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De stichting CVO Baarn/Soest vormt het bestuur van het  
Griftland College en de Waldheim-mavo. De twee scholen  
ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar en opereren  
zelfstandig, maar werken samen en vullen elkaar aan op de  
terreinen waar dit nodig en mogelijk is. Medewerkers en 
leerlingen leveren een bijdrage aan de christelijke identiteit 
van beide scholen. Vanuit deze identiteit is er ruimte voor
iedereen met respect voor ieders eigen levensovertuiging. 

Stichting CVO
Baarn/Soest

Juridische structuur
Griftland College

Directie: dhr. K versteeg, rector  
dhr. K. Hermans, plaatsvervangend rector

MT: directie / 5 teamleiders / hoofd bedrijfsvoering / 
hoofd centrale administratie/controller

Onderwijspersoneel (OP): 106*
Onderwijsondersteunend personeel (OOP): 58*

Bestuur CVO 
Baarn/Soest: 

Statuaire bestuurder: 
dhr. K. versteeg 

Raad van Toezicht: 
5 leden Waldheim-mavo

Directie: mevr. M. de Graaf

MT: Directie + teamleider 

Onderwijspersoneel (OP): 37*
Onderwijsondersteunend personeel (OOP): 12*

Doel 2024: 

“De twee scholen binnen de stichting werken  
aan het versterken van hun profiel en een eigen  

onderwijsconcept waarbij gebruik wordt gemaakt  
van elkaars expertise”

Inspectie van het Onderwijs

De financiiele positie van CVO en de kwaliteit 
van het onderwijs van beide scholen voldoen 
volgens de Inspectie van het Onderwijs aan 
de basiskwaliteit.

Aanpak coronacrisis

In 2021 waren er geen grote klachten.  
Sommige ouders waren het niet eens met 
keuzes van beide scholen als gevolg van de 
landelijke beperkingen met betrekking tot 
corona. Ondanks deze klachten krijgen beide 
scholen veel complimenten over de proactie-
ve aanpak van deze crisis.

CVO

* Peildatum 31-12-2021
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We streven naar flexibele leerroutes en onderwijs op maat. 
We bieden toekomstgericht en uitdagend onderwijs voor 
elke leerling. We willen dat leerlingen kennis en vaardigheden 
verwerven om als zelfstandige, kritische en verantwoordelijke 
leden van onze complexe maatschappij mee te bouwen aan 
een wereld van vrede, rechtvaardigheid en tolerantie.  
Het onderwijs leidt onze leerlingen op voor een diploma 
waarmee zij hun opleiding in het vervolgonderwijs kunnen 
voortzetten – klaar voor de toekomst met behoud van eigen 
identiteit. We maken gebruik van eigentijdse leermiddelen 
en benutten ICT-mogelijkheden waar dat kan. Nieuwe 
wetenschappelijke inzichten t.a.v. het onderwijs en de  
ontwikkeling van de leerlingen worden toegepast bij de 
inrichting van het onderwijs.  

Maatwerk, uitdagend,
eigentijds

Doel 2024:

“We benutten – in aansluiting op ons curriculum – 
de mogelijkheden van ICT en eigentijdse  

leermiddelen optimaal voor ons onderwijs” 

Waldheim-mavo

Kleinere (brug)klassen

Griftland College
‘

‘

Extra scholing

Verdere digitalisering

Docenten faciliteren met camera’s in de klas ten behoeve van hybride onderwijs.

(Verdere) training op ICT-gebied. 

In 2022 worden alle Mac Books vervangen (leaseconstructie).

‘ Kleinere klassen 

‘

‘
Start voorbereiding flexrooster

Twee trainingen om docenten op te leiden.

Roostermakers opleiden om met een programma te werken  
dat de nodige flexibiliteit gaat geven.

Start leesinitiatief

+ 5 extra onderwijsassistenten

Lenteschool voor de 
onderbouw.
 
Zomerschool naast  
4 havo ook voor 5 vwo.

26,7 24,7

Boeken te leen op 
school.

Zwerfboekenkast voor 
leerlingen en collega’s. 

Initiatieven per klas om 
lezen te bevorderen.

5 brugklassen; iets 
gegroeid in formatie.

Komende jaren intentie 
maximaal 25 leerlingen 
per klas doorgroeiend 
naar alle jaarlagen.

25
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:

We willen dat de leerlingen hun talenten ontwikkelen en 
meer eigenaar worden van hun leerproces. Docenten en 
leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het  
onderwijsleerproces, waarbij de verantwoordelijkheid van  
de leerlingen meegroeit en aangeleerd wordt tijdens de 
schoolcarrière. Het onderwijsprogramma bevat onderdelen 
die bijdragen aan de persoonlijke vorming van de leerlingen, 
waardoor zij begeleid worden in de groei naar volwassenheid. 
De begeleiding en zorg voor leerlingen moeten van hoog 
niveau zijn en zorgen voor een gevoel van veiligheid en  
welbevinden. De scholen werken in de regio samen aan hun 
maatschappelijke opdracht om leerlingen op te leiden tot 
kritische burgers die klaar zijn voor vervolgstappen in een 
steeds veranderende complexe wereld.

Samen, groei,
verantwoordelijkheid

Doel 2024:

“Onze leerlingen worden – via vormen van  
onderwijs op maat – uitgedaagd in het onderwijs”

‘

6,6 6,5*

8,3 7,9*

Tevredenheidsonderzoek

Ouders

Leerlingen

‘
Leerdoelen

Integreren leerdoelen in curriculum. 

Gevolgen bespreken werken met leerdoelen.

Hoe presenteer je leerdoelen naar leerjaren? 
Wat betekent dat voor de leerling?

‘

7,3 7,1*

Ouders/verzorgers

Brugklas-leerlingen

*Landelijk gemiddelde

Tevredenheid

Tevredenheid
‘

Platform portfolio

Leerlingen reflecteren tweemaal per jaar op de 
afgelopen periode en kijken vooruit naar wat 
er moet gebeuren. Zij vertellen waar ze trots 
op zijn en wat verbetering nodig heeft. 

‘ 
Lesuur ZAP (Zelfstandig, Actief, Persoonlijk)

Sinds start van schooljaar 2021/2022 is er voor alle leerlingen een lesuur  
keuzewerktijd op het rooster. 

Lesassistenten zijn aangenomen voor begeleiding.

Leerlingen kunnen zelf kiezen aan welk vak ze werken en worden  
begeleid in zelfstandig werken. 

Griftland College

Waldheim-mavo

*Landelijk gemiddelde

6,3 6,5*

6,2 6,4*

7,9 7,9*

Mavo-leerlingen

6,4 6,6*

Havo-leerlingen Vwo-leerlingen
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Het onderwijsprogramma heeft een hoge mate van actuali-
teit en besteedt aandacht aan maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk item. Het 
onderwijs is erop gericht dat de leerlingen maximaal uitge-
daagd worden op hun niveau. De scholen en de stichting 
overleggen in de zogenaamde horizontale verantwoording 
met belanghebbenden in de omgeving over het onderwijs-
programma en de opbrengsten. We hebben contact met 
ouders/verzorgers over de wederzijdse en gezamenlijk 
gedragen verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces 
van de leerlingen.

Actueel, stimulerend 
en verantwoording

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden zijn ingezet op:

Keuze voor extra uren/lessen en inhalen van achterstanden. 

Extra mogelijkheden voor verslavingspreventie, faalangstreductie en hart coherentie cursussen.

Aanschaf extra digitale devices voor leerlingen en docenten om in tijden van hybride onderwijs  
voldoende toegerust te zijn.

Extra onderwijsassitenten (5).

Rebound sinds 2020

Evaluatie heeft tot conclusie dat de Rebound de gewenste meerwaarde geeft; eerste uitkomsten zijn 
veelbelovend. Samen met het SamenWerkingsVerband (SWV) proberen we leerlingen langer binnen 
het reguliere onderwijs te houden. In overleg met het PO al eerste leerlingen die bij ons starten in 
plaats van instromen in het speciaal onderwijs.

Meer ruimte hoogbegaafdheid

Wij willen beter aansluiten op initiatieven vanuit het PO en hebben twee  
docenten laten omscholen om zich meer te specialiseren in hoogbegaafdheid. 
Hiermee proberen we invulling te geven aan meer ‘thuisnabij’ onderwijs. 

Team Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp (OSJ) op school 

Verkenningsplan met SWV en jeugdzorg om hulp op maat te beiden. Groeiende groep leerlingen op 
school heeft gespecialiseerde hulp nodig.

Relatief groot aantal leerlingen met extra zorgvraag 

We hebben een stevige interne zorgstructuur en een goede samenwerking met het samenwerkings-
verband en (indien mogelijk) externe partijen. We hebben door de NPO-gelden een extra zorgmedewer-
ker kunnen aantrekken. We verwachten dat iedere collega mentor kan zijn en hebben zoveel mogelijk 
klassen een duomentor gegeven.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden zijn ingezet op:

Extra inhuur van lesassistenten.

Professionalisering van docenten.

Bijlesstudenten voor leerlingen.

Een extra zorgmedewerker.

Geld gereserveerd voor community days waarvan er drie inmiddels doorgang hebben gevonden. 

Griftland College

Waldheim-mavo
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Beide scholen verzorgen hun eigen onderwijsaanbod met 
hun eigen schoolcultuur. Er is onderscheid én er is samen-
werking op verschillende terreinen. We monitoren en stre-
ven naar een hoog niveau van basiskwaliteit door 
opbrengstgericht te werken. We werken vanuit een duidelijk 
strategisch HR-beleid, waarin de gemaakte keuzes op elk 
niveau samenhangen met de onderwijskundige doelen. 
Medewerkers krijgen kansen om zich te ontwikkelen, en 
mogen worden aangesproken op hun professionele hande-
len. We creëren een zo ideaal mogelijke organisatiestructuur 
en inrichting van het gebouw passend bij de onderwijsvisie 
en de daarbij horende doelen. 

Als elke leerling het recht heeft op uitdagend onderwijs, kun-
nen we geen genoegen nemen met basiskwaliteit, maar 
moeten we de ambitie hebben om onderwijs van hoge kwa-
liteit te leveren.

Eigenheid, kwaliteit 
en samenhang

Doel 2024: 

“Scholen monitoren de kwaliteit en streven naar 
een zo hoog mogelijk niveau van kwaliteit door 

opbrengstgericht te werken”

Toetsing en examinering 

In schooljaar 20/21 is er door een aparte werkgroep in overleg met groepen docenten een eerste 
versie ontstaan van een nieuw toetsbeleid. Tijdens de bespreking met de MR kwamen we tot de con-
clusie dat het een goede basis is, maar dat er nog de nodige aanvullingen nodig zijn. Inmiddels zijn er 
meerdere overleggen geweest en ligt er een nieuwe versie ter bespreking voor de MR.
Ook is er een extra evaluatie (overleg directie met secies) ingebouwd voor wat betreft PTA’s en de 
kwaliteit van de schoolexamens, zo willen we het belang van de kwaliteit ervan bespreken en te borgen.

Huisvesting

Het vaststellen van het integraal huisvestingsplan van de gemeente 
Soest heeft ervoor gezorgd dat we een mooi perspectief hebben: een 
nieuw gebouw in 2025. Daarom zijn er binnen verschillende werkgroe-
pen stappen gemaakt richting zowel een Technisch als een Functioneel 
Programma van Eisen. Hiermee liggen we als school op schema. Nog 
onduidelijk is de voortgang bij de Gemeente Soest. Zowel in duide-
lijkheid over de plek als in de financiële gevolgen van de oplopende 
bouwkosten. Daarom zijn zij op zoek naar een projectleider dit daar dit 
proces moet vlottrekken. Noodzakelijk om aan de gewenste planning te 
voldoen om het gebouw eind 2025 klaar te hebben.

Toetsing en examinering

Ook in schooljaar 2020/2021 zijn er leerlingen geweest die versneld 
examen hebben gedaan voor 1 of meer vakken. 

Matrixorganisatie

In 2020/2021 zijn we verdergegaan met de matrixorganisatie. We zien dat dit steeds meer invulling 
krijgt en dat men weet wat er van een ieder wordt verwacht. In 2021 hebben we meer invulling gege-
ven aan de rol van de sectievoorzitters. Voor dit jaar zijn daar twee grote inhoudelijke aandachtspun-
ten aan verbonden: kwaliteitsbeleid en leermiddelen. Om ze hier beter in voor te bereiden hebben 
we een aparte scholing georganiseerd voor de sectievoorzitters. 

Griftland College

Waldheim-mavo
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Slagingspercentages/Gemiddeld examencijfer Griftland College*

  2020:    2021   Landelijk gemiddelde 2021
 
mavo:   99,0%   95,0% / 6,3  96,4% / 6,3
havo:   98,0%   94,6% / 6,5  90,7% / 6,3
vwo:   100,0%   95,3% / 6,6  94,0% / 6,5

Doorstroming Griftland College

   2020:   2021:  

onderbouw:   99,1%  97,2%  
bovenbouw mavo:  96,1%  90,3%  
bovenbouw havo:  90,3%  86,1% 
bovenbouw vwo 89,1%  87,9%

Percentage leerlingen boven/onder schooladvies na 3 jaar

Slagingspercentages/Gemiddeld examencijfer Waldheim-mavo*

2020:    2021   Landelijk gemiddelde 2021
100,0%   96,0% / 6,2  96,4% / 6,3

Doorstroming Waldheim-mavo   Percentage leerlingen boven/
        onder schooladvies na 3 jaar
   2020:   2021:  

onderbouw:   96,3%  96,0%  
bovenbouw:   95,0%  88,5% 

Aantal leerlingen schooljaar 2020-2021

Prognoses leerlingaantallen

Bron: Scholen op de kaart

*vanwege het coronavirus zijn 
er in schooljaar 2019-2020 geen 

centrale examens afgenomen. De 
examencijfers van dit schooljaar 
ontbreken daarom in deze tabel

0%/6,8%21,6%/17%

78,4%/76,2%

41,7%/31%5,6%/7,7%

52,8%/61,3%

40,7%/33,7%

59,3%/66,3%

Op advies

Boven advies

Onder advies

8%/18,9%0/6,6%

92%/74,5%

1.415 1.413 1.400 1.379

435 452 451 447

2022 2023 2024 2025

In bovenstaande meerjarenraming is bij het Griftland College rekening gehouden met een lichte stijging 
aan leerlingen in 2022 en 2023, daarna zal de verwachte krimp aanvangen. Bij de Waldheim-mavo is reke-
ning gehouden met een stijging aan leerlingen in 2023 en 2024 en daarna een lichte afvlakking. 

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het Griftland een stabiele instroom en doorstroom blijft realiseren. 
Dit kunnen we doen door kwalitatief goed onderwijs te blijven geven, maar ook aantrekkelijk en onder-
scheidend te blijven zijn ten opzichte van de scholen in de omgeving. De nieuwbouw gaat hier waarschijn-
lijk ook bij helpen. 

Voor wat betreft de Waldheim-mavo valt uit de meerjarenprognoses van het leerlingenaantal duidelijk op 
te maken dat er een daling te verwachten valt. Deze daling is gebaseerd op het teruglopende aantal 11- en 
12-jarigen de komende jaren in de gemeenten Baarn en Soest, de gemeenten waar het overgrote deel van 
de leerlingen woonachtig is. Om ervoor te zorgen dat er een stabiele in- en doorstroom blijft in de komen-
de jaren, blijven we sturen op kwalitatief goed onderwijs en stellen we alles in het werk om passend onder-
wijs op school een succes te maken. Het verkleinen van de klassen met ingang van schooljaar 2021/2022 is 
daar een aantrekkelijk onderdeel van. 
Bovenstaande ramingen zijn exclusief onverwachte corona-effecten, zoals bijvoorbeeld verhoogde 
uitstroom wegens een hoger slagingspercentage dan gebruikelijk. Een ongewoon hoge uitstroom van 
(bijna) 100% geslaagden was bijvoorbeeld ultimo schooljaar 2019/2020 een onverwacht effect bij het 
Griftland College. 

Waldheim-mavo

Griftland College

1.850 1.865 1.851 1.826

Doorstroming en slaging Leerlingenaantallen

1.387 435

Griftland %/ 
vergelijkbare scholen %

mavo havo vwo

Waldheim-mavo %/ 
vergelijkbare scholen %

Op advies

Boven advies

Onder advies

Waldheim-mavoGriftland College
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Het CVO Baarn/Soest staat er goed voor. De kwaliteit van het onderwijs is op orde. Medewerkers zijn  
betrokken en bevlogen. En we zijn financieel gezond. Dat alles maakt dat er een goede basis is om vol-
gende slagen te maken in de ontwikkeling van onze organisatie. Immers een situatie van stabiliteit geeft 
de mogelijkheid en ruimte om verder te ontwikkelen.

Het personeelsbestand is ten opzichte van 31 december 2021 toegenomen met 18 werknemers. In FTE is 
een toename te zien van 7,7 FTE. 

Zowel het aantal OP-ers als het aantal OOP-ers, laat een tijdelijke stijging zien. Tijdelijk, omdat op kosten van 
de Corona-subsidie en de aanvullende NPO bekostiging, dit schooljaar de klassengrootte is verlaagd en ter 
ondersteuning van het onderwijsproces een aantal medewerkers zijn aangetrokken voor toezicht, assistentie 
en het geven van bijles. Zodra deze subsidies en aanvullende bekostiging aflopen, gaan deze medewerkers 
weer uit dienst. 

*Aantallen in FTE

Personele bezetting*

Fit in personeelsbeleid

‘Fit’ in twee betekenissen; gezond en passend bij.
- Instroom: pas jij bij onze organisatie, een ‘fit’  in de 
Engelse zin van het woord. – arbeidsmarktbeleid, aan-
trekkelijke werkgever, goede start als nieuwe collega.
- Doorstroom/zittende medewerker: Fit in de gezond 
van energiek en gezond. Duurzame inzetbaarheid. 
- Vertrekkende medewerker: Fit als in pas jij bij de 
organisatie? Ben je hier omdat het een bewuste keuze, 
maar óók ga jij fit naar de eindstreep van je loopbaan. 
Hoe zorgen wij daar gezamenlijk voor?

Directie OP OOP Totaal

8,7/8,7/8,7

101,3/104,7/104,4

39,2/43,5/43,0

149,2/156,9/156,1

20212020 2022

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten € 17.177.214 € 15.550.906 € 15.691.302

Personeelslasten -€ 13.248.343 -€ 12.585.063 -€ 12.723.770

Afschrijvingen -€ 456.807 -€ 476.091 -€ 464.022

Huisvestingslasten -€ 895.070 -€ 826.500 -€ 858.192

Overige lasten -€ 1.888.692 -€ 1.984.426 -€ 1.653.085

Totaal lasten -€ 16.488.912 -€ 15.872.080 -€ 15.699.069

Saldo baten en lasten € 688.302 -€ 321.174 -€ 7.767

Financiele baten en lasten -€ 19.744 -€ 15.000 -€ 1.240

Netto resultaat € 668.558 -€ 336.174 -€ 9.007

Staat van baten en lasten

Signaleringswaarde 
OCW

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Solvabiliteit 2 (incl. voor-
zieningen)

<30% 79% 76%

Liquiditeit <0,75 3,65 3,00

Weerstandsvermogen <5% 20% 18%

Ratio’s

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Publiek vermogen Waldheim € 1.777.785 € 1.464.644

Privaat vermogen Waldheim € 158.268 € 145.999

Publiek vermogen Griftland € 545.553 € 128.611

Privaat vermogen Griftland € 991.395 € 1.065.189

Totaal € 3.473.001 € 2.804.443

Eigen vermogen

Er is een positief verschil van € 1.004.372. Belangrijkste oorzaak is aanvullende gelden wegens corona:
• Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs ad € 1.284.601.
• Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs ad € 169.200;
• Subsidie Extra Handen in de Klas ad € 224.322;
Daar staan ook meer uitgaven tegenover, voornamelijk in toename van FTE door inzet kleine(re) klassen 
en het aantrekken van meer Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). Verder is het resultaat ‘verte-
kend’ door de in november 2021 ontvangen aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). Volgens verslagleggingsregels dienen deze baten verantwoord te worden in het jaar van ont-
vangst, terwijl de uitgaven een schooljaar betreffen en derhalve voor 7/12 plaatsvinden in 2022

Personeel Jaarcijfers
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Dit is een uitgave van:

CVO Baarn/Soest
stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Baarn/Soest

 
Dit publieksjaarverslag is een beknopte versie 
van het uitgebreide jaarverslag dat te vinden is 
op de website van CVO Baarn/Soest. 

Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te 
bereiken via het postadres van de stichting CVO 
Baarn/Soest:  
Postbus 316, 3760 AH Soest.
www.cvobaarnsoest.nl

Juni 2022

http://www.cvobaarnsoest.nl

