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Voorwoord 
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag over 2021 van Stichting VCO Harderwijk-Hierden. Dit jaarverslag 

omvat zowel het bestuursverslag als de jaarrekening.  

VCO streeft naar een verantwoording die voldoet aan drie uitgangspunten: compact, transparant en 

duidelijk. In achterliggende jaren is door (leden van) de POraad gewerkt aan een format wat hieraan 

voldoet. Het VCO-jaarverslag is dan ook gebaseerd op dat format.  

In het eerste deel, het bestuursverslag, beschrijven we de governance en (be)sturing van onze 

organisatie en blikken we terug op de resultaten van het beleid van het verslagjaar.  

Het tweede deel, de jaarrekening, belicht de beleidsmatige inzet van middelen in achterliggend jaar 

en geeft zicht, middels cijfermatige onderbouwing, op de financiële situatie van VCO.  

 

Verantwoording is een wezenlijk onderdeel van de VCO-kwaliteitscyclus. Dit jaarverslag dient 

allereerst dat doel. De intern betrokkenen, waaronder de scholen, de raad van toezicht en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behoren daarmee tot de voornaamste doelgroep.  

Het jaarverslag wordt ter informatie eveneens gedeeld met een aantal extern betrokkenen, waaronder 

de onderwijsinspectie, de lokale collega-organisaties in onderwijs en/of opvang, de gemeente 

Harderwijk en het PO-samenwerkingsverband Zeeluwe.  

Vanzelfsprekend wordt het jaarverslag openbaar ter beschikking gesteld middels plaatsing op de 

website van onze organisatie. Dit maakt horizontale dialoog mogelijk, overeenkomstig de code “Goed 

bestuur in de Primair Onderwijs”. 

In financieel opzicht was 2021 een bewogen jaar. Begin 2021 heeft het toenmalige kabinet het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïntroduceerd om de gevolgen van de corona-crisis voor 

leerlingen te bestrijden heeft. NPO heeft vanzelfsprekend forse impact op het onderwijsproces zelf, 

maar ook op de financiële huishouding. Ook in het financiële resultaat van 2021 is er een duidelijk 

effect waarneembaar. Het financiële resultaat over 2021 is circa € 665.000 (positief). Van de in 2021 

ontvangen NPO-middelen is € 460.000 niet uitgegeven. Dit verklaart, naast een aantal incidentele 

meevallers, het hoge positieve resultaat. Voor deze niet ingezette NPO-middelen is binnen het eigen 

vermogen een aparte bestemmingsreserve aangemaakt. Hierdoor is helder welke NPO-middelen nog 

over zijn. Deze middelen zullen de komende jaren alsnog ingezet gaan worden.  

Uit de meerjarenbegroting 2022 is nogmaals naar voren gekomen dat VCO financieel gezond is. Enige 

alertheid is echter wel geboden gezien de daling in leerlingaantallen die in 2021 is ingezet en naar 

verwachting een aantal jaren, zij het in lichte vorm, zal aanhouden. Intern wordt hierop vooruitlopend 

al onderzoek gedaan naar aantallen, prognoses en leerlingenstromen binnen de gemeente voor de 

komende jaren. We voorzien nu in ieder geval al de uitdaging om het leerlingaantal op peil te houden. 
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We hopen middels dit jaarverslag een ieder, die op formele of informele wijze betrokken is bij onze 

stichting VCO, een goed beeld te schetsen van de ontwikkelingen en resultaten binnen onze 

organisatie over het afgelopen jaar en van de verwachting(en) voor de komende jaren. 

 

F.H. (Freek) ten Klooster 

Voorzitter College van Bestuur 
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Het schoolbestuur 
 

Organisatie 

 

Contactgegevens 

• Stichting VCO Harderwijk-Hierden 

• Bestuursnummer 85476 

• Veldkamp 33, 3843 BG Harderwijk  

• Postbus 188, 3840 AD Harderwijk 

• Tel: 0341-413479 

• info@stichtingvco.nl  

• www.stichtingvco.nl  

Contactpersoon 

Heeft u vragen over dit jaarverslag of wilt u reageren, dan kunt u hiervoor terecht bij:  

Dhr. F.H. (Freek) ten Klooster - voorzitter College van Bestuur 

 

De stichting VCO Harderwijk-Hierden is het bevoegd gezag van 12 scholen (11 brinnummers) 

Naam School Brinnummer  

CBS De Parel 09CE 

CBS Het Baken 20GY 

CBS De Schakel 20HF 

CBS De Wegwijzer 20HH 

CBS De Brug 20HJ 

Chr. basisschool DOK 19 20HK 

CBS De Rank 20HL 

Chr. Basisschool Willem Alexander 20HM 

CBS De Bron 23CH 

CBS De Triangel 25GJ 

Leonardo Harderwijk 25GJ01 

CBS Het Startblok 27XG 

 

Juridische structuur 

Per 1 januari 2016 zijn de stichting VCO Harderwijk (opgericht in 1879) en de vereniging VCO Hierden 

(opgericht in 1934) gefuseerd tot de stichting Voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-Hierden en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40094361. 

Stichting VCO heeft een statutair vastgelegde kernactiviteit: “De stichting stelt zich ten doel werkzaam 

te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs.” 

mailto:info@stichtingvco.nl
http://www.stichtingvco.nl/
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Organisatiestructuur en Governance code 

Gedurende het fusietraject in 2015 is gekozen voor het two-tier-model als besturingsfilosofie. Met het 

oog hierop is  per 1 augustus 2016 de huidige Collegevoorzitter van Bestuur aangesteld, wiens eerste 

opdracht bestond uit het implementeren van de beoogde bestuursmodelwijziging, wat in formele zin 

is gerealiseerd per 21 december 2016.  

Enerzijds waarborgt onze VCO-besturingsfilosofie het heldere onderscheid tussen de bestuurlijke en 

toezichthoudende rollen. Anderzijds stimuleert het ons om de verantwoordelijkheden binnen de 

organisatie ‘zo laag mogelijk’ te beleggen (daar waar de verantwoordelijkheid gestalte krijgt). 

Vanaf januari 2017 heeft VCO zich al doende ontwikkeld tot een organisatie die in structuur, cultuur 

en communicatie zich veelal kenmerkt door waarde(n)gedrevenheid. Wanneer er aanleiding toe is 

(bijvoorbeeld bij wisseling van de wacht) zijn wij in staat om ons governance-perspectief, tijdelijk of 

gedeeltelijk aan te passen. VCO hanteert daarmee een dynamische governance. 

Informeel/ ontluikend 
perspectief  

Geformaliseerd 
perspectief  

Opbrengst-gericht 
perspectief 

Systeemgericht 
perspectief  

Waardegedreven  
perspectief 

• Nog zoekend naar 
taken, 
mogelijkheden, 
bevoegdheden 

• Op afstand 
• Weinig 

geprotocolleerd 
• Reactief 

• Focus op 
“hard 
controls” 

• ‘Niet op 
mijn stoel’ 

• Strikte 
scheiding 
toezicht en 
bestuur 

• “Volgens 
het boekje” 

• Kijkend naar de 
doelen van de 
organisatie 

• Rolvast 
• Hard controls& 

schoorvoetend 
op soft controls 

• Op bezoek in de 
organisatie 

• Gericht op 
hele context 
van de 
organisatie 

• Adviseur 
• Hard controls 

en af en toe 
soft controls 

• Focus op 
verbetering 
van het hele 
systeem   

• Gericht vanuit de 
“why” van de 
organisatie 

• Sparringpartner  
• Governance 

vanuit hoofd én 
hart → hard en 
soft controls  

• Vrij bewegend in 
organisatie 

 

VCO organiseert en 

ontwikkelt de organisatie 

conform de Code Goed 

Bestuur in het Primair 

Onderwijs.  

Hierin zijn basisprincipes 

vastgelegd omtrent de 

professionaliteit van de 

bestuurders, de interne 

toezichthouders en de 

managers in het primair 

onderwijs.  

Het managementstatuut 

zoals VCO dat hanteert, is vanzelfsprekend ingericht volgens deze principes.  

https://www.stichtingvco.nl/informatie/statuten-en-codes/
https://www.stichtingvco.nl/informatie/statuten-en-codes/
https://www.stichtingvco.nl/informatie/statuten-en-codes/
https://www.stichtingvco.nl/informatie/statuten-en-codes/
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Raad van Toezicht (RvT)  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en de organisatie. De raad toetst de 

kwaliteit van besturing, de ontwikkeling en uitvoering van het strategische beleid en de opbrengsten 

ervan. Belangrijke bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de RvT. 

De raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De taken en bevoegdheden van de raad 

zijn statutair vastgelegd. De raad wordt structureel secretarieel ondersteund middels externe inhuur. 

Klik hier voor het jaarverslag over 2021 van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht is vanwege het rooster van aftreden druk doende geweest met de werving van 

nieuwe raadsleden. Dit heeft in 2021 geleid tot één wisseling van de wacht en een tijdelijke uitbreiding 

vooruitlopend op het aanstaande afscheid van twee collega’s.  

 

Naam Functie Nevenfuncties  

(betaald en onbetaald) 

Aandachtsgebied 

Immanuël 

Kranendonk 

Voorzitter COO bij Xpirit.com • Communicatie 

• Onderwijs en Kwaliteit  

Wiechert Fikse Vicevoorz.  Eigenaar onderneming • ICT 

• Identiteit 

Doortje Wüllschleger Lid Bestuurslid landelijke vereniging 

Choochem 

• Onderwijs en Kwaliteit  

Pieter Teeninga Lid Wethouder Nunspeet – Soc.Domein 

Voorzitter Stichting KLIMREK  -

kringloopwinkels REK 

Chairman HACA Kenia 

Voorzitter St. Hart voor Harderwijk 

RvT-lid St. Moriahoeve Woudenberg 

• Onderwijs en Kwaliteit  

• Huisvesting  

Adriaan Bruinink 

(per maart 2021) 

Lid HR Manager Aspro Parks 

Senior HR-adviseur DeFabrique 

• Personeel/HRM 

 

Marco den Hollander 

(per september 2021) 

Lid Senior Consultant Controlgroep  

Penningmeester jeugdraad PGH 

• Financiën en beheer 

Margreet den Besten 

(aftredend in 2022) 

Lid Senior manager Financiën Generieke 

Diensten Achmea 

Lid commissie toezicht GZB 

• Identiteit 

• Financiën en beheer 

Martin Hop 

(aftredend in 2022) 

Lid Registeraccountant Alfa Accountants BV 

Nijkerk 

Ouderling-kerkrentmeester en 

penningmeester Hervormde Gemeente 

Harderwijk 

• Financiën en beheer 

• Identiteit 

Henriëtte Jacobs  
(tot augustus 2021) 

Vicevoorz. Zelfstandig ondernemer Humanae B.V. 

Adviseur Man.Development bij RIVM 

• Personeel/HRM 

• Organisatie 

College van Bestuur (CvB) 

Het eenhoofdige College van Bestuur bestuurt stichting VCO en is eindverantwoordelijk voor het 
management en de staf. Het Intern Toezichtkader (ITK) van VCO is het kader waarbinnen het bestuur 
opereert. De bevoegdheden van het CvB zijn statutair vastgelegd. Het CvB is de drager van het bevoegd 
gezag zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. 
 

https://www.stichtingvco.nl/vco-harderwijk-hierden/raad-van-toezicht-rvt/


2021 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

 8 Bestuursverslag   

 

Gegevens:  
Dhr. F.H. (Freek) ten Klooster - Voorzitter College van Bestuur 
Nevenfuncties: bestuurslid Techniekplatform NW-Veluwe, RvT CSO Apeldoorn, bestuurslid SCOPE, 
Toezichthoudend bestuurslid a.i. Samenwerkingsverband Zeeluwe. 
 
Managementteam (VCO-MT)  

In de achterliggende tijd bleek de bedoelde bestuurlijke inrichting (governance) niet optimaal te 

functioneren. Halverwege 2021 heeft de bestuurder daarom besloten een VCO-managementteam te 

starten ten behoeve van het (betere) samenspel tussen bestuur, management en staf.  

Dit VCO-MT wordt gevormd door de bestuurder, twee vertegenwoordigers van het DirecteurenTeam, 

het hoofd Onderwijs en Kwaliteit en het hoofd Bedrijfsvoering en Organisatie. Ieder draagt MT-

verantwoordelijkheid vanuit de eigen functie, verantwoordelijkheid en takenpakket.  

Met ondersteuning van de directiesecretaresse (technisch voorzitter en verslaglegger) draagt het MT 

de eerste verantwoordelijkheid voor de strategische koers van de organisatie (ontwerp, monitoring, 

stimulering en bijsturing). De besluitvorming in het MT vindt altijd plaats via het goede, geduldige en 

onderzoekende gesprek, waarbij de bestuurder altijd het laatste woord heeft, indien nodig. 

Directeurenteam (DT) 

Het DT is de ‘hoogste adviseur’ voor het MT. Het spant zich in om zo gezamenlijk mogelijk het MT te 

adviseren met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het stichtingsbeleid en richt 

zich daarmee voornamelijk op het tactische en operationele niveau.  

Het DT neemt zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheid voor haar eigen overlegstructuur en -cultuur 

en wordt hierbij waar nodig of gewenst (extern) gecoacht of begeleid. Het DT heeft een technisch 

voorzitter uit het eigen midden gekozen en wordt secretarieel en anderszins ondersteund door het 

stafkantoor. De twee DT-vertegenwoordigers in het MT vormen de verbindende en inhoudelijke 

schakel tussen beide gremia. Hierdoor ontstaat er een ‘heen-en-weer-beweging’ tussen de drie 

niveaus (strategisch, tactisch, operationeel).  

Scholen/Schooldirecteuren 

Iedere VCO-school wordt geleid door een directeur. Deze geeft leiding aan het team van professionals 

en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs op de school. Elke VCO-school maakt een 

schoolplan waarin onder meer de missie, visie, strategie en doelen zijn vastgelegd voor een periode 

van vier jaren. Jaarlijks stelt de school een jaarplan op waarin de belangrijkste doelen, activiteiten en 

resultaten voor dat jaar zijn beschreven. Het schoolplan en de jaarplannen zijn afgestemd op het 

strategisch (meerjaren)beleid van VCO. 

Stafkantoor 

De scholen van VCO, het DT en het CvB worden ondersteund door een professioneel stafkantoor met 

kennis op het gebied van onderwijs(kwaliteit) en de brede bedrijfsvoering. VCO organiseert haar 

bedrijfsvoering grotendeels in eigen beheer, waar nodig of gewenst wordt (tijdelijk) externe 

versterking ingehuurd. De dagelijkse kantoorleiding is belegd bij het Hoofd Onderwijs en Kwaliteit en 

het Hoofd Bedrijfsvoering en Organisatie. Samen met de HR-adviseur en de Coördinator Financiën en 

Beheer vormen zij het stafmanagementteam. Deze neemt de eerste verantwoordelijkheid voor de 

inhoudelijke ontwikkelingen binnen en de afstemming tussen de diverse stafdomeinen.  
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Medezeggenschap 

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Iedere MR is samengesteld uit een ouder- 

en een personeelsgeleding. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij belangrijke beleidsbesluiten 

op schoolniveau, zoals dit is vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS). De directeur 

van de school is de gesprekspartner voor de MR. 

Tot halverwege 2021 vaardigde iedere MR een ouderlid en een personeelslid af naar de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR heeft in 2021 een indrukwekkende 

professionaliseringsslag gemaakt en bestaat sinds augustus uit vier gemotiveerde personen per 

geleding, gekozen vanuit clusters van scholen. De GMR wordt ambtelijk professioneel ondersteund 

(externe inhuur) en voorgezeten door één van de ouderleden.  

De GMR heeft advies- en instemmingsrecht bij belangrijke beleidsmatige besluiten op VCO-niveau, 

conform de WMS. De bestuurder is de gesprekspartner voor de GMR. 

De GMR brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten en maakt dit openbaar middels verzending 

naar alle scholen en medezeggenschapsraden en door publicatie op de website. Hier is ook alle overige 

informatie aangaande de GMR te vinden. 

Profiel 

Motto, kernwaarden, missie & visie 

Onze VCO-motto’s “Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind!” en “#jijdoetertoe!” verwoorden 

het bestaansrecht van onze organisatie. Gedreven door onze christelijke overtuiging hebben we 

oprecht een warm respect voor de kinderen, voor de ouders en voor elkaar en gaan we samen 

gepassioneerd voor onze pedagogisch-onderwijskundige opdracht. 

De drie identitaire kernwaarden “Geloof, Hoop en Liefde” die ons hierbij inspireren en leiden, ontlenen 

we aan het Bijbelse Liefdegebod uit 1 Korintiërs 13. 

Geloof 

Wij geloven en handelen vanuit christelijke waarden 

Wij leven ons geloof en willen een goed voorbeeld zijn 

Wij benaderen elkaar met respect en vertrouwen 

Wij geloven in goed onderwijs voor ieder kind 
 

Hoop 

Wij zijn positief gericht op de toekomst 

Wij zetten in op goed onderwijs 

Wij leren met en van elkaar 

Wij maken gebruik van en ontwikkelen elkaars talenten 
 

Liefde 

Wij zien het kind 

We zien het kind in relatie tot de ander 

We zien het kind in relatie tot de aarde en tot zijn omgeving 

We werken samen 

We nemen verantwoordelijkheid 
 

Onze VCO-missie “Leerlingen laten groeien in kennis en vaardigheden en als mens” is leidend in al 

ons denken en handelen. Het helpt ons te bepalen of wij de goede dingen (goed) doen. De ambities 

die wij onszelf stellen, helpen ons om invulling te geven aan onze missie in een voortdurend 

veranderende  omgeving.  

https://www.stichtingvco.nl/vco-harderwijk-hierden/medezeggenschapsraad/
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Kernwoord van de missie is ‘groeien’, als in ontwikkelen en ontplooien. Het dynamische leven vereist 

onderwijs dat is gericht op het blijven groeien, onderwijs dat ervan uitgaat dat groeien iets menselijks 

is en dat mensen – en bovenal kinderen – wíllen groeien.  

In onze VCO-visie op christelijk en goed onderwijs, geeft iedere VCO-school een eigen invulling aan de 

christelijke en de onderwijskundige schoolidentiteit. Er mag zeker verschil zijn tussen de scholen!  

Wat de scholen gemeen hebben, is dat de personeelsleden in hun dagelijkse (school)leven 

geïnspireerd en gestimuleerd worden door hun levend christelijk geloof en hun gedrevenheid om het 

beste onderwijs te bieden. Dit is zichtbaar in het onderwijskundige beleid en handelen en het is 

voelbaar in de omgang met elkaar.  

Wij willen graag dat elke VCO-school een veilige, prettige en gezellige plek is om te leren. Daarom 

besteden we op alle scholen niet alleen aandacht aan kwalitatief goed onderwijs, maar ook aan de 

ontwikkeling van de sociale vaardigheden en de brede persoonsvorming.  

We stellen er een eer in om onze leerlingen goed en evenwichtig toegerust over te dragen aan het 

voor hen geschikte vervolgonderwijs.  

Strategisch beleidsplan (SBP) 

Het SBP 2018-2022 is een resultaat van samenwerking tussen de verschillende gremia, onder regie van 

het DirecteurenTeam in goede samenspraak met de bestuurder.  

Voorafgaande aan de totstandkoming ervan legde de Raad van Toezicht in het Intern Toezichtkader 

vast waarop zij in grote lijnen toezicht wil houden in de planperiode; het kader voor de bestuurder. 

Het College van Bestuur heeft dit in het Bestuurlijk Toetsingskader vertaald naar zogenoemde Grote 

Richtinggevende Uitspraken per beleidsdomein; het kader voor het DirecteurenTeam. 

De vijf domeinen die VCO hanteert: 
1. Identiteit 
2. Onderwijs en kwaliteit 
3. Personeel en organisatie 
4. Financiën, beheer en huisvesting 
5. Communicatie en maatschappelijk draagvlak 
 

Het SBP beslaat per domein een flink aantal doelen, te clusteren tot een aantal speerpunten: 

• De christelijke VCO-identiteit is helder en herkenbaar voor ieder, levend(ig) in onze praktijk te 

ervaren en maakt onderdeel uit van de kwaliteitscyclus (PDCA). 

• De VCO-scholen bieden gezamenlijk en in samenwerking met externe partners een kwalitatief 

goed, dekkend en op de toekomst gericht onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de leerlingen.  

• VCO zet in op verdere ontwikkeling van de kwaliteit(szorg), zowel op stichtings- als schoolniveau. 

• VCO ontwikkelt actueel strategisch personeelsbeleid gericht op werven, binden, boeien en 

ontwikkeling van de (toekomstige) werknemers. 

• VCO is financieel gezond en durft ruim te investeren in dat wat nodig is (o.a. personeel en ICT). 

• VCO staat extern bekend als toegankelijke, deskundige en betrouwbare partner en zoekt actief 

samenwerking wanneer dit de kwaliteit van het onderwijs of de belangen van de leerling(en) dient. 
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Toegankelijkheid & toelating 

In alle wijken staat wel een VCO-school. Elke VCO-school is toegankelijk en op inclusie gericht voor alle 

leerlingen in de eigen wijk. Hierdoor kunnen ouders in de nabijheid van het eigen huis kiezen voor een 

christelijke basisschool voor hun kind(eren). VCO gaat voluit voor christelijk, goed, boeiend en 

stimulerend onderwijs, vanuit de overtuiging dat ieder kind gezegend is met kwaliteiten en talenten 

en van daaruit wil en kan groeien. Aan de vele mogelijkheden die de scholen hebben om leerlingen te 

begeleiden in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, zit vanzelfsprekend ook een grens. De 

mogelijkheden per school kunnen verschillen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP), te vinden op 

de eigen schoolwebsite, beschrijft iedere school de eigen ambities en (on)mogelijkheden. 

Dialoog 

Belanghebbenden 

Het onderwijs aan de kinderen kan niet worden losgezien van de (sociale) context van de leerling. 

Daarmee is het niet meer dan vanzelfsprekend dat de scholen vele contacten onderhouden met de 

andere belanghebbenden die een voorname rol spelen bij het opvoeden en onderwijzen van de 

leerlingen. Zonder uitputtend te willen zijn, noemen we hieronder onze meest voorkomende 

contacten, naast natuurlijk de ouders en de leerlingen zelf. 

Belanghebbende  Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Gemeente Harderwijk Met burgemeester, wethouders, (beleids)medewerkers, ten behoeve 
van onderwijsbeleid/visie Harderwijk, subsidietrajecten (bijv. OAB en 
VVE), onderwijs asielzoekers en statushouders, integraal 
huisvestingsplan, huisvestingsverordening, etc. 
 

Onderwijs- en 
adviesorganisaties 

Netwerken van/voor bestuurders, directeuren, Intern Begeleiders, 
orthopedagogen, psychologen van organisaties in en buiten Harderwijk. 
Begeleidings- en adviesdiensten als Centraal Nederland en Adapt. 
 

Opvangorganisaties VCO zorgt voor voldoende en goede kinderopvangmogelijkheden 
middels samenwerkingen met verschillende aanbieders, waaronder 
Stichting Kinderopvang Harderwijk (peuterspeelzalen), Doomijn en 
Prokino (buitenschoolse-, voorschoolse- en naschoolse opvang). 
 

Zorginstanties CJG, Accare, Centraal Nederland, Jeugd NW-Gelderland, Pactum, 
diverse particuliere organisaties, en degelijke. De inzet van en 
samenwerking met deze organisaties en zorgplatforms wordt ingegeven 
door de aard en context van de behoeften alsook de beschikbaarheid 
en betaalbaarheid. 
 

Samenwerkingsverband 
Zeeluwe 

Met directeur-bestuurder, bestuursleden, aangeslotenen, ten behoeve 
van de totstandkoming, realisatie/uitvoering en evaluatie van het 
ondersteuningsplan, alsook de verdeling, inzet en verantwoording van 
de financiële zorgmiddelen. 
  

 

Klachtenbehandeling 

Stichting VCO hanteert een actuele klachtenprocedure.  

In alle schoolgidsen wordt hiernaar verwezen. 

https://www.stichtingvco.nl/informatie/protocollen-voor-ouders/
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In 2021 is het VCO-bestuur geconfronteerd met vier formele klachten en/of meldingen waarbij meer 

dan enkel een goed bestuurlijk gesprek noodzakelijk was voor een (goede) afronding.  

 

• De eerste casus betreft een ouder die bij de bestuurder telefonisch aangaf haar onvrede te willen 

delen aangaande de wijze waarop zorg is verleend aan haar kind door leraar, IB’er en directeur. 

Bestuurder heeft de ouder uitgenodigd en gehoord. Vervolgens wederhoor toegepast bij de 

betrokken collega’s. Op grond hiervan heeft de bestuurder de inhoud van de klacht niet gegrond 

kunnen verklaren en heeft dit met onderbouwing teruggekoppeld naar de ouder. Ouder bleek zich 

deels te kunnen vinden in de onderbouwing en voelde zich hiermee voldoende gehoord.  

• De tweede klacht betreft een zeer complexe situatie waarbij de school het belang van het kind 

heeft moeten plaatsen boven het recht van de ene ouder op informatie. Dit is in samenspraak met 

bestuurder en juridisch adviseur onderbouwd en gecommuniceerd naar de ouder. De ouder heeft 

vervolgens een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze heeft op grond van de 

gevoerde zitting de klachten voor het overgrote deel ongegrond verklaard en de school op één 

punt uitgedaagd tot heroverweging. Bestuur heeft toegezegd hier werk van te maken, maar dit 

bleek niet meer nodig vanwege een rechterlijke uitspraak aangaande het ouderlijk gezag.    

• Een klein jaar eerder is een heftige botsing tussen een ouderstel en een VCO-leerkracht beslecht 

middels stevige gesprekken tussen de ouders, de betrokken directeur en de bestuurder. De 

betreffende leerling was inmiddels al verwezen naar en toegelaten tot het Speciaal Onderwijs. In 

2021 ontving VCO bericht van de LKC dat de ouders alsnog diverse en forse klachten hadden 

ingediend. Op grond van de onderzoekszitting oordeelde de commissie dat de klachten deels 

gegrond waren (wat betreft het procedurele handelen van de school inzake de verwijzing) en deels 

ongegrond (betreffende ons concrete handelen). VCO heeft ingestemd met dit oordeel van de 

commissie en heeft haar adviezen verwerkt in de betreffende schoolprocedures. Ouders hebben 

na de uitspraak niet van zich laten horen en hebben ook niet gereageerd op onze bestuurlijke 

reactie naar aanleiding van de uitspraak. 

• De laatste situatie betreft een melding van ouders, in 2021 gedaan bij de vertrouwensinspecteur. 

De inspecteur heeft daarover contact opgenomen met de bestuurder. Het betreft een 

langslepende kwestie waarbij VCO onlangs heeft besloten tot het inzetten van een 

verwijderingsprocedure. Conform de zorgplicht is een school in de thuisnabijheid van het gezin 

gezocht en gevonden die de kinderen wil inschrijven. Wordt vervolgd in 2022. 

 

Opvallend aan deze vier klachten/meldingen is het feit dat in geen van de casussen de externe 

vertrouwenspersoon betrokken is geweest. Betreffende ouders zijn in een vroeg stadium van hun 

onvrede door school of bestuurder voorzien van de klachtenprocedure (wel of niet op eigen verzoek). 

Geen van de klagers/melders heeft de eerste helpende route, die van de externe vertrouwenspersoon, 

gekozen. Bij navraag bleken zij geen vertrouwen in zoiets als een vertrouwenspersoon te hebben 

omdat “die toch niet onafhankelijk is want jullie betalen haar…”. Iets om over na te denken. 
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Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in paragrafen 

per beleidsdomein:  

• Onderwijs & kwaliteit 

• Personeel & Professionalisering 

• Huisvesting & Facilitaire zaken 

• Communicatie & Maatschappelijk draagvlak 

• Financieel & Beheer (inclusief risicobeheersing).  

Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over gestelde doelen, behaalde 

resultaten en mogelijke vervolgstappen.  

Per beleidsdomein worden de doelen/voornemens benoemd en bondig toegelicht op aard en 

resultaat. Bij een groot deel van de doelen/voornemens wordt een verwijzing genoemd naar het 

betreffende hoofdstuk en doelnummer in het Strategisch Beleidsplan (SBP) van Stichting VCO. 

Vanzelfsprekend zijn er ook doelen/voornemens die niet zozeer voortkomen uit de strategische 

(planbare) overwegingen. Deze ontstaan al werkende vanuit de praktijk en urgentie van alledag (denk 

aan de gevolgen van COVID19, updates van CAO, nieuwe regels t.a.v. huisvesting, opvallende 

leerprestaties, en dergelijke). 

De doelen die in het vervolg zijn opgenomen, zijn voorzien van kleuren. Deze zijn als volgt te duiden: 

Groen Gerealiseerd in 2021 of eerder 

Geel positief in ontwikkeling 

Rood (nog) niet gerealiseerd 
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Onderwijs en kwaliteit 

Toelichting en ontwikkelingen 

Het kwaliteitsbeleid, de zorg voor kwaliteit, beschouwen wij niet als een doel op zich. Stichting VCO 

heeft zichzelf tot opdracht gesteld om haar leerlingen te laten groeien in kennis, vaardigheden en als 

mens. Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind! Dit goede onderwijs, de gedegen onderwijskundige 

aanpak waar VCO voor staat, is voortdurend in ontwikkeling. Gevoed door externe bronnen, door de 

vraag van kinderen en maatschappij, maar zeker ook als gevolg van onze eigen ervaringen en inzichten. 

Dit alles voedt onze visie op goed onderwijs door de tijd heen.  

 

Het kwaliteitsbeleid binnen VCO is er dan ook op gericht om:  

• van en met elkaar te leren, elkaar te stimuleren tot professionalisering en ontwikkeling en tot 

voortdurende reflectie vanuit een professioneel bewustzijn op ons gezamenlijke en ieders 

individuele denken en handelen; 

• ons handelen en de opbrengsten ervan kritisch te beschouwen, voortdurend zoekend naar 

verbetering ervan, en ons te verantwoorden aan elkaar en aan de samenleving (horizontaal) 

en aan de intern en externe toezichthouders (verticaal). 

Voortbordurend op onze gesprekken ten tijde van het opstellen van het SBP, ontwikkelt onze VCO-

visie op goed onderwijs zich volgens het gedachtengoed van Gert Biesta.  

Uit: Het prachtige risico van onderwijs (Gert Biesta, 2012).  

De zin en de richting van het onderwijs worden bepaald door drie domeinen:  

• kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden (specifiek of breed);  

• socialisatie, ofwel het je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en daarbij 

kennismaken met tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, cultureel, professioneel);  

• subjectivering, ofwel de vorming van de persoon (bijv. autonomie, verantwoordelijkheid).  

 

In lijn met deze visieontwikkeling op het goede onderwijs, hanteren we een cyclische aanpak in ons 

denken over de kwaliteit van ons goede onderwijs en de doorgaande verbetering ervan. In 2019 zijn 

wij zo tot het inzicht gekomen dat onze kwaliteitszorg, zowel op stichtings- als schoolniveau onderhoud 

en doorontwikkeling behoeft.  

Tot ver in 2019 waren de scholen vooral zelf verantwoordelijk voor het initiëren, monitoren en 

verbeteren van de (onderwijs)kwaliteit. Vanuit de gedachte ‘samen komen we verder’ ontstond stukje 

bij beetje behoefte aan meer gezamenlijk optrekken in de borging en doorontwikkeling van de 

(onderwijs)kwaliteit op de scholen. Net zo geleidelijk ontstond de behoefte aan schooloverstijgende 

aansturing van ontwikkeling van de (onderwijs)kwaliteit. Diverse directeuren en stafmedewerkers 

houden zich hiermee inmiddels gezamenlijk bezig. 

Onder aanvoering van het stafteam Onderwijs en Kwaliteit (O&K-team) is het VCO-kwaliteitsbeleid 

ontworpen met de VCO-kwaliteitscyclus als kern. In 2021 is deze cyclus voor het eerst toegepast. 

Directeuren en intern begeleiders blijven zelf én samen in the lead (verantwoordelijkheden daar 

leggen waar ze behoren te liggen) en worden gestimuleerd en ondersteund door het O&K-team.    
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Het gebakje helpt ons metaforisch om onze VCO-

kwaliteitsambitie te duiden. De Basiskwaliteit (de cake) is de 

minimale kwaliteit die we op alle scholen bieden. We baseren 

ons hierbij op de wettelijke eisen zoals verwoord in de Wet op 

Primair Onderwijs en zoals hierop wordt toegezien door de 

onderwijsinspectie. 

Op deze basiskwaliteit leggen wij ons streven naar een eigen 

kwaliteitskader. Die wordt bepaald door onze eigen VCO-

normen en -ambities, zoals beschreven in ons strategisch beleidsplan (de slagroom) en door de 

normen en ambities van de school zoals verwoord in de school- en jaarplannen (de kersen). 

In het VCO-kwaliteitsbeleid staat de cirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) vanuit “de bedoeling” 

centraal om antwoorden te genereren op vijf belangrijke kwaliteitsvragen: 

1. Doen de we de goede dingen?  

2. Doen we de dingen goed?  

3. Hoe weten we dat?  

4. Vinden anderen dat ook?  

5. Wat doen we met die wetenschap?  

Deze vragen onderzoeken en beantwoorden we vanuit een proactieve houding en een collectief 

kwaliteitsbewustzijn. In 2021 hebben we hieraan een krachtig vervolg gegeven, met een focus op:  

✓ het versterken van het kwaliteitsbewustzijn en lerend vermogen op alle niveaus;  

✓ de start van invoering van een zelfevaluatie- en visitatiesystematiek;  

✓ het uitvoeren van monitoring en analyses;  

✓ het bepalen en uitwerken van de samenhang met personeelsbeleid;  

✓ het uitvoeren van gesprekkencycli op diverse niveaus m.b.t. ‘onderwijs en kwaliteit’;   

✓ het bijstellen en uitvoeren van wijze van verantwoorden en rapporteren (horizontaal en verticaal).  

Doelen en resultaten 

Doel/voornemen Beknopte toelichting 

Beleid aanmelding en 
inschrijving 
(SBP 4.4 - doel 1) 

2019 2020 2021 
 

Samenspraak tussen betrokkenen heeft geleid tot een uniform 
beleid, waarbij afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het gebruik 
van de VCO-formulieren en de eventuele schooleigen ruimte. De 
formulieren komen tegemoet aan het proces tot eventuele plaatsing 
van een leerling met specifieke behoeften (inclusie-gericht). 
 

Actueel SOP en zorgplan 
(SBP 4.4 - doel 2) 

2019 2020 2021 
 

De diversiteit in vorm en kwaliteit van de SOP’s was in 2019 te groot. 
Daarom hebben alle VCO-scholen in 2020, samen lerend en werkend, 
een nieuw SOP ontwikkeld m.b.v. ‘mijn schoolplan’ (WMK-PO). 
Door de urgente ontwikkelingen (o.a. Covid en NPO) is de bijstelling 
van het SOP op veel scholen vertraagd. Het is ons streven om dit voor 
zomer 2022 collectief en kwalitatief af te ronden.  
 

“Zorg en begeleiding” en 
kwaliteitszorg  
(SBP 4.4 – doel 3) 

2019 2020 2021 
 

De VCO-kwaliteitscyclus is in 2021 volledig doorlopen, daarmee is de 
structuur/aanpak wat meer eigen gemaakt. Vanuit de eerste 
ervaringen blijkt behoefte aan verdere borging en uitwerking in ‘hoe 
en wat precies’. 
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Basisondersteuning en 
dekkend aanbod 
(SBP 4.4 – doelen 4 en 5) 

2019 2020 2021 
 

Uit de inhoudelijke Zeeluwe-monitoring mag geconcludeerd worden 
dat alle VCO-scholen voldoende voorzien in de vereiste 
basisondersteuning. De extra ondersteuning wordt door alle scholen 
in Harderwijk zodanig waargemaakt dat er sprake is van een bijna-
dekkend aanbod voor alle Harderwijker leerlingen. Voor het overige 
zijn passende contacten en contracten aangegaan met partners 
buiten Harderwijk (denk aan langdurig zieke leerlingen bij De Twijn). 
 

Schoolvisies op onderwijs, 
beschreven in documenten 
zoals schoolgids. 
OGW en HGW gericht op 
brede kindontwikkeling 
(SBP 4.4 – doelen 6 en 7) 

2019 2020 2021 
 

In 2019 beschikken alle VCO-scholen over een beschreven 
schoolvisie. Te vaak echter niet meer actueel en bekend bij ieder. Het 
OGW en HGW heeft in 2014, met de invoering van passend onderwijs, 
een impuls gekregen, maar is daarna niet overal doorontwikkeld. 
Stichtingsbreed zijn alle scholen, op twee na, in achterliggende paar 
jaren voorzien van nieuwe directie. Dit heeft geleid tot het hernieuwd 
oppakken van de gestagneerde ontwikkelprocessen. 
In 2021 is in het IB-netwerk een start gemaakt met het gezamenlijk 
vernieuwen van de OGS- en HGW-cyclus en enkele scholen hebben 
inmiddels voor een nieuw leerlingvolgsysteem gekozen. 
 

Realistische doelen, 
halfjaarlijkse trendanalyses 
(SBP 4.4. – doel 8) 

2019 2020 2021 
 

Why, what, how is door IB-netwerk invulling gegeven, onder leiding 
van het O&K-team. De ontwikkelde formats en procedures worden 
inmiddels gebruikt, gemonitord en besproken tijdens de bestuurlijke 
kwaliteitsgesprekken. Intern begeleiders nemen hierin in 
toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid. De afstemming 
hierin met directeuren moet beter en de afhankelijkheid van het 
O&K-team mag afnemen.  
 

Bovengemiddelde 
cognitieve eindresultaten 
(SBP 4.4 – doel 9) 

2019 2020 2021 
 

VCO gaat voor kwaliteit. De cognitieve eindopbrengsten maken 
daarvan slechts beperkt, maar wel degelijk onderdeel uit. Daarom is 
VCO scherp op de ‘harde’ kengetallen van elke school, waaronder de 
eindopbrengsten. In 2021 zijn twee scholen die de eigen ambitie en 
de norm niet behalen. Op vrijwel alle andere scholen is, mede door 
Corona (?), een lager resultaat behaald dan voorgaande jaren.  
 

DT-dialoog opbrengsten en 
trendanalyses 
(SBP 4.4. – doel 10) 

2019 2020 2021 
 

In oktober 2021 heeft de eerste DT-dialoog over opbrengsten en 
trendanalyses plaatsgevonden. Het IB-netwerk nam hieraan deel. Dit 
was een bijeenkomst waar de ontmoeting en dialoog rond 
opbrengsten centraal stond en waar ook diverse concrete 
vervolgacties zijn benoemd. Komend jaar wordt dit verder uitgediept, 
vanuit een gezamenlijk kwaliteitsbewustzijn.  
 

Systematische onderwijs-
kwaliteitszorg 
(SBP 4.4 – doel 11) 

2019 2020 2021 
 

Kwaliteitszorg als systeem en structuur staat steeds meer. De fasen 
van plannen en uitvoeren zijn goed ingevoerd. De check-fase wordt 
veelal centraal aangestuurd en verdiept (O&K-team). In 2021 is een 
start gemaakt met een narratief-waarderende auditorenopleiding 
waaraan alle directeuren en een groep van ib-ers, leraren en 
stafmedewerkers deelnemen. Dit never-ending-thema blijft in de 
komende jaren vanzelfsprekend centraal staan. 
 

WO en creatief onderwijs 
(SBP 4.4 – doel 12) 

2019 2020 2021 
 

In alle schoolgidsen wordt hieraan aandacht besteed. VCO is in 2020 
actief partner geworden van het STO-pact in de regio (Sterk Techniek 
Onderwijs). Door COVID zijn de fysieke activiteiten vanzelfsprekend 
in de knel gekomen. We zien uit naar betere tijden in 2022. 
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Schoolveiligheidsplan en 
volgsysteem 
(SBP 4.4 – doelen 13 en 15) 

2019 2020 2021 
 

Alle scholen beschikken over een actueel en volledig plan t.a.v. de 
veiligheidsbeleving voor leerlingen, ouders en personeel. Middels 
veiligheidsvragenlijsten worden de leerlingen jaarlijks bevraagd naar 
hun sociale veiligheidsbeleving. De ouders en personeelsleden 
kunnen tweejaarlijks hun ervaringen t.a.v. de veiligheid in de scholen 
kenbaar maken middels de tevredenheidenquêtes. 
De kwaliteitscyclus draait door en daarom wordt op dit moment 
gewerkt aan een update van het veiligheidsplan. Naar verwachting zal 
deze in 2022 zijn vastgesteld en geïmplementeerd op de scholen.  
 

EVP, IVP en CAP 
(SBP 4.4 – doel 14) 

2019 2020 2021 
 

Stichting VCO is middels inhuur bij Centraal Nederland voorzien van 
een deskundige en onafhankelijke externe vertrouwenspersoon 
(EVP). Op alle scholen zijn interne vertrouwenspersonen (IVP) en 
coördinatoren anti-pestbeleid (CAP) aangesteld. Allen worden 
jaarlijks voorzien van benodigde professionalisering door de EVP, 
middels twee bijeenkomsten (training en intervisie). 
 

Leerlingentevredenheid 
(SBP 4.4 – doel 16) 

2019 2020 2021 
 

In 2020 is de LTP afgenomen. De kale uitslagen zijn toen alleen op 
schoolniveau besproken. In 2021 is een start gemaakt met het 
analyseren van vragenlijsten op schoolniveau. Sommige scholen 
hebben vanwege de schoolsluiting(en) een extra meting uitgezet rond 
mentaal welbevinden. Veelal kunnen we trots zijn op de resultaten: 
de gemiddelde scores zijn goed. In 2022 zullen we een stap maken 
met het verdiepen van analyses van vragenlijsten.  
 

VCO-Taalklas Harderwijk 
 

In 2020 heeft de coördinator/leerkracht van de VCO-Taalklas diverse 
kinderen van statushouders ondersteund bij hun taalontwikkeling. 
Veelal op locatie, en in de klassen van AZS De Vlieger. 
Ondertussen is het plan uitgewerkt en geaccordeerd door VCO, Proo 
en gemeente om de Taalklas (en subsidie) per 01-01-2021 formeel 
over te dragen aan Stichting Proo in casu AZS De Vlieger. 
 

Op Koers 
 

Op Koers, gehuisvest in het VCO-gebouw ’t Schippertje naast De 
Wegwijzer, valt inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van Zeeluwe. 
Financieel wordt Op Koers bekostigd door Zeeluwe en de besturen 
die leerlingen verwijzen. Voor VCO betrof dit in 2021 zes leerlingen. 
VCO is penvoerder voor/van Op Koers. Tevens is het personeel in 
dienst bij VCO, of wordt extern ingehuurd door VCO.  
Per 31-12-2021 is Op Koers om diverse redenen opgeheven als 
onderwijszorgarrangement binnen Zeeluwe. Een deel van de 
leerlingen en een leerkracht zijn vanaf 1-1-2022 op onze 
Leonardoschool geplaatst. De zittende leerlingen die de 
ondersteuning van Op Koers hard nodig hebben, worden uiterlijk met 
ingang van 1 augustus 2022 op een passende school geplaatst. Binnen 
VCO zoeken we in 2022 naar een nieuwe vorm van arrangeren voor 
leerlingen met deze uitzonderlijke ondersteunings/zorgbehoeften. 
 

Leonardo - Voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs 
 

In 2018 is, onder aanvoering van de vijf besturen die voltijds HB-
onderwijs bieden (VCO, Codenz, SKO, Proo en CNS Nunspeet) een 
proces opgestart om het HB-onderwijs tot een gezamenlijke 
inspanning te maken van de bij Zeeluwe aangesloten schoolbesturen. 
Begin 2020 bleek dit spoor dood te lopen. De HB-besturen hebben 
toen besloten gezamenlijk verder op te trekken wat is uitgemond in 
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een alliantie gericht op de twee meest knellende vraagstukken: 
aannamebeleid en bekostiging. Een werkgroep werkt sinds eind 2020, 
onder begeleiding van een externe procesbegeleider, hiertoe een 
businesscase uit. Parallel hieraan heeft de alliantie  in 2021 inmiddels 
ook het gesprek met Zeeluwe hervat. Met deze nieuwe poging hopen 
we alsnog alle aangesloten besturen te verenigen rond het HB-thema 
om tot goede, helpende afspraken in de regio te kunnen komen.  
 

Onderwijsresultaten en eindopbrengsten 2020 

Vooropgesteld: eindtoetsen zijn niet bedoeld voor en niet geschikt om de schoolkwaliteit te bepalen. 

De uitslagen hebben echter wel degelijk waarde in het licht van de ontwikkel- en kwaliteitsgesprekken 

die binnen VCO gevoerd worden. Resultaten van eindtoetsen zijn te vinden op scholenopdekaart.nl. 

Sinds 2020 heeft de inspectie de wijze van beoordelen van de eindtoetsopbrengsten aangepast. De 

klassieke norm (maximaal 2 onvoldoende eindtoetsscores op rij binnen 3 schooljaren), is gesteld op 

het percentage kinderen dat over drie jaren een referentieniveau behaalt. Referentieniveau 1F dient 

te worden behaald door kinderen die naar vmbo (/havo) gaan en de kinderen die naar havo/vwo gaan, 

dienen te voldoen aan referentieniveaus 1S/2F. Ook is de normering niet meer gebaseerd op leerling- 

en schoolgewicht. De nieuwe schoolweging die is ingegaan in 2020, kijkt naast opleidingsniveau ook 

naar andere gezins- en schoolfactoren die de kans op een onderwijsachterstand vergroten.  

Met de nieuwe normering en beoordeling als onderleggers hebben we binnen VCO onze opbrengsten 

van afgelopen jaren opnieuw geanalyseerd. Ook hebben alle scholen hun eigen streefdoel (ruim boven 

de signaleringswaarde) geformuleerd voor zowel de komende toetsen als met terugwerkende kracht 

voor 2018 en 2019. Dit leidt tot het volgende beeld. 

   Gemiddelde over 3 jaar  Landelijk gemiddelde i.v.m. 
schoolwegingscategorie  

Signalerings-
waarden  

School   Schoolweging  
2020/2021  

Percentage 
1F  

Percentage 
1S/2F  

1F  1S/2F  1F  1S/2F  

Parel   28,41  96,6%  66,1%  96,6%  63,3%  85%  50,6%  

Baken   33,26  96,8%  58,3%  95,0%  55,1%  85%  41,5%  

Schakel   32,2  98,0%  60,3%  95,4%  57,9%  85%  43,5%  

Wegwijzer   28,11  96,2%  64,6%  96,6%  63,3%  85%  50,6%  

Brug   36,36  92,0%  33,3%  93,0%  49,5%  85%  35,7%  

Rank   25,98  98,0%*  68,0%*  96,8%  65,9%  85%  55,1%  

WAS   33,62  85,7%  41,3%  95,0%  55,1%  85%  41,5%  

Bron   28,83  97,9%  63,1%  96,6%  63,3%  85%  50,6%  

Triangel   28,32  96,0%  69,8%  96,6%  63,3%  85%  50,6%  

Leonardo  Onbekend              

Startblok   27,16  97,1%  63,3%  96,7%  63,3%  85%  52,1%  

DOK19 en 
Leonardo  

29,54  95,1%*  72,0%*  96,3%  62,1%  85%  49,0%  

TOELICHTING KLEUREN:  

> streefdoel   
> signaleringswaarde   

> signaleringswaarde  
>landelijk gemiddelde  
*=geen streefdoel bepaald   

> signaleringswaarde   
<landelijk gemiddelde   

< signaleringwaarde   

https://scholenopdekaart.nl/
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Dit beeld maakt duidelijk dat het percentage leerlingen VCO-breed dat 1F behaalt, ruim boven de 

signaleringswaarde ligt en dat de meeste scholen tevens boven hun eigen streefdoel uitkomen.  

 

Het percentage kinderen dat 1S/2F behaalt, is zowel op CBS De Brug als de Willem Alexanderschool 

lager dan de signaleringswaarde. Dit is geen verrassing voor ons. Bij CBS De Brug is hierop al per 2019 

geïntervenieerd middels een uitgebreid onderzoeks- en verbetertraject wat ook in 2022 doorloopt.  

Strakke monitoring van de brede opbrengsten wijst uit dat dit kwaliteitstraject haar vruchten afwerpt. 

Schoolteam en schoolleiding van De Brug blijven onverminderd inzetten op de schoolontwikkeling.  

Op de Willem Alexanderschool is met de aanstelling van een nieuwe directeur en IB’er een hernieuwde 

koers ingeslagen van verdere onderwijskundige verbetering. 

Passend onderwijs 

De VCO-scholen zijn op inclusie gericht voor de eigen wijk (thuisnabij onderwijs), en toegankelijk  voor 

alle leerlingen ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing. Uitgangspunt hierbij is dat de 

ouders respecteren dat hun kind onderwijs en (bege)leiding ontvangt wat christelijk geïnspireerd is en 

dat zij instemmen met een volledige deelname van het kind aan het onderwijs en de activiteiten die 

de school aanbiedt.  

Elke VCO-school streeft ernaar om alle leerlingen uit te dagen, uitgaande van hun mogelijkheden en 

rekening houdend met hun beperkingen. Zoals eerder in deze tekst benoemd, richten wij ons op een 

goede balans in de drie aandachtsvelden van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming (Gert Biesta). Daarbij hebben wij hoge verwachtingen van hen, elkaar en onszelf.  

Ons onderwijs is zo ingericht dat alle kinderen een passend aanbod of arrangement krijgen. Leerlingen 

met specifieke behoeften zijn van harte welkom. Indien we niet (meer) kunnen voldoen aan de 

specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften, dan zijn we hierover tijdig eerlijk en zoeken we met 

de ouders naar passende oplossingen binnen en/of buiten de eigen school. 

VCO ontvangt overheidsbekostiging in het kader van passend onderwijs middels de lumpsum en via 

het samenwerkingsverband Zeeluwe. Laatstgenoemde hanteert “het bestuursmodel” wat voor de 

aangesloten besturen inhoudt dat hen een maximale verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd voor 

de inzet van de ondersteuningsmiddelen en het, mede daarmee, realiseren van passend onderwijs. In 

lijn met deze verantwoordelijkheidsfilosofie en conform het financiële beleid van VCO, ontvangen de 

scholen al de hen toegekende structurele middelen via het bestuur, na aftrek van de onvermijdelijke 

en/of afgesproken schooloverstijgende uitgaven. Dat betekent dat de scholen een grote mate van 

autonomie en verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de inzet van deze middelen en ten 

behoeve van het realiseren van het passende onderwijs voor de aan hen toevertrouwde leerlingen. 

Het grote doel achter de keuzes die de VCO-scholen (en stichting) hierin maken, is het mogelijk maken 

van het op inclusie-gerichte onderwijs voor de eigen wijk waarbij er sprake is van een passend aanbod 

voor alle kinderen die de school bezoeken. Daarmee hebben de scholen de taak om, mede middels 

inzet van de toegekende middelen, te voldoen aan datgene wat gevraagd wordt onder de noemers 

‘basisondersteuning’ en ‘extra ondersteuning’.  

De basisondersteuning is gedefinieerd middels “De ijkpunten basisondersteuning” (Cor Hoffmans e.a.). 

Dit zijn eigenlijk dertien kwaliteitskenmerken of kernkwaliteiten:  
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1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

2. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

3. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen. 

4. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. Het personeel werkt continu aan 

hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

5. Voor leerlingen die een passend curriculum (is in de wet passend onderwijs geregeld) nodig 

hebben, is een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. 

6. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

7. Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school. 

8. De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg. 

9. De school heeft haar ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. 

10. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg. 

11. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur. 

12. De school heeft een effectief multidisciplinair overleg, gericht op de leerlingenzorg. 

De extra ondersteuning kan per school verschillen. De mogelijkheden, de grenzen en de ambities die 

de school op dit vlak heeft, beschrijft zij in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke jaarlijks wordt 

geactualiseerd en openbaar wordt gemaakt middels plaatsing op de schoolwebsite. 

De VCO-scholen hanteren vier niveaus van ondersteuning (terug te lezen in de SOP’s). 

Ondersteuningsniveau 1: Algemene preventieve zorg binnen de groep.  

De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen en gaat ervan uit dat leerlingen verschillende 

onderwijsbehoeften hebben. De leerkracht probeert het onderwijs af te stemmen op de 

verschillende onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de kinderen. De leerkracht observeert, 

signaleert en zorgt voor een regelmatige screening van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van 

zowel methode gebonden als niet-methode gebonden toetsen en observatielijsten. Na observaties 

van de leerlingen en signalering met behulp van toetsgegevens en verwerkingsresultaten, gaat de 

leerkracht over tot analyse en bijstelling van het onderwijs in de groep. Dat kan betekenen dat de 

leerkracht kiest voor een andere didactiek en/of leerinhoud.  

 

Ondersteuningsniveau 2:  Aanvullende ondersteuning in de school.  

Dit betreft kleine interventies in de school voor specifiekere vragen. Te denken valt aan de inzet van 

de remedial teacher, logopedist, klassenassistent, fysiotherapeut etc.  

 

Ondersteuningsniveau 3:  Speciale onderwijszorg in de school.   

De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs, de ondersteuning en de ontwikkeling van de 

leerlingen, maar heeft daarbij specifieke hulp (ambulante begeleiding) nodig. VCO onderhoudt 

daarvoor een breed netwerk van externe partners, waaronder Educare en Verschoorschool 

(organisaties voor SBO en SO), De Twijn en Centraal Nederland. Zij ondersteunen de VCO-scholen 

met raad en daad op het niveau van zowel leerling/groep als de leerkracht en de school. 

Veelal betreft het enkele leerlingen per school in de loop der jaren, wat vaak leidt tot eigen ‘leer- of 

begeleidingstrajecten’ ter aanvulling op of vervanging van het dagelijkse ritme en programma. Voor 

deze leerlingen wordt dan een ontwikkelperspectief (OPP) ontworpen door school en ouders. 

 

https://www.educare-harderwijk.nl/
https://www.verschoorschool.nl/
https://www.detwijn.nl/
https://centraalnederland.nl/
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Ondersteuningsniveau 4:  Zeer gespecialiseerde onderwijszorg buiten de ‘reguliere’ school.   

Dit is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen in het samenwerkingsverband of in de 

regio, zoals het Speciaal Basisonderwijs (SBO), het Speciaal Onderwijs (SO), het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) en het Praktijdonderwijs. De verantwoordelijkheid voor de leerling wordt dan 

overgedragen aan deze voorziening.   

Wat betreft de besteding van de middelen voor passend onderwijs in 2021 kan gesteld worden dat 

deze ten goede zijn gekomen aan de ondersteuning van leerlingen. Zo hebben een heel aantal scholen 

een plusklas, materialen of scholing ingezet voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.  

Individuele en specifieke trainingen zijn ingezet. Leraren zijn gestimuleerd om extra specifieke kennis 

en kunde te verwerven door hen, al dan niet in combinatie met de Lerarenbeurs, hiertoe te faciliteren 

middels (extra) studietijd.   

Een deel van de ondersteuningsmiddelen wordt ingezet om die leerkrachten met (opgedane, 

ontwikkelde) specifieke kennis en vaardigheden te faciliteren en te stimuleren om dit concreet in te 

zetten op klas- en/of schooloverstijgend niveau. Soms structureel, soms incidenteel, afhankelijk van 

de mogelijkheden en behoeften van de school/scholen en de betreffende collega’s.  

Vanzelfsprekend is een groot deel van de middelen besteed aan het inschakelen van ‘ogen en handen’ 

in de groepen. Denk hierbij aan onderwijs- en ondersteuningsassistentie, interne en externe coaches 

voor leerling en/of leerkracht, vakspecialistische ondersteuning, en dergelijke.   

De diverse netwerken binnen VCO (directeurenteam, IB-netwerk, netwerk gedragsspecialisten, 

netwerk taalleesspecialisten, netwerk rekenspecialisten) worden vanuit deze middelen gefaciliteerd. 

Een wens, met het oog op de werkdruk, is om VCO-netwerkbijeenkomsten onder schooltijd te laten 

plaatsvinden. Vooralsnog leidt dit tot een complexe en onoplosbare vervangingsproblematiek.  

Ook in 2021 hebben de VCO-scholen veel baat gehad bij de inzet van onze eigen GZ-psycholoog, die 

VCO middels detachering voltijds inhuurt via Educare. Zij biedt snel en kundig ondersteuning middels 

(extra) onderzoek, advisering en begeleiding, op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Tevens 

coördineert zij het netwerk voor gedragsspecialisten en traint en begeleidt hen. Met het oog op haar 

aanstaande pensionering begin 2022 hebben we vanaf augustus 2021 alvast een orthopedagoog-

generalist toegevoegd aan het O&K-team. Vanaf 1 januari 2022 is daarop aansluitend, uit eigen 

organisatie, een toegepast psycholoog bijgekomen. Op deze wijze kunnen we onze kwaliteitsambities 

ten aanzien van onderwijs en ondersteuning krachtig continueren. 

Naast het verder ontwikkelen van de interne kwaliteit van basis- en extra ondersteuning, heeft VCO in 

2021, in navolging van het Zeeluwe-ondersteuningsplan, opnieuw veel aandacht geschonken aan en 

tijd gestoken in het realiseren van het dekkende onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle 

kinderen binnen de lokale context van Harderwijk-Hierden. Dit dekkende aanbod kent vier domeinen: 

1. Voorzieningen   

2. Expertise    

3. Doorgaande lijnen 

4. Afstemming met gemeente 

 

Deze lokale verantwoordelijkheid vereist vanzelfsprekend een goede en structurele samenwerking 

tussen de bestuurlijke partners: onderwijs, gemeente en SWV Zeeluwe. VCO draagt hier actief aan bij.  
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Zo gaf de VCO-bestuurder in 2021 als voorzitter opnieuw relationele en inhoudelijke sturing aan het 

Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Harderwijk (BOPOH). 

De directeuren van VCO dragen actief en loyaal bij aan het directeurennetwerk Harderwijk. De drie 

grote besturen, waaronder VCO, leveren ieder een directeur voor het voorzitterstrio. 

Datzelfde actieve en loyale bijdragen geldt voor de Intern Begeleiders ten aanzien van het IB-netwerk 

Harderwijk, met de VCO-kwaliteitsmedewerker als kartrekker. Zoveel als mogelijk trekt zij hierbij op 

met de spelbepalers bij het CJG en Voortgezet Onderwijs.  

Tot slot leidt de VCO-psychologe het ‘ogennetwerk’, bestaande uit de diverse orthopedagogen en 

psychologen die werkzaam zijn bij de Harderwijker schoolbesturen.  

Visitatie 

Eind 2021 is de voorbereiding op een bestuurlijke visitatie opgestart. Deze vindt plaats in de eerste 

helft van 2022. 

Internationalisering 

VCO heeft geen beleid ten aanzien van het thema internationalisering. In 2021 hebben geen 

internationaliseringsactiviteiten plaatsgevonden. 

Onderzoek 

In 2021 heeft VCO geen specifieke onderzoeksactiviteiten ontplooid. Vanzelfsprekend laten wij ons op 

zowel stichtings- als schoolniveau in ons denken en handelen voeden en (mede) sturen door de meest 

actuele inzichten, conclusies en resultaten die ons door de collega’s in het (academische) 

onderzoeksveld worden aangereikt. In lijn met de aard en de opdracht van het primaire onderwijs, 

verrichten onze medewerkers zelf enkel lichte vormen van praktijkonderzoek t.a.v. onderwijs-, 

kwaliteits- en leerlingontwikkeling. 

Inspectie  

In 2021 heeft de inspectie twee VCO-scholen gevisiteerd in het kader van een themaonderzoek. 

School onderzoeksthema 

CBS De Triangel kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie 

CBS Het Startblok Effectieve tijdsbesteding in en buiten de klas 

 

De uitkomsten van deze themabezoeken dienen de onderzoekende taak van de inspectie. De 

verworven informatie helpt haar om beelden te schetsen van de staat van het landelijke onderwijs. 

Alhoewel dergelijke themabezoeken ook invulling geven aan de vierjaarlijkse bezoekplicht van de 

inspectie aan iedere school, spreekt de inspectie bij themabezoeken geen oordelen op schoolniveau 

uit en wordt daartoe ook geen schoolrapportage opgemaakt. Indien er onmiskenbare 

kwaliteitstekortkomingen worden geconstateerd tijdens het bezoek, breekt de inspectie het 

themabezoek af en komt op een later moment opnieuw langs voor een regulier schoolonderzoek. 

Daarvan is geen sprake geweest bij de themabezoeken aan VCO-scholen in 2021.  

In formele zin leveren de bezoeken onze scholen dan ook slechts beperkt inhoudelijke input op voor 

de eigen kwaliteitszorg. Grootste opbrengst is het feitelijke gegeven dat er geen tekortkomingen in de 

school- en onderwijskwaliteit zijn aangetroffen door de inspectie.  

https://www.poraad.nl/themas/goed-bestuur/professionalisering-schoolbesturen/bestuurlijke-visitatie
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Vanzelfsprekend stimuleren deze themabezoeken wel degelijk het kwalitatieve denken en handelen 

op de scholen. De teams bereiden zich immers goed voor op een dergelijk bezoek omdat iedere school 

graag wil tonen wat het op pedagogisch en/of onderwijskundig vlak te bieden heeft. Daarnaast wordt 

ieder schoolbezoek afgesloten met een feitelijke mondelinge terugkoppeling door de inspectie, waar 

een uiting van waardering (inclusief tips en tops) voor het presteren van deze school in doorklinkt.  

Het kwaliteitsbewustzijn wordt tot slot ook verscherpt door ter afsluiting met elkaar als (deel)team op 

het bezoek en de terugkoppeling te reflecteren, wat ten goede komt aan de verdere (kwalitatieve) 

ontwikkeling van de school. 

In 2021 hebben enkel themabezoeken bij scholen plaatsgevonden. In dit jaarverslag wordt dan ook 

niet verwezen naar opgeleverde inspectierapporten. 

Volgens de planning van de onderwijsinspectie kwam Stichting VCO Harderwijk-Hierden in 2021 in 

aanmerking voor een uitgebreid bestuurlijk onderzoek in het kader van het (vernieuwde) reguliere 

bestuurlijke toezichtkader 2.0. Gezien de Corona-omstandigheden, de achterstand in workload bij de 

inspectie en het feit dat de jaarlijkse risicoanalyse van de inspectie geen reden tot zorg aantoonde, 

heeft de inspecteur gekozen voor een uitgebreid voortgangsgesprek met de bestuurder. In dit open 

en goede gesprek is vooral aandacht besteed aan de voortgang van de thema’s zoals die ook aan de 

orde zijn geweest bij het vorige inspectiebezoek in 2020. Met name de ontwikkelingen ten aanzien van 

ons kwaliteitsbeleid en de daaruit groeiende kwaliteitscultuur hadden de aandacht van de inspecteur.  

Conform de aankondiging heeft dit diepgaande en (over en weer) positief-kritische gesprek niet geleid 

tot een inspectieoordeel of inspectieverslag. Wel is in overleg besloten om een inspectieonderzoek uit 

te gaan voeren op de Willem Alexanderschool. Dit zou plaatsvinden in december 2021 maar is door de 

corona-ontwikkelingen uitgesteld naar voorjaar 2022. 

Vanwege het doorschuiven van het bestuurlijk inspectieonderzoek (naar eind 2022 wellicht) heeft de 

bestuurder ervoor gekozen om in 2021 VCO aan te melden bij de POraad voor een bestuurlijke visitatie. 

Deze gaat plaatsvinden in de eerste helft van 2022. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

In het voorjaar van 2021 werd onverwacht veel geld aan het onderwijs toegezegd onder de noemer 

‘Nationaal Programma Onderwijs’ ter bestrijding van de opgelopen leerachterstanden van kinderen 

als gevolg van COVID-19. Pas na de zomervakantie waren details van de bedragen, voorwaarden en 

doelbestemmingen duidelijk. VCO heeft voortvarend ingezet op de gezamenlijke aanpak van dit NPO. 

Er is een projectleiding, onder aansturing van het Hoofd Onderwijs en Kwaliteit aangesteld die scholen 

ondersteunt en het proces bewaakt.   

 

Naast de doelbestemming die is gericht op het verkleinen van onderwijsvertragingen, zetten we 

binnen VCO ook in op duurzame onderwijsontwikkeling en leren van en met elkaar. Alle scholen 

hebben onder hoge tijdsdruk en werkdruk daartoe een QuickScan afgenomen en in april/mei een 

schoolscan opgesteld in ons kwaliteitsinstrument. In samenspraak hebben de directie, het team en de 

MR van elke VCO-school vervolgens een plan opgesteld. Waar mogelijk of nodig zijn ook ouders en 

leerlingen betrokken bij de totstandkoming van de plannen.    

https://www.poraad.nl/themas/goed-bestuur/professionalisering-schoolbesturen/bestuurlijke-visitatie
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VCO-scholen zetten in op de basisvakken door extra ondersteuning vorm te geven middels uitbreiding 

van de onderwijstijd (o.a. impulsklas op De Brug), effectievere inzet van begeleiding in kleine groepjes 

of individueel en de ondersteuning door OOP-ers of door klassen te verkleinen (menukaart onderdelen 

A, B en E). Hieronder valt ook een enkele externe, zoals een remedial teacher of vakdocent (Personeel 

Niet In Loondienst - PNIL). Van alle personele inzet bestaat 2,7% uit  PNIL. Daarnaast wordt begeleiding 

voor sociaal-emotionele ontwikkeling en de brede ontwikkeling ingezet door bijvoorbeeld meer 

aandacht voor executieve functies, cultuur, bewegen, extra lessen vanuit de Kanjertraining of 

specifieke interventies (menukaart C en D).  

Tot slot wordt veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering door teambrede of individuele 

nascholingstrajecten en de aanschaf van materialen ter ondersteuning van de uitvoering van het 

schoolprogramma. Dat gaat bijvoorbeeld om leesboeken, hardware en methodes.  

 

Bij de bovenschoolse en gezamenlijke inzet zijn het projectteam, de bestuurder, het DirecteurenTeam 

en de GMR betrokken. Voor schooljaar 2021-2022 is besloten om 25% van de toegekende NPO-

middelen schooloverstijgend te alloceren. Enerzijds om (nog niet) in te schatten werkgeversrisico’s af 

te dekken en een passende invulling te kunnen geven aan de administratieve- en 

projectondersteuning. Anderzijds om de ruimte te hebben voor eventueel gewenste 

schooloverstijgende interventies.  

Het overgrote deel van de NPO-middelen (75%) is rechtstreeks toegekend aan de scholen. De inzet 

daarvan is vormgegeven door de scholen zelf. Diverse scholen kwamen na het invullen van de 

schoolscan tot de conclusie dat zij extra wilden inzetten op respectievelijk rekenonderwijs, 

taal/leesonderwijs en feedback. Voor deze scholen zijn in gezamenlijkheid, vanuit het gezamenlijke 

budget, een rekenspecialist en een onderwijskundige aangesteld.   

 

Het projectteam monitort de uitvoering en opbrengsten van de inzet van NPO. Door uitval van 

personeel is de continuïteit van de uitvoering op de scholen niet haalbaar gebleken. Dit leidt er toe dat 

sommige plannen niet (geheel) of in gewijzigde vorm uitgevoerd zijn. Andere interventies lopen goed, 

kinderen profiteren daar van de ondersteuning. Op een aantal scholen zien we prachtige voorbeelden 

van spontane professionalisering ontstaan: leraren maken zich nieuwe pedagogische of didactische 

werkvormen eigen zoals spelend of bewegend leren, woordenschatmethodiek (LOGO3000) etc.  

Of de leerlingen ook op toetsen meetbaar profiteren van de interventies wordt in 2022 onderzocht.  

 

Vanwege een dalend VCO-budget voor formatie en op basis van de ervaringen rondom de NPO-inzet 

is inmiddels besloten om in schooljaar 2022-2023 bovenschools 5% van de NPO-middelen te alloceren 

en de scholen te voorzien van 95%.  

Personeel & professionalisering 

Toelichting 

“Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind”. Dat is het motto van VCO.  

Goed onderwijs wordt vooral gerealiseerd door vakbekwame medewerkers op ieder niveau in de 

organisatie. Leraren en schoolleiders voorop. We maken dankbaar gebruik van de talenten, kennis en 

ervaring van onze medewerkers en investeren volop in hun blijvende ontwikkeling en in de versterking 

van hun professionele rol in onze scholen. Daarnaast zijn we in 2021 blijven investeren in de lerende 

cultuur in én tussen de scholen (het “met en van elkaar leren”).  
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Deze investeringen in de personele kwaliteit wordt ondersteund door een proces tot herijking van het 

VCO-functieboek, waarin bekende en nieuwe functies worden beschreven en gewaardeerd naar de 

actualiteit, met een schuin oog naar de toekomstige ontwikkelingen (denk hierbij aan ‘anders 

organiseren’ onder invloed van het lerarentekort). Het definitieve VCO-functieboek is in maart 2021 

opgeleverd met instemming van de PGMR. 

Doelen en resultaten 

Doel/voornemen Beknopte toelichting 

IPB – CAO – kwaliteitszorg 
(SBP 5.4 – doelen 1 en 3) 

2019 2020 2021 

 

 

Conform de nieuwe CAO-PO 2019/2020 heeft VCO per 1-11-2020 zijn 
functieboek geactualiseerd t.a.v. de functies voor directie en 
Ondersteunend Onderwijspersoneel (OOP). Hierbij is gebruik 
gemaakt van de voorbeeldfuncties die de sociale partners hebben 
vastgesteld en zijn er enkele nieuwe functiebeschrijvingen  opgesteld 
en gewaardeerd door een gecertificeerd FUWA-PO-deskundige.  
VCO heeft daartoe een werkgroep Functieboek geïnitieerd bestaande 
uit 2 HRM-adviseurs, 2 schooldirecteuren en 2 leerkrachten (tevens 
PGMR). Zij hebben een actueel functieboek opgeleverd waarin is 
toegewerkt naar meerdere profielen per functiegroep , die  

• een logische opbouw vormen in de loopbaanontwikkeling; 

• en  daarmee perspectief bieden voor groei en professionalisering; 

• maar ook mogelijkheden bieden voor passende arbeid en 
beloning wanneer de functie niet meer passend is (demotie).  

 
In 2019 en 2020 was het functieboek al geactualiseerd betreffende de  
conciërges en onderhoudsmedewerkers, alsook het Onderwijzend 
Personeel (OP). In 2021 zijn nog een aantal extra 
functiebeschrijvingen opgesteld, gewaardeerd en met instemming 
van de PGMR bestuurlijk vastgesteld.  
 
Het definitieve functieboek is ondersteunend aan de onderliggende 
bedoeling om het personeel te blijven binden, boeien en ontwikkelen. 
Het functieboek biedt diverse functies in meerdere niveaus, waardoor 
VCO bovengemiddelde flexibiliteit biedt qua loopbaanmogelijkheden  
inclusief bijbehorende financiële waardering.  
 
Daarnaast heeft de werkgroep geconcludeerd dat er behoefte is aan 
aanvullend beloningsbeleid gericht op het mogelijk maken van 
passende(r) financiële waardering. Denk hierbij aan het toekennen 
van een incidentele en flexibele beloning in de vorm van bijvoorbeeld 
een gratificatie of een toelage.  
De werkgroep heeft het beloningsbeleid en bijpassende procedures 
en formulieren hiervoor opgesteld. Daarnaast is er ook een 
promotieprocedure vastgesteld om schaaltreden sneller te doorlopen 
of om een schaalpromotie te kunnen realiseren (vergelijkbaar met de 
vroegere functiemix).  
De GMR en het DTO zijn in juni 2021 akkoord gegaan met het 
ontwikkelde beloningsbeleid. De officiële startdatum van de regeling 
is gesteld op augustus, maar de eerste ervaringen zijn in de periode 
juni-augustus opgedaan in de context van ‘pilot’. Die toonde aan dat 
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de regeling beslist voorziet in de behoefte. Er is aan dertien personen 
een gratificatie toegekend en aan twee personen een toelage. 
Daarnaast hebben zeven medewerkers gebruik gemaakt van de 
promotieprocedure. Twee onderwijsassistenten hebben promotie 
gekregen naar een hogere salarisschaal en drie leerkrachten hebben 
promotie gekregen van schaal L10 naar schaal L11. Twee leerkrachten 
hebben een extra periodiek ontvangen. 
 

Ontwikkeling van 
strategisch 
personeelsbeleid gericht 
op binden, boeien en 
blijvend professionaliseren 
(SBP 5.4 - doel 2) 

2019 2020 2021 
 

Als gevolg van een tekort aan tijd en menskracht is er in 2020 en 2021 
tijdelijk een externe HRM-deskundige (8 uur/week) aan de staf 
toegevoegd. Zij heeft het proces begeleidt tot verdere ontwikkeling 
van het strategisch personeelsbeleid en heeft tevens concreet 
uitvoerend bijgedragen aan de hieruit voortvloeiende acties.  
 
In oktober 2020 is er een werkgroep “strategisch HRM” samengesteld: 
2 HR-adviseurs, 2 schooldirecteuren en 2 leerkrachten (tevens PGMR). 
In november heeft zij drie deelvisies opgeleverd (medewerkers, 
leiderschap en HRM) op basis van de onderwijskundige ambities zoals 
verwoord in het strategisch beleidsplan (SBP) 2018-2022 van VCO.  
Daarna heeft de werkgroep een aantal HR-thema’s vastgesteld die we 
in dit strategisch HRM-beleid gaan koppelen aan de doelen uit het 
SBP. Het HR-thema voor de komende jaren is (Ver-)Binden en Boeien.  
 
Dit thema is ook herkenbaar in de VCO-waarden: met elkaar 
verbinden, samenwerken en ontwikkelen geldt zowel voor leerlingen 
als medewerkers. Ook vanuit onze christelijke identiteit vinden we het 
belangrijk dat onze kernwaarden “Geloof , Hoop en Liefde” merkbaar, 
zichtbaar en voelbaar zijn binnen onze stichting in de manier waarop 
we met elkaar omgaan.  
 
Op deze wijze willen we de VCO-medewerkers stimuleren zich (meer) 
te verbinden aan de doelen van de organisatie. Die verbinding is 
vervolgens de katalysator onder ieders betrokkenheid en (intrinsieke) 
motivatie. Zo gaan we voor medewerkers die samen leren, hun kennis 
en vaardigheden vergroten, een onderzoekende houding hebben en 
eigenaarschap tonen.  
 
Wij zetten tevens fors in op het (ver)binden van nieuwe leerkrachten. 
Onder andere door LIO-ers betalen voor hun werkzaamheden en 
nieuwe leerkrachten actief te begeleiden en te coachen. Hiertoe is in 
2020 specifiek startersbeleid vastgesteld en wordt één en ander 
opgenomen binnen het beloningsbeleid. Verder biedt VCO ruime 
mogelijkheden m.b.t. professionalisering en ontwikkeling.  
 
In 2021 is een werkgroep gestart met het vernieuwen van de 
gesprekkencyclus. De koers wordt verlegd van ‘beoordeling’ naar 
‘waardering’ middels een op ontwikkeling gerichte gesprekkencyclus. 
Een eerste concept is geschreven; wordt vervolgd in 2022. 
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OP – professionalisering: 
samenhang persoonlijke 
ontwikkeling en school- of 
organisatieontwikkeling 
(SBP 5.4- doelen 5, 6, 7) 

2019 2020 2021 
 

Directeuren en IB’ers zijn ook in 2021 weer betrokken bij en getraind 
in het verder ontwikkelen en implementeren van het kwaliteitsbeleid 
binnen VCO.  
In 2020/2021 heeft iedere VCO-medewerker een voortgangsgesprek 
gevoerd met de leidinggevende waarbij afstemming van persoonlijke 
en schooldoelen centraal stond.  
 

Werknemers krijgen en 
nemen professionele 
ontwikkelruimte  
(SBP 5.4 – doelen 4 en 8) 

2019 2020 2021 
 

De VCO-scholen ontvangen het volledige professionaliseringsbudget 
dat de overheid ter beschikking stelt (minus de middelen voor de 
afgesproken bovenschoolse professionalisering). Uit de praktijk blijkt 
dit budget voldoende is voor wens en noodzaak.  
Tevens slagen we er redelijk in om medewerkers vrij te stellen van hun 
lesgevende taak t.b.v. het volgen van een cursus(dag) of opleiding 
(niet de financiën, maar het personeelstekort vormt het struikelblok).   
 
VCO zet ook in op het verhogen van opleidingsniveau van collega’s. 
Dergelijke professionalisering vormt vaak een zware belasting voor de 
collega, waardoor de drempel om hieraan te beginnen vaak als te 
hoog wordt ervaren. Als VCO maken we budget vrij om extra studietijd 
onder werktijd mogelijk te maken. 
 
VCO gebruikt de mogelijkheden van de Prestatiebox o.a. voor het 
faciliteren van het ‘leren van en met elkaar’. Hierbij worden leraren 
onder lestijd vervangen om elkaar in de eigen klassenpraktijken te 
kunnen consulteren. Door achteraf samen hierop te reflecteren, 
groeien de collega’s als het ware samen op in kennis en kunde.  
 
Met ingang van 2020 biedt VCO iedere medewerker de gelegenheid 
om gebruik te maken van een loopbaanscan/ontwikkeladviestraject 
door een deskundige loopbaancoach. Hiervan wordt met graagte 
gebruik gemaakt en men ervaart het als helpend/verrijkend. 
 

VCO-mobiliteitsbeleid  
(SBP 5.4 - doel 9) 

2019 2020 2021 
 

Mobiliteit wordt gestimuleerd, met oog en aandacht voor de 
betrokkenen. De grondtoon van het VCO-beleid is ”blijde mobiliteit”. 
We faciliteren collega’s om kennis te maken met een andere school, 
ter oriëntatie op een mogelijke scholenwissel. In 2021 heeft dit eraan 
bijgedragen dat 12 medewerkers een nieuwe start mochten maken 
op een andere school.  
De actualisatie van het mobiliteitsbeleid moet nog plaatsvinden. Dit 
krijgt plek in het proces betreffende het strategisch personeelsbeleid. 
  

Personeelstevredenheid 
(SBP 5.4 – doel 10) 

2019 2020 2021 
 

De vorige afname was in 2018. In de VCO-kwaliteitscyclus die in 2020 
is vastgesteld, is besloten het personeel (minimaal) tweejaarlijks te 
bevragen op welzijn, welbevinden, tevredenheid. Startend in 2022. 
 

Integraal leiderschap én 
DTO-lidmaatschap 
(SBP 5.4 – doel 11) 

2019 2020 2021 
 

Iedere VCO-directeur is integraal verantwoordelijk voor zijn school en 
de aansturing van het schoolteam. Daarnaast is hij/zij lid van het 
Directeurenteam. Dit DT adviseert het VCO-MT proactief m.b.t. de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het stichtingsbeleid.  
 
In 2020 heeft VCO in het functieboek twee nieuwe beschrijvingen 
voor de functie van directeur opgenomen die samenhangen met de 
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nieuwe salarisschalen. D11 is de schaal die past bij het profiel van een 
startende directeur of locatieleider. D12 is passend bij die van de meer 
ervaren directeur. Op één na zijn alle directeuren ingeschaald in D12. 
 
Eind 2021 heeft de D11-directeur haar schoolleidersopleiding positief 
afgerond en neemt zij haar medeverantwoordelijkheid als DT-lid. 
Daarmee komt zij in aanmerking voor het promotietraject voor D12. 
In 2022 zal dit haar beslag krijgen. 
 

Functiedifferentiatie  
(SBP 5.4 - doel 12) 

2019 2020 2021 
 

Op basis van gevolgde opleidingen, deskundigheid en gevoerde 
sollicitatiegesprekken zijn in 2021 drie leerkrachten, op grond van het 
nieuwe promotiebeleid, gepromoveerd van schaal L10 naar L11.   
 

Professionaliseringsbeleid 
(SBP 5.4 - doel 13) 

2019 2020 2021 
 

Er vindt veel stimulering vanuit bestuur, staf en directeuren plaats op 
dit vlak. De samenhang vanuit visie kan echter een stuk scherper. Dat 
hebben we in 2021 niet kunnen realiseren. Blijft staan voor 2022.  
 

RI&E is actueel 
(SBP 5.4 – doel 14) 

2019 2020 2021 
 

In 2019 hebben alle scholen de RI&E uitgevoerd, zijn de plannen van 
aanpak opgesteld en voorzien van positief advies van de MR’en en van 
de controlerend GGD-expert. Het Hoofd Bedrijfsvoering en 
Organisatie stimuleert en controleert de verdere uitvoering door de 
directeuren. Eind 2022 zal hij de volgende RI&E-cyclus opstarten. 
  

VCO hanteert korte lijnen 
met de arbodienst t.a.v. 
verzuim en begeleiding. 
(SBP 5.4 - doel 15) 

2019 2020 2021 
 

Met ingang van 1 september 2020 is de vaste verzuimconsulent van 
de arbodienst om de week op woensdag aanwezig op VCO-kantoor en 
daarmee toegevoegd aan de eigen staf. Zij is dan volledig beschikbaar 
voor de directeuren (tevens casemanagers) om hen te ondersteunen 
en (verder) te bekwamen in de verzuimbegeleiding.  
Het doel hierachter is tweeledig. Enerzijds hoopt VCO zo het verzuim 
op de korte termijn positief te beïnvloeden. Anderzijds is dit de aftrap 
voor een duurzame investering in onze verzuimaanpak.  
Omdat er nu veel intensiever overleg is tussen de verzuimconsultant 
en de directeuren en de HR-adviseur zijn er geen SMT-overleggen 
meer noodzakelijk. Daarnaast onderhouden de afdeling P&O en de 
directeuren zeer regelmatig contact met de vaste verzuimconsulent 
van de arbodienst, m.n. op casusniveau. Deze aanpak wordt 
gecontinueerd. 
 

Passend stafbureau in 
omvang en inrichting.  
(SBP 5.4 - doel 17) 

2019 2020 2021 
 

Eind 2019 is de Directeur Financiën & Beheer met pensioen gegaan. 
In zijn plaats zijn een medewerker financiën en een medewerker 
personeelszaken benoemd, beide wtf. 0,5. 
 
In 2020 is een externe beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit 
ingehuurd om de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid een boost te 
geven. We hebben vastgesteld dat deze inzet meer dan gewenst is. 
Wij prijzen ons gelukkig dat deze collega per augustus 2021 
beschikbaar bleek om voor wtf. 0,8 in vaste dienst te treden bij VCO.  
 
In 2021 is het contract met de tijdelijke medewerker P&O niet 
verlengd. Onze directiesecretaresse bleek geïnteresseerd en heeft 
deze vacature middels een promotietraject ingevuld. Vervolgens is 
een nieuwe directiesecretaresse benoemd per november 2021. 
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Per augustus 2021 is een orthopedagoog-generalist aangetrokken 
vooruitlopend op het aanstaande vertrek van de huidige psycholoog.  
Aanvullend is gekozen voor de benoeming van een toegepast 
psycholoog per januari 2022 (promotie vanuit eigen VCO-kring). 
 
Anno nu lijkt het stafkantoor in omvang en inrichting passend bij de 
VCO-organisatie zoals die er nu voorstaat. Vanzelfsprekend blijven we 
in onze dynamische organisatie scherp op de schooloverstijgende 
bezettingsbehoefte en -omvang. 
 

Verzuimpercentage 5%. 
(SBP 5.4 - doel 16)   

2019 2020 2021 
 

Het ziekteverzuimpercentage van VCO over 2021 bedraagt 5,4%. Ten 
opzichte van vorig jaar is het verzuim met 0,5% gedaald ondanks 
toenemende werkdruk(beleving). Ons streven naar de 5% is daarmee 
dichterbij gekomen.  
De werkgroep Vitaliteit gaat in 2022 het huidige verzuimbeleid én 
onze verzuimvisie evalueren en actualiseren (zie ook doel 15). 

 
 

ziekteverzuimpercentage 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Basis Onderwijs landelijk 6,20 5,90 5,90  5,70 5,70 volgt 

Stichting VCO 4,97 5,08 5,9 5,82 5,94 5,4 

       

Het Startblok 5,44 2,34 3,89 12,45 7,21 4,37 

Willem Alexander 3,32 11,48 9,39 13,91 11,04 2,90 

Het Baken 5,44 8,27 4,65 4,59 1,51 1,78 

De Brug 8,01 9,82 8,87 5,22 4,06 7,54 

De Schakel 4,61 4,87 8,17 6,43 8,51 7,79 

DOK 19 4,8 0,99 7,24 1,78 3,87 1,69 

Het Leonardo onderwijs     0,34 0,07 0,53 0,26 

De Rank 3,18 3,68 0,22 0,93 2,03 7,91 

De Triangel 5,32 2,29 5,46 5,11 7,15 9,70 

De Wegwijzer 2,19 6,45 8,73 6,55 9,06 6,92 

VCO-kantoor 5,18 5,94 4,11 0,78 2,07 1,76 

De Bron 4,47 4,3 4,48 8,31 10,04 6,02 

De Parel 5,75 6,45 9,68 0,7 1,15 2,03 

Handboeken F&B en P&O 
(SBP 5.4 – doel 18) 

2019 2020 2021 
 

In 2021 heeft een stagiair van de opleiding accountancy als 
afstudeeropdracht succesvol het handboek m.b.t. de administratieve 
organisatie voor de afdelingen Financiën & Beheer en Personeel & 
Organisatie opgeleverd. Prachtige win-win-opbrengst. 
 

Opbrengstgericht 
schoolleiderschap 
(SBP 5.4 – doel 19) 

2019 2020 2021 
 

Iedere directeur is een actief opbrengstgericht leider in afstemming 
met het MT en IB. In 2021 is opnieuw geïnvesteerd in de 
onderwijskundige tandems directeur-IB’er. Onder andere door een 
tweedaagse met alle tandems (gelukkig kon het fysiek), waarbij de 
verbeter- en kwaliteitsgerichte cultuur centraal stond.  
Ook is in 2021 gestart met een in company-training ‘auditeren en 
visiteren’. Hieraan nemen alle directeuren deel, vergezeld door een 
collega uit het eigen team. 
 

Registratie Directeuren 
(SBP 5.4 - doel 20) 

2019 2020 2021 
 

Alle VCO-directeuren zijn RDO’er.  In 2021 hebben allen werk gemaakt 
van hun (her)registratie. Dit is een vast gespreksthema tijdens de 
persoonlijke voortgangsgesprekken met de bestuurder.  
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Registratie leraren 
(SBP 5.4 - doel 21) 

2019 2020 2021 

 
 
 

De verplichte registratie is door de minister van onderwijs 
ingetrokken. Het is daarmee aan het individuele personeelslid of 
hij/zij deelneemt aan het vrijwillige register. VCO heeft in 2019 
besloten hierop niet te sturen (we zijn geen fan van de verplichtende 
aanpak) en de ontwikkelingen af te wachten. 
 

Samen Opleiden 
(SBP 5.4 – doelen 22tm26) 

2019 2020 2021 

 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
- Partnerschap SCOPE → 
rondom hogeschool VIAA 
Zwolle 
- Partnerschap in Onderwijs 
en Opvoeding (POO) → 
rondom hogeschool Marnix 
Utrecht 
- Partnerschap Samen 
Opleiden (PSO) → 
rondom hogeschool 
Windesheim Zwolle/Almere  

De VCO-scholen zijn aangesloten bij één van de drie partnerschappen.  
 

Onze SCOPE-scholen De Parel, De Bron en Het Startblok voldoen aan 
de eisen die gesteld worden aan een opleidingsschool en tonen de 
hierbij passende proactieve houding en verantwoordelijkheid.  
De Parel en De Bron hebben een positieve her-audit gehad in het 
najaar van 2021, waarmee er doorontwikkeld kan worden.  
Voor De Wegwijzer staat de eerste audit gepland in voorjaar 2022. 
Het overgrote deel van de leerkrachten van de Wegwijzer is in 
2021 opgeleid tot WerkPlekCoach.  
 
Onze POO-scholen voldoen deels aan de certificeringseisen en de 
hierbij passende proactieve houding en verantwoordelijkheid.  
De Brug is in voorjaar 2021 succesvol gecertificeerd.  
In 2022 volgen Leonardo, De Schakel en DOK 19.  
Op iedere POO-school is een schoolopleider (sol) beschikbaar.  
Per jaar vindt er driemaal overleg plaats met sol, bovenschoolse SOL 
en relatiebeheerder. De SOL werkt eraan om de invulling hiervan 
meer te richten op intervisie en professionalisering, zodat dit door de 
school-sols doorvertaald kan worden naar de mentoren.  
 
Onze SO&P-scholen, De WAS en De Rank, hebben goede eerste 
stappen gezet als convenantpartner. Het overgrote deel van de 
leerkrachten is opgeleid tot mentor. Zij staan daarmee nog aan het 
begin van de route richting het zijn van een goede opleidingsschool.   
 
In ieder partnerschap is de bovenschoolse schoolopleider (SOL) de 
spin in het web, de aanjager, kartrekker, de communicator, de overall-
coach en de adviseur. VCO heeft deze rol voor de drie 
partnerschappen belegd bij één en dezelfde collega. In 2019 heeft zij 
de opleiding hiertoe succesvol afgerond. Zij begeleidt alle scholen bij 
hun (verdere) ontwikkeling als opleidingsschool en het voldoen aan 
de opdracht waaraan we ons verbonden hebben.  
Inmiddels zijn de VCO-medewerkers zich er steeds meer van bewust 
dat het Samen opleiden gaat over het blijvend opleiden en 
professionaliseren van iedereen binnen de school (zie ook het doel 
‘startende leerkrachten’ hierna).  
 
De VCO-leerkrachten nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid 
voor en handelen naar het zijn van een opleidingsschool, mede omdat 
zij zien dat zij hiermee daadwerkelijk bijdragen een de op- en 
begeleiding van hun werkelijke aanstaande collega’s.  
Het samenspel van (bovenschoolse) SOL  en directeuren is hierbij 
essentieel. Deze krijgt steeds meer vorm, doordat het Samen 
Opleiden letterlijk en figuurlijk meer op de agenda wordt gezet.  
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Samen Begeleiden 
(Startende leerkrachten) 

“Samen Begeleiden” bouwt verder op het “Samen Opleiden”.  
In juni 2020 heeft het Directeurenteam ingestemd met het beleid 
“Samen Begeleiden” en bijbehorend begeleidingsplan voor startende 
leerkrachten, welke zijn opgesteld door een werkgroep (HR adviseur, 
voorzitter DT, Schoolopleider en 2 betrokken seniorleerkrachten).  
 

De ondersteuning die de startende leerkrachten ontvangen, bestaat 
uit intervisie en coaching on the job.  
In 2021 zijn er twee intervisiegroepen van startende 
leerkrachten gestart. Deze bestaan uit maximaal 4 leerkrachten en 
komen jaarlijks vijfmaal bijeen.  
Een vast onderdeel van deze intervisiemomenten wordt gevormd 
door eigen ingebrachte casussen. Middels handelingsmethodieken 
worden deze casussen ‘afgepeld’ ten behoeve van de persoonlijke 
beroepsontwikkeling. De invulling van de intervisiemomenten wordt 
telkens bijgesteld naar gelang de ervaringen en behoeften van de 
deelnemers en begeleiders. 
Naast de intervisie krijgt elke startende leerkracht, naar aanleiding 
van de eigen leervraag persoonlijke coaching on the job van de SOL 
en/of interne leerkrachtcoach. De intervisie en coaching hebben tot 
doel om het reflecterend vermogen van de startende leerkracht te 
vergroten en daarmee de eigen professionele ontwikkeling. 
 
Tot slot ontvangen de startende leerkrachten vanaf 2022 in het 
begeleidingspakket ook nog twee masterclasses.  
 

Bevoegdheid 
bewegingsonderwijs 

VCO kiest voor leraren die allen bekwaam én bevoegd zijn tot het 
aanbieden van bewegingsonderwijs. In het beleid is uitgewerkt dat 
alle niet-bevoegde VCO-leraren binnen de eerste drie jaren van hun 
vaste benoeming bereid moeten zijn de gymopleiding te volgen. Een 
anderhalf jaar lang durende, intensieve, opleiding. Dit vraagt veel van 
de personeelsleden. Op dit moment kunnen scholen zelf kiezen of ze 
van hun werkdrukmiddelen een vakleerkracht bewegingsonderwijs 
inhuren. Wegens gebrek aan financiële mogelijkheden is dit (nog) 
geen VCO-brede keuze.  
In komende jaren willen we het huidige VCO-beleid (alle leerkrachten 
bewegingsbevoegd) evalueren met oog op gewenste aanpassingen 
en/of verbeteringen.  
 

Wervingsactiviteiten 
 

VCO krijgt de reguliere (vervangings)vacatures nog altijd gevuld met 
nieuwe collega’s of met interne collega’s die (tijdelijk) bereid zijn tot 
het uitbreiden van werkuren. Desondanks voelen wij de druk op het 
personeelsbestand gestaag toenemen. Kortdurende vervangingen 
stellen ons voor steeds urgenter uitdagingen. 
VCO neemt daarom proactief deel aan alternatieve en/of innovatieve 
pogingen om nieuw personeel voor het (VCO)onderwijs te werven. Zo 
staan wij met de neus vooraan bij de instanties/opleidingen en de 
regio-activiteiten in het kader van zij-instroom. We investeren fors in 
het ‘omscholen’ van beschikbare kandidaten. Hiertoe is binnen VCO 
een werkgroep ‘zij-instroom’ (pro)actief bezig. Het zij-instroombeleid 
is in 2020 vastgesteld. 
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Eén officiële zij-instromer heeft in 2020 haar pabo-diploma behaald 
en is zeer gemotiveerd aan het werk bij één van onze scholen.  
Daarnaast heeft VCO zeven medewerkers in dienst als zij-instromende 
leerkracht of als onderwijsassistent die ondertussen bezig zijn met de 
deeltijdpabo. Vier van deze medewerkers staan al als leerkracht voor 
de groep en twee van hen hebben in 2021 hun PABO-diploma 
behaald.  
Op deze manier biedt VCO mogelijkheden aan OOP-collega’s en zij-
instromers om hun pabo-diploma te behalen. En VCO legt het 
natuurlijk ook geen windeieren: het levert ons aanwas van leraren op 
die zich met de organisatie verbonden voelen vanwege de investering 
die VCO in hen doet qua opleidingskosten en tijdsmogelijkheden.  
 
VCO investeert fors in het deelnemen aan netwerken en het 
onderhouden van relaties die van waarde kunnen zijn voor de werving 
van (nieuw) personeel. Het “Samen Opleiden” (zie hierboven) is 
daarvan het beste voorbeeld.  
In de persoon van de bestuurder, Hoofd Onderwijs en Kwaliteit, 
P&O’er, SOL en een directeur, neemt VCO sinds 2019 actief deel aan 
het, door de minister deels gesubsidieerde, proces “Regionale Aanpak 
Personeelstekort”.  
Het op deze manier actief participeren, heeft twee doelen.  
Enerzijds zien we de noodzaak van het bestuursoverstijgende 
(regionale) bundelen van krachten in de strijd tegen het lerarentekort. 
Anderzijds streven we naar bekendheid in de brede regio als actieve, 
boeiende, personeelsgerichte organisatie, die veel te bieden heeft 
voor aanstaande (of zij-instromende) leraren.  
We ervaren het effect ervan… “VCO, die club van #jijdoetertoe!” 
 
Gezien de aanhoudende (en toenemende) druk op de lerarenmarkt, 
blijft dit thema één van de hoogst genoteerden op de prioriteitenlijst 
van VCO. 
 

Inval en vervanging Om te kunnen voldoen aan de vervangingsbehoefte benoemen we 
jaarlijks een aantal mensen in de vaste vervangerspool middels een 
contract met vaste uren. Een aantal scholen heeft zo in principe een 
vaste pooler. 
In 2021 is het bijna onmogelijk gebleken om de VCO-vervangerspool 
gevuld te houden. Vaak is het wel een mooie manier om LIO’ers 
aansluitend een contract te kunnen bieden. Op deze manier doen zij 
veel ervaring op en leren zij de VCO-scholen snel en goed kennen. De 
ervaring leert echter dat de poolers al snel doorstromen naar 
formatieve vacature in (en buiten) onze scholen. Daarnaast merken 
we dat de invalpool steeds minder aantrekkelijk wordt voor de 
starters; zij hebben immers ruime keuze, ook buiten VCO. 
De (begrotings)omvang van de pool blijft ook in 2022 ongewijzigd. We 
blijven actief werven, met name onder en via de studenten in onze 
opleidingsscholen, door hen een zo interessant mogelijk perspectief 
te bieden.  
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Digitaliseringsproces  

 

VCO streeft naar een stafkantoor wat passend is bij de behoeften en 
omvang van de organisatie. In dit groeiproces is besloten om de intern 
georganiseerde financiële en personele administratie ‘papierloos’ en 
efficiënter te maken door te digitaliseren. Een werkgroep heeft deze 
uitdaging in 2020 aangepakt.  Met als resultaat dat per 1-1-2021 de 
financiële administratie verloopt via het digitale systeem van Visma.  
 
De Personeels- en salarisadministratie volgt in fasen. Per augustus 
2021 wordt alle uitgaande correspondentie digitaal verstuurd.  
Per maart 2022 kunnen de arbeidscontracten ook digitaal 
ondertekend worden.  
Verder worden in 2022 alle personeelsdossier gedigitaliseerd.  
 

HR-schoolgesprekken De HR-adviseur en het Hoofd Onderwijs en Kwaliteit hebben eind 
2021 voor het eerst HR-gesprekken gevoerd met elke directeur. 
Thema’s daarbij zijn: vlootschouw, professionalisering, teamcultuur, 
starters/stagiaires/nieuwe medewerkers, mobiliteit, welzijn en 
welbevinden personeel, NPO-inzet, formatie en knelpunten. Vanuit 
de positief-kritische feedback van betrokkenen blijkt dit gesprek 
werkelijk van toegevoegd waarde te zijn. Een blijvertje dus. 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

VCO is financieel gezond en de leerlingenprognoses zijn licht dalend voor de komende jaren. We zijn 

daarmee in staat om de werkgelegenheid voor alle VCO-medewerkers te garanderen. Met de 

dynamische en tekortschietende ‘lerarenmarkt’, blijven we zelfs fors inzetten op het werven, binden, 

boeien en ontwikkelen van personeel.  

VCO staat beslist niet alleen in deze uitdaging en we zijn er dan ook van overtuigd dat, in het verlengde 

van alle eigen inspanningen hiertoe, wij de duurzame(re) oplossingen kunnen vinden in de 

samenwerking met anderen. VCO trekt daarom (vooral op het bestuurlijke vlak) intensief op met 

collega-besturen in de wijde regio. Samen werken we op proactieve, creatieve en innovatieve wijze, 

aan de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Onder andere binnen de RAP (Regionale Aanpak 

Personeelstekort). VCO participeert volop in deze omvangrijke “wervende beweging”. Daarnaast blijft 

VCO actief op de ‘zij-instroommarkt’ en blijven we het onderwijsondersteunend personeel (in eigen 

gelederen en daarbuiten) uitdagen tot het doorontwikkelen richting leraarschap.  

Ondanks al deze inspanningen in 2021 (en de komende jaren), zien wij de realiteit van het té grote 

lerarentekort onder ogen. Er zijn de komende jaren domweg te weinig leraren beschikbaar om het 

onderwijs te kunnen blijven organiseren zoals we dat gewend zijn.  

Naar analogie van Einsteins wijsheid “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”, zullen 

we intern dan ook het meer innoverende gesprek met elkaar aangaan. In den lande spreekt men dan 

vooral over “anders organiseren”. Omdat deze noemer vooral het ‘what en how’ betreft, voegen wij 

er binnen VCO de ‘why’ aan toe en spreken wij over “anders kijken, anders organiseren”. In het kader 

van deze insteek, participeert VCO, in de persoon van in ieder geval de bestuurder, zeer actief in de 

diverse netwerken en ontwikkelgroepen die zich, op allerlei niveaus in het land, hiermee bezighouden. 
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Beleid rondom en uitkeringen na ontslag 

Het bestuur verwacht op basis van de meerjarenbegroting de eerstkomende jaren geen gedwongen 

afscheid te hoeven nemen van personeel. Wanneer een personeelslid in het functioneren tekortschiet, 

wordt er allereerst fors ingezet op verbeterinterventies middels interne en/of externe begeleiding en 

coaching. De begeleiding kan ook bestaan uit dienstverlening door maatschappelijk werk en 

bedrijfsarts en, indien geïndiceerd, door het laten uitvoeren van onderzoeken naar de geschiktheid 

voor de functie. Mocht blijken dat iemand niet langer geschikt is voor zijn functie dan onderzoekt VCO 

altijd eerst de mogelijkheden tot herplaatsing binnen de organisatie. Op deze manier zijn al een aantal 

leerkrachten nu als onderwijsassistent aan het werk binnen VCO. Al deze maatregelen worden ingezet 

om te voorkomen dat een collega moet instromen in een uitkeringssituatie. Mocht een werknemer 

toch in een uitkeringssituatie terecht komen, dan vraagt VCO het participatiefonds om de uitvoering 

van een instroomtoets, zodat de kosten van de uitkering niet ten laste van VCO komen.  

Verantwoording werkdrukmiddelen 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 ontvangt elke school via het schoolbestuur de financiële middelen 

voor werkdrukvermindering. Ook in 2021 heeft ieder schoolteam zich gebogen over de besteding 

ervan. Dit bestedingsplan is vervolgens ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de 

MR (PMR). Elke PMR heeft zijn goedkeuring gegeven aan het bestedingsplan.  

In onderstaand overzicht is aangegeven waaraan de werkmiddelen in 2021 zijn besteed. 

2021

€

Personeel 552.412   

Materieel -            

Profesionalisering 545           

Overig -            

552.956   
 

De werkdrukmiddelen zijn naast extra leerkrachten voornamelijk besteed aan de inzet  van 

onderwijsassistenten. Ook zijn er niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te 

verminderen. Bijvoorbeeld het taakbeleid is kritisch onder de loep genomen voor een betere en 

duidelijkere taakververdeling, maar ook het schrappen van taken die niet tot de core-business horen 

van de leerkracht. Daarnaast wordt gestreefd om de administratieve lasten te verminderen met behulp 

van inzet van  ICT. Er wordt aandacht besteed om de teamgeest en saamhorigheid te bevorderen, zoals 

feedback geven en ontvangen (ook positief = waardering), interesse tonen en elkaars talenten 

benutten.   

Huisvesting & facilitair 

Toelichting 

Deze afdeling heeft zich, zeker ook in coronajaar 2021, uiterst dienstbaar en doelmatig ingezet ten 

behoeve van het primaire onderwijsproces. De focus is gericht op het behouden of verbeteren van 

uitstraling, hygiëne, ventilatie en functionele inzetbaarheid van alle schoolgebouwen. Daarnaast is 
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geïnvesteerd in de onderwijskundige en veiligheidseisen die gesteld worden aan onze 

schoolgebouwen. 

Doelen en resultaten 

Doel/voornemen Beknopte toelichting 

Duurzaam Meerjaren 
OnderhoudsPlan (DMOP) 
(SBP 6.4 – doel 7) 

2019 2020 2021 
 

Het DMOP omvat verbouw- en verbetermaatregelen ten aanzien van 
de energieprestatie en het binnenmilieu. Binnen het DMOP worden de 
opbrengsten van energetische verbetermaatregelen  afgezet tegen de  
extra kosten van deze maatregelen en eventuele verbetermaatregelen 
in het binnenmilieu. Op grond hiervan hebben wij in 2020 wederom de 
kwaliteit van onze gebouwen verbeterd. 
 
In 2020 is er een vernieuwde opzet gerealiseerd van het DMOP.  
De DMOP zal tot en met 2024 worden gevolgd en uitgevoerd.  
In 2021 zijn de geplande actiepunten uitgevoerd conform de planning. 
 

Toereikende ICT-
voorzieningen en 
passende ICT-
toepassingen 
(SBP 6.4 – doelen 8 en 9) 

2019 2020 2021 
 

In 2020 zijn de werkomgevingen vernieuwd. Enerzijds in lijn met 
geplande strategische keuzes, anderzijds ingegeven door COVID-19.  
Zo zijn alle lokalen voorzien van een touchscreen met toebehoren 
middels een groots Europees aanbestedingstraject. Tevens is een 
tweede forse aanbesteding opgestart ten behoeve van de aanschaf van 
nieuwe devices voor de leerlingen.  
In 2021 heeft de gunning plaatsgevonden en zijn de nieuwe devices 
succesvol ingevoerd in de scholen.  
 
Een aantal ICT-coördinatoren van VCO-scholen heeft het initiatief 
genomen tot de VCO-ICT-bouwplaats. Een eigen ‘academy’ van, voor 
en door VCO-professionals waarin kennis en vaardigheden worden 
gedeeld en vergroot middels trainingen en webinars.  Gezien de 
deelnemersaantallen en het enthousiasme tijdens en na afloop van de 
sessies, blijkt het succesformule te zijn! 
 
Natuurlijk valt er op dit vlak nog genoeg te wensen en te ontwikkelen 
over. Onderwijsondersteuning middels ICT blijft een belangrijk thema 
voor VCO. We zijn echter zeer tevreden met en dankbaar voor de 
huidige stand van zaken. 
  

Duurzaamheid in MOP 
(SBP 6.4 – doel 10) 

2019 2020 2021 
 

In lijn met de hele samenleving is duurzaamheid een ‘hot’ thema 
binnen VCO. Sinds het kick-off-jaar 2020 onderscheiden wij hierbij de 
sub-thema’s welzijn, gebouwenbeheer en energie, met specifieke 
aandacht voor de werknemers, het klimaat en ons onderwijs.  
 

Duurzaamheid begint bij ander gedrag en daarmee bij onze meest 
basale keuzes. Daarom zijn we een stuk kritischer geworden ten 
aanzien van de aanschaf van de (leer)middelen en materialen. Bij alles 
wat er wordt aangeschaft kiezen wij  zoveel mogelijk voor 
levensduurbestendige materialen en streven we naar hergebruik van 
of te hergebruiken materialen en leermiddelen.  
 
Grotere duurzaamheidsslagen hopen we te behalen middels 
investeringen in energiebesparende maatregelen.  
Bij de VCO-scholen zijn: 
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- update LED-verlichting; 
- bij twee gebouwen zijn de kleinverbruik watermeters 

veranderd; 
- riolering en hemelwaterafvoer veranderd; 
- twee scholen zijn de daken gerenoveerd en bij geïsoleerd. 

  

Optimale 
onderwijsproces-
ondersteunende 
materialen 
(SBP 6.4 – doel 11) 

2019 2020 2021 
 

Alle VCO-scholen werken constant aan de doorontwikkeling van de 
onderlinge samenhang in didactische visie, leerkrachthandelen, 
leermiddelen en technische voorzieningen. Dit is nodig om de juiste 
context te creëren voor steeds meer gepersonaliseerd leren. Iedere 
school heeft hierin een eigen historie, visie en tempo. Met als gevolg 
een toename van diversiteit t.a.v. de behoefte aan ondersteunende 
leermiddelen. Dit is terug te zien in de investeringsbegroting. 
 

Tevredenheid t.a.v. 
schoonmaak en hygiëne 
in scholen 
(SBP 6.4 – doel 12) 

2019 2020 2021 
 

Ook in 2021 heeft VCO ingezet op het beheer van leef- en werkmilieu 
in en rondom onze scholen. Iedere school beschikt over een eigen 
facilitair medewerker die, onder leiding van de schooldirecteur, 
uitvoering geeft aan de schoonmaak. Per school is een 
instructieschema opgesteld, waarin vermeld is wat, wanneer, waarmee 
en hoe er schoongemaakt moet worden. Waar nodig wordt het 
schoonmaakpersoneel begeleid in het functioneren. In 2020 en 2021 
was daartoe meer aanleiding dan normaal. Grotendeels is dit succesvol 
verlopen, in een enkel geval leidde het tot afscheid nemen van elkaar.  
 
Ook in 2021 is, met het oog op de gezondheid en het ontlasten van de 
medewerkers, gekozen voor de inzet van een extern bedrijf. Deze 
maakt dagelijks (corona)rondes langs de scholen, met speciale 
aandacht voor de natte groepen, deurklinken, entrees, enz.  
Ook zijn alle scholen centraal voorzien van de nodige coronamaterialen 
(desinfectiedoekjes, zeep etc.) voor in de groepen. Voor de extra 
gemaakte kosten maakt VCO gebruik van een subsidiemogelijkheid via 
het RAP-samenwerkingsverband. 
  

Veiligheidsbeleving fysiek 
(SBP 6.4 – doel 13) 

2019 2020 2021 
 

VCO heeft het welzijn van de medewerkers hoog in het vaandel staan. 
Dit maakt dat veel aandacht van staf en directeuren uitgaat naar de 
zaken die bijdragen aan een veilig en gezond klimaat in de scholen. 
Denk daarbij aan RI&E, ARBO, ventilatie, voeding (gezonde school), 
goede werkplekken, licht (natuurlijk/kunstmatig), ect. Uit alle feedback 
blijkt een ruime mate van tevredenheid binnen VCO. 
  

Ventilatie-instructie 
medewerkers 

Alle medewerkers hebben in 2020 en 2021 instructie ontvangen v.w.b. 
de ventilatie in de lokalen van de scholen. Alle lokalen zijn voorzien van 
daarbij helpende CO2-meters. 
  

Peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang 

Alle VCO-scholen hebben de kinderopvang goed georganiseerd in 
samenwerking met SKH, Doomijn of Prokino. Hetzij binnen het eigen 
gebouw, hetzij in de nabijheid van de school.  
Er zijn in 2021 nieuwe contracten met aanbieders afgesloten (o.a. 
Leonardo en WAS). De andere contracten zijn herzien in 2021 of 
worden herzien in 2022.   
 
In 2022 heeft VCO een vervolg gegeven aan lopende gesprekken met 
collega-besturen, opvangpartners en gemeente, ter verbetering van de 
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verbinding en kwaliteit tussen opvang en onderwijs. Dit naar volle 
tevredenheid van zowel de medegebruikers als de gemeente. 
 

 Cv-installaties  Er zijn een aantal verwarmingsinstallaties vernieuwd en geïnstalleerd 
volgens de NEN-normering, waarbij nu alle scholen voldoen aan de 
NEN-normering.  
 

Ventilatiesysteem 
scholen 

Ook los van COVID-19 is het binnen VCO geen enkele vraag of een 
gezond en prettig binnenklimaat bijdraagt aan ieders welzijn en 
welbevinden (en daarmee aan de kwaliteit van onderwijs). We willen 
hierin graag nog veel grote verbeterslagen maken, maar dit stelt ons 
vanzelfsprekend voor een serieuze financiële uitdaging aangezien de 
rijksbekostiging juist op dit vlak al jarenlang enorm tekortschiet. Dat 
laat onverlet dat iedere kans wordt aangegrepen om de meest 
noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Gezien de enorme 
investeringen en de beperkte subsidiemogelijkheden zijn uitgaven voor 
het verbeteren van het ventilatiesysteem voorlopig opgeschort.  
  

CO-2 
 

Alle (resterende) groepslokalen zijn in 2020 voorzien van een “Atal 
CO2-meter”. Enerzijds als hulpmiddel voor de leerkracht/klas om de 
kwaliteit van de lucht te kunnen monitoren en daarop te reageren 
middels de ventilatiemogelijkheden.  
Tevens hebben deze Venti-lights het onderzoek in 2020 (zie kopje 
hierboven) mogelijk gemaakt. Drie essentiële parameters zijn, viermaal 
daags gedurende drie weken in elk lokaal gemeten en genoteerd:  
• het gehalte van de kooldioxide (PPM); 
• de relatieve luchtvochtigheid in percentage (RH); 
• omgevingstemperatuur (T°). 
Het CO2 gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts Per Million). Een goede 
kwaliteit binnenlucht bevat minder dan 1000 PPM. Als grenswaarde 
wordt (ook door VCO) 1200 PPM gehanteerd.  
 
De CO2-concentratie blijft volgens het onderzoek bij een groot aantal 
van onze lokalen onder de gestelde waarden. Daar waar de 
concentratie te hoog bleek, zijn maatregelen getroffen (betere 
ventilatie, verwijderen van gordijnen, etc.). 
 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het klimaatakkoord Parijs raakt ook VCO. Gezien de omvang van ons stafkantoor en de werkbelasting 

van bestuur, stafleden en directeuren, kunnen wij beperkt eigen tijd en mankracht vrijmaken voor dit 

thema. Desondanks hebben we eind 2019 besloten om het thema een stuk hoger op onze 

huisvestingsagenda te plaatsen dan we ons oorspronkelijk hadden voorgenomen (SBP 6.4 – doel 10). 

In 2020 en 2021 hebben we kennis opgedaan omtrent de verduurzaming van schoolgebouwen en 

materialen zodat we zicht hebben op de mogelijkheden, de kosten en de haalbaarheid ervan binnen 

onze stichting. We participeren binnen diverse kennis- en praktijknetwerken (o.a. Verus en PO-raad). 

In 2022 streven we, in samenspraak met alle gremia, naar de oplevering van een (investerings)plan. 

Daar waar ‘spontaan’ mogelijkheden ontstaan om vooruitlopend al duurzaamheidsmaatregelen toe te 

passen, laten we dit vanzelfsprekend niet na (denk aan het bij-isoleren bij niet-geplande dak-ingrepen). 
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Doelen en resultaten 

Doel/voornemen Beknopt toelichting 

Oog voor 
energieverbruik 

O.a. als gevolg van het energieakkoord  (SER 2013) is afgesproken dat bij 
scholen met hoog energieverbruik elke energiebesparende maatregel moet 
worden uitgevoerd die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Er zijn 
nog drie VCO-scholen die boven de streefnorm verbruiken. In de komende 
jaren willen wij deze laten voldoen aan de norm en blijven we 
mogelijkheden benutten om ons energieverbruik te verminderen.  
Gezien allerlei ontwikkelingen op het gebied van energietransitie maken we 
ons ernstig zorgen over de betaalbaarheid van de energierekening.  
 

VCO-gebouwen zijn 
voorzien van LED-
verlichting 
 

Als onderdeel van het streven naar minder energieverbruik, zijn alle scholen 
voorzien van Ledverlichting. Dit scheelt aanzienlijk in elektriciteitsverbruik. 
Daarentegen neemt het aantal devices in de scholen enorm toe, wat 
vanzelfsprekend meer van het stroomnetwerk vraagt dan voorheen.  
 

Zonnepanelen op de 
daken 

VCO streeft naar BENG-scholen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). In dit 
kader hebben we de mogelijkheden onderzocht van versnelde plaatsing van 
zonnepanelen op onze schooldaken. In het kalenderjaar 2022 gaan we de 1e 
VCO-school voorgedragen voor het plaatsen van zonnepanelen.  
 

HR++ 
Isolatie 
Ketels 

Alle VCO-scholen zijn nu voorzien van hoogrendementsglas (HR). Bij 
vervanging voorziet VCO de scholen van HR++ glas. We zetten in op extra 
isoleren en op het versneld vervangen van minder-functionerende (en 
daarmee milieuonvriendelijke) verwarmingsketels. Deze BENG-ambities 
vragen de eerste jaren om investeringen ‘boven’ de begroting uit. Op de 
lange termijn verdienen we de investeringen naar verwachting wel terug.  
 

Ontwikkelingen 

De gezamenlijke onderwijsbesturen voor PO, SO en VO in Harderwijk hebben in samenspraak met de 

gemeente in 2020 een brede visie opgeleverd ten aanzien van de ontwikkeling van het onderwijs in 

Harderwijk. Deze visie is voorgelegd aan diverse stakeholders (waaronder kindopvang en welzijn), aan 

de inwoners en aan (raads)commissies en is uiteindelijk door het college vastgesteld. Daarmee is het 

visiestuk in de komende jaren van grote betekenis voor diverse (beleids)ontwikkelingen. De prioriteit 

is bepaald op de ontwikkeling van een Integraal Huisvestingsplan (IHP). De ambities van VCO, de 

collega-besturen en de gemeente ten aanzien van IHP in de komende tien jaren zijn groot en gewaagd 

te noemen. Dit kan fors ingrijpen op ons huisvestingsbeleid en het Meerjaren Onderhoudsplan en kan 

daarmee een forse claim leggen op de tijd en beschikbaarheid van met name bestuurder en staf. Het 

IHP is in 2022 verder onderwerp van gesprek.  

Communicatie en Maatschappelijk Draagvlak 

Toelichting 

VCO heeft een goede naam opgebouwd in Harderwijk en we zijn ons ervan bewust dat dit niet 

vanzelfsprekend is. Het vraagt doelgericht onderhoud. VCO heeft daarom in 2019 (in aanvulling op 

SBP) besloten tot de ontwikkeling van een eerlijke marketing, gerichte PR en heldere communicatie.  

Een werkgroep gaf richting aan het ontwikkelproces, onder deskundige en inspirerende (bege)leiding 

van marketingburo Dirigo. Tijdens de coronaperiode 2021 hebben de periodieke trainingen voor de 

daartoe opgeleide identiteitsmarketeers op de VCO-scholen niet plaatsgevonden. Ook de 

https://www.ser.nl/nl/thema/energie-en-duurzaamheid/energieakkoord
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voorgenomen overige vervolgacties zijn veelal afgeblazen. Wel is veel tijd en aandacht gegaan naar 

het oprecht tonen van aandacht en waardering voor de medewerkers, de leerlingen en de ouders.  

In 2022 beraden we ons op noodzaak en mogelijkheden omtrent het vervolg van de VCO-marketing. 

Wat niet is stil komen te staan is de meest herkenbare en 

gekende opbrengst van het marketingproces, ons VCO-

motto wat verwijst naar ieders betekenisvolle rol in het 

geheel: Jij doet ertoe voor de ander!  

Daarnaast heeft het ook de belofte in zich dat je erop mag 

rekenen dat jij door de ander gezien, gehoord en gewaardeerd wordt.  

Doelen en resultaten 

#jijdoetertoe Het faciliteren, communiceren en stimuleren van het VCO-motto. Dit 
gebeurt op velerlei wijze: nieuwsbrieven, mails, vlogs, attenties, enz. 
 

Branding  We geloven in de wervende kracht van een ‘sterk merk’ en investeren 
daarom in zowel de internal als de external branding.  
 

Gerichte training 
identiteitsmarketeers 
 

In 2019 en 2020 hebben er gezamenlijke trainingen plaatsgevonden voor 
alle identiteitsmarketeers binnen VCO. Hierna bleek de 
trainingsbehoefte per school/marketeer te verschillen. Deze is 
geïnventariseerd en heeft geleid tot een maatwerkprogramma per 
school. Dit heeft in 2021 geen uitvoering gekregen vanwege COVID-19. 
In 2022 bepalen we hoe we dit een goed vervolg kunnen geven.   
 

Ontwikkelproces m.b.t. 
marketing, PR en 
communicatie 
 

In de inventarisatie is ook gebleken wat de overlappende behoeften zijn 
van de VCO-scholen. In 2021 heeft dit geleid tot:  

• Nieuwe, actuele websites voor de scholen en de stichting. 

• Meer zicht op de (on)mogelijkheden van de sociale media. Op basis 
hiervan maken de scholen uiterlijk in 2022 keuzes.  

• Gerichte (eerlijke) PR-acties ter verkrijging van nieuwe of betere 
naamsbekendheid in de eigen wijk(en). Dit geldt m.n. voor DOK 19. 

 

Vernieuwen websites 
 

Eind 2021 zijn alle nieuwe website operationeel uitgezonderd die van 
CBS De Brug. Naar verwachting volgt deze begin 2022. 
 

Onboardingstraject 
(nieuw) personeel 

In het kader van werven en binden van personeelsleden zijn we 
voornemens een onboardingstraject uit te werken. Na de eerste 
uitwerkingen hebben we besloten om dit in 2022 verder op te pakken. 
 

Huisstijl VCO-kantoor Deze is officieel in een huisstijlgids vastgelegd (logo, beeldmerk, kleuren, 
lijnen, lettertype). 

Algemene Verordening Gegevensbeheer en Privacy 

In 2021 heeft de VCO-AVG-manager in samenspraak met de externe en onafhankelijke Functionaris 

Gegevensbeheer (Lumen Group) de verdere ontwikkeling van het AVG-beleid en de implementatie 

ervan in de scholen en teams ter hand genomen. Uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat VCO de 

(beleids)ontwikkeling en borging van de AVG-regelgeving goed op orde heeft en dat het beleid ook 

daadwerkelijk meetbaar en zichtbaar is in het gedrag van de medewerkers. We hebben inmiddels 

ontdekt hoe dynamisch de AVG-doorontwikkeling is en dat het bijhouden ervan grote inspanningen 

(in tijd en geld) van ons blijft vragen. Zo dynamisch als de ontwikkelingen zijn, zo vluchtig blijkt het 

daarbij behorende professionele gedrag van de medewerkers. Ook dit blijft ons voortdurende 



2021 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

 40 Bestuursverslag   

 

aandacht vragen. De AVG lijkt daarmee zeker op de topsport: de grootste uitdaging is niet goed te 

worden, maar goed te blijven. In 2022 zullen de AVG-manager en bestuurder vooruitkijken naar de 

voortdurende continuering van dit thema middels personele borging binnen het stafkantoor.   

Financieel beleid 

Toelichting  

Uitgangspunt voor een gezond financieel beleid is dat het dienstbaar is aan het primaire proces en 

doelmatig wordt uitgevoerd. De basis is een gezonde exploitatie, die de continuïteit van VCO als geheel 

en van de afzonderlijke scholen waarborgt.  

Doelen en resultaten 

Doel/voornemen Beknopte toelichting 

Goed financieel beleid 
met actuele rapportages 
tav. realisatie&begroting 
(SBP 6.4 – doelen 1 en 2) 

2019 2020 2021 
 

De bestuurder heeft de beschikking over actuele financiële gegevens 
(realisatie en begroting) en rapporteert de RvT hierover per kwartaal, en 
indien nodig extra. Tevens informeert hij de GMR tijdig en transparant. 
Een punt van aandacht blijft de tijdigheid. Vanwege de werkdruk op het 
stafkantoor lukt het niet altijd om de rapportage binnen de gewenste 
termijn op te leveren. De financiële situatie wordt overigens ook buiten 
de rapportages om gemonitord, zodat VCO financieel ten allen tijde “in 
control” is.  
 

Verantwoording inzet 
ondersteuningsmiddelen 
en subsidies gemeente 
(SBP 6.4 – doel 3) 

2019 2020 2021 
 

De afgelopen jaren bleek het lastig om vanuit de administratie in de 
informatiebehoefte te voorzien om de ondersteuningsmiddelen van 
Zeeluwe te verantwoorden. Mede daarom is in de begroting 2020 
besloten om in eerste instantie de middelen bovenschools te verwerken. 
Op basis van een vooraf ingediend plan kunnen de scholen de 
ondersteuningsmiddelen inzetten. Deze plannen zijn bruikbaar bij de 
jaarlijkse verantwoording richting Zeeluwe. Qua inhoudelijke kwaliteit 
kunnen de plannen een stuk verdieping gebruiken en ook het tijdig 
inleveren ervan is voor verbetering vatbaar. Naar aanleiding hiervan zijn 
aanpassingen in de procedure doorgevoerd voor 2021.  
 
Inmiddels wordt het begroten en formeren steeds complexer door de 
toename van doelbekostigingen zoals de ondersteuningsmiddelen van 
Zeeluwe, de werkdrukgelden, de NPO-middelen, de diverse 
subsidiestromen. Dat maakt het vooraf planmatig inzetten van de 
Zeeluwemiddelen bepaald geen feestje. Om het formatieproces voor de 
directeuren en scholen niet onnodig te frustreren is daarom afgezien 
van een té strakke bestuurlijke focus hierop. De bestuurder heeft dit ook 
bij en binnen Zeeluwe aangekaart en gepleit voor een andere werkwijze 
om de gelden doelmatig te bestemmen en te verantwoorden. Dit thema 
wordt binnen en door Zeeluwe volop herkend en krijgt daarom in 
komende twee jaren bijzondere aandacht in één van de drie nieuwe en 
tijdelijke kringen. 
 
De gemeentelijke subsidies moeten eveneens jaarlijks worden 
verantwoord en voorzien zijn van een accountantsverklaring. In 2021 
zijn over het kalenderjaar 2020 de verantwoordingen ingediend en door 
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de accountant goedgekeurd. De inzet van deze middelen is helder uit de 
financiële en salarisadministratie te halen.   
 

Treasurystatuut op orde 
(SBP 6.4 – doel 4) 

2019 2020 2021 
 

Het treasurystatuut is niet gewijzigd in 2021 en voldoet aan de wettelijke 
eisen. Deze eisen zijn ongewijzigd gebleven in het afgelopen jaar. Het 
treasurystatuut is passend bij de organisatie.  
 

Financiële staf is op orde 
(SBP 6.4 – doel 5) 

2019 2020 2021 
 

In 2019 zijn de functies herijkt en zijn nieuwe functiebeschrijvingen 
opgesteld. Halverwege 2019 is ook de bemensing van de financiële staf 
(gedeeltelijk) gewijzigd. De afdeling beschikt over voldoende financiële 
kennis. Uiteraard is er ruimte voor verbetering, m.n. op het beleidsmatig 
en strategisch vlak. Door de vorming van het staf-MT is in 2021 een 
impuls gegeven aan de cyclus strategie-beleid-operatie. De ontwikkeling 
krijgt vanzelfsprekend vervolg, maar voor nu mag zeker gesproken 
worden over een financiële afdeling op orde.  
 

Financiële risicoanalyse 
(SBP 6.4 – doel 6) 

2019 2020 2021 
 

Vierjaarlijks wordt een financiële risicoanalyse afgenomen om de koers 
zo nodig aan te passen. De afgelopen jaren heeft deze analyse niet 
plaatsgevonden vanwege tijdgebrek op het stafkantoor. Er is prioriteit 
gegeven aan de voortgang van de “basis” werkzaamheden en het 
digitaliseringsproces. Naar verwachting zal de risicoanalyse medio 2021 
worden uitgevoerd, indien nodig (ook) middels externe inhuur.  
In de tweede helft van 2021 is de risicoanalyse inmiddels zorgvuldig 
uitgevoerd. Ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag wordt het 
gesprek gevoerd tussen betrokkenen (bestuur, staf, DT en RvT) over de 
uitkomsten van de analyse en de keuzes en gevolgen die daaruit 
kunnen/moeten volgen.  
 

Beschrijving AO/IB VCO wil op een gestructureerde wijze inzicht verschaffen in het stelsel 
van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB). Er is nog 
geen handboek waarin alle processen integraal zijn opgenomen en 
beschreven. In 2021 is dit handboek zorgvuldig opgesteld en gedeeld 
met betrokkenen. 
 

Ontwikkelingen 

Op het financieel gebied zijn er een aantal zaken die van invloed (kunnen) zijn op ons beleid.  

Er zijn concrete plannen om de bekostigingssystematiek op de schop te gooien. De huidige bekostiging 

is complex omdat deze is opgebouwd uit veel verschillende onderdelen, die op verschillende 

momenten in het jaar worden uitbetaald en bijgesteld. Vijftig verschillende parameters bepalen 

hoeveel geld een schoolbestuur jaarlijks krijgt om goed onderwijs van te organiseren. Het aantal 

leerlingen speelt een rol, hun risico op achterstanden, er wordt geld gerekend voor onderhoud aan de 

tuin, voor schoonmaak et cetera. Weliswaar is de bekostiging opgebouwd uit deze componenten, het 

totaalbedrag geldt als zogenoemde lumpsum. Schoolbesturen mogen in overleg met hun 

medezeggenschapsraad bepalen waaraan ze het geld uitgeven zodat scholen hun onderwijs kunnen 

afstemmen op hun lokale omstandigheden. 

Tegelijkertijd schept deze systematiek regelmatig verkeerde verwachtingen. De verschillende 

parameters worden vaak gezien als verplichtingen waaraan het geld moet worden besteed. Die 

verwachtingen worden dan ook niet altijd waargemaakt. Daar komt dus bij dat schoolbesturen vaak 

pas gaandeweg het schooljaar weten hoeveel geld zij exact te besteden hebben. Soms ontvangen ze 
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geld pas laat in het schooljaar of na afloop ervan. Deze complexiteit zorgt voor veel discussies en 

verkeerde beeldvorming over de bekostiging en waaraan schoolbesturen hun geld uitgeven. 

Daarom is medio 2018 in nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW een 

voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. Het voorstel voor een 

vereenvoudiging van de bekostiging gaat zoveel mogelijk uit van een vast bedrag per school en een 

bedrag per leerling. Vanwege de tijd die het kost om wetswijzigingen door te voeren, wordt de nieuwe 

systematiek per 1 januari 2023 ingevoerd, beginnend met een overgangsregeling van drie jaar. Bij de 

vereenvoudiging van de bekostiging wordt ook de teldatum gewijzigd van 1 oktober naar 1 februari. 

De uitwerking van de nieuwe regeling is op hoofdlijnen bekend. Echter, de wijziging van de teldatum 

maakt het extra lastig om het aantal leerlingen goed in te schatten. Daarnaast zal mede door de 

overgangsregeling naar verwachting het effect op de exploitatie op korte termijn beperkt zijn. Naar 

verwachting zal de nieuwe bekostigingssystematiek voor VCO een lichte toename inhouden (variërend 

van € 100.000 tot € 150.000 per jaar).  

Door de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs vervalt de jaarlijkse vordering op 

OCW. Dit heeft geen effect op de bekostiging van schoolbesturen. Ze krijgen hierdoor niet minder geld. 

Deze aanpassing leidt wel tot een lagere vermogenspositie bij schoolbesturen. In het wetsvoorstel 

vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat de bekostiging van 

schooljaarbekostiging naar bekostiging per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging krijgt een 

schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) minder dan 5/12-

deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur in de administratie een vordering van 

7,12% van de lumpsum op OCW (voor VCO per 31-12-2021: € 794.000). Door de overgang naar 

kalenderjaarbekostiging vervalt deze vordering. Het wegvallen van de vordering op OCW heeft, 

evenals het verwerken van het groot onderhoud in de jaarcijfers (zie hieronder), een zeer fors effect 

op de reserves van schoolbesturen. Schoolbesturen moeten deze ontwikkelingen zelf meenemen in 

hun evaluatie van de reservepositie. 

Het vormen van een onderhoudsvoorziening is één van de manieren om de kosten voor groot 

onderhoud te verwerken. In 2017 hebben accountants aangekaart dat zij van mening zijn dat bepaalde 

schoolbesturen (waaronder VCO) de vorming van de onderhoudsvoorziening niet juist toepassen. Zij 

middelen meerjarig alle uitgaven en voegen dat gemiddelde bedrag toe aan hun voorziening. De 

Regeling Jaarverslaggeving (RJ) schrijft echter een gedetailleerde opbouw van de voorziening voor, 

namelijk per onderdeel. Deze opbouw zal vermoedelijk leiden tot een veel hogere voorziening en een 

fors lager eigen vermogen. Er is een werkgroep ingesteld, die een onderzoek heeft uitgevoerd. De 

werkgroep stelt in het rapport dat het opbouwen van voorziening per onderhoudsinvestering (RJ 

methode) leidt tot een reëler beeld van toekomstige financiële risico’s/ uitgaven. Een verantwoorde 

invoering moet volgens de werkgroep geleidelijk plaatsvinden. Wet- en regelgeving moeten worden 

aangepast en schoolbesturen moeten ondersteund worden. OCW heeft aangegeven alle voorstellen 

van de werkgroep over te nemen. Schoolbesturen die de grofmazige methode nog toepassen mogen 

dit tot en met 2022 via een overgangsregeling blijven doen.  

Een recente ontwikkeling is dat de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe RJ-Uiting heeft 

uitgebracht over de definitie van groot onderhoud en de verwerking daarvan. Deze RJ-Uiting (die nog 

in concept is) werpt weer een heel ander licht op de problematiek van de verwerking van groot 
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onderhoud. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de tot dan toe gebruikelijk interpretatie van 

groot onderhoud is dat de vervanging van belangrijke componenten niet meer als groot onderhoud, 

maar als een vervangingsinvestering gezien moet worden en derhalve geactiveerd moeten worden. 

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs 

en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. 

Het doel van het NPO is drieledig: herstel van corona-gerelateerde vertragingen van leerlingen op de 

diverse terreinen, herstel van kansengelijkheid en het duurzaam borgen van de met het NPO op korte 

termijn te behalen resultaten. Voor een periode van 2 jaar ontvangt het gehele onderwijsveld vanaf 

het schooljaar 2021-2022 middelen in het kader van NPO. Onlangs is besloten om de bestedingstermijn 

van de NPO-middelen te verlengen met 2 jaar.  

De NPO-middelen hebben een fors effect op de financiële huishouding van scholen en schoolbesturen. 

Een groot deel van de middelen worden ingezet voor personeel. Deze uitgaven zullen goed gemonitord 

moeten worden om te voorkomen dat ongewenste structurele verplichtingen worden aangegaan. 

Daarvoor is het belangrijk om nu al vooruit te kijken naar de mogelijke formatie na 1 augustus 2023. 

Wie zicht heeft op de ontwikkeling van de financiële ruimte als gevolg van groei of krimp, het natuurlijk 

verloop kan inschatten en rekening houdt met een percentage onverwacht natuurlijk verloop, kan 

mogelijk werkloosheidskosten en/of ontslagvergoedingen voorkomen.  

Over werkloosheidskosten gesproken: het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en 

verbeteren van de dienstverlening. Op 1 augustus 2022 gaat de modernisering in. In de huidige 

complexe systematiek kan het Pf niet goed meer controleren of een ontslag te voorkomen was 

geweest. Daardoor kunnen er soms werkloosheidskosten onterecht ten laste van het fonds komen. 

Daar betaalt iedereen aan mee, ook alle scholen die werkloosheidskosten weten te voorkomen of 

beperken door goed HR-beleid.  

Het motto van de nieuwe systematiek is eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de 

verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar 

onvermijdbaar, dan worden de kosten grotendeels vergoed door het Participatiefonds. Iedereen 

betaalt een eigen bijdrage in geval van een beëindiging van een dienstverband. Standaard betaalt ieder 

schoolbestuur een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Voldoet het ontslag 

aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de 

inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek indienen 

om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%. Lange termijn effect is dat de premie die alle scholen aan 

het fonds betalen kan dalen. De hoogte van de premie volgt immers de werkloosheidskosten die alle 

schoolbesturen samen maken. 

Treasurymanagement 

Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van Stichting VCO 

Harderwijk - Hierden, namelijk het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het 

financieel beleid: het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt 

uiteen in het realiseren en borgen van:  

• voldoende liquiditeit  
• lage financieringskosten  
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• risicomijdende uitzettingen  
• kosteneffectief betalingsverkeer 
• beheersen en bewaken financiële risico’s 
 
In de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst van de (tijdelijk) 

overtollige middelen tegen een aanvaardbaar risico. 

Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van Stichting VCO Harderwijk - Hierden. 

Het vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938, houdende regels over het uitzetten van 

gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten 

(Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016). 

Ultimo 2021 bestaan de beleggingen uitsluitend uit certificaten van de Rabobank. De nominale waarde 

van de certificaten van de Rabobank bedragen € 60.025 en hebben een koerswaarde per balansdatum 

van € 83.435 (koerswaarde per 31-12-2020 € 79.521). Deze certificaten hebben geen einddatum en de 

hoofdsom is niet gegarandeerd.  

Deze certificaten zijn niet meer in overeenstemming met de huidige regelgeving (Regeling beleggen, 

lenen en derivaten OCW 2016). Ten tijde van de aankoop voldeden de certificaten nog wel aan de 

eisen van de destijds geldende Regeling beleggen en belenen. Derhalve is de overgangsregeling van 

toepassing en is er geen verplichting om de beleggingen te verkopen. 

Allocatie middelen 

Bij het opstellen van de begrotingen wordt een consistente gedragslijn gevolgd. Dat wil zeggen dat de 

bedragen in hoofdlijnen, qua systematiek, op eenzelfde wijze zijn begroot als voorgaande jaren. 

Al jaren worden alle lasten van de personeelsformatie centraal (bovenschools) geboekt. Dit wordt 

gedaan om scholen te vrijwaren van ongewenste herverdeeleffecten welke zich voordoen als gevolg 

van mobiliteit in de personeelsformatie en tussentijdse wijziging van subsidiebeschikkingen 

bijvoorbeeld als gevolg van premiestijgingen welke door het Rijk niet volledig worden gecompenseerd. 

Daarom wordt de subsidie voor de personele bekostiging volledig bovenschools verwerkt. Dit geldt 

ook voor andere subsidies die (gedeeltelijk) bestemd zijn voor bekostiging van personeel. Het gaat dan 

om de personele groeisubsidie, onderwijsachterstandbeleid, subsidie gemeente, zorgmiddelen 

samenwerkingsverband en de werkdrukmiddelen (uit de subsidie personeels- en arbeidsmarktbeleid). 

Echter, deze subsidies worden via de formatietoedeling wel rechtstreeks aan de scholen toegekend.  

De subsidie voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt ook grotendeels bovenschools geboekt, 

omdat deze subsidie bestemd is voor posten met een “schooloverstijgend” karakter, zoals 

bovenschools personeel en vervangingskosten.  

Een uitzondering hierop vormen de kosten van de formatie van onderwijs ondersteunend personeel 

(OOP) dat aan de scholen is verbonden. Dit omdat de bekostiging van het OOP via de Materiële 

Instandhouding plaatsvindt. Deze subsidie wordt rechtstreeks aan de scholen toegerekend. Het 

prijsrisico van de personeelsformatie wordt, met uitzondering van het OOP, centraal gedragen. 

De volgende baten worden rechtstreeks, zonder herverdeling, aan de scholen toegekend: 
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• De onderdelen “nascholing” en “schoolbegeleiding” uit de rijksvergoeding Personeel- en 

Arbeidsmarktbeleid; 

•  De gehele rijksvergoeding Materiële Instandhouding inclusief eventuele materiële 

groeibekostiging; 

• Een  deel  van  de Bekostiging  Professionalisering.  Dit  is  een  vervolg  van  de  onderdelen 

“professionele scholen” en “doorgaande ontwikkellijnen” uit de subsidie Prestatiebox, die in 

voorgaande jaren aan de scholen werden toegekend; 

• Het materiële deel van de Bijzondere Bekostiging Visueel Gehandicapte Leerlingen; 

•  Vergoeding medegebruik voor de in de school aangeboden Buitenschoolse Opvang en 

Kinderdagopvang en overige medegebruik; 

• Bijdragen Tussenschoolse Opvang (TSO). 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 ontvangt het gehele onderwijsveld voor een periode van 2 jaar 

middelen in het kader van NPO. Voor schooljaar 2021-2022 is besloten om 25% van de toegekende 

NPO-middelen schooloverstijgend te alloceren. Enerzijds om (nog niet) in te schatten 

werkgeversrisico’s af te dekken en een passende invulling te kunnen geven aan de administratieve- en 

projectondersteuning. Anderzijds om de ruimte te hebben voor eventueel gewenste 

schooloverstijgende interventies.  Het overgrote deel van de NPO-middelen (75%) is rechtstreeks 

toegekend aan de scholen. De inzet daarvan is vormgegeven door de scholen zelf.  

Het uitgangspunt bij de toedeling van deze middelen is dat er zoveel mogelijk middelen naar de scholen 

gaan, zodat de leerlingen er optimaal van kunnen profiteren. Echter, er zijn natuurlijk ook kosten voor 

het bestuurlijk apparaat, maar er worden ook middelen ingezet op bovenschools niveau (denk aan 

stafkantoor, vervangingskosten personeel, professionalisering, arbodienst, tuinonderhoud). Deze 

kosten zijn zo’n 7% - 8% van de totale lasten.  

Onderwijsachterstandenmiddelen 

De onderwijsachterstandenmiddelen worden volledig aan de desbetreffende scholen toegekend. De 

toegekende bedragen, op basis van de schoolscores van het CBS, worden bij de allocatie in zijn geheel 

aan schoolformatie toegevoegd (omgerekend naar fte’s). Deze verdeling van deze middelen ligt in lijn 

met het allocatiebeleid van VCO. De middelen zijn door de scholen ingezet voor de verkleining van de 

klassen om zodoende extra aandacht te geven aan de leerlingen met bijkomende zorgbehoefte.  

Risico’s en risicobeheersing 

Interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Stichting VCO heeft een intern risicobeheersings- en controlesysteem ingericht dat passend is gezien 

het risicoprofiel en de aard en omvang van VCO. Tijdens het verslagjaar zijn er geen belangrijke 

wijzigingen aangebracht in het intern risicobeheersings- en controlesysteem.  

VCO wil op een gestructureerde wijze inzicht verschaffen in het stelsel van administratieve organisatie 

en interne beheersing (AO/IB). De meeste procedures binnen VCO zijn wel beschreven, maar een 

integrale beschrijving van de administratieve organisatie ontbrak de afgelopen jaren. In 2021 is er een 

handboek opgesteld waarin alle processen integraal zijn opgenomen en beschreven.  

Om de financiën in de greep te houden, wordt elk jaar de meerjarenbegroting geactualiseerd voor een 

periode van vier jaar. Dit perspectief geeft een goed inzicht in de toekomstige financiële positie. In de 
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meerjarenbegroting wordt eveneens het bestuursformatieplan voor de volgende schooljaren 

opgenomen. Uiteraard worden hierbij ook personele verplichtingen nauwgezet beoordeeld ten einde 

te hoge verplichtingen te voorkomen. Eind januari wordt gestart met de formatiegesprekken. Bij het 

inzetten van de formatie wordt gewerkt met de kaders die in de begroting zijn vastgelegd. Voordat de 

formatie definitief wordt, worden alle voorgenomen wijzigingen verwerkt in de salarisadministratie, 

waarna de kosten van de gehele formatie worden doorgerekend door de financiële administratie. Op 

het moment dat de beoogde formatie binnen de kaders van de begroting blijft, is de inzet van deze 

formatie definitief. Eveneens bij aanpassingen van de formatie gedurende het schooljaar zal vooraf 

dienen te worden vastgesteld of deze binnen de begroting blijven. 

De begroting wordt gedurende het jaar continu bijgewerkt naar aanleiding van recente 

ontwikkelingen. Eventuele afwijkingen in besteding ten opzichte van de begroting worden periodiek 

vastgesteld en gerapporteerd aan de budgethouder (i.c. schooldirecteur). De boekhouding is zo 

ingericht dat de cijfers snel geëxporteerd kunnen worden naar de managementrapportage. Deze 

managementrapportage, welke per kwartaal wordt opgesteld, wordt verstrekt aan de 

toezichthouders, bestuur en GMR. In de managementrapportage worden de kwartaalcijfers 

vergeleken met het budget en voorgaande perioden. De cijfers zijn voorzien van een toelichting met 

daarin de belangrijkste ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de geldende 

begroting.  

Risico’s en onzekerheden 

Risico’s worden gezien als factoren die het behalen van de doelstellingen van VCO kunnen bedreigen. 

VCO gaat bewust om met risico’s en heeft hiervoor de nodige beheersmaatregelen getroffen. Eind 

2021 is gestart met een grondige financiële risicoanalyse. Momenteel ligt er een concept rapport van 

deze analyse. Aangezien het nog een concept rapport betreft, zijn de (voorlopige) uitkomsten nog niet 

meegenomen in dit onderdeel van het bestuursverslag.  

De beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden is in dit verslag gerecapituleerd naar acht 

domeinen, waarbij voor elk domein is aangegeven of het (resterende) risico als acceptabel, verhoogd 

of urgent wordt beschouwd. Op het moment dat een risico als verhoogd c.q. urgent wordt aangemerkt, 

worden er maatregelen getroffen om dit risico te beheersen.  

1. Onderwijs 

Het risico van dit domein is licht verhoogd. 
De kwaliteit van alle VCO-scholen is in overwegende mate goed te noemen; alle scholen hebben 

het basisarrangement van de inspectie en presteren boven de signaleringswaarden (uitgezonderd 

De Brug en De Willem Alexanderschool betreffende 1S/2F – zie pagina 18). De VCO-scholen streven 

daarnaast een eigen ambitienorm na wat ruim boven de signaleringswaarden ligt. Niet alle scholen 

halen vanzelfsprekend dat eigen streefdoel. VCO bewaakt en ondersteunt de hoge ambities 

teneinde de begeerde keigoede onderwijskwaliteit te borgen. Onder meer door krachtig en 

voortdurend in te zetten op de ontwikkeling van de directeuren, intern begeleiders en 

leerkrachten. Daarnaast heeft VCO een aantal schooloverstijgende maatregelen genomen, 

waaronder de aanstelling van twee onderwijs-kwaliteitsmedewerkers en het investeren in de 

interne lerende netwerken. Het risico van dit domein is licht verhoogd. 
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2. Identiteit 

Het risico van dit domein is acceptabel. 

VCO belooft haar kinderen en ouders goed en christelijk onderwijs. Dat moet zichtbaar en 

merkbaar zijn in de praktijk van alledag. Naast de identiteitsgebonden programmaonderdelen, 

rituelen en vieringen, zijn het de medewerkers die de kwaliteit van onze christelijke identiteit 

gezicht en inhoud geven. Zij zijn dé VCO-identiteitsdragers.  

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de christelijke identiteit een belangrijk thema is binnen het 

wervings- en aannamebeleid van nieuwe medewerkers. In achterliggende jaren is dit beleid tot 

onderwerp van interne dialoog gemaakt. Allereerst omdat de VCO-identiteit onderdeel uitmaakt 

van onze cyclische kwaliteitsaanpak en op z’n tijd toe is aan evaluatie en actualisering of borging. 

Daarnaast bracht het oplopende lerarentekort de vraag met zich mee óf en in hoeverre VCO het 

zich kan blijven veroorloven om selectief te zijn op grond van de levensbeschouwelijke identiteit. 

 

De uitkomst van deze dialoog is helder en breed gedragen: de christelijke identiteit van VCO is en 

blijft een wezenlijk kenmerk van onze kwalitatieve belofte aan de ouders en leerlingen.  

Dat vergt christelijk-gedreven medewerkers voor nu en voor de toekomst en daarmee blijft de 

VCO-identiteit een centraal thema in ons aannamebeleid. De ‘normering’ middels actieve 

betrokkenheid bij een kerk vinden wij echter niet langer van doorslaggevende betekenis.  

In het gesprek met de kandidaat wordt het thema concreet en in alle openheid besproken. Daarbij 

staat de persoonlijke geloofsbeleving van de kandidaat centraal, hoe deze  doorwerkt in de keuze 

voor VCO als christelijke scholenorganisatie en wat hij/zij hieraan hoopt te kunnen bijdragen. 

 

In 2020 is dit bijgestelde aannamebeleid toegepast. Veelal blijkt de VCO-identiteit juist één van de 

belangrijkste redenen te zijn voor de kandidaten om te solliciteren.  

In een enkel geval kunnen wij niet overgaan tot een benoeming omdat de ‘levensbeschouwelijke 

match’ te zeer ontbreekt. We lopen daarmee een (mogelijk zeer geschikte) aanstaande collega 

mis. Dit aanvaarden we als het acceptabele gevolg van een oprechte en gemotiveerde keuze.  

 

3. Financieel 

Het risico van dit domein is acceptabel gezien de goede financiële positie van VCO. 

Binnen dit domein is sprake van verschillende potentieel significante onzekerheden welke voor 

een belangrijk deel niet beheersbaar zijn en niet goed kunnen worden voorzien. Het betreft onder 

meer instabiliteit in de bekostiging, onvolledige indexatie van de bekostiging, fluctuaties in 

leerlingenaantallen, kosten buitenonderhoud schoolgebouwen en potentiële financiële gevolgen 

van verwijzingen naar speciaal onderwijs en van aanstellingsontbindingen. 

 

De bekostiging vanuit het Rijk is bij lange na niet kostendekkend meer. Dit geldt voor zowel de 

personele als materiële bekostiging. Stille bezuinigingen uit de achterliggende jaren, zoals het niet 

compenseren van stijgende premies en het jaarlijks onvoldoende indexeren van de materiële 

instandhouding, hebben ertoe geleid dat de scholen naar verhouding minder te besteden hebben. 

Strakke (centrale) sturing op de kosten en de licht groeiende leerlingaantallen dragen bij aan het 

beperken van de toenemende druk op de formatie en kwalitatieve mogelijkheden binnen VCO. 
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Expliciete bezuinigingen geven aanleiding om in te grijpen in de uitgaven. Voor de korte termijn 

verwachten we dit niet. Integendeel, er komen middelen vrij of bij, voortvloeiend uit verschillende 

(loon) akkoorden en als gevolg van overheidsingrijpen (veronderstelde grote reserves en corona-

leerachterstanden). Deze middelen worden echter gekoppeld aan nieuwe verplichtingen voor het 

onderwijs en hebben daarmee geen positief effect op de structurele ondermaatse bekostiging.   

 

4. Huisvesting 

Het risico van dit domein is verhoogd.  

De scholen zijn goed onderhouden en er is een onderhoudsplan beschikbaar om dit blijvend te 

borgen. De financiële haalbaarheid van dit onderhoudsplan is gecontroleerd en akkoord 

bevonden. Daarbij dient wel aangemerkt te worden dat de leeftijd van de meeste schoolgebouwen 

alsook de duurzaamheidsmaatregelen een prominenter rol zal gaan spelen binnen de huisvesting. 

Dit gaat beslist gepaard met hogere kosten.  

Tevens is het goed te beseffen dat een calamiteit binnen huisvesting  kan uitmonden in een flinke 

financiële tegenvaller. 

 

5. ICT 

Het risico van dit domein is acceptabel. 

De kwaliteit van de ICT-voorzieningen is ruim voldoende en we gaan voor ‘beter’ getuige ons 

ambitieuze investeringsplan. We willen de toepassingsmogelijkheden van ICT meer benutten in en 

voor de doorontwikkeling van ons onderwijs op de scholen. Daarom is in 2020 en 2021 fors 

geïnvesteerd in de hardware (touchscreens en leerling-devices) alsook in technische training en 

onderwijskundige begeleiding van de medewerkers.  

De wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft grote gevolgen voor de 

informatiebeveiliging en privacy-borging in het onderwijs. Deze wetgeving bepaalt niet alleen 

onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de 

persoonsgegevens te beschermen. ‘Delen, uitwisselen en beschikbaarheid’ van persoonsgegevens 

kan niet meer zoals voorheen. Dat vraagt om aanpassing van structuren (protocollen, 

handleidingen, rechtentoewijzing e.d.), maar vooral om een mindshift bij alle medewerkers. In de 

afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet met AVG-proof maken van de organisatie, waaronder 

voorlichting aan alle medewerkers en instructies omtrent veilig mailen. 

 

6. Personeel 

Het risico van dit domein is verhoogd. 

Het lerarentekort zet de continuïteit en kwaliteit van het primair onderwijs onder druk. Landelijk 

gezien gaan veel leraren de komende jaren met pensioen en is het aantal instromende leraren 

onvoldoende om alle vacatures te vervullen. Er worden diverse landelijke en regionale 

maatregelen genomen om dit tekort te verminderen; VCO participeert actief waar mogelijk. Tot 

op heden lukt het ons bij VCO om de formatieve vacatures in te vullen. Ook bij ons wordt de 

schaarste echter toenemend ervaren, vooral wat betreft de beschikbaarheid van invallers. 

 

Doordat het aantal leerlingen bij VCO in de komende jaren licht zal dalen, moet bij VCO ook 

aandacht uitgaan naar de personele verplichtingen. Dit als gevolg van de tekortschietende 
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bekostiging in combinatie met een zeer beperkte natuurlijke uitstroom vanwege pensionering in 

de komende jaren. Door een goede personeelsplanning beheerst VCO dit risico zo adequaat 

mogelijk. Met tijdelijke contracten en het treffen van een voorziening voor de bijbehorende 

uitkeringskosten wordt een flexibele schil gecreëerd. Daarnaast is onder het eigen vermogen een 

personeelsreserve opgenomen van circa € 1.000.000. 

 

7. PR en Communicatie 

Het risico van dit domein is acceptabel. 

Naast alle investeringen die dit ontwikkelproces (zie pagina 38/39) met zich meebrengt, is het 

acceptabele risico vooral gelegen in de moeiten en de personele inzet die het kost om het VCO-

merk geloofwaardig en betrouwbaar invulling te geven en door te ontwikkelen.  

 

8. Organisatie 

Het risico van dit domein is verhoogd.  

Overwegingen bij deze risico-inschatting zijn de afhandeling van de gevolgen van de fusie en het 

verandertraject ten aanzien van het bestuursmodel in 2016 en de jaren daarna. Dit heeft met name 

gevolgen gehad voor de omvang en de inrichting van het stafkantoor. Mede naar aanleiding van 

pensionering van de financieel directeur in 2019, is ingestoken op aanpassing van de stafbezetting 

met het oog op het definitief wegwerken van werkachterstanden en de structurele overbelasting 

van de stafcollega’s. Enerzijds door het aanstellen van nieuwe uitvoerende medewerkers in de 

vacature van de financieel directeur, anderzijds door het tijdelijk inhuren van externen.  

Daarmee zijn de achterstanden inmiddels weggewerkt. De overbelasting is verminderd, maar niet 

verdwenen. Het lopende digitaliseringsproces zal positief maar onvoldoende hieraan bijdragen. 

Tevens is de bovenschoolse organisatie verbreed ten opzichte van 2016, deels vanuit vrije, deels 

vanuit gedwongen keuze. 
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Verantwoording financiën 

Het resultaat ten opzichte van het voorgaand jaar 

 

2021 2020
Actueel Actueel Verschil

€ € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 18.984.949 17.424.329 1.560.620 1.
3.2 Overige overheidsbijdragen 100.497 257.744 -157.247 2.
3.5 Overige baten 616.896 675.753 -58.857

19.702.342 18.357.826 1.344.516

4 Lasten
4.1 Personele lasten 15.522.963 15.784.497 -261.534 3.
4.2 Afschrijvingen 692.610 607.273 85.337 4.
4.3 Huisvestingslasten 1.366.287 1.381.046 -14.759

4.4 Overige instellingslasten 1.444.148 1.282.526 161.622 5.
19.026.008 19.055.342 -29.334

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 3.881 2.875 1.006

5.5 Financiële lasten 14.932 6.319 8.613

-11.051 -3.444 -7.607

Exploitatieresultaat 665.283 -700.960 1.366.243

 

Verklaring verschillen 

1. Het kabinet heeft begin 2021 het meerjarig Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

geïntroduceerd om de gevolgen van de corona-crisis voor leerlingen te bestrijden. De 

beschikbare middelen zijn bestemd om met name in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 

in te zetten om het eigen School Programma uit te voeren. Voor het schooljaar 2021-2022  

gaat het om ongeveer € 700 per leerling. Scholen met een hoger risico op 

onderwijsachterstanden ontvangen een extra bedrag. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk 

van de onderwijsachterstandsscore van de school. Voor het schooljaar 2021-2022 is in totaal 

een bedrag toegekend van bijna € 2.400.000, waarvan € 995.000 is verwerkt als bate in 2021. 

 

Door het kabinet wordt de personele bekostiging jaarlijks geïndexeerd. Deze indexatie wordt 

toegekend voor het compenseren van loonstijgingen en gestegen werkgeverslasten. Dit 

betekent dat de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2021 kunnen worden 

gefinancierd van deze indexatie. Het deel van de indexatie van de personele bekostiging dat 

niet nodig is voor de kostenstijgingen, is beschikbaar voor het verbeteren van de 

arbeidsvoorwaarden. Vanwege de indexatie zijn de baten gestegen met circa € 350.000 ten 

opzichte van 2020.  

Het aantal leerlingen is in de voorgaande jaren sterk gestegen, met name per 1 oktober 2019. 

Deze teldatum is leidend voor de bekostiging 2020-2021, zodat het aantal bekostigde 

leerlingen in 2021 fors hoger is dan in 2020. Het (gemiddelde) aantal bekostigde leerlingen 

nam in 2021 toe met bijna 58. Dit leidt tot een stijging van de baten met ongeveer € 348.000. 
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De bekostiging voor de materiële en personele groei is in 2021 fors lager, namelijk € 289.000. 

De groeisubsidie over het schooljaar 2019-2020 (volledig meegenomen in de baten 2020) was 

extreem hoog, namelijk ruim € 400.000. Deze hoge groeisubsidie is veroorzaakt door de sterke 

stijging van het leerlingenaantal op 1 oktober 2019 (2.810) ten opzichte van 1 oktober 2018 

(2.727). De teldatum van 1 oktober 2018 is leidend voor de bekostiging voor het schooljaar 

2019-2020. Als het werkelijk leerlingaantal ondertussen hoger is, bestaat er recht op 

groeisubsidie. De forse stijging van de leerlingaantallen heeft geleid tot een hoge groeisubsidie 

in 2020.  

 

In 2021 is in 2 termijnen een bedrag ontvangen van bijna € 400.000 in het kader van de subsidie 

extra hulp voor de klas. De subsidie is bestemd voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2021, en bedoeld voor de kosten voor extra tijdelijk personeel die scholen maken 

zodat de continuïteit van het onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie gewaarborgd kan 

worden. VCO heeft deze subsidie ingezet voor extra schoonmaakpersoneel, personeel voor 

het verzorgen van de tussenschoolse opvang en extra personeel voor bijvoorbeeld 

noodopvang en vervroegd vervangen van zwangere leerkrachten. De gemaakte kosten 

hiervoor bedragen € 156.000. Dit bedrag is in 2021 meegenomen als bate. De niet bestede 

middelen kunnen in de volgende jaren verder worden ingezet in lijn met de doelen van de 

subsidie extra hulp voor de klas.  

 

2. De ontvangen subsidies van de gemeente Harderwijk zijn in 2021 sterk afgenomen met 

ongeveer € 156.000 ten opzichte van 2020.  

Vanaf 2021 gelden voor de gemeentelijke subsidies nieuwe subsidievoorwaarden. De subsidie 

werd voorheen vaak gebruikt om de kleinere groepen te formeren. Dat is vanaf 2021 niet meer 

mogelijk en de subsidie moet groepsoverstijgend worden ingezet. Dit heeft ertoe geresulteerd 

dat de subsidies voor 2021 lager zijn dan voorgaande jaren. 

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2021 de subsidie voor de Taalklas “overgedragen” aan 

een ander onderwijsbestuur (PROO). Deze Taalklas is sterk verweven met het AZS-onderwijs 

dat reeds onder de vleugels van PROO wordt uitgevoerd. 

 

3. De personele lasten zijn in 2021 gedaald met circa € 260.000 ten opzichte van 2020. Een 

belangrijke reden voor deze daling wordt veroorzaakt doordat – op grond van cao-afspraken - 

in februari 2020 een tweetal eenmalige uitkeringen zijn uitbetaald aan het personeel. De 

kosten van deze uitkeringen bedragen voor VCO zo’n € 516.000. Deze uitkeringen hadden nog 

betrekking op de kabinetsbijdrage/indexering van de personele bekostiging die in 2019 aan de 

scholen ter beschikking is gesteld. De middelen hiervoor waren dus al in 2019 ontvangen en 

verwerkt in de baten. Pas in 2020 heeft het tot kosten geleid, waardoor in 2020 een fors 

negatief resultaat ontstond.  

 

Zoals bij punt 1 aangegeven, heeft het kabinet middelen ter beschikking gesteld om de 

arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De PO-Raad (werkgeversorganisatie) en de vakbonden 

hebben hieraan invulling gegeven door in november 2021 het cao-akkoord voor primair 

onderwijs voor 2021 te ondertekenen. Met het cao-akkoord 2021 stijgt het loon voor alle 

medewerkers in het primair onderwijs vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht met 
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2,25%. In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 

6,5%. Vanwege deze nieuwe cao zijn de loonkosten met ongeveer € 460.000 gestegen.  

Daarnaast ontvangen personeelsleden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie 

gedurende de looptijd van het NPO een extra beloning in de vorm een toelage 

(arbeidsmarkttoelage). Een tweetal scholen van onze stichting komen hiervoor in aanmerking. 

De extra hieruit voortvloeiende loonkosten bedragen € 60.000.  

 

De inzet van het aantal formatief ingezette fte’s (dus exclusief vervangingen) is in 2021 

nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2020 (202 versus 201 fte). Het aantal fte’s aan 

onderwijsondersteunend personeel (OOP) is wel toegenomen met 3,4 fte, met name door 

meer onderwijsassistenten/leraarondersteuners, maar ook uitbreiding van het Onderwijs & 

Kwaliteit-team. Tevens zijn er meer Leraren In Opleiding (LIO) ingezet (+0,6 fte). Daarentegen 

is het aantal fte’s aan onderwijzend personeel (OP) gedaald met 3,6 fte. Aangezien de 

loonkosten per fte van het OP hoger zijn dan OOP/LIO, leidt deze verschuiving van fte’s tot een 

afname van de loonkosten met zo’n € 50.000.  

 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 is er een interim-directeur ingehuurd voor de Willem 

Alexanderschool. Vooral door de beëindiging van deze inhuur zijn in 2021 de kosten voor 

inhuur van externen met € 94.000 gedaald. Dit is ook de reden voor de daling van de 

loonkosten voor directie.  

 

De loonkosten voor vervangingen zijn in 2021 gedaald met € 145.000. Deze daling is vooral 

gelegen in de daling van het aantal zwangere leerkrachten. In het schooljaar 2019-2020 was 

sprake van een hoog aantal zwangere personeelsleden. Aansluitend op zwangerschapsverlof 

wordt vaak (gedeeltelijk) ouderschapsverlof opgenomen. Nu deze piek voorbij is, dalen ook de 

kosten voor vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Per saldo een bedrag van 

€ 95.000.  

Bovendien zijn de loonkosten voor vervanging vanwege ziekte afgenomen met circa € 50.000 

dankzij een lichte daling van het ziekteverzuim en minder inhuur van extern personeel.  

 

4. Een groot deel van de ICT-investeringen, die in 2018 én 2019 vanwege het verstrijken van de 

afschrijvingstermijn vervangen konden worden, zijn doorgeschoven naar 2020. Hierdoor kan 

nagenoeg alle ICT in 2020 worden vervangen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat een school 

beschikt over uniforme hardware én er kan om de vier jaar telkens naar de meest geschikte 

ICT hardware worden overgestapt. In 2019 is gestart met de Europese 

aanbestedingsprocedure voor de vervanging van ICT-middelen. Inmiddels zijn medio 2020 de 

oude digiborden vervangen door touchscreens. De vervanging van de devices voor de 

leerlingen heeft, mede door corona, vertraging opgelopen. De uitlevering hiervan heeft begin 

2021 plaatsgevonden. Vanwege het doorschuiven van de investeringen waren de 

afschrijvingen op ICT in 2020 tijdelijk lager aangezien een aanzienlijk deel (nagenoeg) geheel 

was afgeschreven. De afschrijvingen voor ICT zijn in 2021 toegenomen met € 82.000.  

 

5. De overige instellingslasten zijn toegenomen met € 162.000. Dit heeft verschillende redenen. 

De belangrijkste reden is de toename van de kosten voor overblijven. Deze kosten zijn 
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gestegen met € 74.000. Vanaf mei 2020 is op grond van corona-richtlijnen tijdelijk het 

continurooster ingevoerd. Dit rooster gaat gepaard met extra kosten voor tussenschoolse 

opvang. De kinderen kunnen immers niet meer tussentijds naar huis. Omdat de leerkrachten 

te ontlasten, worden bedrijven ingehuurd om de leerlingen tijdens de pauzes te begeleiden.  

 

Op de scholen heeft de tijdelijke invoering van het continurooster geleid tot discussies over 

het gewenste schooltijdenmodel. Naar aanleiding hiervan is voor alle scholen een plan van 

aanpak opgesteld voor een zorgvuldig en planmatig invoeringstraject voor een ander 

schooltijdenmodel. Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben een aantal scholen gekozen voor 

definitieve invoering van het continurooster (of een afgeleide daarvan). Bij de meeste scholen 

wordt ook een bijdrage aan de ouders gevraagd om de kosten te compenseren. 

 

De kosten voor ondersteuning van bestuur en directie zijn gestegen met € 39.000 vanwege de 

implementatie van een nieuw financieel boekhoudpakket, onderzoek naar leerlingstromen in 

Harderwijk en het laten opstellen van de beschrijving van de administratie organisatie.  

 

Om het leesonderwijs te verbeteren en stimuleren wordt op meerdere school gebruik gemaakt 

van bibliotheek op school. Hierbij kunnen scholen - met ondersteuning van de bibliotheek  - 

gebruik maken van deskundige lees/mediaconsulenten, inspirerende boeken en een goede 

digitale lees- en leeromgeving. Daarnaast hebben diverse scholen – mede met NPO-middelen 

-  de leesboeken in de eigen school vernieuwd. Per saldo zijn de kosten voor bibliotheek 

toegenomen met € 32.000.  

 

Ook de PR-kosten zijn gestegen, namelijk met € 30.000. De stijging wordt met name 

veroorzaakt door deelname aan het TV programma ‘De Helden van Nu’ en het opstellen van 

het marketingplan (PR + identiteit).  

 

Bovendien zijn er meer kosten gemaakt voor leermiddelen/verbruiksmaterialen (+ € 26.000 – 

mede vanwege NPO), reproductiekosten (+ € 17.000) en bijzondere activiteiten (+ € 19.000). 

De kosten bij de bijzondere activiteiten zijn gestegen doordat bij veel scholen een Brede 

schoolcoördinator wordt ingehuurd. Deze coördinator verzorgt naast brede school activiteiten 

ook gymlessen op de scholen.  

 

Daarentegen zijn de kosten voor ICT in 2021 gedaald met € 68.000. Er zijn in 2020 extra kosten  

(€ 36.000) gemaakt voor de migratie naar het thuisonderwijs vanwege de lockdown. Dit is 

echter niet de belangrijkste reden voor de afname. Met ingang van 2021 is het toerekenen van 

de kosten aan de perioden gewijzigd. Voorheen werden de kosten van ICT-licenties verwerkt 

in het jaar waarin de factuur ontvangen werd. Vanaf 2021 worden deze kosten toegerekend 

aan de maand waarop ze betrekking hebben. Veel licenties worden per schooljaar 

gefactureerd. Op basis van de oude systematiek zouden de ICT-kosten zo’n € 90.000 hoger 

geweest.  
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Ontwikkeling van de meerjarenbegroting 

 

2021 2021 2022 2023 2024
Actueel Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting

€ € € € € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 18.984.949 17.426.300 1.558.649 1. 18.895.900 18.430.900 17.227.900

3.2 Overige overheidsbijdragen 100.497 163.200 -62.703 151.200 148.000 148.000

3.5 Overige baten 616.896 560.100 56.796 537.500 476.700 478.700

19.702.342 18.149.600 1.552.742 19.584.600 19.055.600 17.854.600

4 Lasten
4.1 Personele lasten 15.522.963 15.230.800 292.163 2. 16.348.400 15.601.700 14.253.700

4.2 Afschrijvingen 692.610 700.700 -8.090 715.700 759.100 762.800

4.3 Huisvestingslasten 1.366.287 1.216.300 149.987 3. 1.330.200 1.330.200 1.330.200

4.4 Overige instellingslasten 1.444.148 1.410.900 33.248 4. 1.770.900 1.743.900 1.459.900

19.026.008 18.558.700 467.308 20.165.200 19.434.900 17.806.600

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 3.881 -                           3.881 -                           -                           -                           

5.5 Financiële lasten 14.932 12.900 2.032 16.400 16.400 16.400

-11.051 -12.900 1.849 -16.400 -16.400 -16.400

Exploitatieresultaat 665.283 -422.000 1.087.283 -597.000 -395.700 31.600
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Toelichting resultaat 2021 ten opzichte van de begroting 2021 

1. Het kabinet heeft begin 2021 het meerjarig Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

geïntroduceerd om de gevolgen van de corona-crisis voor leerlingen te bestrijden. De 

beschikbare middelen zijn bestemd om met name in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 

in te zetten om het eigen School Programma uit te voeren. Voor het schooljaar 2021-2022  

gaat het om ongeveer € 700 per leerling. Scholen met een hoger risico op 

onderwijsachterstanden ontvangen een extra bedrag. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk 

van de onderwijsachterstandsscore van de school. Voor het schooljaar 2021-2022 is in totaal 

een bedrag toegekend van bijna € 2.400.000, waarvan € 995.000 is verwerkt als bate in 2021. 

De NPO-middelen zijn destijds niet meegenomen in de begroting.  

 

Medio 2021 heeft het kabinet zowel de personele bekostiging voor het schooljaar 2020-2021 

als 2021-2022 geïndexeerd. Deze indexatie leidt tot een stijging van de baten in 2021 met € 

356.000. Dit bedrag is ter compensatie van loonstijgingen en gestegen pensioenpremies.  

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 100.000 voor een extra prijsindexatie 

(bovenop de reguliere indexatie ter dekking van gestegen loonkosten/premies). Op basis van 

de regelingen voor 2020-2021 en 2021-2022 kunnen we concluderen dat er nauwelijks een 

extra prijsindexatie heeft plaatsgevonden. Het extra begrote bedrag ad € 100.000 is dus niet 

ontvangen. Hierdoor vallen de werkelijke baten lager uit dan begroot.  

 

In 2021 is in 2 termijnen een bedrag ontvangen van bijna € 400.000 in het kader van de subsidie 

extra hulp voor de klas. De subsidie is bestemd voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2021, en bedoeld voor de kosten voor extra tijdelijk personeel die scholen maken 

zodat de continuïteit van het onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie gewaarborgd kan 

worden. VCO heeft deze subsidie ingezet voor extra schoonmaakpersoneel, personeel voor 

het verzorgen van de tussenschoolse opvang en extra personeel voor bijvoorbeeld 

noodopvang en vervroegd vervangen van zwangere leerkrachten. De gemaakte kosten 

hiervoor bedragen € 156.000. Dit bedrag is in 2021 meegenomen als bate. De niet bestede 

middelen kunnen in de volgende jaren verder worden ingezet in lijn met de doelen van de 

subsidie extra hulp voor de klas. Aangezien deze subsidie voor het eerst in de loop van 2021 

beschikbaar is gesteld, kon bij het opstellen van de begroting hiermee uiteraard geen rekening 

worden gehouden. 

 

In 2020 is op grond van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs  

2020-2021 een bedrag van € 243.000 ontvangen. Met deze subsidie kunnen scholen hun 

leerlingen extra aandacht schenken, zodat ze geen nadelige effecten ondervinden gedurende 

deze corona-periode. Deze subsidie is een zogenaamde geoormerkte subsidie en moet uiterlijk 

31 december 2021 besteed zijn.  

In 2020 was hiervan een bedrag € 116.000 besteed. In 2021 is er nog eens € 108.000 besteed 

in het kader van deze subsidie. Bij het opstellen van de begroting is hiermee geen rekening 

gehouden, omdat tussentijds de uiterlijke bestedingstermijn twee maal verlengd is, naar 

uiteindelijk dus 31 december 2021.  
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2. Het kabinet heeft, zoals bij punt 1 aangegeven middelen ter beschikking gesteld om de 

arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De PO-Raad (werkgeversorganisatie) en de vakbonden 

hebben hieraan invulling gegeven door in november 2021 het cao-akkoord voor primair 

onderwijs voor 2021 te ondertekenen. Met het cao-akkoord 2021 stijgt het loon voor alle 

medewerkers in het primair onderwijs vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht met 

2,25%. In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 

6,5%. Vanwege deze nieuwe cao zijn de loonkosten met ongeveer € 460.000 gestegen. Een 

deel van de loonsverhoging wordt nog gedekt wordt vanuit de kabinetsbijdrage/indexering 

2019. Dit deel ad € 100.000 was reeds meegenomen in de begroting.  

Daarnaast ontvangen personeelsleden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie 

gedurende de looptijd van het NPO een extra beloning in de vorm een toelage 

(arbeidsmarkttoelage). Een tweetal scholen van onze stichting komen hiervoor in aanmerking. 

De extra hieruit voortvloeiende loonkosten bedragen € 60.000.  

 

De loonkosten voor vervangingen zijn € 88.000 lager dan begroot. Het betreft met name de 

vervanging vanwege zwangerschapsverlof (- € 30.000), ziekteverlof (- € 23.000) en 

ouderschapsverlof (- € 15.000).  

 

Ten opzichte van de begroting is er in 2021 meer personeel ingezet. Deze extra inzet vloeit 

met name voort uit de NPO-middelen, circa 6 fte’s. Dit heeft vooral geleid tot extra inzet van 

onderwijsondersteunend personeel. Hierdoor vallen de loonkosten € 340.000 hoger uit dan 

begroot.  

Daarentegen heeft het ingezette onderwijzend personeel (gemiddeld) een lagere loonschaal 

dan in de begroting was opgenomen. Dit leidt tot een afname van de gemiddelde 

personeelslast. Dit wordt versterkt door een daling van de premie van het Participatiefonds. 

Gecombineerd zorgt dit voor lagere loonkosten bij OP van ongeveer € 250.000.  

 

In de begroting van 2021 is een (risico) buffer opgenomen van € 100.000, welke bij de 

personeelslasten is verwerkt. Deze buffer is grotendeels gebruikt om niet toegekende extra 

prijsindexatie (zie ook vorige pagina) ad € 100.000 te kunnen opvangen.   

 

3. De huisvestingslasten zijn in 2021 circa € 150.000 hoger uitgevallen dan begroot. Deze stijging 

is vooral te wijten aan een hogere dotatie voor de voorziening groot onderhoud. Eind 2020 is 

gestart met het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan (MOP). Het oude MOP dateert 

uit 2017 en in de tussentijd zijn de tarieven van aannemers fors gestegen. Daarnaast 

verwachten we dat vanaf 2026 de onderhoudsuitgaven zullen toenemen om vooral een aantal 

verouderde gebouwen op te knappen. Begin 2021 is het definitieve MOP vastgesteld. Bij het 

opstellen van de begroting 2021 was uitgegaan van een stijging van de dotatie van € 540.000 

naar € 640.000. Uiteindelijk moest de dotatie zelfs worden verhoogd naar € 765.000. Een extra 

last dus van € 125.000 ten opzichte van de begroting.  

Daarnaast hebben er in 2021 extra onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden, die niet in 

het onderhoudsplan zijn opgenomen. Voor deze werkzaamheden is eenmalig een bedrag van 

ruim € 60.000 extra aan de voorziening groot onderhoud gedoteerd. Deze eenmalige dotatie 

heeft vooral betrekking op werkzaamheden aan het plein bij De Triangel.   
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Ontwikkeling van de balanspositie 

31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
Actueel Begroting Begroting Begroting

€ € € €

Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 3.569.907 3.666.000 3.386.000 3.262.000

1.3 Financiële vaste activa 60.025 60.025 60.025 60.025

3.629.932 3.726.025 3.446.025 3.322.025

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 1.252.663 352.000 362.000 367.000

1.7 Liquide middelen 3.400.387 2.962.520 3.038.778 3.199.216

4.653.050 3.314.520 3.400.778 3.566.216

Totaal activa 8.282.982 7.040.545 6.846.803 6.888.241

Passiva

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserves 584.872 584.872 584.872 584.872

Bestemmingsreserves 4.657.345 3.282.804 2.887.104 2.918.704

5.242.217 3.867.676 3.471.976 3.503.576

2.2 Voorzieningen 949.313 1.350.595 1.598.111 1.652.366

2.4 Kortlopende schulden 2.091.452 1.822.273 1.776.716 1.732.298

Totaal passiva 8.282.982 7.040.545 6.846.803 6.888.241

 

Ontwikkeling van het leerlingenaantal 

Onderstaand is (de prognose van) het aantal leerlingen per peildatum (1 oktober) weergegeven. 

Ter vergelijking zijn ook de aantallen van de afgelopen cursusjaren opgenomen. 

School Brinnr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
De Parel 09CE 178            174            184            192            190            193            190            
Het Baken 20GY 165            158            149            140            142            137            132            
De Schakel 20HF 267            280            274            269            274            281            280            
De Wegwijzer 20HH 214            207            193            176            171            181            173            
De Brug 20HJ 211            208            196            182            175            155            152            
DOK 19 20HK 142            141            138            127            128            128            140            
De Rank 20HL 157            192            206            214            219            227            222            
Willem Alexander 20HM 169            159            165            154            154            145            152            
De Bron 23CH 359            382            385            394            410            402            393            
De Triangel 25GJ 387            386            405            387            369            337            305            
Leonardo 25GJ01 85              119            117            121            120            120            120            
Het Startblok 27XG 393            404            416            420            419            425            423            

Totaal 2.727       2.810       2.828       2.776       2.771       2.731       2.682       

Werkelijke aantallen Prognose
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Personeelsontwikkeling (in fte’s en exclusief vervangingen) 

31-12-2020 31-12-2021*2022-2023* 2023-2024 2024-2025
Management / bestuur 1,00               1,00               1,00              1,00              1,00               
Schooldirectie 11,45            11,65            11,55           11,10           11,10            
Onderwijzend personeel 149,36          149,55          141,94         129,25         126,06          
Ondersteunend personeel (scholen) 31,77            35,28            33,32           28,70           28,70            
Ondersteunend personeel (stafkantoor) 9,69               10,85            11,85           10,85           10,85            

Totaal 203,27        208,33        199,66       180,90       177,71        
* Inclusief inzet NPO.

Werkelijke fte's Prognose fte's

Toelichting meerjarengegevens 

Na jarenlange (gestage) toename van het aantal leerlingen is deze per 1 oktober 2021 fors gedaald 

met ruim 50 leerlingen. In voorgaande leerlingprognose was wel een lichte leerlingdaling voorzien. De 

leerlingdaling per 1 oktober komt eerder en is ook hoger dan verwacht. Voor de eerstvolgende jaren 

verwachten we dat de dalende trend van 2021 zich zal voortzetten. Onze prognose op VCO-

totaalniveau komt in grote lijnen overeen met de leerlingprognoses die onlangs door Verus zijn 

opgesteld voor onze stichting. 

Er zijn een aantal scholen die qua aantal leerlingen onder of rondom de opheffingsnorm (gaan) zitten. 

De individuele opheffingsnorm is 148 leerlingen. Het gaat om de volgende scholen: Het Baken, De Brug, 

DOK19 en de Willem Alexanderschool.  

Op 1 oktober 2021 is de gemiddelde schoolgrootte van VCO ruim voldoende, zodat scholen die onder 

de opheffingsnorm zitten, wel zelfstandig bekostigd kunnen blijven worden. Echter, door de verwachte 

leerlingdaling zal de gemiddelde schoolgrootte per 1 oktober 2024 onder de opheffingsnorm komen. 

Hierdoor is een (administratieve) fusie onvermijdelijk. 

De exploitatieresultaten over 2022 en 2023 laten forse negatieve resultaten zien. Hieraan liggen 2 

oorzaken ten grondslag. Ten eerste komt – als een uitvloeisel van de nieuwe bekostigingssystematiek 

- de vordering die schoolbesturen jaarlijks per 31 december op het Rijk hebben te vervallen. Voor VCO 

gaat het om een bedrag van bijna € 800.000. Door het vervallen van deze vordering zijn de baten in 

2022 eenmalig € 800.000 lager. Dit bedrag wordt vanuit het bovenschoolse eigen vermogen 

opgevangen. Dit zorgt voor een eenmalig negatief resultaat in 2022.  

Ten tweede zijn in de begroting NPO-middelen meegenomen. Deze middelen worden verstrekt t/m 

het schooljaar 2022-2023. In deze begroting is ervan uitgegaan dat niet alle in 2022 ontvangen NPO-

middelen ook daadwerkelijk in 2022 zal worden uitgegeven. Er is rekening mee gehouden dat een 

bedrag van zo’n € 400.000 niet wordt ingezet in 2022, maar pas in 2023. Dat verklaart ook het 

negatieve exploitatieresultaat van 2023. 

Daarnaast is bij de baten net zoals voorgaand jaar is op voorhand rekening gehouden met een extra 

ingeschatte structurele bijdrage van het kabinet. Voor 2022 is dit bedrag ingeschat op € 100.000. Dit 

betreft de prijsindexatie/prijsbijstelling die doorgaans na afloop van het schooljaar wordt toegekend. 

Deze extra bijdrage is volledig toegevoegd aan de personeelsformatie. Mocht de prijsindexatie 

tegenvallen, dan kan een eventueel tekort vanuit de bovenschoolse personeelsreserve (eigen 

vermogen) opgevangen worden. 
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Mede door de forse daling van het aantal leerlingen zal de personeelsformatie voor onderwijzend 

personeel fors afnemen. De daling van de leerlingaantallen is niet de enige oorzaak voor de afname.  

• Daarnaast zijn we ook geconfronteerd met een stijging van de huisvestingslasten, vooral de 

kosten groot onderhoud en energielasten.  

• Verder is door het kabinet voor 2022 een bedrag van € 500 miljoen toegezegd voor het 

verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Dit zal betekenen dat de 

gemiddelde loonkosten per fte fors zullen stijgen. Een aantal subsidies, waaronder de 

zorgmiddelen van Zeeluwe, zullen niet evenredig toenemen met de gestegen loonkosten. Dat 

houdt in we met hetzelfde bedrag minder personeel kunnen inzetten. Dit effect is in deze 

begroting meegenomen, waardoor de formatie ook daalt.  

• Ook de ouderbijdrage aan Leonardo is per 1 augustus 2021 komen te vervallen. Deze 

opbrengsten zouden moeten worden gecompenseerd door bijdragen te vragen aan de 

“leverende” scholen. Dit is tot op heden nog niet gelukt.  

• Met ingang van 1 januari 2022 stopt Op Koers in zijn huidige vorm en gaat VCO door met een 

eigen voorziening “Op Koers”. De financiële ondersteuning van het samenwerkingsverband 

komt daarmee ook te vervallen. 

Per saldo neemt de personeelsformatie af met ruim 9 fte’s.  

Ook in de volgende jaren zal de omvang van de personeelsformatie afnemen door de verwachte daling 

van het aantal leerlingen en een verlaging van de zorgmiddelen van Zeeluwe. De middelen vanuit 

Zeeluwe zullen in de toekomst (vanaf 2023-2024) fors omlaag zullen gaan, namelijk van € 308 naar € 

245 per leerling. De personeelsformatie zal naar verwachting elk jaar met ruim 3 fte’s afnemen. 

In 2021 zijn bij de meeste scholen een groot deel van de devices van de leerlingen vervangen. Er zijn 

een aantal scholen met een ander investeringsritme. Deze scholen hebben de financiële ruimte om de 

devices voor leerlingen in 2022 te vervangen. Het streven is om deze investeringen (indien mogelijk) 

door te schuiven naar de volgende jaren om zo uiteindelijk aan te sluiten bij het investeringsritme van 

de andere scholen. Mogelijk worden er in 2022 devices aangeschaft voor het personeel. Of en welke 

invulling hieraan wordt gegeven is nog niet helder en op dit moment onderwerp van discussie. 

Begin 2021 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. De MJOP ligt ten grondslag aan 

de voorziening groot onderhoud. Op basis van dit plan is gebleken dat de oorspronkelijk dotatie aan 

de onderhoudsvoorziening van € 540.000 niet toereikend is voor de toekomst. De dotatie moet 

omhoog naar € 765.000. Met name vanaf 2026 zullen de onderhoudsuitgaven toenemen om een 

aantal verouderde gebouwen op te knappen. Vandaar dat het bedrag van de voorzieningen in de 

komende jaren zal toenemen.  

Met name door het negatieve resultaat in 2020 én de grote ICT-investeringen in 2020 en 2021 is de 

liquiditeitspositie gedaald. Eind 2021 is de laagste liquiditeitspositie bereikt. Er is dan nog steeds 

voldoende buffer, maar waakzaamheid is geboden.  

VCO is op dit moment financieel gezond. Ondanks dat de liquiditeitsratio en het weerstandsvermogen 

zijn afgenomen, blijven deze ratio’s nog steeds ruim voldoende. 
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Financiële kengetallen / ratio’s 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Liquiditeit 2,90 2,10 2,22 1,82 1,91 2,06 1.

Solvabiliteit 2 0,79 0,75 0,75 0,74 0,74 0,75 2.

Rentabiliteit 1,7% -3,8% 3,4% -3,0% -2,1% 0,2% 3.

Huisvestingsratio 5,9% 7,3% 7,2% 6,6% 6,9% 7,5% 4.

Weerstandsvermogen 30,1% 25,0% 26,7% 19,7% 18,2% 19,6% 5.

Aandeel lasten personeel 84,1% 82,8% 81,5% 81,0% 80,2% 80,0% 6.

Aandeel lasten materieel 15,9% 17,2% 18,5% 19,0% 19,8% 20,0% 6.  

1. Liquiditeit 

Liquiditeitsratio (vlottende activa in verhouding tot de kortlopende schulden) geeft de mate aan 

waarin een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Een liquiditeitsratio van 

1 geeft aan, dat alle korte termijn verplichtingen opgevangen kunnen worden. Groter dan 1 geeft 

aan, dat er ook nog een buffer is voor plotselinge tegenvallers. Een ratio van 1,5 is goed te noemen. 

Door het ministerie van OCW wordt een ondergrens 0,75 gehanteerd. Ultimo 2020 was het 

landelijk gemiddelde binnen het primair onderwijs 2,42. 

De liquiditeitspositie van VCO is momenteel goed. De laatste jaren schommelde de liquiditeitsratio 

rond de 3,0. Vooral door het negatieve resultaat in 2020 én de hoge ICT-investeringen in 2020 en 

2021 ontstaat er een negatieve “cashflow”, waardoor de liquiditeitsratio is gedaald naar ruim 2. 

Binnen VCO hanteren we een ondergrens voor de liquiditeitsratio van 1. De liquide middelen 

kunnen dan nog met ruim € 1.500.000 zakken totdat de ondergrens wordt bereikt. De 

liquiditeitspositie zal de komende jaren stabiliseren en weer licht oplopen.   

Ondanks dat de liquiditeitsratio in 2020 sterk is afgenomen, blijft deze nog steeds ruim voldoende.  

2. Solvabiliteit 2 

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen + voorzieningen in verhouding tot het totaal vermogen) is een 

indicator die aangeeft in hoeverre een school in staat is om op lange termijn verplichtingen na te 

komen. In het onderwijs hanteert het ministerie van OCW een signaleringsgrens van 0,30. Ultimo 

2020 was het landelijk gemiddelde binnen het primair onderwijs 0,71.  

De solvabiliteit van VCO ligt reeds enkele jaren om en nabij 0,80. Vanwege het negatieve resultaat 

in 2020 is deze gedaald naar 0,75. Voor de komende jaren verwachten we dat de solvabiliteit 

stabiel blijft. Ondanks de daling in 2020 kan nog steeds geconcludeerd worden dat de 

vermogenspositie van VCO goed is, zodat VCO in staat is om aan haar verplichtingen op langere 

termijn te kunnen voldoen. 

3. Rentabiliteit 

De rentabiliteitsratio (het exploitatieresultaat gedeeld door de totale baten) geeft aan hoeveel 

procent van de totale opbrengsten worden omgezet in een positief c.q. negatief resultaat. Een 

school is geen commerciële organisatie. Het belangrijkste rendement van een school is niet direct 

in financiële termen uit te drukken, namelijk kinderen te begeleiden in een zeer belangrijke 

leerfase van hun leven en daarvoor een zeer enthousiast team van medewerkers te hebben dat 
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met veel plezier in een goede en prettige omgeving deze belangrijke taak op zich neemt. Het 

ministerie van OCW hanteert een ondergrens van break-even (0,0%) voor de laatste 3 jaren. 

In de afgelopen drie jaren is er gemiddeld een positief resultaat behaald van circa 0,4%. Gezien de 

goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie streeft VCO naar rentabiliteit van nihil, waarbij een (licht) 

negatieve resultaat geen probleem is. Vanwege het vervallen van de vordering op OCW en het 

inzetten van niet gebruikte NPO-middelen zal in 2022 en 2023 naar verwachting een negatief 

resultaat worden behaald.  Gezien de vermogenspositie van VCO is het geen probleem om de 

komende jaren een negatieve rentabiliteit te realiseren.   

4. Huisvestingsratio 

De huisvestingsratio is een kengetal waarvoor in 2016 door de Inspectie van het Onderwijs voor 

de eerste keer een signaleringswaarde is gedefinieerd. Dit kengetal geeft aan welk deel van de 

totale lasten aan huisvesting inclusief afschrijvingen van gebouwen is besteed. De 

signaleringswaarde van het Ministerie van OCW is maximaal 10%. Ultimo 2019 was het landelijk 

gemiddelde binnen het primair onderwijs 7%.  

De huisvestingsratio van VCO is in 2020 vanwege de gestegen dotatie aan de voorziening groot 

onderhoud opgelopen naar 7,3%. De volgende jaren schommelt de huisvestingsratio van VCO rond 

7%.  

5. Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre een organisatie eventuele 

calamiteiten financieel op kan vangen. Door een weerstandsvermogen te hanteren voorkomt een 

organisatie dat het meteen in financiële problemen komt bij een calamiteit. Een te hoog 

weerstandsvermogen houdt in dat de organisatie een groot deel van het eigen vermogen vrij 

beschikbaar heeft. Dit kan het onderwijsproces nadelig beïnvloeden, omdat er dan niet genoeg 

geïnvesteerd wordt in de organisatie. Een te laag weerstandsvermogen betekent dat bij een 

calamiteit de organisatie snel in financiële problemen terecht kan komen. Voor een goede 

beoordeling moet het weerstandsvermogen worden afgewogen ten opzichte van de risico’s die de 

organisatie loopt.   

De afgelopen jaren heeft het weerstandsvermogen gevarieerd tussen 30% en 35%. Bij een vrij 

stabiel eigen vermogen en een sterke toename van de baten in de afgelopen jaren daalt het 

weerstandsvermogen naar ruim 26% ultimo 2021. Desondanks blijft het weerstandsvermogen 

voldoende.  

6. Aandeel lasten personeel / materieel 

Het aandeel van de personele en materiële lasten (inclusief financiële baten en lasten) wordt 

afgezet tegen de totale lasten. De vergoedingen van het Ministerie waren gebaseerd op de 

verdeling 85% personele lasten en 15% materiële lasten. Door de overheveling van het 

buitenonderhoud naar de schoolbesturen in 2015 zijn de huisvestingslasten toegenomen. En 

daarmee ook het aandeel van de materiële lasten.  

Het aandeel personele lasten heeft de afgelopen jaren gevarieerd tussen van 81% tot 84%. Door 

een daling van het aantal leerlingen en lagere baten én bij gelijkblijvende toekomstige overige 

lasten (huisvestingslasten/afschrijvingen) daalt het aandeel van de personele lasten naar 80%. 
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Het aandeel personele lasten is vrij stabiel, schommelend tussen 83% en 84%.  

Normatief publiek eigen vermogen 

Hoeveel eigen vermogen heeft een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig voor een gezonde 

bedrijfsvoering, en wanneer is het mogelijk te veel? Om daar een indicatie voor te hebben, 

hanteert de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk 

bovenmatig eigen vermogen’. De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen 

vermogen, dus exclusief privaat vermogen. 

Het publiek eigen vermogen komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen 

(wat is af te lezen van de balans) hoger is dan het normatief eigen vermogen (vermogen dat een 

onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te 

vangen). 

Een bestuur kan goede redenen hebben om tijdelijk eigen vermogen boven de signaleringswaarde 

aan te houden. De signaleringswaarde is dan ook bedoeld als startpunt voor een gesprek over de 

reserves, en niet als harde norm. 

Het normatief eigen vermogen (signaleringswaarde) van VCO bedraagt € 4.518.379. Het feitelijk 

eigen vermogen van VCO (exclusief privaat vermogen) is lager, namelijk € 3.806.480. In het huidige 

eigen vermogen zijn de (negatieve) effecten vanwege het afboeken van de vordering op OCW en 

gewijzigde systematiek voor de voorziening groot onderhoud niet meegenomen.  

De conclusies van de interne financiële analyse zijn, dat VCO vanuit financieel perspectief goed in staat 

is om op korte en lange termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.  

 

 

Harderwijk, mei 2022 

Namens het College van Bestuur: 

 w.g. 

Dhr. F. ten Klooster (voorzitter College van Bestuur) 
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Verslag toezichthoudend orgaan 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht was in 2021 als volgt samengesteld: 

Naam Rol Aandachtsdomein(en) 

Immanuël Kranendonk Voorzitter Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit 

Henriëtte Jacobs (tot augustus 2021) Vicevoorzitter  Personeel/HRM en Organisatie 

Wiechert Fikse Vicevoorzitter ICT en Identiteit 

Doortje Wüllschleger Algemeen lid onderwijs & kwaliteit 

Margreet den Besten Algemeen lid Financiën & Beheer en Identiteit 

Martin Hop Algemeen lid Financiën & Beheer en Identiteit 

Pieter Teeninga Algemeen lid Onderwijs & Kwaliteit en Huisvesting 

Adriaan Bruinink (per maart 2021) Algemeen lid Personeel/HRM 

Marco den Hollander (per sept. 2021) Algemeen lid Financiën & Beheer 

Verantwoording vanuit wettelijke taken 

De formele taken van de Raad van Toezicht zijn: 

• Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de (meerjaren-) begroting en het jaarverslag 

(bestuursverslag + jaarrekening). 

• Toezicht op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en code goed bestuur. 

• Toezien op doelmatige en rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen. 

• Het aanwijzen van de accountant. 

 

De Raad van Toezicht is in 2021 in totaal acht keer (online) bij elkaar geweest voor een reguliere 

vergadering. Deze vergaderingen waren in aanwezigheid van het College van Bestuur. Vanwege de 

Corona maatregelen zijn er in 2021 geen extra bijeenkomsten georganiseerd. Onderling is er wel 

geregeld contact geweest. Schoolbezoeken hebben niet plaatsgevonden. Er is wel op regelmatige basis 

contact en afstemming geweest met schooldirecteuren en de voorzitter van de GMR. 

 

Binnen de reguliere vergaderingen waren de belangrijkste onderwerpen: 

• Jaarverslag en jaarrekening 2020, inclusief bespreking met accountant in de vergadering van mei 

• Financiële kwartaalrapportages gedurende het jaar 

• Vaststellen begroting 2022 & Meerjarenbegroting 2022-2025 

• Uitslagen eindtoetsen en overige opbrengsten op de scholen 

• Personele ontwikkelingen 

• Overleg met GMR over verschillende onderwerpen 

• Leerling prognoses 

• Strategisch beleidsplan 

• Vaststellen WNT klasse indeling 

• Doorontwikkeling VCO-kwaliteitsbeleid 

• Doorontwikkeling Strategisch Personeelsbeleid 

• Dynamisch Governance 

• De impact van Corona voor de VCO 
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Medio 2021 zijn de jaarrekening en het jaarverslag 2020 goedgekeurd, alsmede de WNT klasse 

indeling. Eind 2021 is kennisgenomen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. 

Deze begroting is in januari 2022 formeel goedgekeurd. 

Voor de controle van de jaarrekening als bedoeld in art. 393 BW 2 is door de Raad van Toezicht als 

extern accountant benoemd dhr. M.A. Rozendaal RA van Van Ree Accountants te Barneveld. 

 

Verder heeft de Raad van Toezicht een wettelijke taak als werkgever van het College van Bestuur. Voor 

de zaken als benoeming, ontslag en schorsing wordt verwezen naar artikel 6 van de statuten van de 

stichting. Beloning geschiedt conform de Cao Bestuurders PO. 

Evaluatie van het uitvoerend bestuur en toezichthoudend orgaan 

In juli heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van het College van Bestuur, waarvoor 

mede gebruik is gemaakt van de uitkomsten van een 360 graden feedback. De uitkomsten hiervan zijn 

teruggekoppeld aan het College van Bestuur. 

Het functioneren van de Raad van Toezicht is gedurende het jaar regelmatig aan de orde geweest 

tijdens de eigen vergaderingen. Over het algemeen is de conclusie dat College van Bestuur en Raad 

van Toezicht er steeds beter in slagen om op een waarden gedreven manier samen te werken; vanuit 

vertrouwen en met gedeelde overtuigingen. Ter ondersteuning van (de gesprekken over) de 

Dynamische Governance zoals die binnen VCO wordt gehanteerd, is de VCO-governance-Toolkit herijkt 

en is gebruik gemaakt van het instrumentarium van de begeleiding door meplusu.nl.    

Vergoedingsregeling 

Deelname aan de Raad van Toezicht is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. De hoogte van de 

bezoldiging over 2021 is vastgesteld binnen de daarvoor gestelde normen (VTOI-NVTK). De voorzitter 

heeft over 2021 een bezoldiging van € 1750,00 ontvangen. De leden ieder € 1250,00 (naar rato van het 

aantal maanden aanstelling over het jaar). 

Dankwoord 

Ook onderwijsjaar 2021 werd geteisterd door de pandemie. De Raad van Toezicht is onder de indruk 

van en dankbaar voor de manier waarop de VCO’ers de schouders eronder hebben gezet om (het 

belang van) de kinderen geen moment uit het oog te verliezen en om het onderwijs zoveel als haalbaar 

te continueren, verantwoord te organiseren en ondertussen ook te blijven ontwikkelen en innoveren.  

 

Als Raad van Toezicht bedanken wij eenieder binnen VCO die zich hiervoor in 2021 heeft ingezet. 

 

Harderwijk, maart 2022,  

w.g. 

Immanuël Kranendonk   

Margreet den Besten 

Martin Hop    

Wiechert Fikse  

Doortje Wüllschleger  

Pieter Teeninga 

Marco den Hollander   

Adriaan Bruinink 

https://meplusu.nl/
https://vtoi-nvtk.nl/content/ledenportaal/8-publicaties/handreiking_honorering_vtoi-nvtk_versie-januari-2020-def.pdf
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Balans per 31 december 2021 
(na bestemming van het resultaat) 

Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 337.281         346.492         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.875.057      2.516.673      

1.2.3 Leermiddelen 357.569         438.526         

3.569.907      3.301.691      

1.3 Financiële vaste activa
1.3.6 Effecten 60.025           60.025           

60.025           60.025           

3.629.932      3.361.716      

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 794.187         776.222         

1.5.7 Overige vorderingen 116.524         196.771         

1.5.8 Overlopende activa 341.952         284.295         

1.252.663      1.257.288      

1.7 Liquide middelen 3.400.387      2.571.829      

4.653.050      3.829.117      

8.282.982      7.190.833      

Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves 584.872         584.872         

2.1.2 Bestemmingsreserves 4.657.345      3.992.062      

5.242.217      4.576.934      

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 308.002         272.181         

2.2.3 Overige voorzieningen 641.311         555.439         

949.313         827.620         

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 263.536         163.727         

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 577.497         603.323         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 212.475         188.927         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 640.845         543.913         

2.4.10 Overlopende passiva 397.099         286.389         

2.091.452      1.786.279      

8.282.982      7.190.833      

31-12-2021 31-12-2020
€ €
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 18.984.949 17.426.300 17.424.329

3.2 Overige overheidsbijdragen 100.497 163.200 257.744

3.5 Overige baten 616.896 560.100 675.753

19.702.342 18.149.600 18.357.826

4 Lasten
4.1 Personele lasten 15.522.963 15.230.800 15.784.497

4.2 Afschrijvingen 692.610 700.700 607.273

4.3 Huisvestingslasten 1.366.287 1.216.300 1.381.046

4.4 Overige instellingslasten 1.444.148 1.410.900 1.282.526

19.026.008 18.558.700 19.055.342

Saldo baten en lasten 676.334 -409.100 -697.516

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 3.881 -                 2.875

5.5 Financiële lasten 14.932 12.900 6.319

-11.051 -12.900 -3.444

Exploitatieresultaat 665.283 -422.000 -700.960

€ € €

2021 2021 2020
Actueel Begroting Actueel
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Kasstroomoverzicht over 2021 
 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 665.283          -700.960      

Afschrijvingen 692.610          607.273        

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen 4.625              -232.048      

- Kortlopende schulden 305.173          174.991        

309.798          -57.057        

Mutatie voorzieningen 121.693          3.864            

1.789.384       -146.880      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa -960.827         -904.758      

Financiële vaste activa -                       -                     

-960.827         -904.758      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                       -2.875           

Mutatie liquide middelen 828.558          -1.054.513   

Beginstand liquide middelen 2.571.829       3.626.342    

Mutatie liquide middelen 828.558          -1.054.513   

3.400.387       2.571.829    

2021 2020
€ €
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Grondslagen 
 

Juridische vorm en voornaamste activiteiten 

De Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) is gevestigd in Harderwijk. De stichting stelt zich ten doel 
werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair 
onderwijs.  

Toegepaste standaarden  

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie.  

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding van het bestuur oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. 
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Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen. De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is 
van economisch eigendom. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in 
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

Omschrijving

Afschrijvingsduur 

in jaren

Percentage 

per jaar

Gebouwen 40 2,50%

Meubilair hard 20 5,00%

Meubilair zacht 10 10,00%

ICT hard- en software 4 25,00%

ICT vaste netwerken 8 12,50%

Apparatuur en gereedschap 8 12,50%

Leermiddelen 8 12,50%  

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.  

Financiële vaste activa  

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De onder financiële 
vaste activa opgenomen overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de 
vorderingen. 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. 
De algemene reserves bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het College van 
Bestuur. De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige 
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Aan de bestemmingsreserves liggen beleids- en 
financieringsplannen ten grondslag.  

Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor: 

• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is 
in te schatten; 

• op balansdatum aanwezige risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 
waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; 
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• lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt waarvan de oorsprong in het 
verslagjaar of in een voorgaand verslagjaar ligt en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig 
te verdelen over het aantal verslagjaren. 

Er wordt daarbij uitgegaan van concrete risico’s die uitgaan boven het ‘ondernemersrisico’. Daarnaast 
moeten de risico’s op balansdatum aanwezig zijn. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats door 
dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van 
de voorzieningen. Als duidelijk is dat een aanwezige voorziening (ten dele) niet meer nodig is, vindt 
vrijval uit de voorziening plaats. De vrijval wordt verwerkt ten gunste van de post op de staat van baten 
en lasten waarop oorspronkelijk de dotaties hebben plaatsgevonden. 

Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de voorziening voor groot onderhoud. De 
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot 
onderhoud, waarbij alle onderhoudsuitgaven wordt gedeeld door de looptijd van het 
meerjarenonderhoudsplan. In afwijking van RJ 212.451 en 212.452 is er gebruik gemaakt van de 
overgangsregeling om deze methode van kostenegalisatie te blijven hanteren, hetgeen conform 
voorgaande jaren is en in overeenstemming is met de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4 
lid 1c. 

Kortlopende schulden 

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als 
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de 
reële waarde. 

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en 
nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan de verstreken periode zijn toegekend. Van 
bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op 
deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van 
de besteding. 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

Voor de medewerkers van de Stichting voor Christelijk Onderwijs is een pensioenregeling getroffen die 
kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging 
– in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar 
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie 
en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen 
in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de 
balans opgenomen voorziening. Ultimo 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 
onvoldoende. 

Opbrengstverantwoording  

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies  

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden 

in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten 

en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar 

rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.  

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 

ACTIVA 

1.2 Materiële vaste activa  

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

Aanschafwaarde 

per 1 januari 2021

Cumulatieve 

afschrijvingen

Boekwaarde 

per 1 januari 

2021

Investeringen 

2021

Des-

investeringen 

2021

Cumulatieve 

afschrijvingen 

desinvesteringen 

2021

Afschrijvingen 

2021

Boekwaarde 

per 

 31-12-2021

€ € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen en terreinen 473.442                    126.950              346.492           -                     -                     -                              9.211                    337.281           

1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.2.1 Meubilair hard 2.557.913                 1.198.528           1.359.385       61.121               -                     -                              114.684               1.305.822        

1.2.2.2 Meubilair zacht 366.662                    215.707              150.955           55.294               -                     -                              27.228                  179.021           

1.2.2.3 ICT hard- en software 1.427.641                 1.125.286           302.355           659.168            -                     -                              256.514               705.009           

1.2.2.4 ICT vaste netwerken 1.451.650                 842.043              609.607           118.717            -                     -                              135.920               592.404           

1.2.2.5 Apparatuur en gereedschap 256.388                    162.016              94.372             18.205               -                     -                              19.776                  92.801              

6.060.254                 3.543.580           2.516.674       912.505            -                     -                              554.121               2.875.057        

1.2.3 Leermiddelen 1.337.941                 899.416              438.525           48.322               -                     -                              129.278               357.569           

Totaal materiële vaste activa 7.871.637                 4.569.946           3.301.691       960.827            -                     -                              692.610               3.569.907        

Mutaties 2021
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Gebouwen en terreinen 

De OZB-waarde van de gebouwen en terreinen is € 12.743.000 (peildatum 1-1-2021).  

VCO heeft 14 schoolgebouwen in gebruik, waarvan VCO het juridisch eigendom in bezit heeft. Het 
economisch claimrecht van deze panden en ondergrond berust bij de gemeente Harderwijk. Het 
economisch claimrecht dat de gemeente heeft, is de reden dat deze gebouwen hier niet zijn 
geactiveerd.  

Uitzonderingen hierop vormen het op eigen kosten gebouwde kantoordeel van het schoolgebouw van 
de Willem Alexanderschool, gelegen aan de Veldkamp 33 te Harderwijk, een stuk grond (deel van het 
schoolplein) en een (op eigen kosten gebouwd) lokaal bij De Parel, beiden gelegen aan de 
Zuiderzeestraatweg 147 te Hierden. Over bovengenoemde zaken loopt VCO het economisch risico met 
betrekking tot de waardevermindering van de investering. Deze zijn meeverzekerd op de collectieve 
polis van de gemeente Harderwijk.  

 

1.3 Financiële vaste activa  

 

Boekwaarde 

per 1 januari 

2021

(Des)investe-

ringen 2021

Waarde-

veranderingen

2021

Boekwaarde

 per 31 december 

2021

€ € € €

1.3.6 Effecten
1.3.6.2 Obligaties 60.025               -                    -                      60.025                      

60.025               -                    -                      60.025                      

1.3.6.2 Obligaties

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

Aanschaf-

waarde

Koerswaarde 

per 31 

december 

2021 Coupondatum

60.025                60.025              83.435                4 x per jaar

60.025                60.025              83.435                

Rabobank Certificaten 6,5%

De financiële vaste activa zijn gefinancierd met het private vermogen.  
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1.5 Vorderingen  

 

1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW
1.5.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 794.187      776.222      

1.5.7 Overige vorderingen
1.5.7.2 Gemeente Harderwijk - huisvesting 13.746        13.746        

1.5.7.4 Overig 102.778      183.025      

116.524      196.771      

1.5.8 Overlopende activa
1.5.8.5 Energielasten 8.656           -               

1.5.8.6 Huur en medegebruik 3.186           2.068           

1.5.8.7 Nog te ontvangen ouderbijdragen 65.000        79.005        

1.5.8.8 Op Koers 36.614        80.426        

1.5.8.9 Vooruitbetaalde kosten 228.496      122.796      

341.952      284.295      

1.252.663   1.257.288   

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa 

Alle overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

 

 

1.7 Liquide middelen  

 

1.7.1 Kasmiddelen 4.100           3.123           

1.7.2 Banken 3.396.287   2.568.706   

3.400.387   2.571.829   

31-12-2021 31-12-2020

€ €

 

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.   
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PASSIVA 

 

2.1 Eigen vermogen 

 

Stand per 

1 januari 

2021

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Stand per 31 

december 

2021
€ € € €

2.1.1 Algemene reserves
Publiek 584.872      -                    -               584.872            

2.1.2 Bestemmingsreserves
Privaat 1.432.001   3.736                -               1.435.737         

Publiek:
Personeel 1.014.692   -                    -               1.014.692         

Huisvesting -               -                    -               -                     

NPO -               462.207           -               462.207            

Per school 1.545.369   199.340           -               1.744.709         

3.992.062   665.283           -               4.657.345         

4.576.934   665.283           -               5.242.217         

Mutaties 2021

 

Bestemmingsreserve (privaat) 

Het betreft enerzijds gereserveerde contributiegelden van de vereniging voor Christelijk Onderwijs 
Harderwijk in de periode 1879 tot en met 2007. Daarna is de vereniging omgezet in een stichting en is 
er geen sprake meer van contributiegelden. Anderzijds is deze ontstaan uit positieve 
exploitatieresultaten op het private deel van de exploitatie en uit de verkoop van de woning van de 
vereniging voor Christelijk Onderwijs Hierden. 

Het saldo van de baten en lasten uit obligaties, die met privaat vermogen zijn gefinancierd, worden 
toegevoegd aan de private bestemmingsreserve.  

Bestemmingsreserves (publiek) 

De leiding van de stichting reserveert bedragen voor de belangrijkste risico’s op het terrein van 
personeel en huisvesting. Terwijl de algemene reserve is gevormd om algemene bedrijfsrisico’s het 
hoofd te bieden in geval deze zich voordoen. 

Voor de reserve personeel wordt als vuistregel gehanteerd dat deze circa 10% moet bedragen van de 
personele lumpsum. Deze reserve is bedoeld om bij tegenvallers tijdelijk te hoge personele 
verplichtingen te kunnen opvangen, zodat er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Middels 
natuurlijk verloop worden de te hoge personele verplichtingen teruggebracht.  

Daarnaast dienen de kosten voor vervanging in verband met opname van spaarbapo hieruit bekostigd 
te worden. Op basis van veranderde regelgeving is in 2010 de voorziening spaarbapo met 
terugwerkende kracht vrijgevallen in de reserves. De kosten voor de spaarbapo worden sindsdien 
verantwoord in het jaar waarin de spaarbapo wordt opgenomen. Op basis van de oude regelgeving 
zou de voorziening spaarbapo per balansdatum circa € 4.600 bedragen. 
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De huisvestingsreserve is bedoeld om eventuele financiële tegenvallers bij renovaties of onvoorziene 
onderhoudsuitgaven op te kunnen vangen.  

De reserves per school vormen een overloop naar volgende jaren, waarmee “opmakersgedrag” tegen 
het einde van het kalenderjaar wordt voorkomen. De reserves worden in principe gemaximeerd op 3% 
van de lumpsum, welke voor de desbetreffende scholen geldt. De reserves per school bestaan naast 
een deel voor de scholen ook uit een bovenschools deel.  

In het bovenschools deel is een bedrag opgenomen van € 186.000 dat bestemd is om doorverwijzingen 
naar het speciaal onderwijs te kunnen bekostigen. De kosten voor doorverwijzingen worden 
bovenschools gedragen. In 2020 zijn geen kosten voor doorverwijzingen in rekening gebracht aan VCO.  

Daarnaast is er vanuit het bovenschoolse deel in de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor 
de uitvoering van het Passend Onderwijs. In 2021 is een bedrag ad € 11.000 benut door de scholen. 
Eind 2021 is er nog € 75.000 over. 

 

2.2 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:  

Stand per 1 

januari 

2021

Dotaties Onttrek-

kingen

Vrijval Stand per 

31 

december 

2021
< 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Jubilea 159.569       41.601        31.381         -              169.789        11.228           158.561       

Spaarverlof 18.704         428             2.517           -              16.615           16.615           -                

Duurzame inzetbaarheid 93.909         45.504        1.090           16.725        121.598        13.633           107.965       

Uitkeringsverplichtingen -               -              -               -              -                 -                 -                

272.182       87.533        34.988         16.725        308.002        41.476        266.526    

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud gebouwen 

en terreinen

555.439       828.625     742.753       -              641.311        276.885      364.426    

827.621       916.158     777.741       16.725        949.313        318.361      630.952    

Mutaties 2021 Onderverdeling saldo

31-12-2021

 

Jubilea 

Alle personeelsleden die 25 of 40 jaar diensttijd in het onderwijs hebben bereikt, hebben recht op een 
jubileumuitkering van 50% respectievelijk 100% van het maandsalaris. Om aan deze verplichting te 
voldoen, wordt de voorziening jubilea gevormd om de kosten van toekomstige jubileumuitkeringen 
gespreid ten laste van het resultaat te brengen. 

Uit ervaringsgegevens voor de onderwijssector PO blijkt dat bij een schoolorganisatie met meer dan 
50 fte’s kan worden volstaan met een gemiddelde voorziening van € 815 (geïndexeerd) per fte in 2021.  

Spaarverlof 

De voorziening is getroffen om bij opname van spaarverlof de loonkosten van het vervangend 
personeel te kunnen bekostigen. 
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Duurzame inzetbaarheid 

In de cao PO zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. In deze regeling kunnen 
werknemers vanaf 57 jaar de uren van het ouderenverlof sparen. Bij opname van de gespaarde uren 
moeten de kosten voor vervanging (gedeeltelijk) hieruit bekostigd worden. 

Uitkeringsverplichtingen 

Wanneer redelijkerwijs te voorzien is dat aan een benoeming uitkeringsverplichtingen vastzitten, 
wordt een bedrag aan uitkeringen gereserveerd. Als de betrokkene na het beëindigen van de 
benoeming een uitkering aanvraagt, komt deze uitkering ten laste van de voorziening. Op het moment 
dat het duidelijk is dat er geen uitkering is aangevraagd, vindt vrijval uit de voorziening plaats.  

Onderhoud gebouwen en terreinen  

De voorziening groot onderhoud dient ter egalisatie van de kosten groot onderhoud. De kosten voor 
het groot onderhoud betreft zowel de binnen- als buitenkant van de gebouwen. De dotatie aan de 
voorziening is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. De in het boekjaar gemaakte uitgaven 
voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening.  
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2.4 Kortlopende schulden  

 

2.4.3 Crediteuren 263.536        163.727        

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 577.497        603.323        

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 212.475        188.927        

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.9.1 Gemeente Harderwijk - onderwijs 58.646           6.600             

2.4.9.2 Gemeente Harderwijk overig 14.098           17.484           

2.4.9.3 Samenwerkingsverband stichting Zeeluwe 41.551           -                 

2.4.9.4 Reservering vakantiegeld 504.179        477.193        

2.4.9.5 Netto salarissen 6.113             3.764             

2.4.9.6 Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 1.485             1.652             

2.4.9.7 Premie Participatie- en Vervangingsfonds 14.773           37.220           

640.845        543.913        

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Geoormerkte subsidies OCW 33.779           163.913        

2.4.10.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 238.304        -                 

2.4.10.4 Rente -                 548                

2.4.10.5 Energielasten -                 22.629           

2.4.10.6 Samenwerkingsverband Zeeluwe 58.777           40.542           

2.4.10.8 Accountants- en administratiekosten 19.097           12.845           

2.4.10.9 Nog te betalen kosten 47.142           45.912           

397.099        286.389        

2.091.452     1.786.279     

31-12-2021 31-12-2020
€ €
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Verantwoording overzicht geoormerkte subsidies OCW 

G1 subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 2021

Prestatie 

afgerond
Kenmerk Datum € €

Subsidie voor studieverlof 2021 1165991-1 20-8-2021 9.977                9.977              Nee

Subsidie voor studieverlof 2021 1165937-1 20-8-2021 12.093             12.093            Nee

Subsidie voor studieverlof 2021 1177484-1 21-9-2021 12.093             12.093            Nee

Subsidie voor studieverlof 2021 1177556-1 21-9-2021 907                   907                 Nee

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds LOF 18-0086 13-11-2018 24.622             24.622            Ja

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds LOF 18-0389 21-6-2019 29.907             29.907            Ja

Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-

programma's onderwijs 2021-2021
IOP-85476-PO 2-7-2020 225.000           225.000          Ja

Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-

programma's onderwijs 2021-2021
IOP2-85476-PO 16-10-2020 18.000             18.000            Ja

310.529           310.529          

Toewijzing
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G2 subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Totale 

kosten 

Te 

verrekenen

Kenmerk Datum € € € €

n.v.t. -                    -                  -                   -                   

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Bedrag van 

toewijzing

Saldo 1-1-

2021

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

31-12-2021

Saldo nog te 

besteden 31-12-

2021
Kenmerk Datum € € € € € €

n.v.t. -                    -                  -                   -                   -                       -                          

Toewijzing

Toewijzing
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

In 2021 is er voor de huur en service van kopieermachines een nieuwe overeenkomst gesloten voor 13 
kopieermachines met een jaarlijkse verplichting ad € 23.124 (inclusief BTW) en een looptijd tot 1 
september 2027. Daarnaast is er voor 2 kopieermachines enkel een servicecontract afgesloten. De 
hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting is € 5.874 (inclusief BTW). 

Het contract voor de afvoer van bedrijfsafval en restafval loopt tot 31 december 2026 voor een 
jaarlijkse contractprijs van € 19.313 (inclusief BTW). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  

Voor de levering van elektriciteit en gas voor 14 schoolgebouwen is medio 2020 een nieuw contract 
gesloten met een looptijd van 2021 tot en met 2025. Voor het uitvoeren van meetdiensten is bij 5 
schoolgebouwen een overeenkomst afgesloten met een jaarlijkse verplichting van € 3.815 (inclusief 
BTW). 

Er is geen voorziening opgenomen voor op balansdatum bestaande verplichtingen in verband met 
doorbetaling van loon als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op balansdatum zijn er 
weliswaar langdurig zieken, waarvan het herstel onzeker is. Gezien de grote mate van onzekerheid van 
herstel en de daarmee samenhangende schatting van de voorziening langdurig zieken, kan de hoogte 
van deze voorziening niet betrouwbaar worden ingeschat.   

Honoraria van de accountant 

De volgende honoraria zijn ten laste gebracht van Stichting VCO: 

2021 2020

Onderzoek van de jaarrekening 16.987       16.492       

Andere controleopdrachten 2.000         3.122         

Adviesdiensten op fiscaal terrein -              -              

Andere niet controlediensten 16.821       -              

35.808       19.614       

 

De vermelde honoraria zijn gebaseerd op de bedragen die daadwerkelijk betrekking hebben op de 
jaren 2021 en 2020. De in de jaarrekening opgenomen kosten kunnen afwijken van deze bedragen 
door bijvoorbeeld nagekomen kosten.  

Overzicht verbonden partijen 

Naam

Juridische 

vorm

Statutaire 

zetel

Code 

activiteiten

Eigen 

vermogen 

31-12-2021

Resultaat 

2021

Art 2:403 

BW

Deelname 

%

Con-

solidatie

Zeeluwe stichting Harderwijk 4 (overige) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stichting VCO maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Stichting Zeeluwe (statutair 
gevestigd te Harderwijk). Passend Onderwijs heeft als bedoeling elk kind het juiste, voor hem of haar 
passende onderwijsaanbod te realiseren. De school waar het kind ingeschreven staat heeft die 
verplichting. Om aan die verplichting te voldoen, krijgen de scholen middelen naar rato van het 
leerlingenaantal. Met die middelen kan Passend Onderwijs gerealiseerd worden. Wanneer het de 
scholen lukt om voor elk kind een passend aanbod te realiseren in de eigen school, zijn er beperkte 
financiële risico’s. Er wordt immers niet meer uitgegeven dan er binnenkomt. Lukt het een school niet 
om een deel van de aan haar toevertrouwde kinderen te bedienen, dan moet zij deskundigheid extern 
verwerven. Dat betekent vaak verwijzing naar het S(B)O. En daar zijn wel kosten mee gemoeid. 
Wanneer het vaker voorkomt, kunnen de uitgaven de inkomsten te boven gaan. Dat vormt een risico. 
Onze scholen werken er hard aan om de begeleiding zo veel mogelijk in eigen handen te houden en zo 
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min mogelijk te verwijzen. Vanuit de solidariteitsgedachte is afgesproken dat het risico binnen VCO 
gezamenlijk wordt gedragen. Hiervoor is een buffer van € 186.000 beschikbaar. Tot nu toe hebben we 
daar nog geen gebruik van hoeven maken. 

Er zijn op 31 december 2021 geen verbonden partijen waarin het bestuur financieel voor 20% of meer 
in participeert. 

Bezoldiging van leidinggevende en toezichthoudende topfunctionarissen 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting VCO Harderwijk 
- Hierden van toepassing zijnde regelgeving. 

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting VCO Harderwijk - Hierden is € 149.000. Dit geldt naar 
rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 

De volgende vergoedingen zijn aan leidinggevenden en toezichthouders toegekend:  

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
F. ten Klooster

Functie Bestuurder
Duur dienstverband in 2021 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,00

Gewezen topfunctionaris nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja

Individueel WNT-maximum 149.000€             

Beloning 104.514€             

Belastbare onkostenvergoedingen -€                      

Beloningen betaalbaar op termijn 21.176€                

Totale bezoldiging 2021 125.690€             

Onverschuldigd en nog niet 

terugontvangen
-€                      

Gegevens 2020

Duur dienstverband 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,00

Individueel WNT-maximum 143.000€             

Beloning 101.907€             

Belastbare onkostenvergoedingen -€                      

Beloningen betaalbaar op termijn 16.852€                

Totale bezoldiging 118.759€             
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Toezichthoudende topfunctionarissen
I. Kranendonk

Functie Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling 

in 2021

1/1 - 31/12

Bezoldiging 1.750€                  
Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

22.350€                

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen

-€                      

Gegevens 2020

Functie Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 1/1 - 31/12

Bezoldiging 1.700€                  

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

21.450€                

 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

H. Jacobs Vicevoorzitter (portefeuillehouder personeel en organisatie) -           

M. Hop Portefeuillehouder financiën en beheer, identiteit -           

M.J.T. den Besten Portefeuillehouder financiën en beheer, identiteit -           

D.L.M. Wüllschleger Portefeuillehouder onderwijs en kwaliteit -           

E.Z. Fikse Portefeuillehouder ICT, identiteit -           

P. Teeninga Portefeuillehouder onderwijs en huisvesting

A. Bruinink Portefeuillehouder personeel/HRM
M.C. den Hollander Portefeuillehouder financiën en beheer  

  

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen of overige 
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond 
van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021 
 

BATEN 

 

2021 2021 2020
Actueel Begroting Actueel

€ € €

3.1 RIJKSBIJDRAGEN

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdrage (PO) 12.954.605          12.694.300          12.488.028          

3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 22.163                  22.100                  26.596                  

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 5.043.497            3.829.400            3.910.635            

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Rijksbijdrage SWV 964.684               880.500               999.070                

18.984.949          17.426.300          17.424.329          

3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

3.2.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 100.497               163.200               257.744                

3.5 OVERIGE BATEN

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 16.177                  14.600                  16.715                  

3.5.5 Detachering personeel 211.705               215.400               184.016                

3.5.6 Overig 389.014               330.100               475.022                

616.896               560.100               675.753                
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LASTEN 

 

2021 2021 2020
Actueel Begroting Actueel

€ € €

4.1 PERSONELE LASTEN

4.1.1.1 Lonen en salarissen 10.956.709          10.701.900          11.249.109          

4.1.1.2 Sociale lasten 1.926.504            1.881.700            2.027.594            

4.1.1.3 Pensioenpremies 1.815.685            1.773.400            1.674.327            

14.698.898          14.357.000          14.951.030          

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 67.200                  73.300                  62.671                  

4.1.2.3 Overige personeelslasten 756.865               800.500               770.796               

824.065               873.800               833.467               

15.522.963          15.230.800          15.784.497          

4.1.1 Uitsplitsing lonen en salarissen naar kostendragers (incl. sociale lasten)

Directie 1.311.924            1.270.700            1.367.512            

Onderwijzend Personeel 11.049.764          10.995.600          11.539.769          

Onderwijs Ondersteunend Personeel 2.104.016            1.830.700            1.861.975            

Vervangingen ziekte 427.012               450.000               477.714               

Ontvangen uitkeringen 193.818-               190.000-               295.940-               

14.698.898          14.357.000          14.951.030          

 

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2021 waren er gemiddeld 202 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2020: 201). 
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2021 2021 2020
Actueel Begroting Actueel

€ € €

4.2 AFSCHRIJVINGEN

4.2.2 Gebouwen 9.211             8.400             10.100           

4.2.3 Inventaris en apparatuur 554.121        549.100        460.113        

4.2.5 Leermiddelen 129.278        143.200        137.060        

692.610        700.700        607.273        

4.3 HUISVESTINGSLASTEN

4.3.1 Huur 21.458           30.800           24.658           

4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 828.625        640.000        772.400        

4.3.3 Klein onderhoud gebouwen 34.890           33.000           47.902           

4.3.4 Energie en water 286.849        299.200        322.767        

4.3.5 Schoonmaakkosten 145.031        159.500        158.215        

4.3.6 Heffingen 30.104           28.500           28.975           

4.3.8 Tuinonderhoud 6.929             11.000           13.655           

4.3.9 Bewaking / beveiliging 12.401           14.300           12.474           

1.366.287     1.216.300     1.381.046     
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2021 2021 2020
Actueel Begroting Actueel

€ € €

4.4 OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1 Salarisadministratie en beheer 54.406              55.900              53.549           

4.4.1.2 Accountantskosten 19.114              19.000              17.733           

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 34.581              31.500              35.681           

4.4.1.4 Kantoorartikelen 701                    3.500                 2.285             

4.4.1.5 Reproductiekosten 73.779              60.200              57.154           

4.4.1.7 Bestuur/Management ondersteuning 100.095            71.200              61.224           

282.676            241.300            227.626        

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.1 Inventaris en (computer)apparatuur 356.423            406.900            423.960        

4.4.2.2 Leermiddelen 288.950            272.800            262.574        

645.373            679.700            686.534        

4.4.4 Overige lasten
4.4.4.1 Kosten werving leerlingen 184                    1.000                 878                

4.4.4.2 Representatiekosten 61.894              41.300              32.103           

4.4.4.3 Kantinekosten 25.701              29.700              28.296           

4.4.4.4 Contributies en abonnementen 80.905              83.100              77.529           

4.4.4.5 Medezeggenschapsraad 13.173              13.000              6.996             

4.4.4.6 Verzekeringen 5.872                 8.300                 8.106             

4.4.4.7 Culturele vorming 30.356              40.900              27.692           

4.4.4.8 Kosten bijzondere activiteiten 77.158              54.700              36.972           

4.4.4.9 Leonardo -                     43.500              37.987           

4.4.4.11 Toetsen en testen 13.027              17.900              11.859           

4.4.4.12 Overblijfkosten 161.168            119.000            86.994           

4.4.4.13 Bibliotheek en documentatiecentrum 39.469              24.800              7.177             

4.4.4.14 Feesten en jubilea 330                    7.000                 2.540             

4.4.4.16 Overige algemene kosten 6.862                 5.700                 3.237             

 516.099            489.900            368.366        

1.444.148         1.410.900         1.282.526     
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2021 2021 2020
Actueel Begroting Actueel

€ € €

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Financiële baten

5.1.1 Rentebaten 3.881                 -                     -                 

5.1.2 Overige financiële baten -                     -                     2.875             

3.881                 -                     2.875             

5.5 Financiële lasten

5.5.1 Rentelasten 14.932              12.900              6.319             

11.051-              12.900-              3.444-             
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 Overige gegevens  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming  

Het positieve resultaat van het verslagjaar bedraagt € 665.283 en is overeenkomstig het voorstel aan 
het College van bestuur als volgt verdeeld: 

2021
€

Reserve privaat 3.736          
Reserve NPO 462.207      
Reserve per school 199.340      

665.283      
 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het 
resultaat en het vermogen van de organisatie.  


