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OM TE BEGINNEN
Het Nuborgh College bestaat uit vier kleinschalig
georganiseerde locaties. We bieden vrijwel alle
onderwijsniveaus aan. Van beroepsgerichte leerwegen
inclusief lwoo tot en met Atheneum. Naast onze
reguliere klassen hebben we voor de onderbouw ons
Junior College en in de bovenbouw beroepsgericht de
Perspectiefklassen. Ook verzorgen wij een entreeopleiding (mbo-1) en volgend jaar ook mbo-2. Dit alles
past in ons streven om meer leerlingen met complexe
ondersteuningsvragen binnen onze school een plek te
geven. Onze ruim 300 personeelsleden zetten zich
elke dag weer in voor onze 2218 leerlingen.
In dit verslag staan de belangrijkste elementen van het
gevoerde beleid, onze eindexamenresultaten en onze
financiële cijfers.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij als
scholengemeenschap een belangrijke
onderwijskundige rol vervullen in de samenleving van
de Noordwest Veluwe en gemeenschapsgeld daarvoor
besteden. Wij willen met dit jaarverslag
verantwoording afleggen over onze rol en de
besteding van de overheidsgelden.
Op 30 april jl. ontvingen wij het verdrietige bericht dat
Magda Leenhouts, docente scheikunde, was
overleden. Ook in het verdriet voelen we dat wij een
scholengemeenschap zijn.
We kunnen niet alles wat wij doen in dit jaarverslag
laten zien. Daarom nodig ik u uit om een kijkje te
nemen op onze websites en op de landelijke site van
Scholen op de Kaart: www.scholenopdekaart.nl

Ik dank al onze personeelsleden voor hun inzet voor
onze leerlingen. Maar ook spreek ik mijn dank uit aan
onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor hun
bijdrage aan ons onderwijs. Onderwijs dat wij mogen
verzorgen in afhankelijkheid van God en geïnspireerd
door Zijn woord.
.
Jan Klein
directeur-bestuurder
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N U B O R G H

C O L L E G E

Het Nuborgh College.is een Protestants Christelijke
scholengemeenschap uitgaande van de Stichting
Nuborgh College voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe.
Er zijn drie locaties: Veluvine, Lambert Franckens en
Oostenlicht. Tevens is er een gezamenlijke
nevenvestiging: het Junior College.

MISSIE EN VISIE
Uitgangspunt voor ons onderwijs en richtsnoer voor
ons denken en handelen is de Bijbel als het Woord van
God. Binnen dit richtinggevend kader verplicht de
school zich om het onderwijs zo in te richten dat
leerlingen optimaal gevormd en opgeleid worden, met
oog voor de toekomst, zowel in dit leven als in het
leven na dit leven. Het is belangrijk dat alle leerlingen
zich opgenomen voelen in een gemeenschap waarin
ouderen en jongeren, levend vanuit het geloof in God,
elkaar stimuleren en corrigeren.
Wij streven naar een pedagogisch klimaat waarin elke
leerling van welke herkomst ook, zich veilig en welkom
voelt.
Samen met onze leerlingen willen wij die
onderwijsvormen vinden die het de leerling mogelijk
maakt kennis te verwerven, inzicht te krijgen,
vaardigheden te ontwikkelen en omgangsvormen te
leren, die voor de samenleving en de individuele
ontwikkeling verrijkend zijn.
We willen onze leerlingen
 een basis bieden voor hun verdere leven;
 toerusten en voorbereiden op een pluriforme
en snel veranderende samenleving;
 leren hoe ze vanuit christelijke waarden en
normen verantwoorde keuzes kunnen maken.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van
Sander van Meer, houdt integraal toezicht op basis van
het reglement van de RvT, een Intern Toezichtkader,
wet- en regelgeving en de governance-code Goed
onderwijs, goed Bestuur. Bijzondere aandacht wordt
daarbij besteed aan onderwijskwaliteit en identiteit.
Jaarlijks evalueert de Raad of er nog steeds voldaan
wordt aan de governance-code.

TOEKOMSTGERICHT: EIGENAARSCHAP
In 2019 is begonnen met het schrijven van een nieuw
strategisch plan. Kern daarvan is het stimuleren van
meer eigenaarschap bij medewerkers en leerlingen.
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LF - bedrijfsbezoek leerlingen klas 3

School speelt een belangrijke rol bij de socialisering en
persoonlijkheidsontwikkeling. De ontwikkelingen in de
maatschappij vragen van onze leerlingen, naast een
stevige dosis kennis en vaardigheden, ook dat zij
geleerd hebben om zelf nieuwe kennis en
vaardigheden aan te leren. Dit betekent maatwerk,
vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid
(eigenaarschap) van docent en leerling voor het
leerproces. Vakdoelen worden door de docent gesteld
en er wordt ruimte geboden aan de leerling om keuzes
te maken op het gebied van leerinhoud, leertempo,
leervaardigheden en leervoorkeur. Onder de locaties
leest u hier meer over.
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TEAMSTRUCTUUR

NIVEAU’S, SECTOREN & PROFIELEN

De kern van het Nuborgh
College is de teamstructuur.
Teams zijn voor onderwijs en
leerling-ondersteuning een
onderwijskundige eenheid en
omvatten in het algemeen één of meer klassenlagen.
Deze leerprogrammateams verzorgen, onder leiding
van een teamleider, op elke locatie zowel het
onderwijs als de noodzakelijke ondersteuning.

Onze locaties in Elburg en Nunspeet bieden onderwijs
aan op havo/vwo en vmbo niveau. Om leerlingen zo
goed mogelijk te bedienen is er een brede diversiteit
aan sectoren en uitstroomprofielen. De locaties
stemmen hun onderwijs zorgvuldig op elkaar af, zodat
doorstromen zonder problemen mogelijk is.

De directeur-bestuurder, zijnde het College van
Bestuur, de drie locatiedirecteuren en de directeurbedrijfsbureau vormen het managementteam (MT)
van het Nuborgh College. De teamleiders maken deel
uit van het locatiemanagement team (LMT).
Teams maken binnen de grenzen van het locatieplan
hun teamplannen en de teamleider rapporteert
regelmatig aan de locatiedirectie over de voortgang
van de plannen. De teamleider is ook degene die de
ontwikkelgesprekken met de teamleden voert. Verder
doorlopen de teams telkens een fase van de
kwaliteitscyclus.

ONDERWIJSBELEID
Het onderwijsbeleid op hoofdlijnen is geformuleerd in
het Strategisch Plan 2019-2024 en in het in 2018
opgesteld beleidsplan: TotaalOnderwijs: Leren met
elkaar. Als uitwerking van deze plannen is door het MT
een aantal uitgangspunten geformuleerd. Voor de
komende jaren is dit curriculum- of doelgericht werken
en didactisch coachen. Dit houdt in dat het onderwijs
meer ingericht wordt op basis van leerdoelen in plaats
van methoden en dat leerlingen gericht feedback
krijgen op hun prestaties. De uitwerking van het beleid
wordt op de locaties vastgelegd in jaarplannen.

Binnen de sector vmbo zijn er vier leerwegen: de
basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de
theoretische leerweg. Ook is er leerwegondersteunend
onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben.
In het kader van Passend Onderwijs zijn er klassen
voor leerlingen die uit het SO of SBaO komen. Dit
betreft reguliere leerlingen met een arrangement van
de Stichting Leerlingenzorg. Onder voorwaarden is er
voor leerlingen voor wie de theorievakken een
struikelblok zijn, de praktijkroute en in samenwerking
met ROC Deltion een entree-opleiding.
Bij het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
kiezen leerlingen in de bovenbouw uit de volgende
profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en
maatschappij (EM), natuur en gezondheid (NG) of
natuur en techniek (NT). Daarnaast zijn
combinatieprofielen mogelijk, EM&CM en NT&NG.
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VEL - masterclass Leerdoeldenken
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KWALITEITSBELEID
Bij het kwaliteitsbeleid streven we naar meer
verantwoording op de kwalitatieve aspecten van ons
onderwijs, de zogenaamde brede kwaliteit. De
gedachte is dat er op de diverse locaties van het
Nuborgh College al heel veel gebeurt in het kader van
brede kwaliteit en dat we het ook heel belangrijk
vinden. De komende vier jaar zal per locatie de brede
kwaliteit verwoord en zichtbaar gemaakt worden.
Centraal staat hierbij de waarderende wijze van
onderzoeken. Er wordt uitgegaan van activiteiten waar
we trots op zijn. Er wordt verantwoording afgelegd aan
personeel binnen de locatie, Nuborgh-breed en ook
aan ouders en leerlingen. Over vier jaar spreken we
hier een gezamenlijke taal en is iedere locatie gereed
om een audit op dit vlak te laten uitvoeren.

KWALITEITSZORG

actieonderzoek uit in hun eigen lespraktijk, terwijl de
locatiedirectie secties en teams structureel van
gegevens over het rendement voorziet. De cultuur van
onderzoekvaardigheden ontwikkelen en een
onderzoekende houding hebben is een proces dat
blijvende aandacht en interventies vraagt van
schoolleiding en docenten. Komend jaar zal de
evaluatie van de onderwijskundige ontwikkelingen op
de locaties hoog op onze agenda staan.

TEVREDENHEID LEERLINGEN EN OUDERS
In het verslagjaar zijn er tevredenheidonderzoeken
gehouden onder leerlingen en ouders. De resultaten
zijn besproken met de locatiedirecties en te lezen op
www.scholenopdekaart.nl. Hieronder een grafiek met
de gemiddelde cijfers die ouders en leerlingen geven
voor school(beleid), schoolklimaat en veiligheid.

Jaarlijks vinden er tevredenheidonderzoeken plaats
onder leerlingen en ouders; onder personeel gebeurt
dit tweejaarlijks. De resultaten hiervan worden met de
locatiedirecties besproken. Op basis van de
bevindingen wordt een actieplan geformuleerd.
De belangrijkste kengetallen van de kwaliteitszorg en
uitkomsten van de tevredenheidonderzoeken worden
gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl.
De voortgang van de jaarplannen wordt drie keer per
jaar besproken. Over onderwijsrendement, financiën,
leerlingaantallen en personeelszaken wordt eveneens
regelmatig gerapporteerd.

5

ONDERZOEKENDE HOUDING
Op het raakvlak van kwaliteitszorg en onderwijsbeleid
ligt het beleid rond een onderzoekende houding. De
afgelopen jaren heeft onderzoek een prominentere rol
gekregen bij onderwijs- en beleidsontwikkeling. Vanuit
een gedeelde visie voeren docenten en teamleiders

TEVREDENHEID INSPECTIE
Onze school kreeg op grond van de cijfers opnieuw
een voldoende van de Onderwijs Inspectie. Er is geen
reden het toezicht te wijzigen. Het in 2014 toegekende
basisarrangement blijft ongewijzigd van kracht.
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INTERNATIONALISERING
Op alle locaties zijn er meerdaagse buitenlandse
excursies. Leerlingen oefenen dan hun moderne
vreemde talen en maken tegelijk kennis met een
andere cultuur. Locaties Lambert Franckens en
Oostenlicht hebben uitwisselingen met VO-scholen in
Brussel en Haselünne. Omdat alle locaties bezig zijn
hun onderwijs te ontwikkelen, is besloten voorlopig
geen nieuwe stappen te zetten op het gebied van
internationalisering.

Leerlingen zijn actief betrokken bij de ongelijkheid in
de wereld. Er worden op alle locaties goeddoel-acties
georganiseerd. De school doet mee met Go4Fit, een
hardloopevenement in Nunspeet.

IMPULS voor PROJECTEN &TECHNISCH VMBO
Sinds 2012 zijn voor het Nuborgh College prestatiebox
gelden beschikbaar (voor 2019: €694.000).

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
Alle locaties houden zich bezig met de grotere
maatschappelijke thema’s van duurzaamheid,
gezondheid en ongelijkheid. Elke locatie participeert in

OOL – aquaponics duurzaamheid

Nuborgh College - Go4Fit

het netwerk ‘Noord-West Veluwe verduurzaamt’.
De locaties kennen een werkgroep Duurzaamheid die
zich bezighoudt met bewustwording. Voor en met het
bedrijfsleven worden workshops rond dit thema
georganiseerd. Waar mogelijk worden er duurzame
investeringen in onze gebouwen gedaan en krijgt het
thema actief een plek in het curriculum bij de
beroepsgerichte vakken én de AVO-vakken.
Alle locaties hebben het certificaat ‘De Gezonde
School’.

Ze zijn gebruikt voor projecten om de kwaliteit van het
onderwijs te vergroten. Er waren o.a. projecten rond
Leerdoelgericht werken, didactisch coachen,
maatwerkdiploma, samenwerkend leren en het
plusdocument.
In 2018 is een bedrag van € 256.000 ontvangen voor
technisch vmbo. In 2019 is een deel van het geld
besteedt aan het vernieuwen van de technische
praktijklokalen en de aanschaf van inventaris.

NUBORGH COLLEGE LAMBERT FRANCKENS
In 2019 zijn de medewerkers op het Lambert
Franckens bezig geweest met verdere implementatie
van het TotaalOnderwijs in alle klassen, met
uitzondering van de examenklassen.
Het doel hiervan is om leerlingen meer eigenaarschap
te geven. Dit denken we te bereiken door de focus op
de volgende onderdelen te leggen:

JAARVERSLAG 2019
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- meer aandacht op het leerproces,
- meer aandacht voor de regulatieve vaardigheden,
- werken met leerdoelen en succescriteria, didactisch
coachen,
- intensievere mentorgesprekken,
- deelname aan het netwerk formatieve evaluatie,
- elke leerling een eigen laptop.

zelfstandige werkplekken. Samen met de drie nieuwe
binask-lokalen was dit een fraaie renovatie start.
Voor alle vakken is de locatiedirectie erin geslaagd met
bevoegd én bekwaam personeel het onderwijs te
blijven verzorgen, waardoor de doorstroomresultaten
onveranderd positief zijn.

LF – nieuwe Binask ruimte
LF – wiskunde dag klas 5

De gefaseerde renovatie van het gebouw is volop van
start gegaan om de onderwijskundig doelen van het
TotaalOnderwijs te kunnen realiseren. Hierbij wordt
alvast vooruitgelopen op de mogelijke toekenning van
een bijdrage van de gemeente Elburg. Om voldoende
onderwijsruimte te houden tijdens de gefaseerde
renovatie, zijn er noodlokalen geplaatst.
In het 2e deel van 2019 is op de tweede verdieping
een vernieuwde binask-ruimte gerealiseerd met veel

Eind 2019 is een start gemaakt met een nieuw PR-plan
en PR-concept, om het LF ook in de toekomst goed in
de markt te kunnen blijven zetten. Én om te zorgen dat
de interne communicatie verder wordt verbeterd en
aangescherpt, passend bij de hedendaagse multimedia
mogelijkheden.
Het Lambert Franckens is klaar voor de toekomst! Daar
gaan we voor en daar staan we voor!

JAARVERSLAG 2019
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NUBORGH COLLEGE OOSTENLICHT
Blijvende aandacht is er voor een goed pedagogisch
klimaat en een veilige (leer)omgeving, omdat dit
voorwaarden zijn om te kunnen leren. Hierbij staan
drie kernwaarden centraal van waaruit gewerkt wordt:
BETROKKEN, BETROUWBAAR en VEILIG. Er worden
verschillende activiteiten aan deze kernwaarden
gekoppeld.
Ouder(s)/verzorger(s) hebben grote invloed op (de
resultaten van) hun kinderen en zijn daarom voor ons
belangrijke partners die we graag bij school betrekken.
Gedurende het leerjaar zijn er gesprekken met
leerlingen én hun ouders, waarbij het naast de
(cijfer)resultaten ook gaat om emotionele aspecten en

toetsing en evaluatie. We werken hier structureel aan
door middel van scholingsdagen.
In de onderbouw van de theoretische leerweg krijgt
maatwerk vorm door pluspakketten, waarbij een
leerling op basis van talenten en interesses eigen
keuzes maakt. In de bovenbouw van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg kan een vak op een
hoger niveau worden gevolgd of kan er, via een extra
(kop)jaar, een diploma op een hoger niveau worden
behaald.
Veel aandacht is er voor het in stand houden van
techniekonderwijs.
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OOL – lwoo 2 in Rijksmuseum, TV opname bij de Nachtwacht

OOL – graafmachine voor afdeling BWI

loopbaankeuzes (loopbaanoriëntatie en begeleiding).
En continu kijken we hoe we ouder(s)/verzorger(s) nog
beter bij school kunnen betrekken.

Er is hard gewerkt aan een grote subsidieaanvraag
voor ‘Sterk Techniekonderwijs’. Deze is toegekend.
Met het regionale bedrijfsleven zijn er hartelijke en
intensieve contacten: belangrijk voor het eigentijds
houden van ons beroepsonderwijs. In de onderbouw
en de theoretische leerweg wordt techniek meer op
de kaart gezet. En ook wordt er gewerkt aan
doorlopende leerlijnen met het mbo.

Op onderwijskundig gebied is de school bezig met een
omslag in het leren, richting werken vanuit leerdoelen.
Binnen gestelde doelen krijgt de leerling meer ruimte
om zelf invloed uit te oefenen op zijn leerproces (meer
maatwerk). Hierbij zijn coaching gesprekken tussen
leerling en mentor/coach belangrijk. Dit gaat hand in
hand met de eerder genoemde persoonlijke
betrokkenheid van de leerling samen met de ouders.
Deze omslag heeft ook gevolgen voor de wijze van

Al met al is Oostenlicht een veelzijdige locatie waar
veel ontwikkelingen plaatsvinden en die landelijk
gezien aandacht trekt op thema’s als passend
onderwijs en techniekonderwijs.
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NUBORGH COLLEGE VELUVINE
Veluvine is kleinschalige school met ongeveer 450
leerlingen. De locatie kent een brede instroom.
Leerlingen van de beroepsgerichte klassen vervolgen
hun derde jaar op Oostenlicht, de havo en vwo klassen
gaan het vierde jaar verder op Lambert Franckens.
De school kenmerkt zich door actief en betrokken te
zijn. Er heerst een goede sfeer en er is een gezonde
balans tussen humor en hard werken. Leerlingen
onderling, leerlingen met docenten alsook docenten
onderling hebben het goed met elkaar. Dat maakt het
pedagogisch klimaat erg goed. Het onderwijs is van
hoge kwaliteit, doorstroomcijfers én examenresultaten
liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.

Een werkgroep onderzoekt in hoeverre een flexibel
rooster de doelstelling van de onderwijsontwikkeling
kan ondersteunen.
Afgelopen jaar was Veluvine aan de beurt voor de VIAvisitatie, waarbij een commissie de locatie onderzocht
op het onderdeel leerdoeldenken. Fijn dat de sterke
kanten van de school her- en erkend worden. Tegelijk
zijn er mooie aandachtspunten naar voren gekomen
die opgepakt worden om het onderwijs nog verder te
beteren. Helemaal prettig was het compliment dat wij
de leerling zien staan.
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VEL – grote avond

VEL – drumbattle Impresz

De meest prominente onderwijsontwikkeling is
leerdoeldenken. Onder leiding van een werkgroep
bestaande uit docenten en twee teamleiders zijn er
nascholingsactiviteiten. Volgens een vijfjarenplan
wordt het curriculum herschreven. Leerdoelen worden
gekoppeld aan leeractiviteiten. Het leerdoel bepaalt de
inhoud van de les, en niet meer de methode. Zo wordt
mogelijk dat een leerling meer autonomie ervaart: hij
kan zelf een leeractiviteit kiezen om het doel te
bereiken. Zo wordt onderwijs meer maatwerk en sluit
het beter aan bij de competentie van de leerling.

Gekoppeld aan de onderwijsontwikkeling
leerdoeldenken is naar voren gekomen om op
didactisch coachen en formatief evalueren een
ontwikkeling in te zetten. Dit zal volgend jaar in kleine
groepen worden opgepakt onder leiding van twee
interne experts.
Veluvine heeft goed contact met het regionale
bedrijfsleven. Er worden gezamenlijke activiteiten
ondernomen met lokale ondernemers (coachen van
leerlingen, schrijven van een ondernemersplan,
oprichten van een bedrijf, etc.). Verder zijn we een
VECON-business school.
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PASSEND ONDERWIJS

JUNIOR COLLEGE NUNSPEET

In het kader van Passend Onderwijs is het Nuborgh
College aangesloten bij de Stichting Leerlingenzorg
NW-Veluwe. Om als Nuborgh College leerlingen met
arrangementen goed op te kunnen vangen, zijn op
locaties leerlingbegeleiders of ondersteuningscoaches
aangesteld en is er nascholing van het personeel.

In samenwerking met de Dr. A. Verschoorschool uit
Nunspeet hebben we in Nunspeet
het Junior College. Onder het motto
oog voor elk talent is het Junior
College aan het begin van schooljaar
2017-2018 van start gegaan.
Ons doel daarvan is een doorlopende leerlijn te
realiseren voor leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoefte. Het gaat hierbij om leerlingen

Daarnaast is er enige jaren geleden al een PlusPunt
ingericht. Het PlusPunt levert, in samenspraak met de
diverse locaties van het Nuborgh College,
programma’s aan voor leerlingen die meer zorg nodig
hebben dan waar de eigen locatie/school in kan
voorzien.

van groep 7 en 8 van de Dr. A. Verschoorschool en
klas 1 en 2 van het Nuborgh College.
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Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg,
die niet in staat zijn een diploma te halen, zijn we een
entree-opleiding begonnen. Deze geeft recht op
instroom in mbo-2. Zo verlaten deze leerlingen onze
school toch met een startkwalificatie.
Verder wordt er gewerkt aan trajecten voor leerlingen
die Nederlands als tweede taal nog niet voldoende
beheersen, maar die niet meer in aanmerking komen
voor een Internationale Schakelklas.
Dit jaar was er de tweejaarlijkse audit van Stichting
Leerlingenzorg op het gebied van leerling
ondersteuning. Op basis van de audits maken de
ondersteuningscoördinatoren verbeterplannen.

Al deze ontwikkelingen vragen in afstemming, maar
ook in de aansturing, veel aandacht. Al deze vormen
van onderwijs hebben we inmiddels geplaatst in één
(ondersteuning)team met een eigen teamleider.

SAMENWERKING VO-VAVO
Het Nuborgh College heeft met het Deltion College en
Landstede samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
Doel is om op deze wijze VO-leerlingen de
mogelijkheid te bieden in het VAVO (Voortgezet
Algemeen Volwassenenonderwijs) via de ‘tweede-weg
onderwijs’ een VO-diploma te laten behalen, of één of
meer deelcertificaten.
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TOELATING & AANMELDINGEN

VOEDINGSGEBIED

Het Nuborgh College is een open school. Iedereen is
van harte welkom. Wel vragen we van onze leerlingen
en hun ouder(s)/verzorger(s) dat zij de grondslag van
de school respecteren. Bij alle
opleidingsmogelijkheden geldt dat er een positief
advies vanuit de basisschool is gegeven, waarbij naar

In onderstaande grafieken is te zien waar de leerlingen
op de drie grote locaties vandaan komen. De
leerlingen op de beide Elburg locaties wonen wat meer
verspreid dan de leerlingen van Veluvine, waar bijna 9
op de 10 leerlingen uit Nunspeet zelf komen.
Voor fietsafstanden
betekent dat, dat
leerlingen in Elburg
op school
gemiddeld wat
verder fietsen dan
die in Nunspeet,
maar voor iedereen
geldt, dat het goed
te doen is. Slechts
weinig leerlingen
fietsen meer
dan 10 km (de
afstand Elburg <>
Nunspeet) om
school te bereiken.
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het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 gekeken is.
Het aantal nieuwe aanmeldingen is hier in een grafiek
weergegeven, dit jaar waren het er 450.

LEERLINGEN NAAR LOCATIE
Het totale leerlingaantal blijft stabiel, op de peildatum
waren het er 2218, tegen 2220 een jaar eerder.
De schijfgrafiek laat de verdeling over de locaties zien.

LEGENDA PLAATSEN
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LEERLINGEN NAAR SECTOR & PROFIEL

RESULTATEN EXAMENS 2019

Zo kozen onze leerlingen: de trendgrafiek hieronder
laat de leerlingaantallen zien per sector of profiel in de
afgelopen vijf jaar.

Na vier, vijf of zes jaar studie volgt het eindexamen. De
resultaten waren het afgelopen jaar opnieuw mooi.

5-jaars GRAFIEK SECTOR&PROFIELKEUZE
Na tuur & Techni ek
Na tuur & Gezondhei d
Economi e &
Ma a ts cha ppi j

We zijn trots op onze examenleerlingen!

Cul tuur & Ma a ts cha ppi j

Hieronder een overzicht van slagingspercentages en
examencijfers per locatie, en ernaast steeds het
landelijk gemiddelde.

Technol ogi e i n de GL
Zorg en Wel zi jn
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PERSONEEL
Verdeling - Op de peildatum van 31 december 2019
waren er 305 personeelsleden, waarvan 178 docenten,
113 OOP-ers en 14 directieleden.
Van hen werkten er 107 op locatie Lambert Franckens,
129 op Oostenlicht, 49 op Veluvine en 20 voor de
centrale dienst.
Voor de verdeling van formatie over locaties en
centrale dienst hanteren we formatierekeneenheden
(fre’s). Uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw van het
schalen, opnemen aanvulling op persoonlijk budget,
levensfasebewust personeelsbeleid en
ouderschapverlof, gezamenlijk als Nuborgh College
wordt gedragen.

OOL - gouden schaal Gezonde Schoolkantine

Bovenop de fre’s voor reguliere formatie ontvangen de
locaties ook fre’s voor projecten, de lerarenbeurs en
de toegekende arrangementen van de Stichting
Leerlingenzorg.

Bekwaam - Alle docenten op het Nuborgh College zijn
bekwaam om hun lessen te verzorgen, al beschikken
ze niet allen over de juiste onderwijsbevoegdheid. Al
een aantal jaar is het beleid erop gericht een deel van
de kosten voor het opleiden van een tweede of hogere
onderwijsbevoegdheid voor zijn rekening te nemen.
Ook worden medewerkers erop geattendeerd dat ze
een lerarenbeurs kunnen aanvragen. Door dit beleid
daalt het percentage onbevoegden gestaag.
bekwaamheid/
nog niet benoembevoegd
bevoegd
baar
bevoegdheid
LF
96,6%
1,4%
2,0%
OOL (incl.JC)
96,1%
3,2%
0,7%
VEL
94,7%
0,0%
5,3%
Nuborgh College
96,1%
1,8%
2,1%
Het overzicht geeft een extra categorie: ‘benoembaar’.
Hierbij gaat het om lessen waarbij de docenten (nog)
niet bevoegd zijn, maar volgens de regels wel les
mogen geven. Meestal zijn dit mensen die nog in
opleiding zijn.
Onbevoegd is overigens een relatief begrip, meestal
gaat het om docenten met een andere of lagere
bevoegdheid dan voor het vak en/of de klas waarin zij
les geven.
Van alle docenten heeft 36% een master behaald.
Hieronder de verdeling van de masters en die naar
man/vrouw en fte.
verdeling masters
docenten LF
58%
docenten OOL
24%
docenten VEL
15%
directie
64%
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verdeling m/v & fte
♂♀ perc.

M
V

44%
56%

FTE
52%
48%
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Gezondheid - Arbo- en verzuimbeleid zijn in 2016 voor
vijf jaar vastgesteld. Het contract met de Arbo Unie
wordt telkens met één jaar verlengd. Elke twee weken
houdt bedrijfsarts mw. M. van den Berg spreekuur op
Oostenlicht.
We kennen een betrokken, actief en preventief
verzuimbeleid. Alle medewerkers bieden we aan eens
in de vijf jaar een periodiek lichamelijk onderzoek te
laten doen of een gesprek aan te gaan over de balans
werk en privé. In 2019 was de leeftijdsgroep 20 tot en
met 42 jaar aan de beurt; in totaal 25 medewerkers
hebben hier gebruik van gemaakt.
Medewerkers die mentaal gezond willen blijven, het
risico lopen uit te vallen of dit al geheel of gedeeltelijk
doen, kunnen gebruik maken van coaching en training
bij Shared Ambition.
Het ziekteverzuimpercentage voor 2019 was 3,9%
(landelijk gemiddelde 5,6). Al een aantal jaren ligt dit
onder het landelijk gemiddelde. Het beleid is erop
gericht in te spelen op frequent ziekteverzuim om zo
langdurig verzuim te voorkomen. Indicator daarbij is
de meldingsfrequentie, het aantal keren per jaar dat
een werknemer zich ziek meldt. Streven is dit getal
onder de 1,2 te houden. Voor 2019 was dit 1,03.
Startprogramma - Het Nuborgh College heeft een
inductieprogramma om startende docenten te
begeleiden. Beleid is dat alle startende docenten drie
jaar hieraan deelnemen. Een goed georganiseerd
inductieprogramma en goede coaches dragen positief
bij aan het welbevinden van de startende docent.
Ontwikkelingsgesprekken - In 2019 hebben we onze
popcyclus geëvalueerd en geconcludeerd dat deze
gesprekscyclus te bewerkelijk is. Hij wordt door
teamleiders en medewerkers meer als beoordelingsdan als ontwikkelinstrument ervaren. In 2019 is de

popcyclus herschreven en in 2020 starten we een
nieuwe cyclus waarbij:
- leidinggevenden de medewerkers stimuleren en
ondersteunen om zich te ontwikkelen;
- medewerkers verantwoordelijkheid nemen over hun
eigen professionele ontwikkeling;
- medewerkers jaarlijks op eigen initiatief een
ontwikkelgesprek gaan voeren met hun leidinggevende en de onderwijskundige doelen van het
Nuborgh College koppelen aan hun ontwikkeling.
In-, door- en uitstroom - Vrijwel alle structurele
vacatures konden worden ingevuld; door de krappe
arbeidsmarktsituatie is het lastig geworden docenten
te vinden voor de praktijkvakken vmbo en 1e graad
docenten in de tekortvakken. We voorzien dat het de
komende jaren alleen moeilijker zal gaan worden.
Om tekorten op te vangen neemt het Nuborgh College
onder meer deel aan het project ‘Opleiden in de
school’. Samen met het Greijdanus College en
Hogeschool Windesheim vormen we de
opleidingsschool IJssel-Veluwe.
In- en uitstroom blijven we monitoren en we maken
gebruik van subsidies.
In 2019 zijn er totaal 29 vacatures geplaatst, 47 nieuwe
medewerkers ingestroomd en van 33 medewerkers is
het dienstverband van rechtswege beëindigd.
Functiemix - In het kader van de functiemix is er in
2019 geen tranche van de LC en LD functies
uitgegeven. Na berekeningen bleek er, naar aanleiding
van de maatwerkafspraak, wel vacatureruimte te zijn.
In overleg met de MR is besloten deze gelijktijdig met
de vacatureruimte van 1 augustus 2020 in te vullen.
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EXPLOITATIERESULTAAT
Het boekjaar geeft een nadelig exploitatieresultaat te
zien van € 481.586. Het resultaat is te splitsen in een
“regulier” resultaat (negatief €490.000) en financiële
baten en lasten (positief € 9.000).
In de begroting van 2019 werd van een negatief saldo
van € 330.000 uitgegaan. Het gerealiseerde resultaat
valt daarmee € 151.000 negatiever uit dan begroot.

BALANS (in duizenden euro's)
Vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
waarvan
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve publiek:
.. gespaarde BAPO
- Bestemmingsreserve publiek:
.. projecten en formatie
- Bestemmingsreserve privaat:
.. eigen fondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

2019
2.610
400

3.010
10.927
13.937
7.556
5.128
183
856
1.389

2.591
0
3.788
13.937

Uitgebreide financiële informatie is te vinden in de
jaarrekening 2019. Deze staat op onze website.
In het bestuursverslag van 2019 zijn een toelichting op
en een analyse van het resultaat te lezen.

BATEN EN LASTEN 2019
Baten
Rijksbijdragen en overige
bijdragen
Opbrengsten schoolfondsen
Overige baten

€
€
€

Totaal baten

€ 21.557.173

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisbvestingslasten
Kosten schoolfondsen
Overige lasten

€
€
€
€
€

Totaal lasten

€ 22.047.396

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

€
€

-490.223
8.637

Resultaat

€

-481.586
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20.923.008
414.354
219.811

17.373.222
639.713
2.035.796
423.470
1.575.195
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FINANCIEEL BELEID
In het Strategisch Plan 2015-2019 is de paragraaf
‘Financiën’ opgenomen. Daarin is vastgelegd dat:
 de school structureel een sluitende begroting
en een gezonde financiële positie heeft.
Indicatoren hiervoor zijn:
- Solvabiliteit (eigen vermogen minimaal 0,5);
- Liquiditeit (vlottende activa en passiva min. 0,75);
- Rentabiliteit (exploitatieresultaat 0 tot 1% +
inflatietoevoeging i.v.m. waardevastheid);
- Financiële buffer (voor opvangen financiële risico’s).
 de school zorgt voor transparante
verslaglegging gericht op doelgroepen.
Indicatoren hiervoor zijn:
- Delen van gegevens via ‘scholen op de kaart’;
- Officieel jaarverslag voldoet aan eisen wetgeving;
- Vereenvoudigde verslaglegging op het internet.

Zo is er een voorziening getroffen voor groot onderhoud
gebouwen (buitenkant), voor verplichtingen voor te
verwachten uitgaven voor jubileumgratificaties, en
conform de cao voor het voortgezet onderwijs, voor
de spaarvormen voor het persoonlijk budget in het
kader van levensfase bewust personeelsbeleid.
Gezien onze vermogenspositie kunnen wij al onze
activiteiten en de voorgenomen investeringen uit
eigen middelen financieren.

VOORZIENINGEN

Hoewel gemeente Elburg nog geen bijdrage voor de
renovatie heeft toegezegd, is in 2019 toch begonnen
met de inpandige aanpassing van locatie Lambert
Franckens, omdat dit noodzakelijk is, om op een goede
wijze inhoud aan ons onderwijs te geven op basis van
de visie op TotaalOnderwijs: leren met elkaar!

Via de lump-sum-bekostiging ontvangt de school een
vaste vergoeding van het Ministerie, die gebaseerd is
op een aantal parameters als leerlingenaantal en
verdeling van de leerlingen over de verschillende
opleidingen. Tekorten in de exploitatie zullen niet door
het Ministerie worden gefinancierd en overschotten in
de exploitatie mag de school behouden en naar eigen
inzichten aanwenden.
In verband hiermede is het belangrijk dat de school
voldoende (weerstands)vermogen heeft. Er worden
gelden gereserveerd om toekomstige verplichtingen
en financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

OVER DE HUISVESTING
Op locatie Veluvine is onvoldoende overblijfruimte.
In overleg met gemeente Nunspeet wordt naar een
passende oplossing gezocht.
Ook over de definitieve huisvesting van het Junior
College is er overleg met deze gemeente.
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