengroep (7,18 FTE op Nehalennia S.S.G. en 1 FTE op het Scheldemond College). De
ervaringen met deze procedure hebben aanleiding gegeven tot ingrijpende bijstellingen, omdat naast
erkenning en stimulans een enorme hoeveelheid frustratie werd gegenereerd. Door een strakkere koppeling
met de gesprekken-cyclus aan te brengen hopen we beter aan verwachtingen-management te kunnen doen.
Dit hebben we echter in 2020 niet kunnen uittesten omdat er geen vacatureruimte vrijkwam.

De kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen van de Mondia Scholengroep kan alleen worden
gewaarborgd met gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers. Mobiliteit, intern zowel als extern, zowel
horizontaal als verticaal, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de mensen en dus aan het
onderwijs van de instelling. De Mondia Scholengroep heeft het beleid rondom mobiliteit vastgelegd in een
mobiliteitsplan, dat is vastgesteld in overleg met de vakcentrales en met instemming van de
personeelsgeleding van (toen nog) de twee medezeggenschapsraden. Een enkele keer wordt dit plan
geraadpleegd inzake “blije” mobiliteit; slechts één keer tot nu toe om de regels m.b.t. gedwongen mobiliteit
correct te kunnen toepassen.
Beheersing van uitkeringen na ontslag
We hebben in beeld welke ex-medewerkers een beroep doen op een uitkering en toetsen de rechtmatigheid
daarvan door deze voor zover mogelijk te monitoren. Dit contingent omvat in 2020 nog steeds 16 exmedewerkers, waarvoor we ruim € 40.500,= aan uitkeringskosten moeten bijdragen. Tevens proberen we door
beleid deze last (minder instroom van ex-medewerkers die een beroep op een uitkering moeten doen) waar
kan te voorkomen.
Arbeidsomstandigheden & veiligheid
In 2020 is verder gewerkt aan diverse plannen van aanpak afkomstig uit de verschillende RI&E’s (risicoinventarisatie en evaluatie). Een van de activiteiten betrof in 2020 het uitvoeren een Preventief Medisch
Onderzoek (PMO). Het gaat hier om preventieve onderzoeken gericht op het voorkomen en tijdig bespreken
van klachten bij medewerkers die blootgesteld worden aan een overmatige hoeveelheid geluid, veel met
beeldschermen werken en/of medewerkers die met gevaarlijke (fijn)stoffen werken.
Verder is, naast de fysieke veiligheid, wederom extra aandacht geschonken aan (psycho)sociale
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arbeidsbelasting en veiligheid. Uit een eerder afgenomen medewerkersonderzoek zoals uitgezet door
onderzoekbureau DUO bleek dat een veilige en gezonde overlegcultuur en structuur op de locatie Nehalennia
Breeweg mogelijk (deels) ontbrak. De directie heeft in 2020 een onafhankelijke externe maatschappelijke
werker verzocht om, aan de hand van vertrouwelijke gesprekken, te inventariseren welke knelpunten op dit
vlak mogelijk verholpen zouden moeten of kunnen worden.
Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
Mondia kent één begroting (die de instemming heeft van de GMR, de goedkeuring van de RVT en wordt
vastgesteld door de bestuurder) die inzicht biedt in deelbegrotingen per locatie en schoolgebouw. Materiële en
personele budgetten worden toegekend op basis van (de ontwikkeling van) leerlingenaantallen. Door dit
simpele uitgangspunt te kiezen worden uitgesproken verschillen op het gebied van leeftijdsopbouw en
inschaling (functiemix) geneutraliseerd. De ratio’s die DUO hanteert -en die variëren per opleiding en per
personeelsgeleding- worden in principe door vertaald naar de vestigingen. De vaste voeten vanuit de
bekostigingsgrondslag en de overstijgende diensten (verzorgd door de koepel) worden naar rato verdeeld.
Wij ontvangen een personele en materiële lumpsum bekostiging aangevuld met enkele specifieke subsidies
(zoals o.a. voor lesmateriaal, prestatiebox, doorbetaling via Samenwerkingsverband etc.) van OCW. Dit wordt
aangevuld met incidentele baten (opbrengst verhuur, vrijwillige ouderbijdragen, gemeentelijke subsidie, etc.).
Ongeveer 8,5% (€ 2,5 miljoen) van de totale begroting wordt bovenschools ingezet, aan kosten back office
(financiële – en onderwijsadministratie, p&o, ict, facilitaire zaken, secretariaat en communicatie), directie en
bestuur.
In de twee achter ons liggende schooljaren (2018/19 en 2019/20) is het leerlingental voor de formatie
gebaseerd geweest op het gewogen gemiddelde van jaar t en jaar t-1 voor 7 resp. 5 maanden. Daarmee werd
beoogd dat de scholen gedoseerd konden mee plooien met het afnemend leerlingenaantal. Dit werkt dus met
vertraging door in de formatie. Deze vertraging moet nog wel worden ingelopen. Met dit laatste is ook in de in
de meerjarenbegroting rekening gehouden.
De opbouw van het personeelsbestand in 2020
In 2020 waren er (op 31 december 2020) 325 personen in dienst met een totaal van 268,16 FTE die als volgt
zijn verdeeld:

DIR

WTF

OP

WTF

OOP/OBP

WTF

Nehalennia SSG

6

6,20

136

111,16

46

32,64

188

150,00

Scheldemond College

3

3,00

81

68,75

32

23,84

116

95,59

Koepel

4

4,00

0

0,00

25

18,57

29

22,57

Mondia Scholengroep (totaal)

13

13,20

217

179,90

103

75,05

333

268,16

Pers. totaal WTF totaal

Het aantal medewerkers op 31 december 2020 is 325 (1 persoon met 2 functies en 7 personen zijn werkzaam op twee locaties).

De bovengenoemde tabel bevat ook de informatie over twee medewerkers die gedetacheerd worden
(tezamen op 31-12-20 goed voor 0,3056 FTE), één medewerker die voor zijn volledige betrekkingsomvang (0,6
FTE) gebruik maakt van langdurig politiek verlof en één medewerker met een benoeming in zowel een functie
behorend tot de functiegroep OP alsook een functie behorend tot de functiegroep OOP. Aanvullend dient
gesteld te worden dat één medewerker met een tijdelijke benoeming op projectbasis voor de gehele regio van
dienst mag zijn. Het gaat hier om een medewerker die voor 0,6 FTE in loondienst is bij de Mondia Scholengroep
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maar effectief (dankzij subsidiegelden in het kader van de regionale aanpak personeelstekort) direct of indirect
ingezet wordt ten behoeve van alle Zeeuwse onderwijswerkgevers.
Ten opzichte van 2019 kan hierdoor, rekening houdend met het voornoemde, een daling waargenomen
worden, namelijk effectief 18 personen. Gekeken naar een totaal aan WTF over de gehele Scholengroep zien
we echter een daling van 16,07 FTE.
Op 31 december 2020 kan 37,65 FTE toegerekend worden aan de tijdelijke formatie (incl. vervanging). Deze
‘tijdelijke schil’ bestaat derhalve uit 14,04% van de totale formatie. In 2019 ging het hier nog om 16,11%.
67,88% van de ‘tijdelijke schil’ kan in 2020 toebedeeld worden aan de functiecategorie OP en 32,12% aan de
functiecategorie OOP/OBP.
Met het oog op de krimp blijft actief gestreefd worden naar een voldoende grote flexibele schil.
tabel: Verschillende aanstellingsvormen binnen de Mondia Scholengroep op 31-12-2020 (in FTE)

Dir vast

Dir tijdelijk

OP vast

OP tijdelijk

OP
vervanging

OOP/OBP
vast

Nehalennia SSG

6,20

0,00

95,71

10,57

4,88

25,65

6,14

0,85

150,00

Scheldemond College

3,00

0,00

58,63

8,35

1,77

19,54

3,70

0,60

95,59

Koepel

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,77

0,80

0,00

22,57

Mondia Scholengroep (totaal)

13,20

0,00

154,34

18,91

6,65

62,96

10,64

1,45

268,16

OOP/OBP OOP/OBP
tijdelijk vervanging

totaal

Als de leeftijdsopbouw in beschouwing genomen wordt kan geconcludeerd worden dat Mondia in 2020 nog
steeds beschikt over een gelijkmatige verdeling van personeel over de verschillende leeftijdscategorieën.
Opvallend is wel dat Nehalennia, gemiddeld genomen, beschikt over meer jonge werknemers dan het
Scheldemond College. Ten opzichte van 2019 zien we – in lijn der verwachtingen gezien krimpende
leerlingenaantallen – dat de leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar in verhouding groter zijn geworden.

15 tm 24

25 tm 34

35 tm 44

45 tm 54

55 tm 59

60+

Nehalennia S.S.G.

1%

20%

22%

30%

12%

15%

Scheldemond College

1%

13%

21%

32%

17%

16%

Koepel

3%

0%

10%

28%

24%

34%

Mondia Scholengroep (totaal)

1%

16%

21%

30%

15%

17%

Verzuim
Indien de landelijke (en meest recente) cijfers in het VO (2019) vergeleken worden met de laatste
verzuimcijfers van de Mondia Scholengroep (2020) kan gesteld worden dat de Scholengroep met een
verzuimpercentage van 4,2% voor de functiecategorieën OP/DIR, 1,4 procentpunt lager scoort dan het
landelijke gemiddelde in het VO.
Als we kijken naar de functiecategorieën OOP/OBP kan gesteld worden dat de Scholengroep met een
verzuimpercentage van 7,3% in 2020, 1,4 procentpunt hoger scoort dan het landelijke gemiddelde.
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tabel: Vergelijk kerncijfers verzuim landelijk VO (2019) en Mondia (2020)
(de landelijke cijfers van 2020 zijn nog niet bekend, hierdoor wordt hier een vergelijk gemaakt tussen VO 2019 en Mondia 2020)

Overige kerncijfers duiden voor de functiegroepen OP/DIR, op nulverzuim na, ook op positieve verschillen t.o.v.
de meest recente landelijke cijfers. Zowel de verzuimduur alsook de meldingsfrequentie wijken in positieve zin
af van een landelijke gemiddelde in het VO.
Helaas geldt dit niet voor de functiegroepen OOP/OBP, voor deze groepen geldt dat de kerncijfers m.b.t.
ziekteverzuim op alle onderdelen negatief afwijken van de (meest recente) landelijke cijfers in het VO.
Een aantal opvallende ontwikkelingen afgeleid uit het jaarlijkse ziekteverzuimrapportage 2020 worden
hieronder verder samengevat. Hiermee wordt gezorgd voor een onderbouwing van de ziekteverzuimcijfers.

Over het geheel van 2020 valt een stijging van het verzuimpercentage op (1,45 procentpunt t.o.v. 2019). De
stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een relatief hoger aandeel van langdurig ziekteverzuim, specifiek
gaat het hier om verzuim van 42 dagen tot 1 jaar. Als we de cijfers op schoolniveau bekijken vallen namelijk de
volgende ontwikkelingen op:
•
•
•

Scheldemond College; verzuim van 42 tot 365 dagen: van 0,91% in 2019 naar 3,05% in 2020;
Nehalennia SSG; verzuim van 42 tot 365 dagen: van 1,70% in 2019 naar 2,45% in 2020;
Mondia bedrijfsvoering; verzuim van 42 tot 365 dagen: van 0,52% in 2019 naar 3,41% in 2020.

Afsluitend, uit de kwartaalcijfers kan afgeleid worden dat de ‘coronacrisis’ en hiermee o.a. een eerste lockdown
minimaal tot geen invloed heeft gehad op de meldingsfrequentie in 2020. Gedurende een 2de kwartaal zien we
de meldingsfrequentie relatief fors dalen en melden zich minder mensen minimaal één keer ziek (stijging
nulverzuimpercentage Q2 2020 t.o.v. Q2 2019). Het voornoemde is ook wel te danken aan het feit dat er, daar
waar mogelijk, al redelijk snel een administratief onderscheid werd gemaakt tussen ziekteverzuim en
preventief ‘corona gerelateerd’ verzuim. Preventief verzuim geldt in het geval een medewerker onder normale
omstandigheden wel had kunnen werken maar nu, door naleving RIVM-richtlijnen en/of schoolbeleid, niet of
minder inzetbaar is.
De (gemiddelde) verzuimduur stijgt wel behoorlijk, dit kan zoals eerder gesteld verklaard worden door een
hoger aandeel aan langdurig zieke medewerkers.
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Verzuimpercentage Mondia Scholengroep

tabel:
Vergelijk
verzuimpercentages
Mondia
perQ4kwartaal
(Q1 t/m Q4 2020 t.o.v. Q1 t/m Q4 2019)
Vergelijk
per kwartaal
(Q1 tm Q4 2020 t.o.v.
Q1 tm
2019)

Totaal
Kort
Middel
Lang

1ste kwartaal 1ste kwartaal
2019
2020
4,04%
6,17%
1,24%
1,16%
0,22%
0,97%
2,58%
4,04%

Stijging / daling
2,13%
-0,08%
0,75%
1,46%

2de kwartaal
2019
3,71%
0,47%
0,31%
2,93%

2de kwartaal
2020
4,20%
0,17%
0,31%
3,72%

Stijging /
daling
0,49%
-0,30%
0,00%
0,79%

Totaal
Kort
Middel
Lang

3de kwartaal 3de kwartaal
2019
2020
2,63%
4,53%
0,36%
0,39%
0,32%
0,29%
1,95%
3,85%

Stijging / daling
1,90%
0,03%
-0,03%
1,90%

4de kwartaal
2019
4,13%
0,88%
0,23%
3,02%

4de kwartaal
2020
5,23%
0,83%
0,98%
3,42%

Stijging /
daling
1,10%
-0,05%
0,75%
0,40%

De definities van de ziekteduur zijn: kort= t/m 7 dagen; middel= t/m 41 dagen; lang= meer dan 41 dagen

Overige verzuimgegevens
Vergelijk
per kwartaal
(Q1verzuimgegevens
tm Q4 2020 t.o.v. Q1
tm Q4 2019)
tabel:
Vergelijk
overige
Mondia
per kwartaal (Q1 t/m Q4 2020 t.o.v. Q1 t/m Q4 2019)

Meldingsfrequentie
Verzuimduur
Nulverzuim
Ziekmeldingen
Hersteld meldingen

1ste kwartaal 1ste kwartaal
2019
2020
2,0
2,1
3,69
6,48
58%
53%
174
179
166
172

Stijging / daling
0,1
2,79
-5%
5
6

2de kwartaal
2019
0,9
17,82
76%
73
73

2de kwartaal
2020
0,5
20,89
81%
41
45

Stijging /
daling
-0,4
3,07
5%
-32
-28

Meldingsfrequentie
Verzuimduur
Nulverzuim
Ziekmeldingen
Hersteld meldingen

3de kwartaal 3de kwartaal
2019
2020
0,7
0,6
15
41
80%
79%
62
52
66
53

Stijging / daling
-0,1
26
-1%
-10
-13

4de kwartaal
2019
1,5
5,2
65%
129
125

4de kwartaal
2020
1,6
9,4
64%
126
126

Stijging /
daling
0,1
4,2
-1%
-3
1

Kwaliteitszorg

PDCA
Kwaliteit is een containerbegrip. Het is in ieder geval meer dan alleen ‘rendement.’ Kwaliteit is het optimaal
vervullen van onze missie conform onze visie. Dit raakt derhalve aan de totale drieslag van onze opdracht: tot
kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming van de leerling. Kwaliteitszorg veronderstelt de meetbaarheid
van wat wij doen, de ’toegevoegde waarde’. De prestaties van de leerlingen worden gemeten en geanalyseerd
tot op docentenniveau, lessen worden geobserveerd en nabesproken en wij krijgen teruggekoppeld hoe onze
leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. We leren steeds ’opbrengstgerichter’ te werken.
Sociale processen en persoonlijkheidsontwikkeling zijn lastiger meetbaar, wel waarneembaar. In de nabije
toekomst worden scholen geacht hun leerlingen naast een cijferrapport te voorzien van een zogenaamd
plusdocument, dat op de een of andere wijze inzicht geeft in sociale ontwikkeling en persoonlijke groei.
Kwaliteitszorg vraagt om een structurele, cyclische aanpak. Van groot belang voor beide scholen is dat het
kwaliteitsbeleid een cyclisch proces is. We hanteren daarbij de volgende vijf vragen:
•
•
•
•
•

Doet de school de goede dingen?
Doet de school de dingen goed?
Hoe weet de school dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat gaat de school met deze wetenschap doen?
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Dit cyclische proces van evaluatie en bijstelling voeren we uit in de vorm van de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check
– Act). Het cyclische proces zit ook in de al dan niet verplichte schooldocumenten. Dat begint bij het
schoolplan. Hierop worden jaarlijks activiteitenplannen gebaseerd. De gesprekscyclus voor medewerkers is
onlangs geharmoniseerd en vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Alles volgt de PDCA-cyclus.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de financiële cyclus, vanuit een optiek van adequaat risicomanagement.
Een aantal interne processen in de bedrijfsvoering is in 2018 o.l.v. een expert opnieuw uitgelijnd. Op basis van
dit advies zijn draaiboeken opgesteld.
Hoewel we het niet willen overdrijven, heb je een zeker ‘meten’ nodig om voldoende over je school te ‘weten’.
Structureel voeren de scholen daarom in het kader van het eerdergenoemde ‘Scholen op de kaart’ leerlingenquêtes uit en een oudertevredenheidonderzoek. Een medewerkers onderzoek is in 2019 afgenomen. De
resultaten gebruiken we bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met medewerkers, maar ook in actieplannen
vanuit de directie of de teams en afdelingen.
Sinds cursusjaar 2017/18 is de raad van toezicht met een kwaliteitscommissie van start gegaan, om
nadrukkelijk mee te kijken in een aantal processen die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijsproduct
en van het personeel dat daarvoor nodig is te borgen. Dit gesprek vindt vier keer per jaar plaats aan de hand
van een uitgebreide kwartaalrapportage van de hand van de bestuurder/het stafbureau. Deze zelfde
rapportages zijn dan al onderwerp van gesprek geweest in het CMT en worden eveneens gedeeld met de GMR.

4.6

Communicatie
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Er is aandacht besteed aan diverse communicatielijnen en -middelen: zoals de vaste weekberichten voor
medewerkers en de periodieke ouderberichten van beide scholen. Daarnaast is er dit jaar opnieuw veel
aandacht besteed aan de wervingsbrochures, het aanmeldingsformulier voor brugklassers en zij-instromers en
de Open Dagen, in verband met corona allen in digitale formats en gecommuniceerd via een scala aan sociale
media. De scholengroep heeft een professionele communicatie en PR-medewerker in dienst, huurt daarnaast
fors expertise in en de scholen bereiden alle media-uitingen voor in werkgroepen.
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5.

Financiën

5.1 Kengetallen
Signaleringswaarde normatief eigen vermogen
Het ministerie van OCW is in 2020 met een nieuwe ratio gekomen, nl. de Signaleringswaarde normatief eigen
vermogen. Bij overschrijding van deze grens gaat de inspectie controleren of de school een goed
bestedingsplan heeft.
De formule is: 0,5 X aanschafwaarde gebouwen x index 1,27 (index (2018)) + boekwaarde overige materiële vaste
activa + 0,05 x totale baten.
Gekeken naar de getallen van 31-12-2020 komt dat voor Mondia neer op een kleine € 7.500.000,=. Ons eigen
vermogen zit daar meer dan een miljoen euro onder en deze ruimte zal, kijkende naar de meerjarenbegroting,
naar verwachting groter worden.

De meeste kengetallen zijn, ondanks dat deze nog steeds goed zijn, wel iets lager geworden als gevolg van het
negatieve exploitatieresultaat over 2020.
Solvabiliteit: De solvabiliteitspercentages zijn nog steeds erg goed, Solvabiliteitspercentage 1 (Eigen Vermogen
/ Totale Vermogen) is ruim boven de signaleringswaarde van 20%. Solvabiliteitspercentage 2 ((Eigen Vermogen
+ Voorzieningen) / Totale vermogen) ligt ruim boven de signaleringswaarde van 30%.
Liquide middelen en liquiditeit: Ook deze getallen zijn erg goed. De liquide middelen zijn gestegen en het Netto
werkkapitaal (Vlottende Activa – Kort Vreemd Vermogen) is ruim voldoende. De liquiditeit Current Ratio is ruim
boven de signaleringswaarde van 0,75.
Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen (Eigen Vermogen / Totale baten) ligt ruim boven het door de
raad van toezicht (december 2012) gestelde minimale percentage van 15% en daarmee ook ruim binnen de
destijds geadviseerde bandbreedte van de commissie Don (10-40%). 5% is hier de signaleringsgrens van OC&W.
Kapitalisatiefactor: De kapitalisatiefactor (Totale Activa / Totale baten) ligt ruim onder de gestelde 60%
signaleringsgrens.
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Overige kengetallen:
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Rentabiliteit: De rentabiliteit (Resultaat / Totale baten) is nu negatief en niet goed door het negatieve resultaat.
Bij meerdere jaren achter elkaar ruim onder 0% wordt het een signalering. Maar zo lang andere kengetallen
goed zijn en we houden “grip” op de exploitatie zal dit geen kwaad kunnen. Ten tijde van de
meerjarenbegroting van 2020-2024 is met goedkeuring van de Raad van Toezicht en met een positief advies
van de GMR, besloten tot het interen op onze weerstand door gedurende vijf begrotingsjaren in beginsel een
(verwacht) negatief resultaat te accepteren.
Huisvestingratio: De huisvestingsratio ( huisvestingslasten + afschrijvingen op gebouwen en terreinen) / totale
lasten is ook netjes. Onder de 10% is goed.

5.2

Exploitatieresultaat

Het werkelijke resultaat (2020) is op € 504.000,= negatief uitgekomen. Dit is naast het begrote negatieve
resultaat voor 2020 van € 351.000,= met name te danken aan de extra gedane uitgaven uit de aanvullende
bekostiging van bijna € 504.000,= die ontvangen zijn na het opstellen in december 2019 van de begroting
2020’. Deze baten moesten nog in 2019 worden geboekt, maar de lasten zijn grotendeels pas in 2020 gemaakt.
Deze extra middelen waren bedoeld voor meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende
leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken in 2020.
Uiteindelijk zijn ze met name voor werkdrukverlichting ingezet.
Baten
In totaal zijn de werkelijke baten ten opzichte van de begroting toegenomen met € 112.000,=. En in vergelijking
met de baten 2019 met € 1.717.000,= afgenomen.
Er is in totaal € 321.000,= meer aan subsidies van OC&W ontvangen dan begroot, o.a. door de toegekende
verhoging van de personele bekostiging GPL met 3,2%, de verhoging voor materiële instandhouding van 1,75%
en de verhoging van de prestatieboxmiddelen van € 14,= per leerling die zijn binnengekomen en hoger zijn dan
van tevoren was ingeschat. T.o.v. 2019 worden de mindere baten van € 1.186.000,= verklaard door het minder
aantal leerlingen en de aanvullende bekostiging van december 2019 voor o.a. werkdrukverlichting.

De overige bijdragen pakten ongeveer € 256.000,= lager uit dan begroot. De overige baten zijn lager uitgevallen
door het niet doorgaan van schoolreizen en activiteiten door COVID-19 en het niet innen of alsnog
terugbetalen van de ouderbijdragen.
Lasten
Voor de Mondia scholengroep zijn de totale lasten € 249.000,= hoger uitgevallen ten opzichte van de
begroting. T.o.v. werkelijk 2019 € 1.194.000,= lager.
De personele lasten zijn € 557.000,= boven de begroting uitgekomen, zelfs € 224.000,= meer dan in 2019.
Mondia is de laatste jaren gematigder mee gekrompen in fte’s in verhouding tot de krimp van de
leerlingaantallen, dit in het kader van onder meer de werkdrukverlichting. Per saldo is er meer uitgegeven dan
begroot, dit komt met name door de nieuwe CAO: 2,75% loonsverhoging vanaf afgelopen maart, eenmalige
uitkering van € 750,= in juni, en verhoging van de eindejaarsuitkering van 7,4% naar 8%. Verder waren er meer
lasten door meer Arbo-uitgaven als gevolg van de Corona (voorzorg)maatregelen, de wervingskosten voor 2
(locatie)directeuren en de ophoging van de personele voorzieningen.
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De gemeentelijke en provinciale bijdragen waren € 47.000,= hoger dan begroot. De verklaring is vooral te
vinden in meer ontvangen vergoedingen dan begroot van de gemeente Middelburg ten behoeve van de
dependance (tijdelijke huisvesting) aan de Kruisweg.
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De totale afschrijvingskosten zijn nagenoeg gelijk uitgekomen als begroot, € 4.000,= hoger. T.o.v. 2019 zijn deze
€ 94.000,= lager, maar toen zat er wel nog de afschrijvingen op boeken bij die inmiddels hier zijn weggevallen
door het verkopen van de voorraad in verband met de overgang naar een extern boekenfonds.
De totale huisvestingslasten vallen € 51.000,= hoger uit dan begroot, door met name meer gemaakte
(schoonmaak)kosten als gevolg van de Corona (voorzorg)maatregelen. T.o.v. 2019 zijn de huisvestingskosten
met € 235.000,= afgenomen met name door minder dotatie voor onderhoudskosten en lagere energielasten
door de opbrengst van de vele zonnepanelen.
De overige lasten vallen voor de Mondia scholengroep bijna € 363.000,= lager uit dan begroot. Dit komt dus
voornamelijk door minder schoolreizen, excursies en activiteiten buiten de deur. T.o.v. 2019 is het verschil nog
groter door minder benodigde bijdragen voor ISK Walcheren.
Rente
Het saldo van rentebaten en lasten is door de lage rentestand € 16.000,= lager uitgevallen. We hebben erger
voorkomen door halverwege over te gaan naar schatkistbankieren (zie verder onder 5.3).

5.3

Treasuryverslag

Het bedrag aan liquiditeiten op de Rekening-courant van het Ministerie van Financiën per 31-12-2020 is €
6.551.516.
Het bedrag aan liquiditeiten volgens het portefeuille-overzicht ABN-AMRO per 31-12-2020 is nu slechts: €
60.501,=.
Dit aangevuld met kasmiddelen en saldi van nog enkele bankrekeningen bij de Rabobank en Simpled Card,
komen we tot de volgende totale liquiditeiten:
1.7.1 Kasmiddelen
€
2.496,=
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen
€ 6.636.414,=
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Het bestuur van de school heeft, zoals verplicht is volgens de ’Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW
2016’, een treasury-statuut opgesteld waarin het beleid uiteengezet wordt en de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden worden beschreven.
Er wordt overigens niet belegd en evenmin zijn er leningen en derivaten-overeenkomsten afgesloten. Ook voor
de toekomst zijn wij dit niet van plan. Hoogrenderende rekeningen en deposito’s waarvan tegoeden direct
opvraagbaar zijn, zijn er op dit moment niet meer. De banken brachten ons vanaf 2020 zelfs boven een bepaald
saldo (variërend van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen) aanzienlijk meer kosten en negatieve rentes in rekening,
vandaar dat wij in de loop van 2020 is overgegaan op schatkistbankieren, wat wil zeggen dat niet dagelijkse
noodzakelijke liquide middelen zijn ondergebracht bij de overheid en er daardoor geen hoge negatieve
rentekosten en bankkosten worden gemaakt.
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6.

Continuïteitsparagraaf en Meerjarenperspectief

De meerjarenbegroting kent de baten en lasten van de Begroting 2021 als uitgangspunt bij de berekeningen.
Daarbij zijn veel ontwikkelingen ‘proportioneel’ berekend. Dat wil zeggen dat ze de ontwikkeling van de
leerlingenaantallen volgen. Er is getracht een zo realistisch mogelijke begroting te geven.

6.1

Prognose aantal leerlingen vanaf verslagjaar

Leerlingenaantal op 01-10
Bekostiging in jaar

20192020

20202021

20212022

20222023

20232024

20242025

Feit.

Feit.

Progn.

Progn.

Progn.

Progn.

1.875
1.986

1.763
1.851

1.746
1.831

1.715
1.799

1.716
1.799

1.732
1.814

1.072
1.096

1.082
1.095

1.051
1.065

1.055
1.068

1.064
1.076

1.050
1.061

2.947
3.082

2.845
2.946

2.797
2.896

2.770
2.867

2.780
2.875

2.782
2.875

Nehalennia SSG
Intern
totaal

Scheldemond College
intern
totaal

Mondia
Intern *
Totaal *

* Toelichting: “Intern” is binnen de eigen schoolgebouwen, “totaal” is inclusief ISKW, VAVO en structuurgroepen

In kalenderjaar 2020 werkten we dus zeven maanden met leerlingenaantallen per 1 oktober 2019 en vijf
maanden met leerlingenaantallen per 1 oktober 2020, maar was de bekostiging voor 2020 dus twaalf maanden
op basis van de leerlingenaantallen 1 oktober 2019.

Op het moment van het schrijven van dit verslag lijken de aanmeldingen en het saldo van tussentijdse in- en
uitstroom t.o.v. de prognoses lager uit te vallen, als gevolg van een kleiner marktaandeel dan voorzien. De hier
boven gepresenteerde prognose-cijfers zullen dus naar beneden toe bijgesteld worden (totaal per jaar tussen
de 25 a 50 leerlingen per jaar minder).

6.2

Prognose per 31 december 2020 aantal fte vanaf verslagjaar
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Schooljaren 2021-2022 t/m 2024-25 zijn nog prognoses. De leerlingen-prognoses zijn afkomstig uit de
meerjarenbegroting van eind 2020. We zagen eerder al dat de top van het leerlingenaantal in schooljaar 20152016 was bereikt en dat de daaropvolgende jaren de krimp zou inzetten. De benodigde formatie is daarvan een
(gewogen) afgeleide.
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6.3

Balans prognose Mondia scholengroep vanaf verslagjaar

6.4

Meerjarenbegroting Mondia Scholengroep vanaf verslagjaar

Waar een begroting ‘taakstellend’ is, is een meerjarenbegroting ‘richtinggevend’: ze dient om (hoofdlijnen van)
beleid mede op te enten. In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de leerlingenaantallen zoals eerder
gegeven en ontwikkelingen in de bekostiging zoals die op ons afkomen.
Voor wat betreft onderstaande ’Staat van baten en lasten’, deze toont de begrote en feitelijke gegevens van
het verslagjaar 2020 en de begrotingen/prognoses van 2020 t/m 2025.
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Onderstaande Balans heeft als uitgangspunt verslagjaar 2020 (en 2019 als vergelijkingsjaar) en de
daaropvolgende begrotingen zie 6.4
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Naast het proportioneel doorrekenen na 2021 is er in de meerjarenbegroting rekening gehouden met het
volgende:
-

een set van maatregelen die al jarenlang op stapel staat om de langverwachte vereenvoudiging van de
bekostiging gefaseerd te kunnen opvangen (zie volgende bladzijden)
het gefaseerd afbouwen van de zachte landing in de formatie door een beperkt negatief resultaat ten
laste te brengen van de reserves.

Kijkende naar de meerjaren financiële kengetallen/ratio’s, gepresenteerd in de tabel hieronder, dan blijven
deze, ondanks de meerjarenbegroting met negatieve resultaten, binnen de algemeen erkende bandbreedtes.
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Deze meerjarenbegroting kent de baten en lasten van de Begroting 2021 als uitgangspunt bij de berekeningen.
Daarbij zijn veel ontwikkelingen proportioneel berekend. Dat wil zeggen dat ze de ontwikkeling van de
leerlingenaantallen volgen. Er is getracht een zo realistisch mogelijke begroting te geven door het voor 2021
geformuleerde financiële beleid in de jaren erna te extrapoleren.

38

Ook de cashflow toont goed en is in sommige jaren, ondanks het gepresenteerde verlies, toch positief, omdat
er bijvoorbeeld minder geïnvesteerd wordt.
De rijksbijdragen omvatten zowel de personele als de materiële lumpsum bekostiging. Ze zijn proportioneel
berekend.
Daarnaast heeft de overheid in het kader van de bestuursakkoorden ‘prestaties’ met de VO-raad afgesproken
op het gebied van onderwijskundige ontwikkeling, kwaliteitszorg en personeelsbeleid. De overheid heeft
middelen beschikbaar gesteld in de zogenaamde prestatie box waar beleidsmatige inspanningsverplichtingen
van de sector tegenover staan. Het gaat hier om grote bedragen. Wanneer de overheid door veranderende
omstandigheden zou besluiten deze niet meer uit te keren, ontstaat al snel een bekostigingsprobleem. De
bedragen zijn te substantieel om niet mee te tellen. Voor onze scholen is dit bedrag inmiddels opgelopen tot
meer dan een miljoen euro. Dit bedrag is in het regeerakkoord gewaarborgd tot en met 2020. Het zijn in de
aard projectgelden, maar ze worden alom meer en meer beschouwd als onderdeel van de lumpsum.
De personele lasten zijn in de eerste plaats proportioneel berekend, met de eerste 2 jaren de opdracht
verwerkt om de zachte landing in te lopen en vervolgens de vereenvoudigde bekostiging.

Het resultaat voor de komende vier jaar na 2021 kan worden geschreven met inachtneming van forse maar
realistische taakstellingen op het gebied van de personeelsformatie. Na 2022 zouden er weer positieve
uitkomsten kunnen worden gerealiseerd, ware het niet dat dan de vereenvoudiging van de bekostiging getrapt
wordt ingevoerd. Volgens de meest recente gepubliceerde rekentool en toegezegde veranderingen gaat het
Mondia uiteindelijk circa 5 ton aan inkomsten schelen.
Maatregelen in het kader van de vereenvoudiging bekostiging
Vanaf 2022 wordt een vereenvoudigde bekostiging in stappen doorgevoerd tot en met 2026 die voor onze
scholengroep nadelig uitpakt, ondanks de verzachtende maatregelen die men voor geïsoleerde scholen in
dunbevolkte gebieden en voor brede SG op een unilocatie in petto heeft. De volgende interventies zijn
denkbaar (en worden deels ook al doorgevoerd):
•
•

•
•

Actief stimuleren van deelname aan het generatiepact: een relatief grote groep ouder/duurder
personeel kan dan (partieel) worden vervangen door jonger/goedkoper personeel;
Met de GMR is een terughoudend(er) promotiebeleid in het kader van de functiemix overeengekomen
(minder LC- en LD-functies uitgeven, zodat we als gevolg van krimp vanzelf bij de verplichte
streefpercentages uitkomen);
Leeftijdsbewust personeelsbeleid (van curatie, via preventie naar amplitie) onder de noemer
#Energiek Mondia, kan leiden tot een verder dalend ziekteverzuim en dus dalende vervangingskosten;
De leraar-leerling ratio ligt landelijk op 17,1 en voor Mondia op 16,2. Die zal de komende jaren gaan
stijgen (en daarmee de gemiddelde klassengrootte);
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De gevolgen van de CAO zijn op dezelfde -proportionele- manier verwerkt. Het zogenaamd ‘periodiek-effect,
voortkomend uit het feit dat medewerkers tot het einde van hun schaal in principe in augustus een trede
omhooggaan in hun loonschaal, is berekend volgens de gegevens uit het salarissysteem Merces.
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•
•

•
•
•
•

Onderwijskundige samenwerking tussen de schoolbesturen op Walcheren (naar verwachting gaat het
Rijk planvorming in de regio royaal financieel ondersteunen);
Grotere efficiëntie in de ondersteunende diensten, door met andere Zeeuwse onderwijsbesturen
samen te werken in de backoffice. Tevens zouden er in het OBP meer combifuncties mogelijk kunnen
zijn, bijvoorbeeld onderwijsadministratie-secretariaten-receptie/telefonie. Zeker wanneer er
vacatures ontstaat wordt er hierop ingezet.
In het vmbo meer vormen van teamteaching waarbij een aantal instructeurs (schaal 8/9) en OA’s
(schaal 4) naast docenten werken.
Het aantal contacturen per leerling/klas terug te brengen naar wettelijk verplichte aantallen, mede
door gebruik te maken van de flexibeler definitie van onderwijstijd.
Niet iedere vacature in de groepen MT, OOP en OBP worden meer 1 op 1 vervangen, we kijken kritisch
naar mogelijkheden.
Ook de (G)MR wordt gevraagd of het met minder uren inzet toe kan, er worden nu 2.160 uren
vergeven (exclusief ouders en leerlingen), dit is gekeken naar CAO, t.o.v. de benchmark en onze
huidige schaalgrootte fors te noemen.

In materiële zin kan als volgt worden omgebogen:

•
•
•
•
•
•

Maximaal investeringsniveau zeker niet hoger laten worden, dan dalen de afschrijvingskosten (door de
al hoger geworden afschrijvingslast na het verhogen van de afschrijvingspercentages afgelopen jaar)
en waar kan nog neerwaarts bijstellen.
Versobering leermiddelenpakketten.
Collectiviteit van DCO en effect van daling leerlingental leidt tot goedkopere inkoop en contracten
(onderhoud, licenties e.d.).
Het definitief weg laten halen van de resterende lokalen van de dependance (tijdelijke huisvesting
Kruisweg)
Door de gedane energiezuinige investeringen in en aan de gebouwen, verwachten wij dat de
energielasten verder gaan dalen.
Kritischer naar iedere uitgave kijken, “strakker” budgetteren.
De hoofdvestiging Scheldemond (met 1 brinnummer) zo te laten -we zaten in een proces om dit om te
zetten in 2 vestigingen met subbrins- daar “een brede scholengemeenschap op een unilocatie” alsnog
het financiële voordeel van € 200.000 gaat krijgen en dat dit de bekostiging van twee (deel)vestigingen
met zo’n € 80.000 overstijgt.

Meerdere scenario’s zijn mogelijk door prioritering aan te brengen in het pakket van mogelijke maatregelen,
waarbij maatregelen die de onderwijskwaliteit negatief kunnen beïnvloeden pas worden genomen wanneer
andere maatregelen niet het optimale effect sorteren.
Conclusies
De opdracht van de Mondia Scholengroep is voor alles om de formatie in overeenstemming te brengen met de
feitelijke leerlingenaantallen. Dit kon, omdat het weerstandsvermogen royaal op peil is, door te koersen op
kalenderjaren in plaats van op schooljaren. De formatie werd gedurende een paar jaren van forse leerling
daling geënt op het gewogen gemiddeld leerling tal van jaar t en jaar t-1. Aandachtspunt daarbij was, om in het
kader van het meerjarig formatiebeleid de zogenaamde tijdelijke schil die zal worden aangesproken, van een
voldoende omvang te houden, ook als de krimpcurve afvlakt. Op dit moment is dat zover en beleven we een
na-ijleffect dat ons noodzaakt om bij een gelijkblijvend leerlingenaantal alsnog formatief in te krimpen. Om dit
verantwoord te kunnen doen zullen de reserves gedurende enkele jaren mogelijk aangesproken moeten
worden.
Daarnaast zal, afgestemd op het effect van de vereenvoudiging van de bekostiging, meer of minder flankerend
beleid nodig zijn.
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6.5

Risico’s en onzekerheden

De kunst is om op systematische wijze zicht te krijgen op de factoren die de realisatie van
(beleids)doelstellingen in de weg kunnen staan (risicoanalyse) alsmede een systematische afweging inzake de
sturing en beheersing van de risico’s (risicobeleid) voor elkaar te krijgen.
Te beginnen nu met het Coronavirus (Covid 19), zie ook hoofdstuk 6.6, hoe gaat het de komende periode
verder en wat is de impact hiervan op het onderwijs en de bedrijfsvoering. Kijkende o.a. naar ons
ziekteverzuim, hoe het verder gaat met onze medewerkers, de ontstane leerachterstanden, hoe het verder
gaat met onze leerlingen, de te treffen maatregelen etc.
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen blijft een onzekere factor. Niet zozeer a.g.v. de krimp, maar vooral
het marktaandeel. Dit risico wordt beoordeeld als substantieel en lastig stuurbaar. Dat is de afgelopen 2 jaren
gebleken met een behoorlijk percentage verlies van het marktaandeel, dit na de winst in het verleden. De forse
flexibele schil in het personeelsbestand moet het mogelijk maken om ook dit risico te kunnen opvangen, naast
de samenwerking van alle Zeeuwse onderwijsinstellingen in een personeelspool.
De (rijks)overheid gedraagt zich niet altijd voorspelbaar. Soms valt het mee, soms valt het tegen….
Voorbeelden: eenmalige aanvullende bekostiging in december 2019 voor o.a. werkdrukvermindering (positief),
de vereenvoudiging bekostiging (negatief), loonontwikkeling (eerst negatief, nu licht positief), prestatieboxmiddelen welke worden ingezet voor ontwikkeling en verbetering van ons onderwijs (steeds omvangrijker,
maar continuïteit onzeker), techniekversterking (positief), verevening LWOO en PRO (negatief), diverse
eenmalige corona-budgetten (positief). We hebben het dan over vele tonnen in de plus en/of in de min met
een groot verrassingseffect. Dit risico wordt beoordeeld als substantieel en lastig stuurbaar.

De afnemende betalingsbereidheid van onze achterban (ouders) m.b.t. de vrijwillige ouderbijdragen is een
derde risico. Zeker nu met ingang van komend schooljaar alle gevraagde ouderbijdragen verplicht vrijwillig zijn,
ook als daar reizen of extra onderwijsaanbod tegenover staat (denk aan tweetalig, LOOT, Technasium) maakt
de inning steeds lastiger en dwingt ons tot versobering.
Een risicofactor van meer betekenis is hoe de keuzes van leerlingen, de niveau-indeling en de klassen- en
clustervorming uitvallen. Er zijn immers niet altijd groepen van een (in bedrijfseconomisch opzicht) optimale
grootte te vormen. Een basisgroep splitsen kost ongeveer een ton. Om in het formatieproces meer grip te
krijgen op de kosten, is het programma Zermelo Mondia-breed ingevoerd. Dit slimme programma stelt ons in
staat om het hele jaar door te werken aan scenario’s op basis van kansberekeningen. Al moet de echte
meerwaarde zich nog wel bewijzen. En valt er in een relatief kleine school als het Scheldemond College soms
niks te splitsen.
Op personeel gebied gaat door afschaffing van de FPU, het opschuiven van de pensioenleeftijd en de
verdichting van leerlingenproblematiek, de kans op uitval van medewerkers en de daarmee verbonden extra
lasten een risico van betekenis vormen. Temeer daar Mondia om goede redenen eigen risicodrager voor
ziektekosten is. We richten ons personeelsbeleid “beleidsrijker” in (bv. Het Generatiepact, #Energiek Mondia,
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Een variant op voorgaande is de procesgang rondom het afsluiten van CAO’s. De inzet van de sociale partners
lijkt wel steeds verder uiteen te lopen. Compromissen worden op onverwachte dossiers gesloten of ontstaan
d.m.v. het tegen elkaar uitruilen van wensen. Een akkoord komt soms ineens uit de lucht vallen, waarbij niet
zelden sprake is van een invoering van maatregelen met terugwerkende kracht. In de voorlaatste CAObesprekingen was een reductie van de lestaak (en meer ruimte voor onderwijsontwikkeling) opgenomen,
zonder dat er financiële ruimte tegenover stond. In de nieuwste CAO blijkt dit ook weer het geval. We sturen
op budget neutrale invoering, maar het risico op toch een overschrijding wordt beoordeeld als substantieel en
lastig stuurbaar.
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alliantie met kinderopvang, verkenningen op (meer) levensfasebewust personeelsbeleid) om aan dit
substantiële risico het hoofd te bieden.
Ten slotte vormen de ontwikkelingen binnen passend onderwijs een risico, in die zin dat tekorten van PVOW
worden verhaald op de deelnemende schoolbesturen. Dit risico is deels het hoofd geboden door de bovenschoolse voorzieningen OPDC en Rebound te decentraliseren. Dat het VSO toch nog licht groeit noopt ons alert
te blijven. We weten we dat de overheid studeert op een vereenvoudiging bekostiging (annex verevening) van
het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Volgens eerste berekeningen zou dit ons
samenwerkingsverband 6 ton kosten. Daar valt in feite niet op te anticiperen. Het gaat hier om geïndiceerde
leerlingen met specifieke kenmerken op het gebied van grote leerachterstanden, IQ, leerhandicaps e.d. Op
deze aantallen valt door ons maar beperkt te sturen.
Risicomanagement
Cruciaal voor de continuïteit van de beide scholen, van de Mondia Scholengroep en de stichting die de scholen
realiseert, is een adequaat risicomanagement. We blijven daarin streven naar een verbetering, maar zeker ook
een borging van kwaliteit. We willen onze systematiek en informatievoorziening steeds verder verbeteren en de
expertise vergroten. Het gaat uiteindelijk om het borgen van het onderwijsaanbod aan leerlingen en van de
kwaliteit daarvan. Risicomanagement wordt gedefinieerd als “het op systematische wijze inzicht krijgen in de
factoren die de realisatie van (beleids)doelstellingen in de weg kunnen staan (risicoanalyse) alsmede een
systematische afweging inzake de sturing en beheersing van de risico’s (risicobeleid)”.
De risicomanagementcyclus bestaat uit de volgende elementen:
•
•
•
•

het in kaart brengen van risico’s, het (structureel) genereren van goede, betrouwbare management
informatie;
het analyseren van risico’s (zowel de kans erop als de impact ervan);
beheersmaatregelen;
monitoring van deze maatregelen door de genoemde managementinformatie etc.

Het is daarbij niet voldoende wanneer we volstaan met een jaarlijkse cyclus van begroten, tussenrapportage,
jaarrekening en jaarverslag en bijstelling. We streven daarom naar het volgende model, dat we feitelijk al deels
hebben ingevoerd, waarbij we doorlopend monitoren en bijstellen.
Planning & control

Begroten/ budgetteren
bijsturen

Verantwoorden

Uitvoeren

Feitelijk hebben we dit dynamische model al voor het grootste deel ingevoerd. Het doorlopend ‘bijsturen’ is
absoluut noodzakelijk vanwege de onzekere (financiële) context. Bij het risicomanagement is het ‘in kaart
brengen’ van risico’s op de middellange en de lange termijn uiterst belangrijk. Bij een strategische
meerjarenplanning moeten die risico’s terdege worden meegenomen. Het bestuur van de Mondia
Scholengroep heeft een meerjarenbeleidsplan, met een meerjarige formatieplanning en een voorlopige
meerjarenbegroting vastgesteld.
Ook bij de analyse van de resultaten van 2020, zie hoofdstuk 5, kijken we vooruit, met name waar het gaat om
de financiële ratio’s die belangrijke indicatoren vormen in het kader van het risicomanagement van de
stichting. Verder kijken we bij de analyse naar de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting over
2020.
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De ‘Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren’ scheidt bestuur en toezicht conform de code
‘Goed onderwijs, goed bestuur’ organiek, door middel van een ‘raad van toezicht - model’. Het bestuur en het
intern toezicht zijn nadrukkelijk gescheiden. Voor het jaarverslag van de raad van toezicht verwijzen wij naar
hoofdstuk 1 vanaf pagina 6.

6.6

De jaarrekening in het licht van het coronavirus

Ten tijde van de het verslagjaar is ons land getroffen door een verspreiding van het coronavirus (COVID-19), dat
z’n oorsprong had in China en begin maart Europa aandeed, te beginnen in Italië.
De gevolgen tot op heden van het coronavirus voor Mondia
Op 10 maart 2020 werden door het kabinet voor het eerst maatregelen aangekondigd met betrekking tot
omgangsvormen in persoonlijke contacten, die een verregaande impact op het maatschappelijk leven hadden.
Het onderwijs kreeg het predicaat “vitale sector” en werd geacht het werk te continueren, vooral ook om
beroepsgroepen zoals (en primair) de gezondheidszorg in staat te stellen eveneens hun werk voort te zetten
ten behoeve van een groeiende groep patiënten. Regelmatig veranderde de aard en hoeveelheid aan
maatregelen, vooral gekeken naar het verloop van het aantal besmettingen. Ook is van overheidswege het
onderwijs alsnog een aantal keren (deels) stilgelegd, in die zin dat het leerproces verlegd moest worden naar
Leren op Afstand.
Behalve een substantiële stijging van het ziekteverzuim (inclusief preventief verzuim) moest een groot deel van
het personeel zorgtaken gaan vervullen voor eigen kinderen en/of mantelzorg voor oudere en zieke relaties.
De maatregelen/acties die Mondia heeft genomen en de geplande acties als gevolg van het coronavirus
In de gebouwen zijn tal van voorgeschreven en geadviseerde hygiënische maatregelen getroffen en wordt
extra schoongemaakt. En zijn lokalen en andere ruimten zo ingericht dat de anderhalve meter afstand kan
worden gehouden.

Ten behoeve van het Leren op Afstand zijn extra chromebooks ter beschikking gesteld aan leerlingen die thuis
niet kunnen beschikken over een device en aan gezinnen met meerdere kinderen, die devices tekortkomen,
omdat zij anders niet thuis kunnen werken aan schoolopdrachten. Ruim 200 leerlingen zijn voorzien van
devices, daartoe zijn diverse chromebook-karren ontmanteld.
Veel aandacht is vervolgens uitgegaan naar het organiseren van schoolexamens (voor alle opleidingen) en
centrale praktijkexamens (voor het vmbo). Deze worden afgenomen, maar dan wel conform de voorschriften
van het RIVM, dus: gescheiden ingangen voor verschillende groepen leerlingen, afname van toetsen met
maximaal 12 t/m 15 leerlingen per klaslokaal met een afstand van anderhalve meter tot medeleerlingen
enzovoorts.
Financiële repercussie
De gevolgen van het coronavirus -en de maatregelen die ons van overheidswege worden opgelegd- op de
financiële prestaties van Mondia zijn er, samengevat zijn er afgerond ongeveer € 350.000,= aan geschatte extra
kosten gemaakt voor o.a.:
•
•

annuleringskosten van alle reizen en werkweken in de rest van het cursusjaar € 25.000,=;
extra kosten ICT, zowel in de vorm van devices als vanwege extra ondersteuning van het netwerk in
verband met een enorme intensivering van het digitale verkeer € 25.000,=;
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Daarnaast heeft Mondia het onderwijsproces in enkele dagen geheel gedigitaliseerd. Daaronder ook te
verstaan het vergaderen met teams over de ontwikkeling van lesmateriaal, het bieden van instructies d.m.v.
video, het monitoren van de vorderingen, het begeleiden van ouders e.d.
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•
•
•
•

extra personele kosten o.a. in verband met een veel hoger ziekteverzuim € 150.000,=;
extra schoonmaakactiviteiten en –producten € 50.000,=
extra huisvestingskosten t.b.v. inrichting gekeken naar voorzorgsmaatregelen € 50.000,=
extra kosten t.b.v. andere opzet diploma uitreikingen en PR/werving nieuwe leerlingen € 50.000,=

Voor de achterstanden die zijn ontstaan konden we bij het Ministerie van OCW ook enkele subsidies
aanvragen, w.o. de inhaal en ondersteuningssubsidie, de aanvraag voor extra chromebooks ten behoeve van
afstandsonderwijs met een aanzienlijke korting. Uiteraard staan tegenover deze extra baten ook verantwoorde
lasten.

6.7

Tenslotte
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We staan de komende jaren voor een forse uitdaging. Naast het doorgaan van de vereenvoudigde bekostiging
met ingang van komend jaar, die voor onze scholen behoorlijk nadelig uitpakt zijn de lagere leerlingaantallen in
het PO een taaie tegenstander, d.w.z. we zullen onze (m.n. personele) uitgaven omlaag moeten weten te
brengen. Omdat we dankzij de voorspoed in de afgelopen periode veel vlees op de botten hebben, kunnen wij
de voor ons liggende mindere periode toch met vertrouwen tegemoetzien. We verheugen ons in het feit dat
zowel van de kant van de toezichthouders als vanuit de medezeggenschap proactief en positief wordt
meegedacht in de keuzes die we maken om optimaal te voldoen aan onze maatschappelijke opdracht binnen,
op dit moment, onzekere financiële kaders. En we zijn er trots op dat medewerkers en leerlingen onze
gezamenlijke ambities goeddeels waarmaken.
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B.

Jaarrekening 2020
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