
REFLECTEREN EN
VERKENNEN

VOvA Jaarverslag 2019 in een notendop

Lustrumjaar VOvA 
Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) stelt

alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen een diploma op

een zo hoog mogelijk niveau behalen en zich kunnen ontwikkelen

tot jongvolwassenen. Het jaar 2019 - waarin onze scholengroep

tien jaar bestond - stond in het teken van reflecteren en verkennen.

Met de Esprit Scholengroep is bekeken op welke terreinen

samenwerking zou kunnen plaatsvinden.  

Daarbij werd in het najaar van 2019 duidelijk dat het VOvA onderdeel blijft van het ROC van

Amsterdam – Flevoland (ROCvA-F), omdat een sterke samenwerking van het VOvA met de

mbo-colleges de kansen en mogelijkheden voor leerlingen en studenten in de regio ten goede

komt. Belangrijke onderwerpen in het kader van reflectie betroffen: bezinning op de toekomst,

beter zicht op de kwaliteit van onderwijs, efficiëntere en effectieve ondersteuning door het

bedrijfsbureau, meerjarenbegrotingen ook voor de scholen, meer ruimte voor zelfsturing en

oog voor onderlinge solidariteit. Verder heeft 2019 in het teken gestaan van het ontwikkelen

van een nieuw koersplan voor de jaren 2020 - 2023. 

Kansengelijkheid
Sommige leerlingen hebben een extra duwtje in de rug nodig.

De scholen in Amsterdam-Noord verzorgen samen met een

huiswerkinstituut een remedial programma buiten de lestijden.

Dit leidt ertoe dat minder leerlingen blijven zitten of

gedwongen zijn naar een andere school te gaan.

Leerlingen gelijke kansen geven staat hoog op de agenda van de gemeente Amsterdam

en gezamenlijke besturen. Dit geldt ook voor de scholen van het VOvA. In het najaar van

2019 zijn verschillende projecten gestart die moeten bijdragen aan betere kansen voor de

leerlingen. Elke VOvA-school kiest hierbij haar eigen invalshoek, afhankelijk van de

doelgroep en het leerprogramma. De LUCA Praktijkschool gebruikt de middelen voor het

intensiveren van groepsstages in het bedrijfsleven voor leerlingen van de internationale

schakelklas. De nieuwe Havo richt zich op leerlingen die Nederlands als tweede taal

hebben en biedt extra ondersteuning bij de taallessen. Het Bredero Beroepscollege en de

Bredero Mavo richten zich op extra lessen Nederlands, wiskunde of mentorlessen. 

Nieuwbouw in
Amsterdam-Noord
Het uitgangspunt van het VOvA is dat alle leerlingen

gebruikmaken van een goed, gezond en geoutilleerd

onderwijsgebouw. De afgelopen jaren is hierin flink geïnvesteerd

en zijn er mooie (ver)nieuw(d)e scholen opgeleverd.

Drie scholen zijn nu nog in verouderde gebouwen gehuisvest: het Bredero Beroepscollege,
De nieuwe Havo en het Vox College. Met de plannen om deze scholen gezamenlijk onder te
brengen in een nieuw onderwijsgebouw, is het VOvA een belangrijke stap verder. Gedurende
de bouw zullen de drie scholen gehuisvest worden in een tijdelijke locatie aan de
Meeuwenlaan. Verbinding met de ouders zal een belangrijk thema zijn.  
 



Het onderwijsinitiatief Vox-klassen van het

VOvA is in 2019 uitgegroeid tot een

volwaardige school: Vox College. In het

schooljaar 2019-2020 zijn de vmbo-

leerlingen van de eerste lichting aan hun

examenjaar begonnen. 

 

Bij Vox College zitten leerlingen van alle

onderwijsniveaus bij elkaar en leren zij

samen. Zij doen dat veelal in de vorm van

projecten. Het Vox College heeft in de

media en bij ouders en leerlingen veel

belangstelling en speelt een rol in de

discussie over het belang van het bieden

van gelijke kansen in brede brugklassen.

Onder de naam Sterk Techniek Onderwijs

Amsterdam (STOA) hebben het VOvA, de

Esprit Scholengroep, de Open

Schoolgemeenschap Bijlmer en de Montessori

Scholengemeenschap Amsterdam

voorbereidingen getroffen voor een nieuwe

techniekschool. In een publiek-private

samenwerking wordt daarvoor al duurzaam en

intensief samengewerkt met bedrijven.

Loopbaanoriëntatie en aantrekkelijk

werkgeverschap zijn daarbij belangrijke pijlers.

 

Het Bredero Beroepscollege, een van de

scholen van het VOvA, heeft vanwege haar

techniekaanbod een belangrijk aandeel in het

STOA. In het kader van de vernieuwing van

leeromgevingen en eigentijdse techniek is in

2019 op het Bredero Beroepscollege het

Techlab geopend met hulp van gemeentelijke

middelen. Het Techlab biedt scholing in

nieuwe techniek en is toegankelijk voor alle

scholen van het VOvA en voor leerlingen uit

het primair onderwijs.
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Stijgend leerlingenaantal
De belangstelling voor het VOvA nam, ondanks de krimpende

markt in het vmbo en een nagenoeg gelijkblijvend

leerlingaantal in de stad, toe.  

Tevredenheid leerlingen
en ouders
Op onze scholen wordt jaarlijks een tevredenheidsmeting gedaan

onder leerlingen en ouders. Naast de tevredenheid over het

onderwijs (de lessen en de begeleiding) leveren de enquêtes ook

een beeld op hoe het zit met de sociale veiligheid (welbevinden en

fysieke en sociale veiligheid).

Techlab en de
Techniekschool 

Vox-klassen groeit uit
tot volwaardige school:
Vox College
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Aantal leerlingen op onze scholen in 2019-2020
(telling 1 oktober 2019)

Examenresultaten 2019

NOS op bezoek  Opening Techlab

* De Tobiasschool neemt onder ouders slechts om het jaar een enquête af, omdat ouders ook al zorgenquêtes invullen. In 2018 was de tevredenheid 8,5.

188

https://brederoberoepscollege.nl/ontdek-hypermoderne-techniek-in-ons-nieuwe-techlab/
https://voxcollege.nl/nos-over-de-vloer/


Aantal medewerkers
Het aantal medewerkers is in 2019 gestegen met 8,16 fte.

Deze groei zit voornamelijk in het onderwijzend personeel.

Dat aandeel is gestegen naar 87,47% in 2019 ten opzichte

van 82,16 % in 2018. De omvang van de directie is

afgenomen door het vertrek van een lid van de centrale

directie. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is een

manager bedrijfsbureau aangenomen.
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Professionalisering medewerkers
Het VOvA wil een lerende organisatie zijn waarin alle medewerkers zich actief blijven

ontwikkelen, met en van elkaar leren en samen naar nieuwe antwoorden zoeken om de

organisatie te versterken. Iedere medewerker is een deskundige die durft te delen, uit te

proberen en in staat is met collega’s te reflecteren. De gezamenlijke visie op

professionalisering is per school verder uitgewerkt. Professionalisering vormt een

belangrijke pijler voor kwaliteit. De leercultuur vormt de basis van het systematisch

werken aan kwaliteit en vernieuwing. In 2019 is daarom gestart met het ontwikkelen van

een visie op strategisch HR. 

 

Een belangrijke motor achter de professionalisering van medewerkers is het

begeleiden van startende leraren. In 2018-2019 hebben 64 studenten stagegelopen op

de Opleidingsschool VOvA. Medewerkers volgden een werkplekbegeleiderstraining,

voor docenten die stagiaires begeleiden, en een schoolopleiderstraining, voor

docenten die de taak schoolopleider op zich hebben genomen en ook

werkplekbegeleiders ondersteunen en adviseren. 

343,86
MEDEWERKERS (IN FTE)

28,11%

Personeel

Leeftijdscategorieën

Verdeling man / vrouw

10,45%
<30 JAAR

19,62%
30-39 JAAR

21,99%
40-49 JAAR 50-59 JAAR

19,83%
60> JAAR

54,83% 45,17%

Het VOvA streeft naar een gelijke mix tussen mannen

en vrouwen in de organisatie. Het percentage

vrouwen is gemiddeld iets toegenomen waarvoor

geen specifieke oorzaak is aan te wijzen. 



De stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam heeft in 2019

een positief resultaat behaald van k€ 500. In 2018 was het

resultaat k€ 642 negatief. 

Het resultaat van 2019 is in hoge mate beïnvloed door een

toewijzing eind december van aanvullende middelen (k€ 500) in

het kader van het onderwijsconvenant. De middelen worden

ingezet in de kalenderjaren 2020 en 2021 maar moeten als

opbrengsten in 2019 worden verantwoord.

Met een eigen vermogen van € 5,7 miljoen beschikt het VOvA nog

altijd over degelijke financiële reserves. Het weerstandsvermogen

ligt met 15,7% boven de ondergrens van 5%.

Financieel resultaat

Financiën

Belangrijke kengetallen
Enkele belangrijke cijfers en kengetallen over 2019 afgezet

tegen 2018 zijn hieronder te vinden.



Over ons beleid en de besteding van f inanciële
middelen leggen wij  verantwoording af in ons

jaarverslag. Deze speciale uitgave Reflecteren en
verkennen is een beknopte weergave hiervan. 

 
Voor al le feiten en ci j fers over het jaar 2019 kunt u ons

jaarverslag 2019 raadplegen. Dit  jaarverslag is te
vinden op onze website www.vova.nl

Onze scholen
Het VOvA is een openbare scholengroep in Amsterdam met
een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van
praktijkonderwijs tot en met vwo+. Elke school binnen het
VOvA is onderscheidend op een unieke manier met als doel
het beste uit elke leerling te halen. Het onderwijs wordt
gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de stad.
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Gare du Nord 5 
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Foekje Dillemastraat 116 

1095 MK Amsterdam

www.cburgcollege.nl

De nieuwe Havo

Buiksloterweg 85 

1031 CG Amsterdam

www.denieuwehavo.nl
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1079 PR Amsterdam

www.hubertusberkhoff.nl

Hyperion Lyceum
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1031 KV Amsterdam
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1095 CS Amsterdam

www.lucapraktijkschool.nl

Tobiasschool 

Rietwijkerstraat 55 

1059 VX Amsterdam

www.tobiasschool.nl
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Buiksloterweg 87 

1031 CG Amsterdam

www.voxcollege.nl
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www.vova.nl


