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Jaarstukken 2017 Talent Primair 
Talent Primair, bestuur van onder meer de openbare scholen de Tweemaster in Nigtevecht en de Graaf Floris in 

Loenen, heeft  haar jaarstukken 2017 en 2-jaarlijks Nieuwsbulletin toegestuurd. Tevens zijn de Prestatieafspraken 

2018 vastgesteld. 

 

Hoofdpunten uit de jaarstukken zijn: 

Leerlingen 

De prognoses leerlingenaantallen voor de komende jaren stabiliseren, vanaf 2019 wordt een lichte stijging 
verwacht o.a. in verband met de nieuwbouw in Weesp en Muiden. In 2017 zijn er 4698 leerlingen ( 2016 4727) en 
in 2020 worden er 4719 verwacht.  
Voor de beide scholen in onze gemeente is een lichte daling zichtbaar: Graaf Floris: van 237 in 2016 naar 229 in 
2017 en voor de Tweemaster  van 76 leerlingen in 2016 naar 72 leerlingen in 2017. 
 

Financieel beleid 

Het  jaar 2017 is  met een hoger dan begroot  jaarresultaat afgesloten, te weten € 649.630. Het 

weerstandsvermogen voor 2017 is inmiddels boven de 10 % gekomen. Als gevolg daarvan kan een groter deel van 

de totale inkomsten ten goede komen aan de schoolbegrotingen voor de komende jaren. Er wordt dan ook met een 

rentabiliteit van 0 begroot. 

 

Onderwijskwaliteit 

Talent Primair heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De 

stichting kent geen zwakke scholen meer en er zijn zelfs twee excellente scholen in de stichting.  
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Personeel 

Het werven van personeel zal Talent Primair de komende jaren voor meer uitdagingen stellen. Zij hebben zowel de 

eigen als de externe regionale vervangingspool verder vorm gegeven.  

Het ziekteverzuim was in 2017 4,8%. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde in het onderwijs.  

 

Organisatiestructuur 

  Per 1 september 2018 gaat Talent Primair verder met een tweehoofdig College van Bestuur. Op schoolniveau zal 
er een clustering van schooldirecties plaatsvinden. Met de nieuwe topstructuur verwacht Talent Primair een 
steviger besturing en schoolmanagement te realiseren.  
 

Kader 

De gemeente heeft de wettelijke plicht voldoende openbaar onderwijs in stand te houden. Ter uitvoering hiervan 

zijn er met Talent Primair Prestatieafspraken en afspraken over het informeren van de gemeentes gemaakt. Ook 

komen de betrokken wethouders twee maal per jaar met het schoolbestuur bij elkaar om begroting en jaarrekening 

en overige relevante zaken te bespreken. 

---------------- 

 

Pilot Jongeren in kwetsbare positie 
In de Raadsinformatiebrief van 1 februari 2018 hebben we gemeld dat het college heeft besloten geld beschikbaar 

te stellen voor de uitvoering van een Pilot Integrale aanpak naar werk, dagbesteding of scholing van jongeren in 

een kwetsbare positie in Stichtse Vecht voor een jaar.  

 

Naar aanleiding van Programmarekening 2017 is de vraag door de fracties gesteld of het voorstel voor de Pilot 

Jongeren in kwetsbare positie kon worden toegestuurd. Het voorstel is in het Raadsinformatiessysteem 

toegevoegd. Hieronder volgt een korte samenvatting.   

  

Het gaat in de pilot om jongeren van 16-27 jaar zonder startkwalificatie of met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, die wij willen toe leiden naar werk, dagbesteding en scholing. Veel van deze jongeren redden het 

niet om zelfstandig werk, dagbesteding of een vervolgopleiding te vinden voor zichzelf en moeten hierin 

ondersteund worden. Omdat er vaak sprake is van complexe problematiek moet voor die ondersteuning integraal 

worden samengewerkt vanuit verschillende aandachtsgebieden. Een integrale manier van samenwerken moet 

binnen de organisatie nog ontwikkeld worden. Een van de doelen van de pilot is daarom ervaring opdoen met het 

ontwikkelen van deze integrale werkwijze, intern en met externe stakeholders. We sluiten ook aan op de regionale 

initiatieven ten gunste van de doelgroep.  

 

In deze pilot willen we ook starten met een maatjesproject voor een beperkt aantal van deze jongeren. Met het 

maatjesproject willen we de jongere extra ondersteunen bieden door een goede match te maken tussen een 

hulpvrager (jongere) en een vrijwilliger (jongeren) en tegelijk hiermee ervaring opdoen met de verbinding tussen de 

formele en informele zorg voor deze doelgroep. Daarnaast is onderdeel van deze pilot de aanpak van jongeren die 

op dit moment niets doen, niet op school staan ingeschreven, geen werk hebben en geen opleiding, de 

zogenaamde “bankzitters”. Deze jongeren willen we actief benaderen om te zien wat we voor hen kunnen doen (in 

beeld brengen, contact maken, begeleiden en monitoren). 

 

In de oorspronkelijke planning van het voorstel zou 1 maart 2018 een projectleider worden aangesteld voor een 

jaar, dat is 1 juni 2018 geworden. De in de pilot opgenomen planning is daarom enigszins gewijzigd. 

 

---------------- 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-61-Bijlage-Pilotbeschrijving-jongeren-in-kwetsbare-positie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-61-Bijlage-Pilotbeschrijving-jongeren-in-kwetsbare-positie.pdf
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Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor 

 Wanneer: 6 september, 19:30 uur 

 Waar: Experience Centre Winkelcentrum Bisonspoor 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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