
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursverslag 2020 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 2 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Schoolbestuur Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. 
School Avicenna College 
Werkgeversnummer 42696 
Postbus Postbus 85191 
Bezoekadres Montessoriweg 55 
Postcode en plaats 3083 AN Rotterdam 
  
Status Vastgesteld op 25 juni 2021 
Penvoerders Chahid Acharki (teamleider bedrijfsvoering) 

Renate de Wit (manager onderwijs en kwaliteit a.i.) 



 3 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 3 

1. Voorwoord .................................................................................................................................. 5 

2. Inleiding ...................................................................................................................................... 6 

3. Terugblik van de bestuurder ....................................................................................................... 7 

4. De identiteit ................................................................................................................................. 8 

5. Missie, visie en doelstellingen van het Avicenna College .......................................................... 9 

5.1 Missie ..................................................................................................................................... 9 
5.2 Visie en kernwaarden ............................................................................................................ 9 
5.3 Doelstellingen en ambities ..................................................................................................... 9 
5.4 Beleids- en kwaliteitsterreinen ............................................................................................. 11 

6. Besturing en organisatie ............................................................................................................ 12 

6.1 Juridische structuur .............................................................................................................. 12 
6.2 Interne organisatiestructuur ................................................................................................. 12 
6.3 Nevenfuncties bestuur en toezicht ....................................................................................... 13 
6.4 Ontwikkelingsfase van de school  ........................................................................................ 13 
6.5 Maatschappelijke ontwikkeling: de coronapandemie........................................................... 14 

6.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’................................ 14 

6.7 Aansluiting bij samenwerkingsverbanden ............................................................................ 14 

6.8 Klachten ............................................................................................................................... 15 
7. Naleving van de branchecode en de code goed bestuur .......................................................... 16 

7.1 Naleving branchecode ......................................................................................................... 16 
7.2 Vermelding van de code goed bestuur ................................................................................ 16 
7.3 Ontwikkelingen op het gebied van governance ................................................................... 16 
7.4 Invulling van de horizontale verantwoording ........................................................................ 16 
7.5 Verslag van de Raad van Toezicht ...................................................................................... 17 

8. Onderwijsprestaties en onderwijskundige ontwikkelingen ...................................................... 188 

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 ..................................................... 188 
8.2. Onderwijsprestaties .......................................................................................................... 188 
8.3. Onderwijsontwikkelingen .................................................................................................... 19 
8.4 Werken aan onderwijsachterstanden .................................................................................. 25 
8.5 Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid ............................................................................. 25 
8.6 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs ................................................ 266 

9. Kwaliteitszorg............................................................................................................................. 27 

9.1 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar ................................................................................... 27 
9.2 Toekomstige ontwikkelingen ................................................................................................ 27 

10. Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 28 

11. Huisvesting en duurzaamheid ................................................................................................. 28 

11.1 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar ................................................................................. 28 
11.2 Toekomstige ontwikkelingen .............................................................................................. 29 

12. ICT ........................................................................................................................................... 29 

12.1 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar ................................................................................. 29 
12.2 Toekomstige ontwikkelingen .............................................................................................. 29 

13. Personeelsbeleid ..................................................................................................................... 29 

13.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis .................................... 29 
13.2 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in 2020 ...................................................... 31 



 4 

13.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag .................................. 32 

13.4 Toekomstige ontwikkelingen .............................................................................................. 32 
14. Financien ............................................................................................................................... 322 

14.1 Treasurybeleid ................................................................................................................. 322 
14.2 Verantwoording Convenantsmiddelen VO ....................................................................... 333 
14.3 Verantwoording middelen Prestatiebox ........................................................................... 333 

14.4 Risicomanagement .......................................................................................................... 333 
14.5 Financiële positie op de balansdatum inclusief een goede toelichting .............................. 35 
14.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig jaar) ............ 37 
14.7 Verantwoording besteding overmatige reserves o.b.v. signaleringswaarde ..................... 39 
14.8 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen ....................................... 400 
14.9 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig 
jaar ........................................................................................................................................... 400 
14.10 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte 
toekomstige investeringen ....................................................................................................... 411 
14.11 Toelichting op kasstromen en financiering .................................................................... 411 
14.12 Informatie over financiële instrumenten ......................................................................... 422 
14.13 In control statement ....................................................................................................... 422 
14.14 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige 
investeringen ............................................................................................................................ 422 

15 Continuïteitsparagraaf ............................................................................................................ 433 

15.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3 .................................................................................... 433 
15. A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3 ............................................................................ 44 

 

 

 

 



 5 

1. Voorwoord  

 

De Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR) presenteert hierbij het 

jaarverslag van 2020. Hiermee leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid aan alle 

belanghebbenden en geïnteresseerden van onze school, het Avicenna College. Dit zijn om te 

beginnen de ouders van onze leerlingen en het personeel van het Avicenna College, gevolgd 

door lokale en landelijke overheden, de Inspectie van het Onderwijs en onze 

samenwerkingspartners.  

 

Het jaarverslag is opgebouwd uit meerdere hoofdstukken en omvat de terreinen, onderwijs en 

kwaliteit, bedrijfsvoering, personeel, governance en financiën. Per terrein wordt ingegaan op het 

gevoerde beleid en de vertaalslag die vanuit de missie en visie van de school in 2020 is gemaakt. 

De financiële jaarrekening geeft een compleet overzicht van de financiële situatie over het 

boekjaar 2020 via de jaarrekening, de balansposities en de financiële kerngetallen.  

 

De inhoud van het jaarverslag is opgesteld aan de hand van de richtlijnen voor de 

jaarverslaglegging, de richtlijn 660 voor onderwijsjaarverslagen en is goedkekeurd door de 

accountant. 

 

Rotterdam, april 2020  

 

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam  

 

 

Marcel van der Knaap 

 

 

Voorzitter College van Bestuur 

 

Ad Poppelaars 

 

 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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2. Inleiding 

Het Avicenna College is een school voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag en valt 

onder de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR).  

 

In november 2013 is het Avicenna College onder de naam ‘de Opperd’ gestart als islamitische 

scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met 600 leerlingen. In augustus 2014 is de school 

verzelfstandigd onder de huidige naam en in 2019 betrok men een nieuw gebouw aan de 

Montessoriweg in Rotterdam-Zuid. 

 

In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal gegroeid tot circa 1.050 leerlingen. Om alle 

leerlingen te kunnen huisvesten is de havo-vwo bovenbouw per augustus 2020 gestart op een 

tijdelijke  nevenvestiging  aan de Strevelsweg te Rotterdam. De school heeft het voornemen om 

per augustus 2022 een locatie in Rotterdam Noord te openen.  

 

Kalenderjaar 2020 was een bewogen jaar voor de school en het bestuur. Een jaar waarin 

bestuurlijke onrust zijn weerslag heeft gehad op de gehele organisatie, maar ook een jaar waarin  

met veel energie het pad naar herstel is ingeslagen. 

 

Dit jaarverslag beschrijft de ontwikkeling die de school het afgelopen jaar heeft doorgemaakt en 

geeft een doorkijkje naar de ambities voor de toekomst. 
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3. Terugblik van de bestuurder 

Een terugblik op een zo turbulent jaar dat 2020 voor het Avicenna College is geweest is niet 

makkelijk. De school is het middelpunt geweest in een proces van bovengemiddelde bestuurlijke 

drukte. Drukte die voorbij is gegaan aan wat voor de school toch de reden van bestaan is: het 

geven van het beste onderwijs aan de leerlingen die, en dat geldt zeker voor het Avicenna 

College, in veel gevallen net even een stapje of een duwtje extra nodig hebben t.o.v. de 

gemiddelde leerling in het vo in Nederland.  

 

2020 is een lastig jaar geweest waarin vooral veel verloren is gegaan van wat de afgelopen jaren 

zo zorgvuldig werd opgebouwd. Dat heeft ook voor veel negatieve publiciteit geleid: 

onderzoeksrapporten met harde en duidelijke conclusies en aanbevelingen en rapportages van 

de Inspectie van het Onderwijs waarin zo’n 50 herstelopdrachten werden opgelegd. Maar 2020 is 

ook het jaar geweest waarin de school zich heeft herpakt, waarin met veel energie en wilskracht 

een begin is gemaakt met het herstel. 

 

Er is een verbeterplan opgesteld dat voldoet aan de eisen die de Inspectie stelde, er is een 

taskforce ingericht die het verbeterproces begeleidt, er is beleid ontwikkeld dat moet voorkomen 

dat een ontsporing als in het voorjaar en de zomer van 2020 nog eens plaats kan vinden. Maar er 

is nog een lange weg te gaan want niet alleen de regels en het beleid moeten worden 

aangescherpt, er moet ook hard worden ingezet op een professionele cultuur waarin het belang 

van de leerling op de eerste plaats staat, waarin samenwerken en begrip voor elkaar in de 

agenda van iedere medewerker centraal staan, waarin het bewustzijn dat islamitisch onderwijs 

maatschappelijk en politiek onder een kritisch vergrootglas liggen bijzondere alertheid vereist. 

  

En dat in dat toch al lastige jaar het corona-virus alles nog eens extra moeilijk maakte behoeft 

hier geen nadere toelichting. Ook nadat het herstel in het einde van het jaar kon worden ingezet 

bleek corona een nieuwe, moeilijk te hanteren tegenstrever te zijn die ook in 2021 nog voor de 

nodige belemmeringen zorgt. 

  

Inmiddels schrijven we 2021, de uitvoering van de verbeteracties op alle beleidsterreinen is in 

volle gang en verloopt -met vallen en opstaan- naar tevredenheid. De beleidsagenda is bepaald 

door het verbeterplan. De school verkeert in relatieve rust, terugkeren naar het oude niveau in 

2021 is haalbaar met de energie en positiviteit die in de school aanwezig is en die -zoveel denk ik 

als interim bestuurder met zicht op het reilen en zeilen in veel onderwijsorganisaties te kunnen 

vaststellen- bovengemiddeld is. 

 

Marcel van de Knaap, bestuurder a.i. 
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4. De identiteit 

De islamitische identiteit van onze school is merkbaar in de praktijk van alledag. Je kunt zien en 

voelen dat het Avicenna College een islamitische school is. Kledingvoorschriften, gebedsruimte, 

oproep tot gebed, ramadanrooster, hadith van de week, islamitische feestviering, symposia e.d., 

maar met name ook de waarden en normen van het geloof die verwijzen naar respectvolle 

omvang en fatsoenlijk gedrag.  

 

Als school streven we naar transparantie en verankering in de moderne Rotterdamse 

samenleving. De oriëntatie is daarmee gericht naar buiten. We bezoeken exposities, 

banenmarkten en gaan in debat met andere scholen over geloof in de moderne samenleving. We 

organiseren symposia en bezoeken kerken en synagogen. 

 

De Islam op het Avicenna College is vredelievend en kiest de middenweg. In toenemende mate 

slaagt de school erin de islamitische waarden te vertalen naar concrete handelingen in de 

vormgeving van het pedagogisch klimaat. Eveneens verwerken vakgroepen in toenemende mate 

de identiteit in het vakwerkplan teneinde de identiteit in elk aspect van de school terug te laten 

keren. De identiteitscommissie is betrokken bij sollicitatieprocedures en is actief in het uitdragen 

van de identiteit en de verbinding hierin met de ouders van onze leerlingen. 
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5. Missie, visie en doelstellingen van het Avicenna College 

De missie en visie van onze school vormen de leidraad in ons dagelijks handelen. Zij vinden hun 

weerslag in de wijze waarop we ons onderwijs inrichten, in de wijze waarop wij onderling en met 

onze partners samenwerken en in de wijze waarop wij richting geven aan ons strategisch beleid. 

 

5.1 Missie  

Het Avicenna College heeft als missie om ambitieus, excellent Islamitisch voortgezet onderwijs te 

verzorgen, waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om 

succesvol deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.  

 

5.2 Visie en kernwaarden 

In onze visie gaat goed onderwijs over meer dan het enkel behalen van een diploma of een 

startkwalificatie. Geloofsbeleving, kennisverwerving, persoonlijke vorming, talentontwikkeling en 

maatschappelijke toerusting zijn belangrijke elementen in onze dagelijkse lespraktijk. Ook hebben 

wij oog voor randvoorwaarden die nodig zijn om tot leren en ontwikkelen te komen.  

 

Vanuit de Islamitische identiteit en met een groot gevoel voor de omgeving en de medemens, 

creëren wij een sterk pedagogisch klimaat. Hierdoor werken wij aan een leeromgeving, waarin 

iedereen zich veilig, gezien, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.  

 

Vanuit onze missie en rekening houdend met onze doelgroep, investeren wij in de aansluiting op 

de belevingswereld van onze leerlingen. Door betekenis te geven aan het leren en door als 

school zelf volop in de samenleving te staan, geven wij leerlingen het vertrouwen om succesvol 

en betekenisvol te kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij van morgen. 

 

Voor ons belangrijke kern(waarden) zijn: 

 Onze Islamitische identiteit: geloof, rust, reinheid en respect. 

 Integratie, emancipatie en burgerschap. Deze vertegenwoordigen waarden als sociale  

  kracht, participatie, inclusie, dialoog, transparantie, tegenkracht en zeggenschap. 

 Hoogwaardige onderwijskwaliteit: ambitieus, betekenisvol, kennis, groei, ontwikkeling en 

  kwalificatie. 

 

5.3 Doelstellingen en ambities  

Het Avicenna College is een groeiende scholengemeenschap. Middenin een Rotterdamse wijk 

met grootstedelijke problematiek lukt het ons om betekenisvol onderwijs te bieden en leerlingen 

aan ons te binden. Voor de toekomst van het Avicenna College hebben we de volgende doelen 

en idealen: 

 
5.3.1 Borging van ons bestaansrecht 

In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal van 600 naar ruim 1.000 leerlingen toegenomen. Om 

onze onderwijskundige ambities daadwerkelijk te kunnen realiseren, kwaliteit te behouden en 

financieel gezond te blijven willen we doorgroeien naar een school met minimaal 1.400 á 1.500 

leerlingen.  
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5.3.2 De Islam is onze bron van inspiratie 

Zowel in ons onderwijs aanbod als in de bejegening komt ons geloof tot uitdrukking. Recitatie en 

behandeling van de hadith van de week zijn vaste onderdelen in de Avicenna-les. We vertalen 

Islamitische waarden naar concrete handelingen, die een veilig en ondersteunend leerklimaat 

bevorderen. Ook besteden we bewust aandacht aan de betekenis van de Islam in onze moderne 

samenleving en brengen leefwerelden bij elkaar. Door vanuit ons geloof hoge verwachtingen uit 

te spreken, geven we leerlingen vertrouwen in het eigen kunnen en bereiden we hen voor op een 

perspectiefrijke toekomst. Bij alle toekomstige onderwijsontwikkelingen blijft de Koran onze basis 

en leidraad.  

5.3.3 We bieden goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving 

In het najaar van 2020 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs op alle 

afdelingen als onvoldoende beoordeeld. Op dit moment staat het Avicenna College onder 

intensief toezicht van de inspectie en voert een verbetertraject uit. Dit betekent dat het hele team 

via integrale verbeterplannen werkt aan het herstel naar het oude niveau. Op korte termijn willen 

we weer voldoen aan de basiskwaliteit. In de daarop volgende fase wil het Avicenna College de 

kwaliteit van het onderwijs borgen en zich -in de context van een grootstedelijke omgeving- 

ontwikkelen tot een school die volgens aanvullende, eigen kwaliteitsnormen excellent onderwijs 

op maat biedt. 

5.3.4 Ons aanbod bevordert succesvolle participatie in de Nederlandse samenleving  

Naast kennisoverdracht en aandacht voor persoonlijke vorming, vinden we het belangrijk dat de 

leerlingen van het Avicenna College veel leren over de Nederlandse cultuur en deze via een 

gericht programma voor een deel kunnen ervaren in de praktijk. Door gevarieerde, deels 

vakoverstijgende, lessen brengen we onze leerlingen de kennis, vaardigheden en houding bij die 

nodig zijn voor participatie in de moderne, pluriforme en multiculturele samenleving. We geven 

hen inzicht in de basisprincipes van de democratie en rechtsstaat in Nederland en Europa. Ook 

leren we hen op een respectvolle manier een open dialoog te voeren. Met ons huidige en 

toekomstige aanbod willen we bevorderen dat de leerlingen van het Avicenna College opgroeien 

tot zelfstandige en kritisch denkende jong volwassenen, die weten hoe zij zich verhouden tot de 

omgeving waarin zij wonen, studeren, werken en samenleven. 

5.3.5 We richten onze oriëntatie naar buiten en zoeken samenwerking  

Ons onderwijs bereidt jongeren voor op een toekomst, waarin zij op een betrokken en voor hen 

betekenisvolle manier kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit kunnen wij alleen waarmaken 

door als school in verbinding te staan met alle betrokken partijen en onze oriëntatie naar buiten te 

richten. Samen met het primair onderwijs en het vervolgonderwijs ontwikkelen we leerlijnen die 

vloeiend in elkaar overlopen. Waar mogelijk, krijgen de leerlingen van het Avicenna college de 

ruimte om van anderen te leren en zich in de praktijk te oriënteren op hun toekomst.  

5.3.6 Het Avicenna college biedt onderwijs op een tweede vestiging  

In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal en het voedingsgebied van het Avicenna College 

toegenomen. Vanuit het principe van thuisnabijheid, willen we vanuit de Islamitische identiteit 

onderwijs aanbieden op een tweede locatie. 
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5.4 Beleids- en kwaliteitsterreinen  

In het voorjaar van 2020 hebben de voormalig bestuurder en de directie meerdere kwaliteits- en 

beleidsterreinen geformuleerd. Deze dekken zowel de standaarden van het Inspectiekader als 

onze eigen Avicenna ambities, zoals verwoord in het schoolplan 2018-2022.  

 

Een inhoudelijke clustering is vervolgens gemaakt vanuit onze missie, visie, kernwaarden en het 

onderwijsconcept van onze school. Op basis hiervan kent het Avicenna College de volgende 

negen beleidsterreinen:  

1. Identiteit en onderwijs-zorg; 

2. Onderwijs: basis; 

3. Onderwijs: talentontwikkeling, burgerschap en vervolg schoolloopbaan; 

4. Kwaliteitszorg en -cultuur, ambities, verantwoording en strategie; 

5. Financieel beheer en subsidies; 

6. Personeel/ HR; 

7. PR en communicatie; 

8. ICT, administratie en registratie; 

9. Huisvesting. 

 
Deze indeling vormt een rode draad in de sturing op onze organisatiedoelen en vormt de basis 
voor alle Plan-Do-Check-Act cycli. 
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6. Besturing en organisatie  

6.1 Juridische structuur   

Het Avicenna College is een éénpitter en valt onder de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs 

in Rotterdam e.o. (SIVOR). De stichting is opgericht in 2013, gevestigd te Rotterdam en staat bij 

de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 59065141. 

 
Aan de stichting zijn geen andere partijen verbonden. 

 
6.2 Interne organisatiestructuur  

Raad van toezicht  

De raad van toezicht bewaakt de doelen en waarden van onze schoolorganisatie. Hij ziet erop 

toe dat het bestuur zo te werk gaat dat onze organisatiedoelen daadwerkelijk worden 

gerealiseerd en dat onze leerlingen vanuit de voor ons belangrijke waarden voldoende bagage 

meekrijgen voor hun vervolgstap in de Nederlandse samenleving. 

 

In het najaar van 2020 is een nieuwe interim raad van toezicht benoemd, bestaande uit de 

volgende leden: 

- de heer A. Poppelaars, voorzitter; 

- mevrouw V. van den Broek- d’Obrenan; 

- de heer R. Nurmohamed 

 

Het bestuur 

Het bestuur van SIVOR vormt het bevoegd gezag van de school en bestaat uit één lid. De 

bestuurder is primair verantwoordelijk voor de realisatie van onze organisatiedoelen. Kerntaken 

van de bestuurder zijn de identiteit, personeel, huisvesting, financiën, public relations, gemeente-

overleg, mr-zaken en ouderaangelegenheden. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het onderwijs en kwaliteitszorg.  

 

Het bestuur stelt in samenwerking met de MR en volgens de richtlijnen van de WMS het beleid 

voor de kerntaken vast. Periodiek legt de bestuurder verantwoording af aan de interne 

toezichthouder.  

 

Per oktober 2020 is als interim bestuurder benoemd: 

- de heer M. van der Knaap  

 

Directie en management 

Het Avicenna College heeft een eenhoofdige directie die direct verantwoording aflegt aan de 

bestuurder. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de 

uitvoering van het beleid. De directeur vormt samen met de teamleider bedrijfsvoering en 

teamleiders onderwijs het managementteam van de school.  

 

Tot medio 2020 was er sprake van één directeur-bestuurder. Per oktober 2020 zijn deze functies 

gescheiden en is een interim bestuurder en een interim directeur aangesteld. 

 

Samenstelling: 

- de heer J. van der Zande, directeur a.i.; 

- de heer C. Acharki, teamleider bedrijfsvoering; 

- de heer E. Demirdas, teamleider onderwijs 3 vmbo-tl, havo, vwo en 4 vmbo-tl; 

- de heer J. Djabar, teamleider onderwijs bovenbouw havo en vwo; 
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- mevrouw N. van Essen, teamleider onderwijs 1 en 2 vmbo-tl, havo en vwo; 

- de heer M. Sener, teamleider onderwijs 4 vmbo-basis en kader; 

- mevrouw L. Tahraoui, teamleider onderwijs 1 en 2 vmbo-basis en kader; 

- de heer Z. el Koubie, waarnemend teamleider onderwijs. 

 

6.3 Nevenfuncties bestuur en toezicht 
 

Functie Naam (Neven)functies, betaald en onbetaald 

Toezichthouder  R. Nurmohamed Raad van Advies van International 
Compliance Partners (betaald) 

lid van de Raden van toezicht bij 
Woonstichting Lieven de Key, ANBO en 
Cliëntenbelang Amsterdam (betaald 

 V. van den Broek- d’Obrenan Voorzitter collegiale bestuurlijke visitaties PO 
en PO/VO (betaald) 

Adviseur VTIO-NVTK (betaald) 

Voorzitter wijkraad Bosch&Vaart Haarlem 
(onbetaald) 

 A. Poppelaars lid van de Raad van toezicht bij de stichting 
Ceder en stichting Argan in Amsterdam 
(betaald) 

voorzitter van de Raad van toezicht bij 
Stichting Amstelwijs (betaald) 

 G. Coban Directeur-bestuurder ISBO (betaald|) 

Bestuurder  M. van der Knaap Geen 

 G. Coban Directeur-bestuurder ISBO (betaald|) 

 W. Littooij Adviseur Onderwijs & Organisatie (betaald) 

Voorzitter kklachtencommisssie BOVO 
(betaald) 

Procesbegeleider krimp regio Gorinchem en 
omgeving (betaald) 

Voorzitter collegiale bestuurlijke visitatie VO-
academie (betaald) 

Directeur  J. van der Zande Geen 

 B.J. Geers  

 W. Littooij Zie bestuurder 

Toegevoegd 
directielid 

M. Herni 
L. de Kraker 

 

 

 

6.4 Ontwikkelingsfase van de school   

In de eerst helft van 2020 is het Avicenna College afgedreven van daar waar ons onderwijs om 

draait: het primaire proces in de klas. Om daar naar terug te kunnen keren en de continuiteit van 

het onderwijs te waarborgen heeft de minister van onderwijs na de zomer ingegrepen. Ook zijn 

meerdere onderzoeken uitgevoerd onder andere door BING (integriteitsonderzoek), de Inspectie 

van het Onderwijs en V-square (Marc Vermeulen).  

 

Per 1 oktober 2020 zijn een interim bestuurder en interim directeur benoemd. In dezelfde periode 

heeft de inspectie op basis van de 4JOB en 4JO onderzoeken de onderwijskwaliteit voor alle 

afdelingen van het Avicenna College als onvoldoende beoordeeld. Daarnaast spelen problemen 
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op het terrein van governance, financien en HR. De school en het bestuur staan momenteel 

onder verscherpt toezicht.  

 

Om gericht aan verbetering te werken is een tijdelijke taskforce ingericht. Deze bestaat uit 

externe deskundigen op de verschillende terreinen. Samen met de schoolleiding en het bestuur 

hebben zij een analyse van de situatie gemaakt en in een integraal verbeterplan beschreven op 

welke manier aan herstel wordt gewerkt en welke acties worden ingezet. 

 

In de maanden oktober-december 2020 is volop ingezet op de doorgang van de lessen en op het 

terugkeren van de rust in de organisatie. Vanaf die tijd werkt de school weer gericht en met veel 

energie aan herstel. De door ons geformuleerde ambities in het Avicenna schoolplan 2018-2022 

en het toezichtsplan vormen de basis in de kwaliteitsontwikkeling die wij op dit moment 

doormaken.   

6.5 Maatschappelijke ontwikkeling: de coronapandemie   

Net als alle andere scholen is het Avicenna College in 2020 geconfronteerd met de corona-

pandemie. Als gevolg van de maatregelen en de lockdown zijn we overgestapt op online lessen 

voor leerlingen. Hiertoe hebben we camera’s en laptops voor leerlingen aangeschaft en collega’s 

geschoold in blended learning. Ook hebben we extra geinvesteerd in de inzet van extra 

personeel in het kader van ziektevervanging. Beide locaties hebben we ingericht conform de 

richtlijnen van het RIVM. 

 

6.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’ 

Avicenna College streeft samen met de werknemers naar een optimale werk- en leeromgeving. 

Jaarlijks wordt in overleg met de medewerker invulling gegeven aan de normjaartaak. Het 

takenboek maakt hiervan onderdeel uit. Deze is samengesteld met input van de medewerkers. 

Om de werkdruk te verlagen is ingezet op minder lesopvang door de docenten. 

 

Als lerende school faciliteren we continu de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hiervoor 

worden uren en middelen beschikbaar gesteld. Werk en zorg kan gecombineerd worden door, 

waar mogelijk, het rooster aan te passen of gebruik te maken van verlof uit de CAO.  

 

Sinds augustus 2020 is het Avicenna College een opleidingsschool en werkt hierin nauw samen 

met de Hogeschool Rotterdam. Stagaires die uitblinken krijgen een baangaratie. Bij de invulling 

van vacatures houdt de school zich aan de wettelijke regels en de sollicitatiecode van de NVP. 

Functies worden toegekend op basis van kwaliteit en geschiktheid voor de functie. 

6.7 Aansluiting bij samenwerkingsverbanden  

6.7.1 Samenwerkingverband passend voortgezet onderwijs 

SIVOR is aangesloten bij het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO. In 

totaal vormen 18 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de 

regio Rotterdam het samenwerkingsverband Koers VO. Met elkaar zorgen zij voor een dekkend 

aanbod van onderwijs en ondersteuning voor leerlingen. 

 

In lijn met de wettelijke verplichting stelt het Avicenna College jaarlijks een 

schoolondersteuningsprofiel op. Dit helpt ouders een school te vinden die past bij hun kind. Ons 
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schoolprofiel is te vinden op de website van Koers VO (www.koersvo.schoolprofielen.nl). Vanuit 

de wettelijke zorgplicht voor leerlingen schrijven wij een ontwikkelperspectiefplan (opp) voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

6.7.2 Samenwerkingsverband schoolbesturen en gemeente Rotterdam 

Ook is SIVOR aangesloten bij FOKOR: de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor 

(speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. In samenwerking werken de 

schoolbesturen aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Een belangrijke partner 

hierin is de gemeente Rotterdam. Via deelname aan de sectorkamer vo vindt besluitvorming 

plaats tussen de gemeente en de schoolbesturen op het terrein van het Rotterdams 

onderwijsbeleid.  

 
Er zijn geen ontwikkelingen bij de bij het bestuur verbonden partijen. 
 

6.8 Klachten 

6.8.1 Klachtenregeling  

Op het Avicenna College moet iedereen in een veilige en prettige omgeving kunnen werken en 

studeren. Respect en aandacht voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale 

omgangsvormen. Als een ouder, een leerling of een medewerker het niet eens is met de gang 

van zaken op school, dan is het van belang dat er mogelijkheden zijn om dat kenbaar te maken. 

Klachten houden de organisatie scherp en kunnen leiden tot verbeteringen. 

 

SIVOR kent een klachtenregeling waarin de procedure bij klachten uitgebreid is beschreven. 

Deze procedure is ontwikkeld ten behoeve van medewerkers, ouders en leerlingen. Het 

uitgangspunt is dat klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost. Wanneer dit niet 

lukt of wanneer de aard van de klacht hier om vraagt, dan kan men terecht bij een externe 

vertrouwenspersoon of bij de landelijke geschillencommissie. De klachtenregeling is zowel 

bedoeld voor klachten van algemene aard als klachten op het terrein van seksuele intimidatie, 

agressie en geweld, discriminatie en radicalisering. 

 

Naast deze klachtenprocedure voorziet het contract met de Arbodienst ook in een onafhankelijke 

klachtenregeling. Deze geeft zowel de bestuurder als alle medewerkers die niet tevreden zijn 

over de behandeling van de bedrijfsarts de gelegenheid om te kunnen klagen. 

 

De klachtenregeling is te vinden op de website van de school (www.avicenna-college.com).  

6.8.2 Afhandeling van klachten 2020 

Het Avicenna College heeft in het jaar 2020 verschillende klachten ontvangen. Deze waren 

afkomstig van ouders, personeel en een deel van de MR. De aard van de klachten betrof intern 

de onrust die in het najaar van 2020 ontstond. De leerlingen in de MR voelden zich onveilig en 

hebben dit kenbaar gemaakt bij de inspectie van het onderwijs.  

 

De klachten zijn deels voorgelegd aan de geschillencommissie en deels opgelost in oktober 

2020, bij het aantreden van de nieuwe bestuurder en directeur a.i. Sinds die tijd wordt ingezet op 

een constructieve samenwerking op het gebied van medezeggenschap en op rust binnen de 

organisatie. 

http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
http://www.avicenna-college.com/
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7. Naleving van de branchecode en de code goed bestuur  

7.1 Naleving branchecode  

Door de onrust bij het Avicenna College heeft de Onderwijsinspectie een aantal onderzoeken 

uitgevoerd. Eén van de onderzoeken was naar het financieel beheer. De inspectie is tot de 

volgende conclusies gekomen: 

- In de periode januari tot juli 2020 zijn er geen signalen dat er geen deugdelijk financieel 

beheer gevoerd is waardoor de continuïteit van de instelling in gevaar zou zijn.  

- Ook in de periode augustus – september 2020 was er geen sprake van acute risico’s die de 

financiële continuïteit zouden bedreigen.   

- In augustus en september 2020 is bijna een kwart miljoen euro uitgegeven aan extra 

beloningen voor het vaste personeel en aan de tijdelijke inhuur van interim personeel, zowel 

voor bestuur en leiding als voor docenten. Deze uitgaven hebben niet bijgedragen aan een 

oplossing van de conflicten op de instelling 

- Het intern toezicht functioneerde onvoldoende aangezien de waarnemend bestuurder naast 

bestuurder tegelijkertijd ook voorzitter van de Raad van Toezicht was. Dat is niet in lijn met 

de Code Goed bestuur. 

 

In de afgelopen maanden zijn diverse nieuwe governance beleidsstukken, de procuratieregeling 

en het inkoopbeleid opgesteld. Hiermee is een duidelijke verbetering aangebracht aan het interne 

beheersings- en controlsysteem. Ook in 2021 zullen deze verbeteringen worden voortgezet, 

waaronder het opstellen en actualiseren van de AO-richtlijnen en een risicoanalyse. 

7.2 Vermelding van de code goed bestuur 

SIVOR werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur voortgezet onderwijs 2017. 

7.3 Ontwikkelingen op het gebied van governance  

In 2020 hebben meerdere wisselingen plaatsgevonden in zowel de raad van toezicht (RvT) als 

het bestuur. In oktober is de gehele RvT afgetreden en is een interim raad van toezicht benoemd. 

Vanaf dat moment is gewerkt aan het maken van afspraken en het beschrijven van een 

bevoegdhedenverdeling tussen RvT en bestuur in een Reglement Raad van Toezicht en 

Reglement bestuur SIVOR. Na vaststelling zullen deze reglementen in werking treden. 

 

7.4 Invulling van de horizontale verantwoording  

In het eerste half jaar van 2020 was er sprake van een moeizame relatie tussen het bestuur en 

de MR. Op vele vlakken bestonden meningsverschillen, onder andere over de benoeming van de 

directeur. Meerdere zaken zijn voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie.  

 

Met het aantreden van de interim bestuurder in oktober 2020 is ingezet op het herstel van de 

samenwerkingsrelatie met de MR. Dit heeft geresulteerd in verkiezingen en in de installatie van 

een nieuwe MR. Hierin zijn zowel ouders, als personeel als leerlingen vertegenwoordigd. Onder 

leiding van een tijdelijke onafhankelijke gespreksleider werkt de school toe naar het weer 

betrekken van de MR bij de beleidsvorming, conform de wet op de medezeggenschap. In het 

professioneleringsproces wordt de MR begeleid door een externe organisatie.  
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Het Avicenna College vindt het belangrijk een goede vertrouwensrelatie met alle ouders te 

hebben. Samenwerking in de driehoek leerling-ouders-school is een belangrijk uitgangspunt voor 

ons onderwijs. Door de bestuurlijke onrust in de zomerperiode van 2020 is het vertrouwen en de 

samenwerking onder druk komen te staan. In de laatste periode van 2020 hebben de bestuurder 

en directeur frequent met de ouderraad overlegd over actuele zaken en de voortgang op het 

hersteltraject.  

 

Ook zijn vanaf oktober 2020 maandelijkse bijeenkomsten voor het personeel georganiseerd, 

waarbij de bestuurder de stand van zaken op het hersteltraject heeft gedeeld. De school kent 

geen aparte leerlingenraad. Wel gaan de teamleiders periodiek in gesprek met alle 

klassenvertegenwoordigers.  

 

7.5 Verslag van de Raad van Toezicht  

In de verslagperiode vergaderde de Raad van Toezicht regelmatig. Vanaf het najaar 2020 heeft 

intensief overleg met de bestuurder a.i. plaatsgevonden. Het jaarverslag van de Raad van 

Toezicht is een separaat document dat aan het accountantsdossier is toegevoegd.  
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8. Onderwijsprestaties en onderwijskundige ontwikkelingen 

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 

In lijn met onze missie en visie blijft ons onderwijs in ontwikkeling. Vakdocenten, vakgroepen, 

werkgroepen en onderwijsondersteuners werken aan een goede relatie met onze leerlingen, aan 

een omgeving waarin leerlingen kunnen leren en hun talenten kunnen ontwikkelen en aan het 

bieden van juiste ondersteuning als het even minder gaat.  

 

Vanuit zorg voor elkaar en voor onze omgeving geven we ons onderwijs vorm en zoeken we naar 

samenwerking en verbinding met elkaar en met alle betrokkenen. 

8.2. Onderwijsprestaties 

8.2.1 Onderwijsresultaten 2020 
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De onderwijsresultaten 2020 laten bij de onderbouw zien dat de driejaarsgemiddelden ruim 

boven de norm liggen voor zowel de onderwijspositie t.o.v. het advies PO als voor de 

onderbouwsnelheid. Het bovenbouwsucces is voldoende voor alle vmbo afdelingen en voor het 

vwo. Bij de havo afdeling ligt het driejaarsgemiddelde voor het bovenbouwsucces en het 

eindexamencijfer onder de norm. Dit laatste geldt ook voor het vwo.  

 

De havo-afdeling kreeg een onvoldoende eindoordeel, de overige afdelingen scoorden 

voldoende. Inmiddels zijn de onderwijsresultaten weer voor alle afdelingen voldoende. 

 

 
8.2.2 Slagingspercentages  

In 2020 zijn alle leerlingen van het Avicenna 

College geslaagd. Wegens de corona-pandemie 

zijn in dat jaar geen centraal examens afgenomen. 

Hierdoor zijn er voor 2020 geen eindexamencijfers 

beschikbaar en geen SE-CE cijfers. Alle leerlingen 

van het Avicenna College zijn op basis van hun 

schoolexamencijfers geslaagd. 

 

Bron: Vensters VO 

 

 

8.3. Onderwijsontwikkelingen   

8.3.1 Werken aan onderwijsresultaten  

Het is onze ambitie om voldoende onderwijsresultaten op alle indicatoren en alle onderwijsniveaus 

te bestendigen. Dat zijn we de leerlingen van onze school verplicht. Dit betekent dat wij de komende 

jaren investeren in een opbrengst gerichte cultuur en de professionele dialoog. In 2020 zijn we 

gestart deze lijn steviger in te zetten. 

 

In de eerste helft van 2020 zijn de opbrengsten per rapportperiode in de teams te besproken. 

Leerlingen uit de onderbouw is de mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding geboden. De 

bovenbouwleerlingen hebben zich via een speciaal eindexamenprogramma kunnen voorbereiden 

op het examenjaar en op schoolexamens. Examenleerlingen havo/vwo hebben, waar nodig, extra 

ondersteuning van de remedial teacher gekregen.  

 

In het najaar van 2020 zijn de examencijfers van de afgelopen jaren per vakgroep in kaart 

gebracht. De vakgroepen hebben op de cijfers gereflecteerd, streefdoelen opgesteld en een plan 

van aanpak gemaakt. Ook is een schoolbrede analyse gemaakt op de tegenvallende resultaten. 

 

Bovenstaande interventies hebben geleid tot een groter kwaliteitsbewustzijn. De opbrengsten 

2021 zijn op alle inspectie indicatoren boven de norm. 

 
8.3.2 Veiligheid en schoolklimaat 

Via het mentoraat en de werkgroep pedagogisch klimaat is veel tijd besteed aan de vormgeving 

van ons pedagogisch beleid. Rust, reinheid, regelmaat, een goede relatie en respectvolle 

omgang zijn belangrijke uitgangspunten.  
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In 2020 zijn de schoolregels structureel onder de aandacht gebracht bij leerlingen en collega’s. 

Hierbij is ook de voorbeeldrol van medewerkers betrokken. In het kader van preventie zijn 

themaweken georganiseerd: de week tegen pesten, de week van respect en de week tegen 

kindermishandeling 

 

Ook is gestart met het werken met klassenvertegenwoordigers in alle leerjaren en afdelingen. 

Periodiek zijn de teamleiders met hen in gesprek over lopende zaken, over hun gevoel van 

veiligheid. Ook wordt klassenvertegenwoordigers actief naar verbeterpunten voor de school 

gevraagd.  

 

In het najaar is een externe vertrouwenspersoon voor alle leerlingen aangesteld en zijn 

voorbereidingen getroffen voor een schoolbrede peiling onder leerlingen op de terreinen van 

veiligheid en pedagogisch klimaat. Hiertoe zijn de condities en procedure voor afname 

nauwkeurig omschreven. 

 

De klassenvertegenwoordigers hebben aangegeven dat zij de gesprekken met de teamleiders 

erg waarderen en zich gehoord voelen. Afname van de veiligheidsmonitor onder een deel van de 

leerlingen in het voorjaar van 2020 liet op de pestindicator en op veiligheid een score boven de 

benchmark zien.  

 
8.3.3 Begeleiding van startende docenten  

Het Avicenna College heeft in 2020 drie coaches aangesteld om docenten te begeleiden. Deze 

coaches hebben zich beziggehouden met lesobservaties, nabespreking van de lessen en 

besprekingen van de voortgang. Ook hebben zij een cursus RTTI voor alle nieuwe docenten 

verzorgd.  

 

Uit evaluatie bleek dat de docenten de coaching als zeer prettig hebben ervaren en dat zij op  

didactisch en pedagogisch vlak veel van de coaches hebben geleerd hebben. Dit is ook terug te 

zien in het aantal leerlingen dat in het begin van het jaar en het einde van het jaar uit de les 

gestuurd werd.  

 
8.3.4 Didactisch handelen 

Alle docenten op het Avicenna College werken met een vaste lesstructuur, de zogenoemde 

“ideale Avicenna les”. Deze uniforme werkwijze is gebaseerd op het directe instructiemodel en 

omvat vastgestelde fases in de les. Deze voorspelbaarheid geeft leerlingen houvast en komt de 

leskwaliteit ten goede.  

 

Gezien het relatief grote aantal nieuwe docenten besteedt de school blijvend aandacht aan de 

implementatie van de ideale les. Nieuwe docenten zijn door hun coaches ondersteund bij de 

lesindeling. Zittende docenten hebben elkaar gevisiteerd en feedback gegeven op de uitvoering 

van de ideale Avicenna les. Ook is in 2020 de structuur van de ideale Avicenna les 

gevisualiseerd op posters. Elk leslokaal is voorzien van de poster.  

 

Binnen de vaste lesstructuur is een verbinding gemaakt naar werkvormen die passen bij de 

RTTI/OMZA systematiek. Om dit vorm te geven heeft een werkgroep concrete richtlijnen en 
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kaders opgeleverd voor het hanteren van verschillende werkvormen in de les. In 2021 gaat de 

werkgroep ideale les hiermee verder.  

 

Specifiek voor de havo-vwo afdeling is een werkgroep “growth mindset” gestart. Deze werkgroep 

heeft specifieke profielen voor de havo en vwo leerling ontwikkeld en de hierbij passende 

competenties voor docenten omschreven. De uitwerking hiervan krijgt onder andere een plek in 

de lessen Research and Discovery.  

 
8.3.5 Zicht op ontwikkeling en aansluiting op de leerbehoefte 

In de afgelopen jaren is de taxonomie van RTTI/OMZA schoolbreed geïntroduceerd. De ambitie 

is dit door de ontwikkelen, met als doel de inzichten over de ontwikkeling van de leerling te 

benutten en aansluiting te vinden op hun leerbehoeftes.  

 

In 2020 hebben de onderwijsteams gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, op basis van RTTI 

genormeerde, valide toetsen. Ook hebben zij zich beziggehouden met de interpretatie van 

toetsresultaten i.r.t. de leerontwikkeling van de leerling en met de koppeling naar leerlinggedrag. 

Dit vormt de basis voor differentiatie en aansluiting van de les op de leerbehoefte van de leerling.  

 

Een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voorjaar van 2020 liet zien dat de scores 

voor didactisch handelen en zicht op ontwikkeling boven de benchmark lagen. Toepassing van 

RTTI werkvormen in de les en het gebruik van RTTI/OMZA als basis in de leerlingbespreking 

krijgt de komende jaren verdere aandacht. 

 
8.3.6 Taal en reken  

Veel leerlingen op het Avicenna College hebben een achterstand in woordenschat, begrijpend 

lezen en rekenen. Daarom heeft de school een taal- en rekenbeleid ontwikkeld, met als doel de 

kinderen op het niveau te brengen dat landelijk behaald wordt.  

 

In 2020 zijn extra uren taal toegevoegd aan de reguliere lessentabel. Alle eerstejaars leerlingen 

en leerlingen uit de havo en vwo bovenbouw hebben een uur extra Nederlands per week 

gekregen. Voor invaluren was per lokaal een map beschikbaar met extra opdrachten Nederlands.  

Ook is de bibliotheek Nederlandse literatuur verder ingericht en in gebruik genomen om het lezen 

te stimuleren. Dagelijks is de bibliotheek open en er is een mediathecaris aangesteld om toezicht 

te houden. 

 

Voor Nederlands is een eigen ontwikkelde module literatuurgeschiedenis ingevoerd en 

doorontwikkeld. De (voor)examenklassen havo en vwo hebben hier voor het eerst mee gewerkt.  

Hierdoor is op eenduidige wijze gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen en was de 

ontwikkeling beter te monitoren. Alle leerlingen hebben de gestelde eindtermen gehaald. Uit 

evaluaties met de leerlingen blijkt dat zij het als een prettige werkwijze hebben ervaren. Onder 

collega’s heeft het positief bijgedragen aan kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsontwikkeling van de 

mondelinge examens. 

 

Wegens de corona-maatregelen zijn Cito lvs toetsen in de eerste helft van 2020 niet afgenomen. 

Om te peilen waar de leerlingen staan is in het vierde kwartaal een meting gedaan in de leerjaren 



 22 

1 t/m 4. Op basis hiervan worden in 2021 pilots uitgevoerd met een aanbod voor leerlingen die op 

een lager niveau finctioneren dan verwacht.  

 

Remedial Teaching Nederlands en rekenen is ingezet voor individueel niveau en groepjes 

leerlingen. De ambitie is de inzet van remedial teaching in de toekomst te verbreden. 

 
8.3.7 Burgerschap 

Passend bij onze visie en missie richt ons onderwijs zich op het behalen van sociale en 

maatschappelijke competenties, op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Hierbij houden we zowel rekening met de Rotterdamse context als met de islamitische identiteit 

van de school en leerlingen. Om ons burgerschapsonderwijs vorm te geven, onderhoudt de 

school een relevant netwerk, participeert actief aan activiteiten binnen het Rotterdamse 

onderwijsveld en stemt veel activiteiten af met externe partners.  

 

In 2020 hebben de vakken maatschappijleer, geschiedenis en godsdienst vanuit de actualiteit 

aandacht besteed aan kennisverwerving over en kennismaking met verschillende achtergronden 

en culturen van leeftijdsgenoten. Leerlingen hebben deelgenomen aan debatwedstrijden, de 

grondwetdag, kamp Vught, het plaatsen van de Stolpersteijn, uitwisseling met de Gomarus 

scholengemeenschap, veteranendag, giving back. Wegens corona zijn Jinc stages en 

sollicitatietrainingen niet doorgegaan. 

 

Halverwege schooljaar 2019-2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs op het Avicenna College 

een themaonderzoek naar burgerschap uitgevoerd (zie rapport, d.d. april 2020). Hierbij heeft de 

inspectie in het onderzoek gelet op de invulling die onze school geeft aan het onderwijs rond 

onderwerpen zoals seksuele diversiteit, opvattingen over (de gelijkwaardigheid van) vrouwen en 

mannen, de opstelling ten opzichte van groepen die anders denken of geloven, en de opstelling 

ten opzichte van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de Nederlandse 

grondwet.  

 

De Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat de invulling die het Avicenna College aan dergelijke 

onderwerpen geeft voldoet aan de basiswaarden van de democratische samenleving, deze 

basiswaarden actief bevordert en alert is op mogelijke risico's die uitlatingen van strijdigheid met 

de basiswaarden zouden kunnen opleveren. Ook concludeerde de inspectie dat onze school het 

aanbod en pedagogisch klimaat aanpast op risico's die leerlingen lopen door beïnvloed te worden 

door de straatcultuur en in aanraking te komen met radicalisering. 

 
8.3.8 Aansluiting op de arbeidsmarkt en subsidie technisch vmbo 

Het Avicenna College besteedt veel aandacht aan de aansluiting van het vmbo-b/k onderwijs op 

de arbeidsmarkt en aan de doorlopende leerlijnen naar het mbo, met als doel leerlingen voor te 

bereiden op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Hiertoe onderhouden de decanen een 

relevant netwerk van Rotterdamse spelers op het terrein van Loopbaanoriëntatie en 

Beroepskeuze (LOB). Op beleidsmatig gebied zijn wij actief lid van de Rotterdamse 

Onderwijstafel en onderhouden we een succesvolle en vruchtbare samenwerking met het 

Nationaal Programma Rotterdam Zuid.  
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In 2020 is het vak Omgangskunde ingevoerd om structureel aandacht te besteden aan LOB voor 

de leerjaren 2-4 vmbo en 3-6 Havo/Vwo. In de begeleiding van onze leerlingen bij hun 

beroepsgerichte profielkeuze houden we rekening met de interesse en 

arbeidsmarktperspectieven van onze leerlingen, de situatie in de regio en de ervaring die wij als 

school in huis hebben. Met behulp van een Digitaal Talent Portfolio hebben leerlingen zich 

georiënteerd op Open Dagen en konden wij ouders betrekken bij de toekomstige loopbaankeuze.  

 

Ook hebben wij samengewerkt met Food Innovation Academy van het Lentiz Life College. De 

inzet was om de leerlingen uit 3 vmbo bedrijven te laten bezoeken in het kader van de Week van 

de Levensmiddelenindustrie en hen workshops te laten volgen op het mbo. Wegens Corona is dit 

niet doorgegaan. Wel heeft een aantal leerlingen uit 4 vmbo via samenwerking met Lentiz een 

module gevolgd op het mbo en hiermee hun sectorwerkstuk afgerond.   

 

Profielwerkstukken voor 4 mavo leerlingen zijn in samenwerking met het Techniek College 

Laboratorium en met Lentiz  gemaakt, inclusief excursies en workshops ter plekke. Voor 5 havo 

zijn profielwerkstukken op de Thomas More Pabo uitgevoerd. 
 
8.3.9 Talentontwikkeling en internationalisering 

Om aan alle talenten van onze leerlingen tegemoet te komen investeert het Avicenna College 

bewust in een variatie in het aanbod. Onze talentontwikkelingsprogramma’s in 2020 omvatten: 

 

Sport en bewegen  

Als school zien we gezond leven, bewegen en sporten als een belangrijke randvoorwaarde om 

tot leren te komen. Omdat veel van onze leerlingen buiten schooltijd weinig sporten besteden we 

hier bewust aandacht aan. In 2020 is aan alle leerlingen de mogelijkheid geboden om na 

schooltijd te zwemmen, te schaatsen of mee te gaan naar JumpXL.  

 

Cambridge Engels  

Om kansen van leerlingen op vervolgsucces en internationale studiemogelijkheden te vergroten 

zijn we per augustus 2020 gestart met een pilot Cambridge Engels voor eerstejaars leerlingen 

mavo/havo/vwo. Hierbij zetten we in op het bevorderen van lees-, luister-, spreek- en 

schrijfvaardigheid. 90% van de leerlingen heeft voor deelname an Cambridge Engels gekozen. 

 

Research and discovery  

In 2020 zijn lessen Research and Discovery ingevoerd voor eerstejaars leerlingen havo/vwo en is 

gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan. In dit programma ligt de nadruk op het aanleren van 

ondernemers- en onderzoeksvaardigheden en de voorbereiding op een profielkeuze. Vanuit hoge 

verwachtingen werken de leerlingen aan competenties. De inschrijving voor Research and 

Discovery is vol.  

 

Kunst en cultuur  

Het Avicenna College ziet kunst- en cultuuronderwijs als onmisbaar voor de vorming van jonge 

mensen tot kritische volwassenen. Middels ons aanbod willen we dat de leerlingen een brede 

oriëntatie op kunst en cultuur ontwikkelen. Via het reguliere curriculum tekenen en beeldende 

vorming hebben de leerlingen kennis gemaakt met verschillende materialen, technieken en de 

expressiemogelijkheden. De leerlingen in de eerste drie leerjaren hebben verschillende musea en 
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theaters bezocht om kennis te maken met kunst en cultuur die voor de Nederlandse 

maatschappij als belangrijk wordt geacht. Voor leerlingen in de onderbouw is een kunst en 

cultuurweek georganiseerd en via workshops onder begeleiding van professionele kunstenaars 

kennis gemaakt met een vijftal verschillende kunstdisciplines. Hierbij hebben de leerlingen 

eindproducten gemaakt en deze gepresenteerd aan ouders en medeleerlingen. 

 
Wegens de Corona-maatregelen zijn werkweken naar Londen, Parijs, Andalusië en Rome niet 
doorgegaan. 

 

8.3.10 Toetsing en examinering  
Conform de wettelijke eisen stelt het Avicenna College jaarlijks het programma voor Toetsing en 

Afsluiting (PTA) vast en werkt met een examenreglement. De herkansingsregels bij 

schoolexamens en de organisatie en gang van zaken van het eindexamen staan in het 

examenreglement beschreven. De inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze 

waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de wijze 

van herkansing van het schoolexamen en de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het 

schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt, wordt vermeld in het programma.   

In 2020 hebben de leerlingen, ouders en de inspectie het PTA en examenreglement tijdig 

ontvangen. De uitvoering van de schoolexamens heeft plaatsgevonden in overeenstemming met 

het examenreglement, het PTA en de procedures voor de afname, de beoordeling en 

administratieve verwerking van resultaten. Wegens de coronamaatregelen hebben de centraal 

examens in 2020 geen doorgang kunnen vinden. 
  

Op basis van een specifiek onderzoek eind 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs de toetsing 

en afsluiting van het Avicenna College als voldoende beoordeeld.  
 
8.3.11 Ouderbetrokkenheid  

Het Avicenna College is een school voor bijzonder onderwijs en moet worden gedragen door de 

ouders. Het verhogen van de ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema voor het welslagen van 

de school. 

 

In 2020 zijn meerdere themabijeenkomsten georganiseerd waarbij ouders werden uitgenodigd 

met school te praten over zaken zoals; het geloof vormgeven in de school, samenwerken in 

opvoeding tussen ouders en school een vak leren na het vmbo.  
 
8.3.12 Sociaal-emotionele begeleiding en begeleiding bij leerproblematiek 

Het Avicenna College vindt het belangrijk om passende zorg en ondersteuning te bieden aan 

leerlingen die dat nodig hebben om in hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn. Vaak 

hebben leerlingen voldoende aan goede lessen en de begeleiding van hun mentor. Echter, soms 

hebben leerlingen extra aandacht nodig of speelt problematiek die de kennis en kunde van de 

docenten overstijgt. In die gevallen worden leerlingen via de klassenbespreking en met 

medeweten van de ouders doorverwezen naar het intern zorgoverleg. De problematiek kan 

variëren van spijbelen, faalangst, dyslexie, leerachterstanden tot gedragsproblemen.  

 

Het zorgteam bestaat uit een schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleiders, remedial 

teachers en een schoolpsycholoog. Samen kijken zij hoe zij een leerling verder kunnen helpen. 

Daarnaast werken wij in het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam samen met externe 
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partners. Hierin zijn vertegenwoordigd de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, het 

gemeentelijke Centrum voor Jeugd en Gezin, een begeleider passend onderwijs en een 

consulent van het samenwerkingsverband Koers VO.  

 

In 2021 wordt gewerkt aan een herstructurering van de zorg en onderwijsondersteuning. Het doel 

hiervan is deze efficiënter in te richten, dicht op het primaire proces en met een duidelijke focus 

op het onderwijsleerproces van de leerling.  

  

 

8.4 Werken aan onderwijsachterstanden 

Het Avicenna College vindt het belangrijk alle leerlingen goed te begeleiden op weg naar 

schoolsucces. Door de corona maatregelen zijn in 2020 veel onderwijsactiviteiten en lessen 

uitgevallen. Ook leidde ziekte en quarantaine van docenten en leerlingen tot veel gemiste lestijd.  

 

In de tweede helft van 2020 is hard gewerkt om opgelopen achterstanden in te lopen en onze 

leerlingen verder te helpen. Hiertoe hebben wij een aanpak ontwikkeld, gericht op 1) het 

verkrijgen van zicht op de opgelopen achterstanden en risico’s en 2) het inlopen van 

achterstanden en het hierin begeleiden van leerlingen. Bij deze aanpak zijn betrokken: de 

vakdocenten, de vakgroepvoorzitters, de mentoren, de teamleiders, de remedial teacher, de 

leerlingen en de ouders, de data coach en het zorgteam. 

 

Op basis van risco-analyse zijn gesprekken met leerlingen gevoerd en bijlessen, 

huiswerkbegeleiding, examentrainingen en sociaal-emotionele begeleiding in gang gezet. 

 

 

8.5 Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid  

Het Avicenna College is een Nederlandse school op islamitische grondslag. Hoewel de meeste 

leerlingen moslims zijn, zijn alle leerlingen welkom en zijn de leerlingen individueel en naar 

etniciteit net zo divers als de stad Rotterdam zelf. Naleven van de schoolregels en respect voor 

de normen en waarden van de school zijn het uitgangspunt om leerlingen te kunnen plaatsen.  

 

Het advies van de basisschool is bindend. De leerlingen hoeven geen lid te zijn van een 

bepaalde stroming om bij ons ingeschreven te worden, ook niet-moslims zijn van harte welkom. 

Uitgangspunt is respect voor elkaar.  

 

Het Avicenna College wil leerlingen kansen bieden, hen uitdagen het beste uit zichzelf te halen 

en zich naar vermogen te ontwikkelen. Hierbij hoort de mogelijkheid tot opstromen. Dit maken wij 

mogelijk door in de eerste en tweede leerjaren met dakpanklassen te werken. Sinds 2020 werkt 

het Avicenna College met aangepaste overgangsnormen.  

 

Ook bieden we onze leerlingen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod met meerdere 

talentwontwikkelingsprogramma’s. In 2020 is dit aanbod uitgebreid.  
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8.6 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 

Het is de ambitie van het Avicenna College om haar onderwijsresultaten duurzaam te verbeteren 

in ieder geval tot op het normniveau of daarboven. Dat zijn we de leerlingen van onze school 

verplicht. Het gaat daarbij om alle indicatoren en alle leerwegen.  

 

Het belangrijkste voornemen gaat over het investeren in een opbrengst gerichte cultuur. We willen 

dat alle collega’s zich bewust zijn van de resultaten en deze goed in het vizier hebben, dat zij deze 

regelmatig evalueren, hun aanpak bijstellen en met elkaar daarover spreken. Zo’n 

opbrengstgerichte cultuur die er ooit was, moeten we weer opbouwen met elkaar in een 

professionele dialoog. En daar horen ook gerichte maatregelen of aanpakken bij. 

 

In 2021 blijven we werken aan alle in gang gezette ontwikkelingen, op weg naar herstel. Het 

didactisch handelen, taalbeleid, de jusite ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben en het 

pedagogisch klimaat in de school vormen hierin belangrijke onderdelen. 
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9. Kwaliteitszorg 

Een systeem van kwaliteitszorg is essentieel voor een professionele school om tot continue 

kwaliteitsverbetering te kunnen komen. In de afgelopen jaren heeft het Avicenna College een 

systeem voor kwaliteitszorg uitgewerkt welke is gebaseerd op het waarderingskader van de 

onderwijsinspectie. Hiermee kan de school de kwaliteit van opbrengst en proces meten, de 

stakeholders bevragen op tevredenheid, haar kwaliteit verbeteren en zich verantwoorden over 

haar resultaten.  

 

9.1 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar  

Het Avicenna College gaat voor een toegevoegde waarde voor élke leerling. Om dit te bereiken 

moet aan een continue verbetering en waarborging van de onderwijskwaliteit worden gewerkt, 

vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers op school: onderwijzend 

personeel, ondersteunend personeel, management en bestuur.  

 

Op veel terreinen heeft het Avicenna College reeds een cyclisch proces tot verbetering ingericht. 

Gezien de huidige, snelle groei van de organisatie als geheel, is het van belang dit verder te 

professionaliseren en te borgen. In de eerste helft van 2020 hebben de bestuurder en directie 

met behulp van een extern adviseur gewerkt aan een gezamenlijke taal en een kader voor het 

bepalen, bewaken, borgen, verbeteren en het verantwoorden van de onderwijskwaliteit. Dit heeft 

onder andere geleid tot het benoemen van kwaliteits- en beleidsterreinen en tot een structuur om 

hier op te sturen. Op basis hiervan zijn voor de zomer een kwaliteitskalender ’20-’21 en een 

roadmap kwaliteit ontwikkeld, waarmee de school in de tweede helft van 2020 is gaan werken.  

 

In het voorjaar van 2020 heeft de school een aantal metingen verricht m.b.t. tevredenheid van 

medewerkers en leerlingen. Een relatief laag percentage leerlingen heeft aan het onderzoek 

meegewerkt. Wel lieten de resultaten een positief beeld zien o.a. op veiligheid. In het najaar van 

2020 zijn voorbereiding getroffen voor een representatieve en schoolbrede meting onder de 

leerlingen op het gebied van tevredenheid en veiligheid. 

 

9.2 Toekomstige ontwikkelingen  

In 2021 ligt de nadruk op het werken aan een cultuur waarin vanuit gezamenlijkheid aan kwaliteit 

wordt gewerkt. De in 2020 ingezette lijn wordt voortgezet en er wordt toegewerkt naar borging 

van de kwaliteit en het systeem van kwaliteitszorg. De uiteindelijke ambitie is om in de komende 

jaren vanuit het huidige kwaliteitszorgsysteem toe te groeien naar het niveau van strategisch 

kwaliteitsmanagement.  
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10.  Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering op het Avicenna College omvat de domeinen personeel, ICT, huisvesting, 

administratie en financiën. De financiële -en personele administratie zijn uitbesteed. Per 1 januari 

2020 is het Avicenna College overgestapt naar het administratiekantoor Groenendijk.   

 

Het Avicenna College heeft een meerjarenbegroting opgesteld voor de planperiode 2019-2022. 

De begroting is gebaseerd op een groei van 100 leerlingen per schooljaar. Per november van elk 

jaar wordt op grond van de meerjarenbegroting een jaarbegroting vastgesteld. Dit gebeurt 

beleidsrijk en in relatie met het formatieplan van de school, dat jaarlijks op grond van de 

lessentabel wordt vastgesteld.  

 

Elke maand wordt de uitputting van de begroting door de directie besproken met de controller en 

de teamleider bedrijfsvoering. Elk kwartaal wordt een kwartaalrapportage opgesteld door de 

controller en besproken met het bestuur en de Raad van Toezicht.  

 

Docenten geven tijdig aan wat ze nodig hebben voor excursies, vakmateriaal en boeken. In het 

inkoopbeleid heeft de vakgroepvoorzitter rechten gekregen om de bestellingen van de eigen 

vakgroep te accorderen.  

 

11. Huisvesting en duurzaamheid 

11.1 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar 

Het Avicenna College conformeert zich vanuit haar identiteit en haar rol als onderwijsinstelling 

aan een deel van De Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 doelen die in VN verband zijn 

afgesproken om er gezamenlijk een betere wereld van te maken. Deze doelen gaan over 

armoede, onderwijs en klimaatdoelstellingen.   

 

In maart 2018 is de nieuwe locatie aan de Montessoriweg in gebruik genomen. Bij de renovatie is 

optimaal aandacht besteed aan duurzaamheid en energiebeheersing. Deze nieuwe locatie biedt 

ruimte aan 800 leerlingen. Omdat het leerlingenaantal groeide, zijn bij intrek in het nieuwe 

gebouw direct interne verbouwingen gedaan om voldoende lokalen te realiseren.  

 

Per augustus 2020 telde het Avicenna College ruim 1.000 leerlingen en is voor de havo en vwo 

bovenbouw uitgeweken naar een tijdelijke nevenlocatie aan de Strevelsweg. Deze locatie ligt op 

loopafstand van het hoofdgebouw, waardoor de leerlingen practica en gymlessen op de 

hoofdlocatie konden volgen.  

 

Sinds 2019 is SIVOR in gesprek met de gemeente Rotterdam over een tweede locatie in 

Rotterdam Noord. Het streven is om daar per augustus 2022 te starten met een locatie voor 

mavo, havo en vwo.  

 

In de naaste omgeving van het Avicenna College zijn nog drie andere grote scholen. Samen zijn 

er iedere dag ruim 4.000 leerlingen aanwezig. Daarom wordt de directe omgeving van de scholen 

heringericht, met specifieke aandacht voor veiligheid en ontspanning. Voor Avicenna College is 

het van groot belang onderdeel te zijn van deze scholenstructuur en het samenwerkingsverband. 

De gesprekken voor het ontwerp zijn in een ver gevorderd stadium. 
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11.2 Toekomstige ontwikkelingen 

De toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zijn gebaseerd op drie pijlers: 

1. Inzet op duurzaamheid in de komende jaren. 

2. De tijdelijke nevenvestiging op de Strevelsweg omzetten naar een definitieve nevenlocatie 

in Rotterdam-Noord. 

3. Na 2022 een school starten in Den Haag. 

 

De intiatieven op het gebied van duurzaamheid concentreren zich in 2021 naar het mogelijk 

toepassen van zonnepanelen om een gedeelte van het energieverbruik zelf op te wekken. 

 

12. ICT  

12.1 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar 

Het leerlingenaantal van het Avicenna College is gegroeid. Hiermee is de druk toegenomen op 

de ICT-diensten, die worden aangeboden voor docenten, leerlingen en ondersteuners binnen de 

school.  De toenemende eisen en wensen rondom het vastleggen en gebruik van gegevens in 

daartoe ingerichte systemen, legt niet alleen een druk op de gebruikers van de systemen, maar 

ook op de afdeling die dit dient te faciliteren. De ICT-afdeling bestaat momenteel uit 2 mensen in 

dienst en 2 personen op zzp basis, met gescheiden aandachtsgebieden en daarboven een 

teamleider die o.a. ICT in zijn portefeuille heeft. 

 

In 2020 werd de wereld geconfronteerd met een pandemie die het normale leven heeft ontwricht. 

Het onderwijs werd gedwongen om de lessen op een andere manier te verzorgen. ICT kreeg 

hierin een hoofdrol omdat fysiek onderwijs werd vervangen door onlinelessen of een combinatie 

daarvan. Het Avicenna College heeft deze transformatie ook moeten doorstaan. Wij hebben 

coronadraaiboeken opgesteld die bijgesteld kunnen worden wanneer de situatie daarom vraagt.  

Om de leerlingen en de docenten goed  te faciliteren is er in 2020 meer in ICT geïnvesteerd. Voor 

leerlingen die het nodig hebben zijn er laptops aangeschaft. 

12.2 Toekomstige ontwikkelingen  

Voor het jaar 2021 liggen er plannen klaar om digitalisering in het onderwijs naar een hoger 

niveau te tillen.   

 

13. Personeelsbeleid 

13.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 

Als Nederlandse Islamitische school hecht het Avicenna College aan diversiteit onder het 

personeel van de school. We willen een zo representatief mogelijk afspiegeling zijn van de 

Rotterdamse en Nederlandse beroepsbevolking, juist ook ter voorbereiding van leerlingen op een 

plek hierin. We werken aan balans op het gebied van de verhouding tussen voltijd- en 

deeltijdwerkers, leeftijden, man-vrouw verhouding en diversiteit aan bi-culturele achtergronden. 

Ook hebben we als school oog voor het plaatsen van mensen die wegens een beperking afstand 

hebben van de arbeidsmarkt. 

 

Het docententeam van het Avicenna College is relatief jong. Veel van onze docenten zijn nog in 

opleiding en on(der)bevoegd. Dit is een van de herstelopdrachten waar wij als school mee aan de 
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slag zijn. Uitdagingen hierbij zijn het bewaken van de werkdruk, het laag houden van het 

ziekteverzuim, het stimuleren van een opbrengstgerichte cultuur en het borgen van de 

onderwijskwaliteit. 

13.1.1 Normjaartaak 

In 2019 heeft een aanpassing op de normjaartaak plaatsgevonden. Deze is in 2020 

gecontinueerd. De normjaartaak is als volgt opgebouwd:  

- Het aantal lessen bij een volledige baan (1 fte) is gesteld op 24 (720 klokuren); 

- De factor voor de voor- en nazorg is 0,5 (360 klokuren); 

- Voor niet-lesgebonden taken en vergaderingen zijn 496 klokuren opgenomen; 

- Er zijn 83 klokuren opgenomen ter besteding aan deskundigheidsbevordering. Deze zijn naar 

eigen inzicht in te vullen; 

- Startende docenten krijgen 20% taakreductie in het eerste jaar en 10% taakreductie in het 

tweede jaar; 

- Voor docenten die in opleiding zijn met een lerarenbeurs is 160 uur voor een tweede 

graadsopleiding en 240 uur voor een eerstegraadsopleiding opgenomen; 

- De taken in het normjaartaak formulier zijn gedefinieerd en voorzien van een vast aantal 

klokuren; 

- Het personeel heeft de mogelijkheid om de 50 uur die staan voor persoonsgebonden budget, 

uit te laten keren; 

- Levensfase personeelsbeleid is toegevoegd aan de normjaartaak. 

 

Om de werkdruk te verlagen is ingezet op minder lesopvang door de docenten. Hiertoe is de 

opvang van lesuitval in 2020 grotendeels door een externe organisatie uitgevoerd.  

 

In 2020 is een takenboek samengesteld waarin alle beschikbare taken staan inclusief het aantal 

uren dat daaraan gekoppeld is. In 2021 wordt gewerkt aan een formeel functiebouwwerk. 

13.1.2 Samenstelling van het personeel 

Aantal fte personeelsleden: 107, 15 FTE  

 

Verdeling naar leeftijd en naar sexe in 2020 

Aantal man: 53,12 FTE (absoluut aantal: 74) 

Aantal vrouw: 54,03 FTE (absoluut aantal: 90)  

 

 
Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 23 8 31 

25 tot 35 jaar 35 31 66 

35 tot 45 jaar 22 10 32 

45 tot 55 jaar 8 19 27 

55 tot 65 jaar 2 5 7 

65+ jaar 0 1 1 

Totaal 90 74 164 
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13.1.3 Ziekteverzuim onder het personeel 

Om het personele ziekteverzuim te verlagen werkt het Avicenna College nauw samen met de 

arbodienst ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren. Op basis hiervan hebben de teamleiders 

preventieve gesprekken met personeelsleden gevoerd en op maat maatregelen kunnen treffen 

om ervaren werkdruk bij te sturen, collega’s gezond te kunnen laten functioneren of te werken 

aan reïntegratie.  

 

Mede door de corona-pandemie als de ontstane onrust net na de zomervakantie was het 

ziekteverzuimpercentage in 2020 relatief hoog. 

 

 

 Totaal  Man Vrouw 

Percentage ziekteverzuim 9,06% 6,58% 11,76% 

Ziekmeldfrequentie 1,55 1,4 1,66 

Gemiddelde ziekteverzuimduur (dagen) 16,25 17,22 15,6 

 

 

13.2 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in 2020   

In 2020 zijn verbeteringen in gang gezet op het terrein van personeel en kwaliteitscultuur. Dit 

betreft het op orde brengen van personeelsdossiers, het verkrijgen van een beter beeld van de 

kwaliteit van de docenten, het voeren van gesprekken met personeelsleden en het maken van 

scholingsafspraken met docenten die anders of on(der)bevoegd zijn.  

 
13.2.1 Bekwaamheisdossiers en Verklaringen Omtrent Gedrag 

Het bestuur heeft gecontroleerd of iedere medewerker beschikt over een actueel en volledig 

bekwaamheidsdossier met geldige bewijsstukken waaronder een VOG dat aan de wettelijk 

vereisten zoals gesteld in de WVO voldoet en geldige en door het bestuur gecontroleerde 

(kopieën van) vereiste getuigschriften. Daar waar bij aanstelling een verouderd VOG was 

aangeleverd, is een nieuw VOG aangevraagd en ook overige ontbrekende bewijsstukken zijn in 

het personeelsdossier aangevuld. Er zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van 

bewijsstukken voorafgaand aan de benoeming of in diensttreding van nieuw personeel en over 

het bijhouden van bekwaamheidsdossiers.  

 
13.2.2 Bevoegdheden  

Het bestuur heeft in kaart gebracht of personeelsleden beschikken over de benodigde 

onderwijsbevoegdheid voor het vak en niveau waaraan zij lesgeven. Ook is inzichtelijk gemaakt 

welke docenten en medewerkers met een lesgevende taak in opleiding zijn en of de opleiding op 

schema loopt. Op basis van deze inventarisaties zijn concrete afspraken gemaakt over de termijn 

waarbinnen het behalen van de benodigde bevoegdheid gerealiseerd moet zijn. Het 

schoolbestuur heeft consequenties verbonden aan het niet voldoen aan deze afspraken. 

 
13.2.3 Scholingstrajecten 

Alle on(der)bevoegde docenten zijn in opleiding en bezig hun bevoegdheid te halen en te voldoen 

aan de gestelde bekwaamheidseisen. Binnen de school worden zij ondersteund door 

docentencoaches en werkplekbegeleiders. De teamleiders hebben de schoolleidersopleiding 

gevolgd of zijn hiermee gestart. 
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13.2.4 Gesprekkencyclus  

De teamleiders hebben met ten minste alle nieuwe personeelsleden en deels met het zittende 

personeel functioneringe- en beoordelingsgesprekken gevoerd. In 2021 wordt de 

gesprekkencyclus verder geïmplementeerd. 

 

13.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag  

De reintegratie inspanningen zijn intern verzorgd, afhankelijk van de behoefte van de 

medewerker.  

 

13.4 Toekomstige ontwikkelingen 

Op het gebied van personeel zijn er twee belangrijke ontwikkelingen: 

1. Verbeterde professionaliteit van bestaand personeel mede gebaseerd op de 

herstelopdrachten van de Inspectie. Hiertoe zal verdere implementatie van de 

gesprekkencyclus in gang worden gezet en zullen als onderdeel daarvan persoonlijke 

ontwikkelgesprekken worden ingevoerd. 

2. Groei in het aantal medewerkers door groei in het aantal leerlingen. 

3. Uitwerken van strategisch personeelsbeleid, opstellen van HRM beleidsstukken en 

uitvoering duurzame inzetbaarheid. 

 

14. Financien 

14.1 Treasurybeleid 

Om een transparant en eenduidig beleid te voeren ten aanzien van beleggen en belenen, is in 

het najaar van 2020 een treasury statuut in concept opgesteld. 

14.1.1 Beleid m.b.t. beleggingen en leningen publieke middelen 

Hierin staat vermeld hoe SIVOR invulling geeft aan de regeling beleggen en belenen. Er is beleid    

geformuleerd ten aanzien van het vermogensbeheer. Ook zijn de bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en de organisatie van de treasuryfunctie vastgelegd. Concrete afspraken 

over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico’s, financierings- en 

beleggingsvraagstukken zijn in het statuur opgenomen. Dit treasurystatuut is van toepassing op 

de publieke en private middelen van het Avicenna College. 

 

In maart/april 2021 zal het treasury statuut volgens de formele besluitvormingsroutes worden 

vastgesteld. 

14.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk  

In de uitvoering van het beleid hanteert SIVOR als uitgangspunt dat de toegekende publieke 

middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.  

 

De kaders waarbinnen SIVOR het financierings- en beleggingsbeleid inricht staan omschreven in 

het treasurystatuut. Met de invoering hiervan voldoet SIVOR aan de regeling beleggen, lenen en 

derivaten OCW 2016.  
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De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door de bestuurder aan de Raad 

van Toezicht door middel van de periodieke managementrapportages. Externe verantwoording 

vindt plaats door middel van het jaarlijkse bestuursverslag. 

14.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en 

afgesloten derivatenovereenkomsten  

Na de balansdatum is in april 2021 een treasury statuur opgesteld. Het treasurybeleid is 

ondergschikt en dienend aan de primaire doelstelling van het Avicenna College, namelijk het 

geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid: het borgen van 

de continuïteit van de organisatie. 

 

Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van: 

- voldoende liquiditeit; 

- lage financieringskosten; 

- risicomijdende uitzettingen; 

- kosteneffectief betalingsverkeer; 

- beheersen en bewaken van financiële risico’s. 

 

Het Avicenna College heeft de Rabobank als huisbankier. Naast een lopende rekening heeft het 

Avicenna College ook een spaarrekening. Er werden in 2020 geen reserves belegd in obligaties, 

aandelen of derivaten. De totale liquiditeit stond op de lopende rekening en de spaarrrekeing. De 

saldi eind 2020 zijn: 

- lopende rekening: € 363.481 

- spaarrekening: € 1.670.467 

 

Avicenna heeft geen uitstaande leningen. 

 

14.2 Verantwoording Convenantsmiddelen VO 

In 2019 heeft het Avicenna College een aanvullende bekostiging gekregen van ruim € 131.000. 

Dit bedrag is in 2020 gebruikt om de werkdruk van leraren te verlagen en de digitalisering verder 

vorm te geven. 

 

14.3 Verantwoording middelen Prestatiebox 

In 2020 heeft het Avicenna College bijna € 274.000 aan middelen gekregen voor de prestatiebox; 

deze middelen worden met name ingezet om het onderwijs te versterken. De middelen zijn in 

2020 ingezet voor het verminderen van leerachterstanden door remedial teaching (€ 72.000), 

leerlingbegeleiding (€ 135.000), huiswerkbegeleiding en examentraining (€ 40.000). 

14.4 Risicomanagement 

14.4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In 2020 is het Avicenna College geconfronteerd met het risico van een bestuurscrisis met als 

relsultaat een negatief rapport van de Inspectie met ongeveer 50 herstelopdrachten. In 2020 

heeft de crisis tot veel extra lasten geleid voor: 

- Inhuur externe expertise; 

- Advocaatkosten; 

- Extra lasten personeel niet in loondienst; 
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- Extra vervangingskosten als gevolg van hoger ziekteverzuim. 

Daarom wordt in onderstaand risicoprofiel dit als het belangrijkste risico genoemd. 

14.4.2 Risicoprofiel 

Onderstaande risico’s is gebaseerd op een eerste globale inventarisatie van de controller. In het 

schooljaar 2021-2022 stelt de controller een risicoanalyse op, waarbij de risico’s en bijbehorende 

beheersmaatregelen worden aangescherpt. 

 
Risico Maximale impact per risico (a) Kans dat 

risico zich 
voordoet (b) 

Berekende 
verwachte impact 
(a x b) 

1. Strategisch 

Negatieve 
beoordeling 
onderwijsinspectie 

€ 200.000 5 € 1.000.000; dit 
risico is in 2020 
actueel geworden 

2. Operationele activiteiten 
Leerlingprognoses 
zijn niet juist 

€100.000 2 € 200.000; doet zich 
voor als de 
leerlingenprognose 
10 leerlingen te hoog 
is. In 2020 was de 
prognose 5 lerlingen 
te hoog. 

Dalende 
leerlingaantallen 

€ 10.000 per leerling 0 Aantal leerlingen 
stijgt bij Avicenna 

Onverwachte 
stijging 
ziekteverzuim 
personeel 

€ 30.000 5 € 150.000; risico dat 
op jaarbasis het 
ziekteverzuim 
onverwacht met 2% 
stijgt 

Inkoop Niet voldoen aan Europese 
Aanbesteding leidt tot 
aantekening in 
accountantsverslag. Mogelijjke 
financiéle impact beperkt. 

1 € 10.000 

AVG Boete door niet tijdig rapporteren 
datalek 

3 € 50.000 

3. Financiële positie 
Financiële 
gevolgen van 
arbeidsconflicten 

De impact bestaat uit niet-
productieve uren, advocaatkosten 
en de kosten van een 
vaststellingsovereenkomst. Dit is 
ongeveer € 70.000 per fte 

3 € 210.000 bij 3 
arbeidsconflicten 

4. Personeel 
Wet werk en 
zekerheid 

Lasten die verband houden met 
het niet tijdig beëindigen van 
tijdelijke contracten. Eén fte 
onbedoeld in vaste dienst kost 
Avicenna ca € 80.000 

3 € 80.000 bij één fte. 

Onvoldoende 
voorziening voor 
WW en WW plus 

Doorbetalen van personeel in het 
onderwijs nadat van hen afscheid 
is genomen. 25% van de lasten 
komenop rekening van Avicenna 

2 € 50.000 
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14.5 Financiële positie op de balansdatum inclusief een goede toelichting 

Het financieel beleid van het Avicenna College is erop gericht de beschikbaar gestelde middelen 

doelmatig en rechtmatig in te zetten. Vooral de doelmatigheid van de besteding is in 2020 

tekortgeschoten. Met de iniatieven binnen het Avicenna College en het uitvoeren en borgen van 

de herstelopdrachten van de inspectie wordt de doelmatigheid herstelt. 

 

Het operationeel financieel beleid van het Avicenna College is erop gericht om de groei van de 

school te realiseren met een gemiddelde rentabiliteit van € 0,- gerekend over meerdere jaren. 

De administratie is uitbesteed bij een administratiekantoor; daarnaast zal er in 2021 een 

professionele staf worden opgebouwd, alleen de piekbelasting wordt ingehuurd. 

 

 

 

 

Signaleringsgrenzen Inspectie 
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Liquiditeit (current ratio)  

De liquiditeit van het Avicenna College bedroeg eind 2020 1,48; eind 2019 was de waarde van de 

factor 2,75. De signaleringsgrens van de Inspecrteie is 0,75.  

De afname is een gevolg van de sterk afgenomen liquide middelen en een stiging van de 

kortlopende schulden. 

De waarde van het Avicenna College ligt eind 2020 nog ruim boven de signaleringsgrens. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit 1 is ook in 2020 sterk gedaald. Eind 2020 kwam de solvabiliteit 1 uit op 43%, 

terwijl eind 2019 de waarde nog 66,41% bedroeg. Hiervan is de daling van het eigenvermogen 

door het negatieve exploitatieresultaat de belangrijkste oorzaak. 

 

Solvabiliteit 2 bedraagt eind 2020 53,47%; eind 2019 was de waarde 72,03%. De oorzaak is 

gelijk aan de oorzaak van de daling van de solvabiliteit 1. De signaleringswaarde van de 

solvabiliteit 2 is 30%. 

 

Rentabiliteit 

Het Avicenna College was in 2020 sterk verliesgevend; het exploitatieresultaat kwam uit op -/- € 

969.134. Er was een negatief exploitatiresultaat begroot van -/- € 306.000. De bestuurlijke crisis 

heeft in 2020 tot veel extra lasten geleid met dit explotatieresultaat tot gevolg. 

 

De rentabiliteit ligt nog boven de signaleringsgrens van de Inspectie (3-jarig < 0). 

 

Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen van het Avicenna College komt eind 2020 uit op 14,88%. Eind 2019 

begroeg het weerstandsvermogen nog 28,63%. De daling wordt veroorzaakt door het negatieve 

exploitatieresultaat in 2020, waardoor het eigen vermofgen sterk is afgenomen. 

Het weerstandsvermogen is ruim hoger dan de signaleringsgrens van de Inspectie van 5%. 

 

Huisvestingsratio  

De huisvestingsratio is in 2020 gestegen van 6,53% in 2019 naar 7,24% in 2020. De stijging is 

met ame veroorzaakt door het in gebruik nemen van de tijdelijke nevenvestiging op de 

Strevelsweg. 
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De huisvestingsratio ligt onder de signaleringsgrens van de Inspectie. 

14.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig 
jaar)  

De balanswaarden zijn gestegen ten opzichte van 2019, omdat het Avicenna College een school 

is waarbij het aantal leerlingen jaarlijks groeit. Alleen de liquiditeiten en het eigen vermogen is 

afgenomen , omdat er een negatief exploitatieresultaat is gerealiseerd van ruim 1 miljoen euro. 

 

Totaal Activa       3.582.312           3.889.021 

 

 

 

 
Totaal Passiva                  3.582.312          3.889.021 
Totaal Passiva                  3.582.312          3.889.021 
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Totaal Passiva                  3.582.312          3.889.021 

 

 

Bij de vaste activa zijn vooral de activa inventaris en apparatuur gestegen in 2020. De stijging is 

veroorzaakt doordat de inrichting van de Strevelsweg (tijdelijke nevenlocatie) meer heeft gekost 

dan de subsidie die door de gemeente Rotterdamis verstrekt. 

De omvang van de vorderingen is een momentopname, maar vertoont wel een groei doordat de 

school groeit in aantal leerlingen. 

 

De liquide middelen zijn afgenomen door het negatieve exploitatieresultaat in 2020. De afname 

wordt gedeeltelijk gemitigeerd door de toename van de voorzieningen en omdat de vorderingen 

minder hard stijgen dan de kortlopende schulden. 

 

Het eigen vermogen neemt af met het negatieve exploitatieresultaat in 2020. 

 

De voorzieningen nemen toe door de toename in het personeelsbestand en omdat de dotatie 

voorziening groot onderhoud hoger is dan de onttrekking. Dit is conform de meerjaren 

onderhoudsplanning. 

 

De kortlopende schulden is een momentopname. De toename wordt ook veroorzaakt doordat de 

lasten en met name inhuur van personeel (personeel niet in loondienst) in de laatste maanden 

sterk is toegenomen en veel facturen met vertraging binnen komen. 
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14.7 Verantwoording besteding overmatige reserves o.b.v. signaleringswaarde  

 

 
Bron: rekenhulp signaleringswaarde onderwijsinspectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de uitkomst 2020 heeft het Avicenna College nog een klein saldo bovenmatig eigen 

vermogen, gebaseerd op de rekenhulp van de onderwijsinspectie. In 2021 zal dit saldo 

afgebouwd zijn, omdat er in 2021 extra middelen nodig zijn om de herstelopdrachten van de 

onderwijsinspectie uit te voeren en te borgen. 
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14.8 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

 

14.9 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en 
realisatie vorig jaar 

Resultaat versus begroting 2020 

Het exploitatieresultaat is slechter dan begroot in 2020. De belangrijkste oorzaak hiervan is al 

vaker genoemd in het bestuursverslag: de inzet van extra middelen als gevolg van de crisis op 

het Avicenna College in 2020. De belangrijkste begrotingsposten die zijn overschreden zijn: 

- Inhuur externe expertise: + € 45.000 ten opzichte van de begroting; 

- Lasten juridische dienstverlening: + € 90.000 ten opzichte van de begroting; 

- Personeel niet in loondienst; + € 660.000 ten opzichte van de begroting; 

- Vervangingskosten ziekgemelde medewerkers in augustus/september: + € 140.000 ten 

opzichte van de begroting. 

In totaal zijn dit € 935.000 extra lasten ten opzichte van de begroting. 

Lagere lasten zijn gerealiseerd door: 

- Corona pandemie, waardoor diverse activiteiten geen doorgang konden vinden. Dit heeft 

tot ca € 50.000 lagere lasten geleid; 

- Geen start van een tweede vestiging in Den Haag, waardoor € 135.000 aan lasten niet 

zijn gerealiseerd in 2020. 

In 2021 verwacht het Avicenna College een gedeeltelijk herstel van het exploitatieresultaat. 

 

Resultaat 2020 versus resultaat 2019 

Het verschil tussen het resultaat 2019 (+ € 1.032.000) en het resultaat in 2020 ( -/- € 969.134) is 

zeer groot. 
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De oorzaken van het verschil ligt voor een deel in de begroting 2020; deze ging al uit van een 

exploitatietekort van € 306.000. Het verschil tussen de uitkomst 2019 en de begroting 2020 

bestaat voornamelijk uit extra begrote uitgaven voor lonen en salarissen in de begroting 2020. 

Deze opstap in lasten bestond uit: 

- Versterken managementteam van het Avicenna College; 

- Bemensen van de tweede vestiging in Den Haag; 

- Extra leerkrachten door toename van het aantal leerlingen. 

De rest van het verschil tussen de begroting 2020 en de uitkomst 2020 is in bovenstaande 

paragraaf toegelicht. 

 

Besteding middelen passend onderwijs 

In 2020 is voor bijna € 114.000 aan middelen ontvangen van het samenwerkingsverband 

passend voortgezet onderwijs Koers VO. Deze middelen zijn ingezet om passend onderwijs 

mogelijk te maken voor onze leerlingen. Leerlingen met achterstanden zijn onder andere 

ondersteund door de remedial teacher. Er zijn extra hulpmiddelen ingezet waaronder Muiswerk 

en medische hulpmiddelen voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking. Daarnaast is 

gewerkt aan preventie en het bewaken van het pedagogisch klimaat in de school via de inzet van 

leerlingbegeleiders en verzuimcoördinatoren.  

 

14.10 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de 
verwachte toekomstige investeringen 

De investeringen van het Avicenna College bedragen in 2020 € 302.000 en daarmee ongeveer 

gelijk aan de investeringen in 2019 (€ 309.000). Het investeringsbeleid is erop gericht om de 

groei van de school zo optimaal mogelijk te faciliteren. 

 

De komende jaren verwacht het Avicenna College extra te moeten investeren in de nieuwe 

nevenlocatie in Rotterdam-Noord (2022) en in de nieuwe vestiging in Den Haag. Tevens moet de 

ICT-faciliteiten verbeterd worden op de school; dit geldt zowel voor hardware als het versterken 

van de infrastructuur. De ontwikkeling naar duurzame scholen vraagt van het Avicenna College 

om na te denken hoe zij daaraan, tegen aanvaardbare kosten, invulling kan geven. 

 

14.11 Toelichting op kasstromen en financiering  

De liquide middelen zijn met ruim € 660.000 afgenomen in 2020. De belangrijkste oorzaak 

hiervan is het negatieve exploitatieresultaat in 2020. 

 

In de komende jaren zal de liquiditeits ratio zich stabiliseren 
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14.12 Informatie over financiële instrumenten  
Het Avicenna College maakt geen gebruik van financiële instrumenten. 

 

14.13 In control statement  

In 2020 is een begin gemaakt met het aanscherpenvan de AO/IC, ook al heeft het onderzoek van 

de inspectie naar de financieel/materiele positie van het Avicenna College niet tot specifieke 

herstelopdrachten geleid. Niettemin heeft het bestuur aanleiding gezien om kritisch te kijken naar 

de kwaliteit van de administratieve organisatie, de autorisatieprocedures en de procuratie. In 

2021 moeten de verbeteringen daarin zichtbaar worden. 

 
14.14 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de 
toekomstige investeringen 

Het investeringsbeleid van het Avicenna College richt zich op het goed inrichten van de nieuwe 

locatie inn Rotterdam-Noord en het versterken van de ICT-infrastructuur en ICT-middelen. 
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15 Continuïteitsparagraaf 

15.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3  

 

In paragraaf 14.5 zijn de kengetallen eind 2020 toegelicht. De ontwikkeling van de kengetallen in 

de komende jaren is gebaseerd op de prognose van september 2020. De uitkomst van het 

exploitatieresultaat is € 300.000 slechter dan de prognose. De uitkomst van exploitatieresultaat 

en de hoogte van de balansposten 2020 heeft invloed op de hoogte van de kengetallen in de 

komende jaren. 

 

De solvabiliteit, de liquiditeit, weerstandsvermogen en rentabiliteit komen lager uit dan de cijfers 

in bovenstaande tabel. De ontwikkeling van de cijfers blijft wel ongeveer gelijk, maar dan wel op 

een lager niveau 

 

 
 

De nieuwe signaleringswaarde van de onderwijsinspectie is het normatief publiek eigen 

vermogen. In 2019 en 2020 heeft het Avicenna College een bovenmatig publiek eigen vermogen, 

waarbij aangetekend moet worden dat het bovenmatige vermogen kleiner is op basis van de 

uitkomst 2020 (€ 142.000 in plaats van € 282.000). 

Vanaf dit jaar heeft het Avicenna College naar verwachting geen bovenmatig vermogen meer, 

ondanks dat het eigenvermogen wel toeneemt in de komende jaren. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de groei in de baten. 
  

Signaleringswaarde normatieve publieke Eigen Vermogen Inspectie van Onderwijs
Avicenna College

   

Normatief EV Normatief EV Normatief EV Normatief EV Normatief EV Normatief EV

Datum 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Boekwaarde resterende MVA 1.051.588€         1.230.949€    1.394.949€    1.549.949€         1.695.949€        1.837.949€   

Totale baten 10.300.000€       11.217.000€        11.411.090€        11.796.988€                 12.315.092€               12.573.470€       

Normatief publieke EV 1.610.404€         1.806.163€           1.973.279€           2.134.123€                   2.298.769€                  2.453.688€          

Feitelijk publiek eigen vermogen 1.892.883€         1.681.100€           1.716.098€           1.794.416€                   1.966.685€                  2.003.412€          

Bovenmatig publiek eigen vermogen 282.479€             -125.063€             -257.181€             -339.707€                     -332.084€                    -450.276€            

1. Financiële kengetallen 2021 2022 2023 2024 2025

solvabiliteit 1 realisatie 54,0% 53,1% 52,9% 53,9% 54,4%

solvabiliteit 2 realisatie 65,3% 66,6% 68,2% 70,4% 70,7%

liquiditeit (current ratio) realisatie 1,74 1,70 1,71 1,81 1,71

weerstandsvermogen realisatie 15,6% 15,7% 15,7% 16,5% 16,4%

rentabiliteit realisatie -1,9% 0,3% 0,7% 1,4% 0,3%
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15.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3  
 
Ontwikkeling aantal fte’s 

 
 

Eind 2020 had Avicenna 109,3 fte in loondienst. De verdeling over de categoriën was: 

- directie:         0,0 fte 

- Teamleiders:        5,0 fte 

- Onderwijzend personeel:    77,0 fte 

- Onderwijs ondersteunend personeel:   27,3 fte 

 

In de ontwiikeling van het aantal fte’s in de komende jaren is meegenomen dat het aantal 

leerlingen stijgt. Nog niet is meegenomen of en wanneer het Avicenna College een tweede 

vestiging in Den Haag opent. 

 
Ontwikkeling aantal leerlingen 
 

 
 

Het aantal leerlingen eind 2020 bedroeg 1007 leerlingen. In de komende jaren verwacht het 

Avicenna College een verdere groei van het aantal leerlingen; er is veel vraag naar voortgezet 

onderwijs op basis van een islamitische identiteit. De niewe nevenlocatie in Rotterdam-Noord 

vergroot de capaciteit van het Avicennna College naar ongeveer 1300 leerlingen. 

 

Ontwikkeling in de balansposten 

De uitgangspunten voor de meerjarenbalans waren de prognose van september 2020. De 

uitkomst 2020 wijkt hiervan af. De belangrijkste verschillen zijn: 

- toename vorderingen met € 165.000 

- afname eigen vermogen met bijna € 300.000 door slechter exploitatieresultaat 

- toename kortlopende schulden met € 500.000 

Deze afwijkingen hebben invloed op de omvang van de balansposten in de komende jaren; 

echter de ontwikkeling in de balansposten blijft hetzelfde. 

Het Avicenna College is en blijft een financieel gezonde school, ondanks het grote negatieve 

exploitatieresultaat en daaruit volgende daling van het eigen vermogen in 2020. 

  

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025

directie 0,83             1,50             1,50             1,50            1,50             

Teamleiders 5,00             5,00             5,00             5,00            5,00             

onderwijzend personeel * 80,95           82,33           84,75           87,75           89,50           

overige  medewerkers* 27,53           27,53           27,53           27,53           27,53           

FTE totaal 114,31          116,36          118,78          121,78         123,53          

kalenderjaar 2021 2022 2023 2024 2025

teldatum 1 oktober 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

totaal aantal leerlingen 1.012 1.051 1.112 1.182 1.212
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Ontwikkeling in het exploitatieresultaat 

 

 

 

De belangrijkste ontwikkelingen in de komende jaren met financiële consequenties zijn: 

- De groei van het aantal leerlingen mede door de ingebruikname van de nieuwe  

nevenvestiging in Rotterdam-Noord in 2022; 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025

1. Activa

Materiële vaste activa 1.224.588      1.388.588      1.543.588      1.689.588     1.831.588      

Financiële vaste activa 6.361           6.361           6.361           6.361           6.361           

Vaste activa 1.230.949      1.394.949      1.549.949      1.695.949     1.837.949      

Vorderingen 300.000        300.000        300.000        300.000       300.000        

Liquide middelen 1.582.446      1.538.945      1.544.623      1.652.340     1.547.272      

Vlottende activa 1.882.446      1.838.945      1.844.623      1.952.340     1.847.272      

Totale Activa 3.113.395     3.233.894     3.394.572     3.648.289    3.685.221     

1.948.437      1.779.239      1.619.720      1.460.201     1.300.682      

2. Passiva

Algemene reserve 1.681.100      1.716.098      1.794.416      1.966.685     2.003.412      

Bestemmingsreserves -                 -                 -                 -                 -                 

Eigen vermogen 1.681.100      1.716.098      1.794.416      1.966.685     2.003.412      

Voorzieningen 352.295        437.796        520.155        601.604       601.808        

Kortlopende schulden 1.080.000      1.080.000      1.080.000      1.080.000     1.080.000      

Totale Passiva 3.113.395     3.233.894     3.394.572     3.648.289    3.685.221     

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025

Totaal aantal leerlingen 1.012 1.051 1.112 1.182 1.212

teldatum 1 oktober 

Baten

Rijksbijdragen 10.788.000    10.929.709    11.415.272    11.933.845   12.191.566    

Overige overh.bijdragen en -subs. 290.000        190.000        190.000        190.000       190.000        

Overige baten 139.000        291.380        191.715        191.247       191.903        

totaal baten 11.217.000    11.411.090    11.796.988    12.315.092   12.573.470    

Lasten

Personeelslasten 9.493.106      9.344.541      9.643.019      10.028.073   10.392.892    

Afschrijvingen 127.000        136.000        145.000        154.000       158.000        

Huisvestingslasten 582.500        592.500        602.500        612.500       622.500        

Instellingslasten 1.217.177      1.294.050      1.319.150      1.339.250     1.354.350      

totaal lasten 11.419.783  11.367.091  11.709.669  12.133.823 12.527.742  

Saldo baten en lasten 202.783-        43.998          87.318          181.269       45.728          

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten 9.000           9.000           9.000           9.000           9.000           

Saldo financiële baten en lasten 9.000-           9.000-           9.000-           9.000-           9.000-           

Resultaat 211.783-        34.998          78.318          172.269       36.728          
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- De uitvoering en borging van de ruim 50 herstelopdrachten van de onderwijsinspectie in 

2021-2022; 

- Vereenvoudiging van bekostiging vanaf 2022; 

- De uitvoering van Nationaal Onderwijs Programma in de jaren 2021 en 2022; 

- Het investeren in verduurzaming van de scholen in de komende jaren; 

- Het uitvoeren van het beleid functiemix. 

 

De vele ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen, maken het lastig om een betrouwbaar 

meerjaren exploitatieoverzicht te berekenen. Daarom is het belangrijk dat de AO-richtlijnen, 

nterne controlemaatregelen en de risicobeheersing in 2021 op orde gebracht worden, zodat er 

snel en adequaat geschakeld kan worden als ontwikkelingen zich voordoen. 

 

Op basis van de resultaten uit de eerste 2-3 maanden in 2021 verwacht Avicenna dat het 

negatieve exploitatieresultaat groter uitkomt dan begroot. De controller, de teamleider 

bedrijfsvoering, de directeur en de bestuurder zullen met bijsturingsvoorstellen komen. 

 


