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Voorwoord 
In 2018 zijn er de diverse ontwikkelingen geweest op financieel gebied. Ten eerste is er in februari een 

akkoord gesloten met het kabinet over het verminderen van de werkdruk. Vanaf het schooljaar 2018-

2019 zijn er extra middelen beschikbaar, waarbij de teams op de scholen zelf hebben vastgesteld hoe 

deze middelen worden ingezet. Daarnaast is er medio 2018 een nieuwe CAO voor het primair 

onderwijs afgesloten, waarin de salarissen van de leraren extra verhoogd zijn. Dit heeft uiteraard ook 

invloed op de hoogte van de personele bekostiging vanuit het Rijk. Deze bekostiging is eveneens fors 

opgehoogd. Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 is Leonardo gehuisvest in een eigen gebouw en 

zijn de leerlingen van de VCO-asielzoekersschool overgedragen aan het openbare onderwijs. Dit heeft 

ook behoorlijke financiële consequenties. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een positief resultaat van 

circa € 94.000.  

In de meerjarenbegroting 2019 is gebleken dat zowel de baten als de lasten flink ongunstig uitvallen. 

Vanwege de goede financiële positie van VCO is besloten om deze tegenvaller op te vangen door 

gebruik te maken van de financiële reserves. Hierdoor blijft het aantal fte’s de komende jaren vrij 

stabiel. Ondanks druk op de beschikbare formatie verwachten we geen risico’s ten aanzien van het 

behoud van werkgelegenheid voor onze personeelsleden. 

Integendeel, vanwege het lerarentekort zal het de nodige inspanning vergen om voldoende personeel 

aan VCO te binden. Binnen VCO lukt het vooralsnog om formatieve vacatures te vervullen, maar hierbij 

ervaren we dat de spoeling wel heel dun geworden is. In 2018 heeft VCO aan allerlei pilots en 

besprekingen meegedaan in het licht van het bestrijden van toenemende werkdruk en het 

lerarentekort. Ook is er gestart met het uitbetalen van LIO’ers én er is een collega aangesteld om een 

boost te geven aan de ontwikkeling van VCO als opleidingsorganisatie.  

Wij hopen de verschillende doelgroepen – ministerie van OCW, leden van de Raad van Toezicht, de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en overige geïnteresseerden – door lezing van dit 

financieel jaarverslag een goed beeld te geven van de resultaten en ontwikkelingen binnen onze 

organisatie over het afgelopen jaar en de komende jaren.  
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Organisatie 
 

Juridische structuur en doelstelling (visie)  

Per 1 januari 2016 zijn VCO Harderwijk (1879) en VCO Hierden (1934) gefuseerd tot de stichting Voor 

Christelijk Onderwijs Harderwijk - Hierden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 40094361. Stichting VCO heeft één kernactiviteit, welke in de statuten van de Stichting 

als volgt is verwoord: ‘De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding 

van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs’.  

Ons VCO-motto “Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind!” verwoordt een positieve invulling aan 

opdracht en doel zoals deze in de stichtingsstatuten zijn omschreven: “Opvoeding en onderwijs 

kunnen niet gescheiden worden. Wij laten ons inspireren en leiden door het Liefdegebod uit 1 

Korintiërs 13. Het geeft een vooruitblik naar Gods Koninkrijk en reikt ons drie identitaire kernwaarden 

aan: Geloof, Hoop en Liefde.   

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. Kernwoord van de missie is ‘groeien’. 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 

zeker kinderen – willen groeien.  

In onze 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!  

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

geïnspireerd en gestimuleerd worden door hun levend christelijk geloof. Dit is zichtbaar in het 

onderwijskundige beleid en handelen en voelbaar in de onderlinge omgang met elkaar. We streven er 

nadrukkelijk naar dat iedereen binnen de schoolgemeenschap –leerkrachten, kinderen en ouders– 

respectvol met elkaar omgaan, ongeacht de kleine en grote verschillen.  

We zijn in alle wijken aanwezig en op inclusie gericht, zodat kinderen in de nabijheid van huis naar een 

christelijke school kunnen. Alle kinderen zijn welkom op de VCO-scholen en wij gaan voluit voor goed, 

boeiend en stimulerend onderwijs voor ieder kind, vanuit de overtuiging dat ieder kind gezegend is 

met kwaliteiten en talenten en van daaruit wil en kan groeien.   

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.  

Vanuit bovenstaande visie stellen we er een eer in om onze leerlingen goed en evenwichtig toegerust 

over te dragen aan het voor hen geschikte vervolgonderwijs. 
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Het bestuur VCO is het bevoegd gezag van elf christelijke basisscholen in Harderwijk en Hierden: 

Naam school Brinnummer OCW 

De Parel 09CE 

Het Baken 20GY 

De Schakel 20HF 

De Wegwijzer 20HH 

De Brug 20HJ 

Het Kompas (incl. Leonardo-locatie) 20HK 

De Rank 20HL 

Willem Alexander 20HM 

De Bron 23CH 

De Triangel 25GJ 

Het Startblok 27XG 

 

Branche code goed bestuur / governance 

Met ingang van 1 augustus 2011 geldt de verplichting voor elk schoolbestuur scheiding aan te brengen 

tussen bestuur enerzijds en intern toezicht anderzijds. Gedurende het fusietraject in 2015 is gekozen 

voor het two-tier-model als besturingsfilosofie voor de nabije toekomst. Met het oog hierop is besloten 

tot het aanstellen van een voorzitter College van Bestuur per 1 augustus 2016. Dit was tevens het 

startsein voor een proces om de bestuursmodelwijziging formeel te implementeren, wat is 

gerealiseerd per 21 december 2016. Vanaf deze datum is VCO georganiseerd volgens onderstaande 

bestuursstructuur. 



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  6 Bestuursverslag   

 

Enerzijds is op deze wijze helder onderscheid aangebracht tussen de bestuurlijke en toezichthoudende 

rollen, anderzijds helpt deze structuur bij het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van de 

verantwoordelijkheden.  

Hiermee voldoet VCO aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de code “Goed Bestuur in het 

Primair Onderwijs” en heeft de stichting een belangrijke stap gezet in het proces van verdergaande 

kwaliteitsverbetering en professionalisering, zoals dat van organisaties wordt verwacht in het kader 

van ‘good governance’.  

In de jaren 2017 en 2018 heeft het formele implementatietraject van de voorliggende maanden een 

vervolg gekregen middels een verandertraject, waarbij alle gremia betrokken worden om, al 

werkende, pratende en onderzoekende, door te groeien naar structuur, cultuur en communicatie die 

passend zijn bij een op waarde(n)gerichte organisatie. 

Scholen/Schooldirecteuren  
De dagelijkse leiding van een school ligt in handen van de directeur. De directeur geeft leiding aan het 

team van leraren en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 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 jaar. 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.  

Directeurenteam (DTO)  
Het directeurenteam is de ‘hoogste adviseur’ voor de bestuurder. Het DT spant zich in om ‘met één 

mond’ de bestuurder te adviseren met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het 

stichtingsbeleid. Het directeurenteam organiseert zichzelf, vanzelfsprekend in overleg met de 

bestuurder en wordt secretarieel en anderszins ondersteund door het stafkantoor. In 2018 heeft het 

DT besloten tot het aanstellen van een tijdelijke commissie van drie (ervaren) directeuren, de P&O’er 

en de directeur financiën en beheer. Deze bereidt onder leiding van de voorzitter van het 

directeurenteam, de DT-overleggen en de daarbij benodigde (beleids)documenten voor. De commissie 

stelt de eventuele DT-adviezen op schrift en legt deze aan de bestuurder voor. 

Directeur Financiën en Beheer (F&B) 
De directeur F&B maakte voorheen, als manager beheer, deel uit van het tweehoofdig bovenschools 

management. In de nieuwe organisatiestructuur is bewust gekozen voor een (deels) eigenstandige 

positie en rol omdat dit het meest aansluit bij de werkelijke en gewenste situatie. De directeur F&B is 

functioneel leidinggevend op zijn beide domeinen aan de individuele schooldirecteuren. Daarnaast is 

de directeur F&B dé adviseur voor het college van bestuur inzake zijn domeinen. In theorie kan een 

advies van het DT aan de bestuurder voorzien worden van een negatief advies van de directeur F&B. 

De uitdaging ligt er echter in om zodanig in dialoog te zijn, dat er sprake is van gedeelde adviezen. Om 

dit te stimuleren neemt de directeur F&B deel aan het DT-overleg (DTO), aan de 

voorbereidingscommissie en aan de werkgroepen waarbij zijn domeinen een essentiële rol spelen. 
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Medezeggenschapsraad (MR)  
Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. De raad is samengesteld uit een 

vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van het personeel van de school. De 

medezeggenschapsraad heeft advies- en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten over het 

schoolbeleid. Die rechten zijn in de Wet Medezeggenschap vastgelegd.  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  
Iedere VCO-school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar de GMR. De raad heeft advies- en 

instemmingsrecht bij belangrijke besluiten over het beleid van VCO. Die rechten zijn in de Wet 

Medezeggenschap vastgelegd. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is gesprekspartner 

voor de bestuurder. 

College van Bestuur (CvB)  
Het eenhoofdige College van Bestuur bestuurt stichting VCO en geeft leiding aan het management en 

de staf. Het strategisch meerjarenbeleidsplan van VCO is het kader waarbinnen het bestuur opereert. 

De bevoegdheden van het College van Bestuur zijn statutair vastgelegd. Het CvB is de drager van het 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. 

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

kennis op het gebied van financiën, beheer/huisvesting, personeel en organisatie. De financiële en 

personele administratie vindt plaats in eigen beheer. 

Raad van Toezicht (RvT)  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De raad toetst hoe VCO wordt 

bestuurd en wat de resultaten zijn van het beleid. Belangrijke bestuursbesluiten zijn onderworpen aan 

de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit tenminste vijf en ten 

hoogste zeven leden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. 
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Onderwijs 

Inspectie en onderwijsopbrengsten 

Alle scholen van VCO beschikken over het basisarrangement van de inspectie van onderwijs. In 2018 

is Het Startblok bezocht door de inspectie in het kader van een thema-onderzoek. Daarbij signaleerde 

de inspectie niets wat het basisarrangement van de school ter discussie stelde en daarmee blijven de 

basisarrangementen van alle VCO-scholen geldend. Naar verwachting zal VCO in 2020/2021 de 

inspecteur(s) mogen ontvangen in het kader van het nieuwe (bestuurlijke) toezichtskader.  

De resultaten van de scholen van VCO op de Cito-Eindtoets 2018 zien er als volgt uit: 

 

Hoewel de kwaliteit van alle scholen van VCO in overwegende mate goed is te noemen, blijken twee 

van onze scholen in 2018 niet te voldoen aan onze eigen ambities wat betreft de opbrengsten op de 

eindtoets (we streven naar minimaal ‘op of boven’ het landelijk gemiddelde). In beide gevallen was dit 

voorzien en is er vroegtijdig geïntervenieerd. De trendanalyses van betreffende groepen tonen aan dat 

de interventies effect hebben, maar onvoldoende om aan de gewenste ambities te voldoen. Deze 

interventies krijgen enerzijds een vervolg in de komende eindejaarsgroepen, anderzijds wordt op beide 

scholen bewuster (vanuit nadere analyses, ook door inzet van externe deskundigen) ingezet op het 

opbrengstgericht(er) werken in de school.  

De veranderende populatie op een aantal van onze scholen (waaronder beide bovengenoemde) stelt 

ons voor uitdagingen met het oog op de cognitieve opbrengsten op met name de basisvakken. Eind 

2017 hebben we daarom besloten tot een aantal schooloverstijgende maatregelen, waaronder de 

aanstelling voor één dag per week van een kwaliteitsmedewerker (bovenschools IB’er) die specifiek 

toeziet op de opbrengsten en ontwikkeling van de scholen en de directeuren en IB’ers ondersteunt en 

adviseert waar nodig. Na de zomer van 2018 is zij zich specifieker gaan richten op betreffende scholen, 

vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de betreffende directeuren en Intern Begeleiders. In 

2019 investeren we in verdere maatregelen ter verbetering van de onderwijsopbrengsten. 

Met erkenning voor het feit dat de eindtoets slechts ten dele iets zegt over de opbrengsten van de 

scholen, zijn we tevreden met de bovenstaande uitkomsten. De focus van de leerkrachten op het 

BRIN Schoolnaam Status School- School Onder- positie in spectrum

inspectie gewicht score grens*

Centrale Eindtoets (landelijke gemiddelde gecorrigeerd = 534,9)

09CE De Parel Basis 5% 538,9 534,5 op of boven de bovengrens

20GY Het Baken Basis 12% 538,3 533,4 op of boven de bovengrens

20HF De Schakel Basis 8% 537,6 534 op of boven landelijk gemiddelde

20HH De Wegwijzer Basis 4% 537 534,6 op of boven landelijk gemiddelde

20HJ De Brug Basis 22% 528,7 531,8 onder de ondergrens

20HL De Rank Basis 539,3 op of boven bovengrens

23CH De Bron Basis 4% 537,9 534,6 op of boven landelijk gemiddelde

25GJ De Triangel Basis 2% 538,9 534,9 op of boven bovengrens

27XG Het Startblok Basis 0% 537 535,2 net onder landelijk gemiddelde

IEP-Eindtoets

20HM De WAS Basis 19% 75,6 77,1 onder de ondergrens

20HK Het Kompas Basis 7% 89,02 79 op of boven de bovengrens
Leonardo 0% 92,4 80

Regulier 11% 79,8 78,3
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verhogen van de vaardigheid in de basisvakken, waarbij de scholen werken met zelfgekozen 

ambitieuze tussendoelen, werpt zijn vruchten af. Vol vertrouwen werken we aan de verbeterpunten.  

Passend Onderwijs 

In 2018 zijn we voortgegaan met het verbeteren van het Passend Onderwijs binnen de kaders van het 

schoolmodel dat door ons samenwerkingsverband “Zeeluwe” is gekozen. Het schoolmodel houdt in 

dat na aftrek van de onvermijdelijke uitgaven binnen het samenwerkingsverband de middelen over de 

scholen worden verdeeld. Dat betekent dat we in 2018 per kind € 290 extra zorgfinanciering kregen. 

Dat waarderen we zeer, omdat het ons de mogelijkheden biedt ook inderdaad die extra zorg te 

bekostigen. Grotendeels doen we dat door binnen de eigen organisatie uitgaven te doen ten behoeve 

van de ondersteuning van leerlingen. De vergroting van de vakbekwaamheid van de leerkrachten is 

daar een belangrijk onderdeel van. Gedifferentieerd werken, werken met een ontwikkelingsprofiel 

(OPP) en groepsplannen maken hiervan onderdeel uit. Daarnaast stimuleren we dat leerkrachten extra 

specifieke kennis verwerven door hen (in combinatie met de Lerarenbeurs) voor één dag per week 

studieverlof te geven. In 2018 maakten een 4-tal leerkrachten van deze mogelijkheid gebruik. Hierdoor 

zal het aantal Master-afgestudeerden weer verder stijgen.  

Een deel van onze ondersteuningsmiddelen wordt ingezet om leerkrachten met specifieke kennis en 

vaardigheden voldoende te faciliteren en te stimuleren. Soms structureel, soms incidenteel, 

afhankelijk van de mogelijkheden van de school. Een grote wens is om de schooloverstijgende 

netwerkbijeenkomsten eveneens onder schooltijd te laten plaatsvinden, maar dit leidt vooralsnog tot 

een complexe en onoplosbare vervangingsproblematiek, met alle gevolgen vandien voor de voortgang 

in de betreffende groepen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de specialistennetwerken te 

kunnen faciliteren, vooral met het oog op het terugdringen van de werkdruk. 

In overeenstemming met de afspraken zoals die staan beschreven in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband, heeft VCO in 2018 verder geïnvesteerd in het realiseren van een (dekkend) 

netwerk ter ondersteuning van het passende onderwijs voor al haar leerlingen. Hiervoor hebben we 

contacten en contracten met vier partners: Educare (SO en SBO), Expertisecentrum Adapt, Centraal 

Nederland en De Twijn. Deze vier organisaties ondersteunen de VCO-scholen met raad en daad op het 

niveau van zowel de leerling/groep, als de leerkracht als de school.  

In 2018 hebben de VCO-scholen veel baat gehad bij de inzet van een gedreven GZ-psycholoog die we 

middels detachering fulltime inhuren 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.  

Conform de afspraken binnen SWV Zeeluwe dient het passend onderwijs op lokaal niveau dekkend en 

op orde te zijn. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vereist vanzelfsprekend een goede en 

structurele samenwerking tussen de bestuurlijke partners, zowel onderwijs, als gemeente, als 

samenwerkingsverband. VCO toont zich bereid hierin te investeren door actieve bijdragen te leveren. 

Samen met zijn Proo-collega (openbaar onderwijs) treedt de VCO-bestuurder, met instemming van de 

overige partners, op als kartrekker van het Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Harderwijk (BOPOH). 

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

Datzelfde geldt voor de Intern Begeleiders t.a.v. het IB-netwerk Harderwijk. Tot slot trekt de VCO-
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psychologe de kar van het ‘ogennetwerk’, bestaande uit de diverse orthopedagogen en psychologen 

die werkzaam zijn bij de Harderwijkse schoolbesturen. 

PO-VO / onderwijs 10-15 jarigen 

In 2018 heeft een min of meer spontaan initiatief van enkele bestuurders, schoolleiders en 

leerkrachten van diverse onderwijsorganisaties voor PO en VO geleid tot een vrijblijvend visietraject 

omtrent gepersonaliseerd leren in het kader van onderwijs aan 10-14 jarigen. Het enthousiasme en de 

wensen die zo ontstonden, zijn aanleiding geworden voor alle besturen voor primair en voortgezet 

onderwijs in Harderwijk om te gaan onderzoeken óf en op welke wijze een gezamenlijke intensieve 

samenwerking tussen alle besturen kan bijdragen aan het goede onderwijs voor Harderwijkse kinderen 

in de leeftijd 10-15 jaar. Dit Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs Harderwijk 

(BOPOVOH) is tot de slotsom gekomen dat deze zeer unieke samenwerkingsgedachte zowel 

ontzettend waardevol als complex is. Besturen moeten vooraf bijzonder goed op de hoogte zijn van 

de ‘in en outs’ van een dergelijk samenwerkingsplan om de kansen en risico’s in te kunnen schatten. 

Daarom is besloten een onderzoekstraject in te gaan onder begeleiding van een externe deskundige, 

Hans van Gansewinkel. Eind 2018 lag er een voornemen tot het aangaan van een intentieverklaring, 

welke in 2019 gevolgd gaat worden door een uitwerkingsfase, wat uitmondt in een eindrapport 

voorzien van businesscase. Hierna volgt een moment van GO/NO-GO per bestuur. 

VCO treedt in dit proces op als (financieel) penvoerder en de bestuurder is namens het BOPOVOH 

eerste aanspreekpunt voor de procesbegeleider en overige betrokkenen. Begin 2019 zal deze 

ontwikkeling op de agenda’s geplaatst worden van het DTO, de RvT en de GMR.  

Opleiden in de school 

Drie van onze scholen hebben een opleidingsovereenkomst met de Viaa in Zwolle: De Bron, De Parel 

en Het Startblok. Samen met de hogeschool en scholen van andere besturen uit de regio vormen zij 

het samenwerkingsverband SCOPE.  

Het Baken, De Brug, Het Kompas en De Triangel participeren in een soortgelijk partnerschap genaamd 

‘Partners in Opleiding en Onderwijs’  rondom de Marnixhogeschool in Utrecht.  

De Rank, De Willem Alexanderschool, De Schakel en De Wegwijzer maken onderdeel uit van het 

samenwerkingsverband ‘Samen Opleiden’ en zijn daarmee samenwerkingspartner van hogeschool 

Windesheim Zwolle. 

De missies van de drie partnerschappen zijn vergelijkbaar: het gezamenlijk opleiden van toekomstige 

collega’s tot volwaardig startbekwame leerkrachten. Bij allen zijn in 2018 ontwikkelingen in gang gezet 

om het partnerschap een vervolg te geven naar professionalisering van leraren tot de 

vakbekwaamheid is behaald. De partnerscholen moeten aan ambitieuze eisen voldoen om deel te 

kunnen nemen. Regelmatige visitaties leiden tot (her)certificering.   

In 2018 hebben de directeuren ervoor gekozen om gezamenlijk een boost aan de ontwikkeling van 

VCO als opleidingsorganisatie te geven, door één collega in de gelegenheid te stellen hieraan vorm en 

inhoud te geven. Deze bovenschools opleidingscoördinator / schoolopleider is de spin in het 

opleidingsweb tussen de studenten, de scholen en de opleidingsinstituten. De bestuurder van VCO 

draagt actief bij aan de stuurgroepen van de drie partnerschappen en aan de projectgroepen die 

hieruit voortvloeien.  
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Kwaliteitsbeleid 

Alle scholen van VCO gebruiken het instrument WMKPO (Werken met Kwaliteit) ter ondersteuning van 

de kwaliteitszorg. In 2018 is in het kader van het nieuw te ontwerpen strategisch VCO-beleidsplan 

(SBP) gekozen voor implementatie van ‘mijn beleidsplan’. Dit instrument ondersteunt tevens de ‘uitrol’ 

en monitoring van het SBP dat per augustus 2018 van kracht is geworden.  

Hierop aansluitend is gekozen voor implementatie van het instrument ‘mijnschoolplan.nl’ ten behoeve 

van de ontwikkeling van de schoolplannen. In de periode augustus t/m december is hieraan door de 

directeuren gewerkt, zowel op individuele basis in samenspel met het eigen schoolteam en MR, als 

gezamenlijk met de collega-directeuren tijdens speciaal daarvoor ingerichte studiedagen. Bij bijna alle 

scholen zijn de schoolplannen afgerond, goedgekeurd (MR), vastgesteld (bestuur) en geldend per 

januari 2019. Een aantal scholen mag er wat meer tijd voor nemen vanwege specifieke 

omstandigheden (o.a. directeurenwisselingen).  

De WMK-scholing wordt ook in de komende jaren voortgezet. Dan wordt ook onderzocht of de module 

‘mijnschoolteam.nl’, gericht op personeelsbeleid, wordt geïmplementeerd.  

Impulsklas 

Sinds 2013 heeft VCO samen met de gemeente een succesvolle samenwerking opgezet door kinderen 

met potentie de mogelijkheid van extra oefening te bieden buiten de reguliere schooltijden om. Wij 

noemen dat de Impulsklas. In kleine groepen wordt er na schooltijd op Het Baken en De Brug de 

mogelijkheid geboden van extra instructie en oefening. Sinds 2017 staan de deuren ook open voor 

leerlingen van andere scholen en schoolbesturen. Daarvan is in 2018 gebruik gemaakt. 

Kinderen van asielzoekers en statushouders 

Om kinderen met amper of geen kennis van de Nederlandse taal (niet zijde asielzoekers) toch een 

goede start in ons onderwijs te bieden, is VCO in samenwerking met de gemeente in 2015 een Taalklas 

gestart. Kinderen van vluchtelingen met een status en van arbeidsmigranten worden hier gedurende 

een aantal maanden door de taalklascoördinator intensief begeleid bij de verwerving van de 

Nederlandse taal. Afhankelijk van het aantal kinderen dat een beroep doet op deze service gebeurt 

dat in een speciale klas of in de school waar de kinderen staan ingeschreven. Ook voor deze activiteit 

mogen kinderen van collega-schoolbesturen in Harderwijk aangemeld worden.   

In de zomer van 2015 besloot de gemeente Harderwijk 800 asielzoekers een veilige plaats te bieden. 

De verwachting was dat daar zo’n 80 kinderen in de basisschoolleeftijd bij zullen zitten. Met het oog 

op onderwijs, is de gemeente een samenwerking aangegaan met stichting VCO en stichting PROO.  

VCO bood in 2017 en in de eerste helft van 2018 de bovenbouwleerlingen een onderwijsplek in de 

dependance van De Wegwijzer. Het leerlingaantal fluctueerde per week. Soms enorm. Het grootste 

deel van die tijd werden de kinderen verdeeld over twee groepen waarbij de groepsgrootte 

schommelde tussen de 10 en 20 leerlingen. De directeur van De Wegwijzer gaf tevens leiding aan de 

asielzoekersschool. In 2017 is al besloten om de Taalklas in hetzelfde gebouw als de AZS-klassen onder 

te brengen. In de praktijk voegden de taalklasleerlingen zich in de beide asielklassen. De 

taalklascoördinator groeide door tot dé taalspecialist in een rol vergelijkbaar met die van IB’er.   
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Op zowel het bestuurlijke, als op het inhoudelijke en het organisatorische vlak werd intensief 

samengewerkt met de collega’s van stichting Proo, die de onderbouwleerlingen opvangen in hun AZS 

De Vlieger (2 à 3 groepen) binnen hun schoollocatie OBS De Delta. 

In februari 2018 besloot stichting Proo echter tot het sluiten van OBS De Delta per 1 augustus 2018 

vanwege de drastische terugloop van het aantal leerlingen. VCO nam daarop het voortouw om de 

beide AZS-locaties samen te voegen per diezelfde datum in het dan (bijna) leegstaande gebouw. In 

goed overleg is besloten tot en uitvoering gegeven aan een aantal gezamenlijke acties: 

 

• De aanstaande groep 8-leerlingen van De Delta mogen hun laatste jaar beleven op de eigen locatie. 

Dit heeft een prijskaartje waaraan VCO een bijdrage heeft toegezegd. 

• In goed overleg tussen De Delta, de omringende (VCO)scholen en de ouders hebben de leerlingen 

in de overige groepen een passende onderwijsplek voor het nieuwe schooljaar gekregen. 

• Alle leerlingen van het asielzoekerscentrum volgen sinds augustus onderwijs in AZS De Vlieger, wat 

gehuisvest is gebleven in de vrijgekomen lokalen van OBS De Delta. De bovenbouwleerlingen zijn 

hiertoe per die datum overgeschreven van VCO naar stichting Proo. Daarmee valt sindsdien de 

gehele asielzoekersschool onder de formele eindverantwoordelijkheid van stichting Proo. Stichting 

VCO voelt en toont zich in alle opzichten medeverantwoordelijk, onder andere door actief en 

concreet deel te blijven nemen aan de stuurgroep. 

• De gemeente en overige onderwijsbesturen zijn intensief betrokken bij al deze ontwikkelingen en 

ondersteunen het van harte. Het convenant van 2015 is herschreven naar deze nieuwe situatie, 

waarbij de gemeente opnieuw de garantie heeft gegeven ‘bij te passen’ wanneer de 

onvoorspelbare leerlingstromen leiden tot een financiële last bij de schoolbesturen. 

• De (VCO-)Taalklas verhuisde mee naar De Delta en kreeg hier een eigen ruimte. Waar mogelijk zal 

de taalklascoördinator samenwerken met de AZS. Het voornemen is om als AZS en Taalklas door 

te groeien naar hét lokale taalexpertisecentrum. 

Direct na de zomervakantie nam de instroom van het aantal asielzoekers echter weer enorm toe en 

daarmee ook het aantal leerlingen op de AZS. Dit leidde opnieuw tot vele overleggen en interventies 

om enerzijds alle AZS-leerlingen te kunnen blijven plaatsen in het gebouw en anderzijds om te 

onderzoeken welke uitbreidingsmogelijkheden er voorhanden zijn, mocht de groei doorzetten.  

De toegezegde ruimte in het gebouw voor De Taalklas verviel hiermee. Tevens greep de coördinator 

van de Taalklas de kans aan op een stap in haar loopbaan naar elders. Acterend op de ontstane situatie 

is voor de periode tot kerst 2018 gekozen voor begeleiding van de taalklaskinderen op de eigen 

schoollocatie door inzet van daar al werkzame onderwijzende en onderwijsondersteunende collega’s. 

De voormalige coördinator werd bereid gevonden gedurende die periode nog een halve dag per week 

te besteden aan de coördinatie van deze ondersteuning en ondersteuners.  

Hiermee keerde bij de afronding van 2018 de rust terug binnen zowel de AZS als de Taalklas. Op naar 

een, vast en zeker net zo bewogen, 2019! 
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Leonardo-onderwijs 

Bij VCO zijn vijf Leonardo-groepen actief. In 2015 hebben we de samenwerking met de 

Leonardostichting verbroken. De opbrengst van deze samenwerking was voor ons teleurstellend. De 

stichting is failliet verklaard. De naamrechten zijn opgekocht door Novilo. Zij verzorgen ook begeleiding 

van Leonardoscholen. Onze Leonardoschool betrekt sinds 2015 ook haar begeleiding van Novilo. 

Daarnaast waren we ook aangesloten bij een vereniging van besturen met voltijdsonderwijs voor 

hoogbegaafden (VSHB). In 2018 heeft deze vereniging zichzelf opgeheven. 

Waar de Leonardo-groepen tot en met de zomervakantie waren gehuisvest in CBS Het Kompas, 

startten zij na de zomervakantie op hun nieuwe locatie in het oorspronkelijke gebouw van Het Baken 

aan het Vliepad. Hieraan lag een aantal strategische overwegingen ten grondslag op zowel 

organisatorisch als onderwijs-inhoudelijk vlak. In de periode tussen de mei- en zomervakantie zijn deze 

aanleiding geweest om het verhuizingsbesluit te komen, in goed overleg met zowel de 

medezeggenschapsraad van Het Kompas als met de Stichting Vrienden van Leonardo. Vanzelfsprekend 

heeft zo’n verhuizing altijd meer voeten in de aarde en financiële gevolgen dan van tevoren is bedacht. 

Desondanks kunnen we tevreden terugkijken op het proces en vaststellen dat het draagvlak groot was 

bij de directbetrokkenen en dat is bevestigd  in de eerste maanden die zijn doorgebracht in de nieuwe 

huisvesting. De leerlingen zijn sowieso enorm enthousiast en daar doen wij het voor! 

Voor de toelating van nieuwe leerlingen worden scherpe criteria gehanteerd. Ook in 2018 nam het 

aantal aanvragen toe welke moesten worden afgewezen op basis van de criteria. In bijna alle gevallen 

betrof het leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel, wat vergezeld gaat van forse ondersteunings-

behoeften (met veelal gedragsmatige uitingsvormen) waarop het Leonardo-onderwijs niet is ingericht.  

Op Koers 

Voor de zogenaamde ‘dubbel-bijzondere leerlingen’ heeft VCO begin 2017 het voortouw genomen in 

het opzetten van een speciaal onderzoeks- en integratiearrangement. Alle Harderwijkse 

schoolbesturen hebben zich hieraan inhoudelijk en financieel verbonden, met bijdragen en morele 

ondersteuning door de gemeente en het samenwerkingsverband Zeeluwe. 

In 2018 lukte het ons de ‘nut en noodzaak’ van Op Koers zodanig onder aandacht te brengen bij de 

overige onderwijsbesturen in het samenwerkingsverband, dat er besloten werd tot een (bijna) 

dekkende bijdrage vanuit het innovatiebudget van Zeeluwe voor schooljaar 2018/2019.  

Op Koers is gestart per september 2017. VCO is sindsdien penvoerder en organisator. De bestuurder 

geeft leiding op strategisch en tactisch niveau in nauwe samenwerking met de directeur-bestuurder 

van SWV Zeeluwe. In 2017 is een top-leerkracht (gedragsexpert) aangetrokken voor de kinderen en 

het onderzoeksprogramma van Op Koers. Zij wordt ondersteund en versterkt door een ingehuurde 

ontwikkelingspsychologe met specifieke deskundigheid. Met het oog op de mentale en fysieke 

veiligheid van de kinderen en de werkbelasting is in 2018 een onderwijsassistente aangetrokken.  

Toelatingsbeleid 

Stichting VCO is een christelijke scholenorganisatie die werk maakt van haar levensbeschouwelijke 

identiteit. De deuren van onze scholen staan verwelkomend open voor alle kinderen waarvan de 

ouders de christelijke identiteit van de school respecteren en zich kunnen vinden in de wijze waarop 

daaraan vorm en inhoud wordt gegeven. Van de ouders wordt daarmee ook verwacht dat zij hun 
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kinderen laten deelnemen aan alle activiteiten die de school organiseert, ook in het verlengde van de 

christelijke identiteit. Denk daarbij aan christelijke vieringen buiten het schoolgebouw of buiten 

schooltijd. 

Daarnaast hanteren alle VCO-scholen bij de aanmeldingsprocedure de regels zoals die wettelijk zijn 

vastgesteld in het kader van de zorgplicht. In 2018 kon geen uitvoering gegeven worden aan één 

aanmelding van een vierjarige. In goed overleg met de ouders is een route richting SO ingezet, alwaar 

de leerling nu naar tevredenheid van ieder een passende onderwijsplek heeft gevonden. 

Klachten en klachtenafhandeling 

Alle scholen hebben een klachtenregeling. Klachten die binnenkomen, worden overeenkomstig de 

regeling afgehandeld. In alle regelingen zit het patroon de klachten zo laag mogelijk in de organisatie 

af te handelen.  

In 2018 is er door de landelijke klachtencommissie één klacht van een ouder afgehandeld. De 

commissie verklaarde deze klacht ongegrond. Het advies wat de commissie vrijblijvend aan de 

betreffende school meegaf, is inmiddels omgezet in schrift en daad. Met het oog op mogelijk 

verstoorde verhoudingen had VCO al in vroegtijdig stadium een passende plek voor de leerling (en 

ouders) op een andere school aangeboden. Dit aanbod bleef ook na de uitspraak van de 

klachtencommissie overeind. Tot op heden is er geen gebruik van gemaakt door de ouders.  

In 2018 is er één melding bij de Externe Vertrouwenspersoon geweest. Een aantal gesprekken, in 

aanwezigheid van de vertrouwenspersoon tussen zowel de school als betreffende ouders als tussen 

de bestuurder en betreffende ouders, bood uiteindelijk geen soelaas in de ogen van de ouders. Zij 

hebben ervoor gekozen om hun kind aan te melden bij een andere school. Er was sprake van een goede 

warme overdracht tussen de scholen. 

Vanaf augustus 2017 wordt een professionele vertrouwenspersoon ingehuurd via Centraal Nederland. 

Deze persoon verzorgt jaarlijks tevens de training van de interne vertrouwenspersonen (IVP) en de 

coördinatoren anti-pestbeleid (CAP) op alle VCO-scholen. Zo ook in 2018. 

Onderzoek 

De enige activiteit op het vlak van (academisch) onderzoek vond in 2018 plaats binnen de setting van 

Op Koers. Dit onderzoek richt zich op de nut en noodzaak alsook de effecten van dit arrangement. Het 

betrof vooral een beschrijvend onderzoek, uitgevoerd door de betrokken leerkracht en psychologe 

(een chronologische verzameling van data, met beperkte analyse en concluderende uitspraken). In 

2018 is de aandacht van beiden met name uitgegaan naar de aanleidingen tot aanmelding van 

leerlingen bij het arrangement alsook naar de effecten van de inhoud/aanpak tijdens het arrangement. 

Overig onderzoek vond plaats binnen de diverse individuele masteropleidingen van leerkrachten en 

directeuren. Waar mogelijk dienen dergelijke onderzoeken de ontwikkelingstrajecten en/of –kansen 

van de scholen of VCO-organisatie. Veelal betreft het praktijkonderzoeken. 

Internationalisering 

In 2018 hebben geen internationaliseringsactiviteiten plaatsgevonden.   
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Personeel  

Startende leerkrachten 

Voor de startende leerkrachten zijn in 2018 opnieuw een drietal bijeenkomsten georganiseerd, waarin 

de starters de gelegenheid kregen met andere startende leerkrachten van gedachten te wisselen over 

hun vak en de vorderingen die ze daarin maken én de zaken waar ze tegenaanlopen. Dit krijgt een 

vervolg in 2019. De bijeenkomsten zijn, onder verantwoordelijkheid van een directeur, vormgegeven 

en geleid door een interne collega in het kader van zijn onderzoeksthema ter afronding van zijn 

masteropleiding. Hierbij ondersteund door een mede(master)student en in samenspraak met de 

schoolopleider / bovenschools opleidingscoördinator van VCO. 

Eigen Risico Dragerschap 

Vanaf 1 januari 2016 draagt VCO zelf het risico voor de vervangingen (ERD). Dat betekent dat wij geen 

premie meer afdragen aan het Vervangingsfonds en de vervangingskosten zelf dragen. Evenals in 2018 

blijkt dit een goede keuze te zijn geweest, zowel in financieel als in organisatorisch opzicht.  

Vervangerspool 

Om te kunnen voldoen aan de vervangingsbehoefte hebben we een aantal mensen benoemd in een 

vaste vervangerspool. Elke school heeft nu in principe zijn eigen vaste pooler. Deze poolers hebben 

een min-max contract. Deze benoemingen kunnen nooit in alle vervangingsbehoeften voorzien. 

Daarom maken we samen met andere christelijke onderwijsorganisaties via Invallers-On-Line ook 

gebruik van elkaars invallers (regionale invalpool). Zo proberen we enerzijds aan de behoefte tot 

vervanging van onze scholen te voldoen en anderzijds te voorkomen dat we ongewenst 

benoemingsverplichtingen aangaan.  

In 2018 is het bijna onmogelijk gebleken om de VCO-vervangerspool gevuld te houden en/of tijdig 

aangevuld te krijgen. Het lerarentekort is zich ook in onze regio zodanig aan het ontwikkelen dat 

nieuwe poolers in no-time kunnen doorstromen naar formatieve vacatures binnen onze stichting. Voor 

2019 blijven we de pool opnemen in de begroting voor dezelfde omvang en blijven we actief werven, 

met name onder en via de studenten die wij als opleidingsclub een plek bieden. 

Deskundigheidsbevordering 

Scholen krijgen extra middelen onder de noemer Prestatiebox. Deze middelen zijn onder meer bedoeld 

voor deskundigheidsbevordering /professionalisering en opbrengstgerichtheid. VCO heeft in 2018 

deze middelen onder andere gebruikt ten behoeve van het ‘leren van elkaar’. Hierbij worden leraren 

onder lestijd vervangen door collega’s uit de vervangerspool (zie hierboven) of door interne collega’s 

middels projectaanstellingen, zodat zij in staat zijn om elkaar te consulteren in de eigen 

klassenpraktijken. Door hierna samen te reflecteren op het geobserveerde, groeien collega’s als het 

ware samen op in kennis en kunde. 

 

Binnen VCO hebben we het streven om het opleidingsniveau van onze leerkrachten te verhogen. Daar 

willen we ook graag in investeren. Ervaring heeft ons geleerd dat voor veel leerkrachten serieuze 

professionaliseringsactiviteiten een te zware belasting vormen. De drempel om aan studies en 

opleidingen te beginnen, wordt vaak als te hoog ervaren. VCO zet daarom in op een ruime(re) 

facilitering ten behoeve van vervangingsmogelijkheden in het kader van opleidingen, congres- en 

studiedagen.   



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  16 Bestuursverslag   

 

Mobiliteit 

In het schooljaar 2012-2013 is het Mobiliteitsbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken wanneer en hoe 

we mobiliteit proberen te stimuleren. De grondtoon van het beleid is blijde mobiliteit. Vrijwilligheid 

staat voorop. Daartoe hebben we ook een aantal middelen ingezet die het mogelijk maken om kennis 

te maken met de onderwijspraktijk van andere collega’s op de eigen of een andere school. Een soort 

stage is mogelijk. Ook hebben we afspraken gemaakt over onvrijwillige mobiliteit. Hierin schuren we 

heel dicht aan tegen de situaties die ook in de CAO worden genoemd. 

In 2018 hebben we kans gezien om 24 collega’s een nieuwe start te laten maken op een nieuwe school 

door middel van mobiliteit. Dat traject hebben we in alle gevallen weer zorgvuldig gevoerd. Met alle 

betrokkenen zijn gesprekken gevoerd waarin de mogelijkheden zijn besproken. Aan het eind van het 

traject konden we met al deze collega’s een nieuwe start maken op een andere school zonder dat er 

overwegende bezwaren waren.  

Functiemix 

Als VCO bieden we graag loopbaanperspectief voor 

onze personeelsleden. In het kader van de functiemix 

hebben we de afgelopen jaren tot halverwege 2018 

flink ingezet op het aantal LB-benoemingen. Hierbij 

streefden we naar de gestelde percentages. Die 

haalden we vanwege onze scherp gestelde 

voorwaarden niet helemaal, maar afgezet tegen 

landelijke behaalde resultaten, mogen we ontzettend 

tevreden zijn over onze inspanningen. 

De invoering van de nieuwe CAO en daarmee de afschaffing van de functiemix, verandert niets aan 

onze ambities op het vlak van functiedifferentiatie. Lopende 2019 willen we een eigen beleid hiervoor 

ontwerpen. Tot aan dat moment blijft het huidige functiemixbeleid gelden en blijven we (nieuwe) 

collega’s stimuleren tot een ontwikkeling richting functies/rollen die hen aanspreken en die kunnen 

bijdragen aan de doorontwikkeling van de scholen en/of stichting. 

Beleid rondom ontslag 

Wanneer er sprake is van ernstig tekortschieten als leerkracht, worden er in eerste instantie 

inspanningen verricht om te voorkomen dat de bewuste leerkracht verder wegzakt. Door interne en 

externe begeleiding en coaching wordt geprobeerd de prestaties van de collega op een hoger plan te 

brengen. 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. 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 zal VCO 

een instroomtoets doen bij het Participatiefonds, zodat de kosten van de uitkering niet ten laste van 

VCO komen.  

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

afscheid te hoeven nemen van personeel.  

  

 Streefpercentage Realisatie 

01-08-2010 8% 6,1% 

01-08-2011 16% 9,7% 

01-08-2012 24% 21,8% 

01-08-2013 32% 27,1% 

01-08-2014 46% 35,0% 

01-08-2015 46% 37,4% 

01-08-2016 46% 33,9% 

01-08-2017 46% 35,3% 

01-08-2018 46% 36,6% 
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Toekomstige ontwikkelingen 

De in november opgestelde meerjarenbegroting maakte helder dat zowel aan de baten- als aan de 

lastenzijde een flink aantal posten ongunstig voor VCO uitpakken. Voor een deel betreft het 

beïnvloedbare posten, onder andere als gevolg van eigen beleidskeuzes waartoe in de loop van 2018 

is besloten. Voor een fors deel betreft het echter posten waarop wij zelf weinig tot geen sturing hadden 

kunnen uitoefenen. Hierbinnen speelt enerzijds een stukje ‘pech’ mee, omdat deze tegenvallers allen 

tegelijkertijd plaatsvinden, anderzijds brengt nadere analyse ons tot de conclusie dat de nieuwe CAO 

voor VCO financieel negatief uitpakt (o.a. afschaffing functiemix en aanpassing salaristabellen).  

In goede samenspraak met het directeurenteam, de Raad van Toezicht en de GMR hebben de stafleden 

en bestuurder een oplossing voor deze situatie gevonden. Hierbij is de last uitgesmeerd over twee 

jaren, door onder andere inzet van de ruime personele reserve.  Dit probleem, de diepgaande analyse 

ervan en de gekozen oplossing heeft een aantal belangrijke wetenswaardigheden aan het licht 

gebracht. Ten eerste is hiermee bevestigd dat wij te allen tijde alert moeten blijven op het onvoorziene. 

Dat maakt nog maar eens duidelijk dat de ervaren werkdruk op het stafkantoor een oplossing vereist. 

Daaraan werd al gewerkt, maar nu met extra elan. Ten tweede blijkt onze procesgang van begroten, 

monitoren en controleren dan wel onder grote werkdruk plaats te vinden, maar desondanks goed te 

werken. We hebben de problemen ‘aan de voorkant’ ontdekt en zijn daarmee in staat om tijdig en 

oplossingsgericht te handelen. Ten derde heeft het bevestigd dat onze stichting VCO financieel zeer 

gezond is en daarmee een stootje kan verdragen. Dit motiveert ons extra om ten allen tijde ook 

financieel gezond te willen blijven, zonder door te schieten in de modus van teveel voorzichtigheid.  

In 2019 (en volgende jaren) zal daarom nadrukkelijk gestuurd worden op een wijs financieel beleid. 

Onderdeel hiervan is het vervroegd uitvoering geven aan het integreren van risicomanagement in de 

planning- en controlcylus. Daarnaast wordt er een beperkte formatieve beleidsaanpassing ontwikkeld 

met het oog op het wegwerken van het formatieve tekort (dat in 2019 gedekt wordt door gebruik te 

maken van de personele reserve). Aangezien de scholen in principe alle middelen rechtstreeks 

ontvangen, die hen op basis van de bekostigingssystematiek toekomen, zullen de antwoorden gezocht 

moeten worden in de schoolbegrotingen. Gedacht wordt aan aanpassing van de gemiddelde 

klassengrootte en/of de hoeveelheid ambulante tijd waar de scholen op inzetten. 

Gezien de verder financieel gezonde situatie van stichting VCO en de stabiele prognoses wat betreft 

de leerlingaantallen, voorzien we geen grote bedreigingen ten aanzien van het behoud van 

werkgelegenheid voor onze personeelsleden. Dit geeft ons de ruimte om onze aandacht de komende 

tijd te richten op het investeren in de kwaliteit van de personele begeleiding met het oog op borging 

en verbetering van onderwijsopbrengsten. Zo willen we in 2019 het integraal personeelsbeleid een 

boost geven. In samenspraak met GMR en RvT wordt hiertoe een actieplan ontworpen, waarbij 

prioriteiten gezamenlijk worden bepaald en een tijdspad wordt opgesteld. Denk hierbij aan zaken als 

loopbaanperspectieven, de gesprekkencyclus, het loopbaan- en mobiliteitsbeleid en het 

professionaliseringsbeleid. Kortom; investeren in het professionele kapitaal van de stichting. 

Tegelijkertijd onderkennen we echter een aantal inktzwarte wolken die onze personele ambities 

bedreigt. Drie daarvan zijn al geruime tijd volop in het nieuws: werkdruk, salariëring en lerarentekort. 

Deze drie hangen vanzelfsprekend met elkaar samen en worden vooral zichtbaar in de 

allesoverheersende problematiek van een toenemend tekort aan leraren.  
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In 2018 heeft VCO aan allerlei pilots en besprekingen meegedaan in het licht van het bestrijden van 

toenemende werkdruk en het lerarentekort. We stellen vast dat alle goedbedoelde pogingen tot op 

heden vastlopen op het feit dat er domweg te weinig leraren beschikbaar zijn om al het werk uit te 

voeren. Binnen VCO lukt het vooralsnog om formatieve vacatures te vervullen, maar hierbij ervaren 

we dat de spoeling wel heel dun geworden is. Het wezenlijke probleem van het lerarentekort hebben  

we in 2018 vooral ervaren in het gebrek aan invallers wat heeft geleid tot allerlei onwenselijke 

oplossingen in de scholen. Het aantal klassen dat naar huis wordt gestuurd vanwege het gebrek aan 

invallers neemt langzamerhand toe. In de tweede helft van 2018 heeft de bestuurder, in samenspraak 

met de directeuren en staf, besloten tot het instellen en communiceren (intern en extern) van een 

aantal ‘leidende principes’ bij het zoeken naar oplossingen bij uitval van leerkrachten, vooral tijdens 

de extreme griepperiodes. Enerzijds dienen deze leidende principes ter borging van de voortgang van 

het kwalitatieve onderwijsproces voor de kinderen, anderzijds bieden ze enige bescherming voor de 

overige (niet afwezige) personeelsleden, zodat zij niet telkens overvraagd worden in het oplossen van 

dergelijke invalsituaties.  

In de komende jaren zal VCO tijd en middelen blijven investeren in het zoeken naar oplossingen om 

met het lerarentekort om te gaan. We zijn ervan overtuigd dat oplossingen alleen gevonden kunnen 

worden in de samenwerking met anderen. VCO zoekt daarom op het bestuurlijke vlak intensief naar 

contacten met andere PO-besturen in de wijde regio om samen proactieve, creatieve en innoverende 

gedachten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het binden en boeien van nieuwe geschikte 

collega’s. 
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Financiën (inclusief continuïteitsparagraaf) 

Het resultaat ten opzichte van de voorgaand jaar 

 

2018 2017
Actueel Actueel Verschil

€ € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 15.651.493 14.656.136 995.357 1.
3.2 Overige overheidsbijdragen 278.594 315.812 -37.218

3.5 Overige baten 430.584 247.612 182.972 2.
16.360.671 15.219.560 1.141.111

4 Lasten
4.1 Personele lasten 13.636.789 12.507.392 1.129.397 3.
4.2 Afschrijvingen 558.791 550.183 8.608

4.3 Huisvestingslasten 960.864 1.028.358 -67.494 4.
4.4 Overige instellingslasten 1.111.728 1.024.575 87.153 5.

16.268.172 15.110.508 1.157.664

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 4.384 52.973 -48.589 6.
5.5 Financiële lasten 2.552 2.792 -240

1.832 50.181 -48.349

Exploitatieresultaat 94.331 159.233 -64.902

 

Verklaring verschillen 

1. De personele bekostiging voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 is in 2018 fors 

geïndexeerd. Hierin is de bijdrage van het kabinet meegenomen voor de 

arbeidskostenontwikkeling 2018.  Dit betreft de bijdrage van het kabinet voor de generieke 

loonontwikkeling, pensioenen en overige sociale werkgeverslasten. Daarnaast heeft het 

kabinet volgens het regeerakkoord een bedrag van 270 miljoen euro beschikbaar gesteld ter 

verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de leraren. Al deze extra middelen leiden tot een 

stijging van circa € 700.000.  

In februari heeft het PO-front een akkoord bereikt met het kabinet over het terugdringen van 

de werkdruk in het primair onderwijs. Met dit akkoord komt het extra geld voor de bestrijding 

van de werkdruk eerder beschikbaar voor de scholen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het 

bedrag vastgesteld op € 155,55 per leerling. Dit leidt tot een stijging van circa € 179.000. 

 

In 2018 is de subsidie voor de Prestatiebox toegenomen met ruim € 150.000. Deze stijging 

heeft verschillende oorzaken. Conform de afspraken in het bestuursakkoord 2014 zijn de 

bedragen die beschikbaar worden gesteld via de Prestatiebox opgehoogd vanaf het schooljaar 

2017-2018 en 2018-2019 met respectievelijk € 40 en € 10 per leerling.  

Daarnaast heeft er in 2018 een betaalritmewijziging plaatsgevonden bij de 

prestatieboxmiddelen. De uitbetaling van de prestatiebox vindt altijd plaats in twee delen. Het 

Rijk heeft deze verdeling om budgettechnische redenen gewijzigd. In het schooljaar 2017-2018 

betrof dit 33,6% in november en 66,4% in maart. In het schooljaar 2018-2019 zal dat 
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respectievelijk 45,4% en 54,6% zijn. In 2018 is per saldo 111,8% van de subsidie uitbetaald en 

verantwoord in de baten.  

Tot slot wordt met ingang van 2018-2019 het bedrag jaarlijks bijgesteld op grond van 

prijsindexatie van de personele bekostiging. 

 

2. Vanaf 1 augustus 2018 wordt het onderwijs aan alle leerlingen van het AZC gegeven door het 

openbaar onderwijs. De leerlingen die VCO de afgelopen periode onder haar hoede heeft 

gehad, zijn overgedragen aan het openbaar onderwijs. De VCO-leerkrachten, die de lessen 

verzorgden voor de AZC-leerlingen, worden vanaf het schooljaar 2018-2019 gedetacheerd bij 

het openbaar onderwijs. Dit is de voornaamste reden dat de baten vanwege detachering zijn 

gestegen met € 71.000.  

Per 1 augustus 2017 is gestart met het arrangement Op Koers. De omvang van dit arrangement 

is gedurende 2018 uitgebreid. Naar aanleiding daarvan heeft het samenwerkingsverband 

Zeeluwe besloten om de bekostiging voor dit arrangement met ingang van het schooljaar 

2018-2019 te verhogen. De baten voor Op Koers zijn in 2018 gestegen met ongeveer € 

107.000. 

 

3. In 2018 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. Op grond van deze cao 

hebben alle medewerkers recht op een algemene loonsverhoging van 2,5%. Daarnaast krijgen 

alle leraren een extra salarisverhoging op basis van een nieuw loongebouw. Deze structurele 

loonsverhogingen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 beschikbaar. Daarnaast 

zijn per 1 januari de premies verhoogd bij het Participatiefonds en het pensioenfonds ABP.  

Vooral vanwege de nieuwe cao zijn de personele lasten in 2018 sterk toegenomen, met name 

de loonkosten voor onderwijzend personeel. Het gemiddeld aantal fte’s in 2018 is licht 

gestegen. Deze stijging is voornamelijk te zien bij onderwijs ondersteunend personeel. 

Gemiddeld zijn er in 2018 3,6 fte’s meer onderwijsassistenten ingezet dan in 2017.  

 

Bij de overige personeelslasten zijn de kosten met circa € 125.000 gestegen.  

De stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het extra inhuren van de orthopedagoog. Met 

ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt een orthopedagoog ingehuurd. In eerste instantie 

nog in deeltijd, maar vanaf 1 augustus 2018 fulltime. Tevens is in het schooljaar 2017-2018 

gestart met arrangement Op Koers, waarvoor een psycholoog wordt ingehuurd. De 

begeleiding door de psycholoog is eveneens per 1 augustus uitgebreid. Bij elkaar heeft dit 

geleid tot een stijging van € 53.000.  

Ook de scholingskosten zijn in 2018 toegenomen, met € 51.000. In 2018 is gestart met de 

opleiding voor het bewegingsonderwijs “in company” te organiseren, waardoor de kosten 

stijgen met € 19.000. Daarnaast heeft De Triangel circa € 33.000 meer besteed aan nascholing 

dan in 2017. Er is extra ingezet op begeleiding van startende leerkrachten én een aantal 

leerkrachten heeft de cursus middenmanagement gevolgd.  

 

4. Door een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 76.000 zijn de 

huisvestingslasten afgenomen. In 2017 zijn er extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, 

die niet in het onderhoudsplan zijn opgenomen. Voor deze werkzaamheden is eenmalig een 

bedrag van circa € 80.000 extra gedoteerd. Deze eenmalige dotatie in 2017 heeft vooral 
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betrekking op de plaatsing van een nieuwe keuken en een uitgebreide toiletrenovatie bij De 

Brug.  

 

5. De overige instellingslasten zijn toegenomen met ruim € 87.000. Deze toename is met name 

het gevolg van gestegen ICT-kosten (€ 54.000). Dit komt met name door de kosten voor 

licenties. Deze kosten zijn gestegen met circa € 33.000. Om de computers te upgraden zijn er 

bovendien nieuwe harde schijven geplaatst voor € 24.000.  

In tegenstelling tot de ICT-kosten zijn de kosten voor leermiddelen gedaald met € 20.000.  

De reproductiekosten zijn gestegen met € 15.000 vanwege de afkoop van de lopende 

contracten bij De Bron en De Parel. De representatiekosten zijn toegenomen met bijna € 

14.000 vanwege het maken van een documentaire over Op Koers en de inhuur van een 

adviesbureau inzake het opstellen van een marketingplan.  

Vanaf 2018 zijn werkgevers verplicht om de sectorale arbeidsmarktmiddelen en middelen voor 

het georganiseerd overleg en vakbondsfaciliteiten verplicht af te dragen aan de cao-partijen. 

Vooral door deze verplichte afdracht zijn de kosten bij de contributies en abonnementen 

gestegen. Om deze extra lasten te kunnen dragen, is de vergoeding voor de Materiële 

instandhouding verhoogd. 

 

6. Doordat de koerswaarde van de ING-obligaties fors is gestegen, is besloten om deze eind 2017 

te verkopen. Dit heeft geleid tot een eenmalig positief verkoopresultaat in 2017 van € 44.500. 
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Ontwikkeling van de meerjarenbegroting 

 

2018 2018 2019 2020 2021
Actueel Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting

€ € € € € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 15.651.493 14.846.400 805.093 1. 15.700.100 15.750.500 15.912.400

3.2 Overige overheidsbijdragen 278.594 286.900 -8.306 235.500 235.500 235.500

3.5 Overige baten 430.584 277.100 153.484 2. 568.200 567.500 567.500

16.360.671 15.410.400 950.271 16.503.800 16.553.500 16.715.400

4 Lasten
4.1 Personele lasten 13.636.789 12.963.700 673.089 3. 14.421.100 14.056.600 13.980.000

4.2 Afschrijvingen 558.791 604.500 -45.709 4. 640.600 654.100 661.300

4.3 Huisvestingslasten 960.864 967.500 -6.636 958.800 958.800 958.800

4.4 Overige instellingslasten 1.111.728 1.056.900 54.828 5. 1.131.600 1.131.600 1.131.600

16.268.172 15.592.600 675.572 17.152.100 16.801.100 16.731.700

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 4.384 3.600 784 3.600 3.600 3.600

5.5 Financiële lasten 2.552 2.500 52 2.500 2.500 2.500

1.832 1.100 732 1.100 1.100 1.100

Exploitatieresultaat 94.331 -181.100 275.431 -647.200 -246.500 -15.200
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Toelichting resultaat 2018 ten opzichte van de begroting 2018 

1. Het PO-front heeft in februari een akkoord bereikt met het kabinet over het terugdringen van 

de werkdruk in het primair onderwijs. Met dit akkoord komt het extra geld voor de bestrijding 

van de werkdruk eerder beschikbaar voor de scholen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het 

bedrag vastgesteld op € 155,55 per leerling, waardoor de baten in 2018 circa € 179.000 hoger 

zijn dan begroot. 

 

In 2018 is een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. Hierin is de verbetering van 

de arbeidsvoorwaarden van de leraren meegenomen. Hiervoor heeft het kabinet in het 

regeerakkoord een bedrag van € 270 miljoen beschikbaar gesteld. Naast de verbetering van 

de leerkrachtensalarissen is er ook een algemene salarisverhoging afgesproken. Om deze 

sterke stijging van de salarissen te kunnen betalen, heeft het kabinet de personele bekostiging 

fors geïndexeerd. In deze indexatie is eveneens de marktontwikkeling voor de pensioenen en 

sociale lasten verwerkt. Per saldo is hierdoor de personele bekostiging toegenomen met ruim 

€ 670.000.  

 

In de begroting is op voorhand rekening gehouden met een extra bijdrage van het kabinet van 

€ 200.000. Dit betreft de prijsindexatie/prijsbijstelling die doorgaans na afloop van het 

schooljaar wordt toegekend. De werkelijke extra prijsbijstelling bedraagt circa € 90.000 en is 

dus € 110.000 lager dan begroot.  

 

Tot slot heeft er bij de Prestatieboxmiddelen een betaalritmewijziging plaatsgevonden, 

waardoor de baten € 55.000 hoger uitvallen. De uitbetaling van de prestatiebox vindt altijd 

plaats in twee delen. Het Rijk heeft deze verdeling om budgettechnische redenen gewijzigd. In 

het schooljaar 2017-2018 betrof dit 33,6% in november en 66,4% in maart. In het schooljaar 

2018-2019 zal dat respectievelijk 45,4% en 54,6% zijn. In 2018 is per saldo 111,8% van de 

subsidie uitbetaald en verantwoord in de baten. 

 

2. Als gevolg van hogere baten vanwege detachering personeel en subsidie Op Koers zijn de 

overige baten ruim € 150.000 hoger dan geprognosticeerd.  

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 worden leerkrachten gedetacheerd aan de AZC-

school van het openbaar onderwijs. In de voorgaande jaren waren deze leerkrachten 

werkzaam bij de AZC-school van VCO. In 2018 is besloten om het gehele onderwijs voor AZC-

leerlingen onder te brengen bij het openbaar onderwijs op één locatie.  

In augustus 2017 is gestart met het integratie-arrangement Op Koers. Dit arrangement is 

gedurende 2018 uitgebreid, waardoor de kosten toenemen. Om de toenemende kosten te 

dekken, is de bekostiging vanaf het schooljaar 2018-2019 verhoogd door het 

samenwerkingsverband Zeeluwe.  

 

3. De overschrijding van de begrote personele lasten zijn in grote mate het gevolg van hogere 

loonkosten bij het onderwijzend personeel ad € 557.000. In de in 2018 afgesloten cao is voor 

de leerkrachten een forse verhoging van de salarissen opgenomen. Naast de generieke 

salarisverhoging van 2,5% voor alle personeelsleden is voor de leraren ook het loongebouw 
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vernieuwd.  Daarnaast zorgen premiestijgingen bij het Participatiefonds en pensioenfonds ABP 

voor hogere kosten dan begroot.  

Daarentegen vallen de loonkosten voor vervangingen (m.u.v. ziekte) mee. Deze kosten zijn 

ruim € 90.000 lager dan begroot. Het aantal ingezette fte’s aan leerkrachten ligt in lijn met de 

begroting.  

 

De personele lasten voor onderwijs ondersteunend personeel overschrijden het begrote 

bedrag met € 125.000. Naast de kostenverhogende effecten van de nieuwe cao en premies 

zijn er meer fte’s aan onderwijsassistenten ingezet. 

 

Bovendien is er aan de posten schoolbegeleiding en nascholing meer besteed dan begroot, 

respectievelijk € 82.000 en € 59.000.  

Bij de post schoolbegeleiding is er sprake van een verschuiving. Een deel (€ 43.000) van de in 

2018 gemaakte kosten is in de begroting opgenomen bij loonkosten. Per 1 augustus 2018 was 

het namelijk de bedoeling om de orthopedagoog fulltime in eigen dienst te nemen. Echter, ze 

is uiteindelijk niet dienst gekomen, maar blijft ingehuurd worden. Daarnaast wordt vanaf het 

schooljaar 2018-2019 meer gebruik gemaakt (€ 8.000) van de psychologe voor Op Koers. Ook 

is er vanuit de schoolreserves € 23.000 extra begeleiding ingekocht voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte.  

Ten opzichte van de begroting hebben nagenoeg alle scholen in 2018 meer aan nascholing 

uitgegeven. Vooral bij De Triangel is er meer besteed, bijna € 30.000. Een groot deel hiervan is 

uitgegeven aan extra begeleiding van startende leerkrachten. Daarnaast is in 2018 gestart om 

de opleiding voor bewegingsonderwijs “in company” te organiseren. Dit heeft € 19.000 gekost, 

hetgeen niet is begroot.  

 

In de begroting van 2018 is een (risico) buffer opgenomen van € 175.000, welke bij de overige 

personeelslasten is verwerkt. Hiervan is een bedrag ad € 45.000 gebruikt ter dekking van 

gestegen kosten, vooral voor de toename van vervangingskosten vanwege ziekte (€ 35.000). 

Uiteindelijk is een bedrag van € 130.000 onbenut gebleven. 

 

4. Ten opzichte van de begroting zijn de totale afschrijvingslasten ruim € 45.000 lager. Dit wordt 

met name veroorzaakt door de lagere afschrijvingen op ICT hard- en software van € 30.000. 

Dit komt doordat de in de begroting vermelde ict-investeringen voor 2018 (én ook 2019) 

grotendeels zijn doorgeschoven naar het jaar 2020. Hierdoor kan alle ICT in 2020 worden 

vervangen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat een school beschikt over uniforme hardware 

én er kan om de vijf jaar telkens naar de meest geschikte ict hardware worden overgestapt. 

Dit betekent wel dat de oudere computers langer mee moeten gaan. Om deze computers te 

upgraden zijn er nieuwe harde schijven geplaatst.  

 

5. De werkelijke ICT-kosten zijn in 2018 € 50.000 hoger dan begroot. Enerzijds wordt dit 

veroorzaakt vanwege de aanschaf van harde schijven ad € 24.000 om de computers te 

upgraden. Anderzijds vallen de kosten voor licenties circa € 14.000 hoger uit. 
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Ontwikkeling van de balanspositie 

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
Actueel Begroting Begroting Begroting

€ € € €

Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 2.979.028 2.995.000 3.789.000 3.468.000

1.3 Financiële vaste activa 64.150 59.150 57.150 57.150

3.043.178 3.054.150 3.846.150 3.525.150

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 1.060.973 856.136 862.114 887.307

1.7 Liquide middelen 3.092.313 2.359.445 1.123.497 1.267.033

4.153.286 3.215.581 1.985.611 2.154.340

Totaal activa 7.196.464 6.269.731 5.831.761 5.679.490

Passiva

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserves 631.342 981.342 981.342 981.342

Bestemmingsreserves 4.342.213 3.073.815 2.827.315 2.812.115

4.973.555 4.055.157 3.808.657 3.793.457

2.2 Voorzieningen 771.516 811.531 625.061 492.990

2.4 Kortlopende schulden 1.441.393 1.403.043 1.398.043 1.393.043

Totaal passiva 7.186.464 6.269.731 5.831.761 5.679.490

 

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. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Het Baken 20GY 168            167            165            165            164            156            150            
De Brug 20HJ 235            233            229            211            213            205            205            
Het Kompas 20HK 231            231            224            227            233            249            263            
De Rank 20HL 146            149            150            157            179            195            199            
De Schakel 20HF 294            280            263            267            260            260            251            
Het Startblok 27XG 388            384            381            393            401            399            407            
De Triangel 25GJ 345            362            385            387            386            396            391            
De Wegwijzer 20HH 222            219            245            214            202            191            181            
Willem Alexander 20HM 192            189            174            169            164            164            155            
De Bron 23CH 358            370            373            359            376            368            371            
De Parel 09CE 170            171            169            178            173            168            172            

Totaal 2.749       2.755       2.758       2.727       2.751       2.751       2.745       

Werkelijke aantallen Prognose

 



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  26 Bestuursverslag   

 

Personeelsontwikkeling (in fte’s en exclusief vervangingen) 

31-12-2017 31-12-2018 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Management / bestuur 2,00               2,00               2,00              2,00              2,00               
Schooldirectie 10,96            9,83               10,93           10,93           10,93            
Onderwijzend personeel 145,10          150,49          142,30         137,80         139,85          
Ondersteunend personeel (scholen) 21,78            24,76            25,17           25,17           25,17            
Ondersteunend personeel (stafkantoor) 7,58               8,04               7,86              7,86              7,86               

Totaal 187,42        195,12        188,24       183,75       185,80        

Werkelijke fte's Prognose fte's

Toelichting meerjarengegevens 

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2017 bedraagt 2.727. Dit is een daling van 30 leerlingen ten opzichte 

van 2017, welke toe te schrijven is aan het feit dat er op 1 oktober 2017 ook 29 AZC-leerlingen waren 

ingeschreven. Deze leerlingen zijn per 1 augustus 2018 overgedragen aan het openbaar onderwijs. Het 

aantal leerlingen in de prognose is vrij stabiel. Wel vindt er een verschuiving plaats van onderbouw 

naar bovenbouw, hetgeen op langere termijn wel een lichte daling zal veroorzaken. 

In de prognose is de huidige instroom per 1 oktober 2018 in groep 1 in de volgende jaren voortgezet. 

Vanwege het ontwikkelen van nieuwbouwwijken is hiervan bij Het Startblok, De Rank en Het Kompas 

van afgeweken door de instroom te verhogen. Het aantal Leonardo leerlingen is geschat op 85. 

Net als voorgaand jaar is op voorhand rekening gehouden met een extra ingeschatte structurele 

bijdrage van het kabinet. Voor 2019 is dit bedrag is ingeschat op € 150.000 (begroting 2018: € 200.000). 

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 een eventueel tekort vanuit de bovenschoolse personeelsreserve 

(eigen vermogen) opgevangen worden. 

Per 1 augustus 2019 wordt de gewichtenregeling herzien. De financiële effecten hiervan zijn niet 

meegenomen in deze begroting vanwege het simpele feit dat de gegevens nog niet beschikbaar waren. 

Zodra deze gegevens bekend, zullen de financiële consequenties in beeld worden gebracht. Naar 

verwachting zal het effect gering zijn. 

De personeelsformatie voor onderwijzend personeel zal afnemen. De oorzaken van deze afname zijn 

zeer divers. Deels liggen deze in door VCO gemaakte beleidskeuzes, zoals extra uitgaven ICT en 

nascholing. Maar ook externe factoren hebben een grote invloed, zoals de loonkostenstijging vanuit 

de nieuwe cao. 

In eerste instantie was er sprake van een daling van 157 fte’s naar circa 143 fte’s (inclusief formatie 

directie). Door het terugdraaien van enkele maatregelen (bijvoorbeeld stoppen uitbetaling LIO’ers) en 

het eenmalig gebruiken van de personeelsreserve (€ 430.000) blijft de afname beperkt tot 152 fte’s. 

Door het gebruiken van de personeelsreserve wordt de daling van fte’s uitgesmeerd over twee jaren.  

De effecten omtrent de aanpassing van het loongebouw in de nieuwe cao zijn volledig verwerkt in de 

begroting. Hierbij zijn ook de salarisverhogingen per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 meegenomen. 

Hiervoor ontvangen schoolbesturen geen extra middelen en zal binnen de eigen begroting dekking 

moeten worden gevonden. 
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De premiestijging van het ABP per 1 januari 2019 is niet meegenomen in de loonkosten. Deze stijging 

van de pensioenpremies wordt opgevangen vanuit de indexering van de personele bekostiging. 

Kortom: de stijging is voor de begroting van schoolbestuur budgetneutraal. Bij de overige premies is 

er sprake van een lichte daling. 

De risicobuffer is voor 2019 vastgesteld op € 100.000. In tegenstelling tot de vorige begroting voorzien 

we voor 2019 geen specifieke risico’s op het gebied van premiestijgingen (ABP/Participatiefonds/ 

sociale verzekeringen). Daardoor is risicobuffer lager vastgesteld dan vorig jaar. De risicobuffer wordt 

gebruikt om onvoorziene stijging van premies en/of loonbestanddelen op te kunnen vangen, 

voorzover dit niet wordt gecompenseerd door het Rijk. 

Nagenoeg alle ICT-investeringen uit 2018 en 2019 zijn doorgeschoven naar 2020. Er zal dan bijna € 1,2 

miljoen worden geïnvesteerd in ICT. Door het samenvoegen van de investeringen beschikt de school 

over uniforme hardware en kan om de vijf jaar telkens naar de meest geschikte ICT hardware worden 

overgestapt. 

Met name door de verwachte negatieve resultaten over 2019 en 2020 én de grote ICT-investeringen 

zal de liquiditeitspositie sterk dalen. Ook het weerstandsvermogen zal dalen. Ondanks dat de 

liquiditeitsratio en het weerstandsvermogen de komende jaren zullen dalen, blijven deze ratio’s dan 

nog steeds ruim voldoende. VCO is en blijft financieel gezond. 

Financiële kengetallen / ratio’s 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liquiditeit 3,20 2,84 2,90 2,30 1,40 1,50 1.

Solvabiliteit 2 0,84 0,80 0,80 0,78 0,76 0,75 2.

Rentabiliteit 2,8% 1,0% 0,6% -3,9% -1,5% -0,1% 3.

Huisvestingsratio 8,3% 6,9% 6,0% 5,6% 5,8% 5,8% 4.

Weerstandsvermogen 32,6% 32,1% 30,5% 24,6% 23,0% 22,7% 5.

Aandeel lasten personeel 81,1% 83,0% 83,8% 84,1% 83,7% 83,6% 6.

Aandeel lasten materieel 18,9% 17,0% 16,2% 15,9% 16,3% 16,4% 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 2017 was het 

landelijk gemiddelde binnen het primair onderwijs 2,83. 

De liquiditeit is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Vanwege het verwachte negatieve resultaat over 

2019 en 2020 én de hoge ICT-investeringen in 2020 daalt de liquiditeitsratio naar 1,4 eind 2020. 

Ondanks dat de liquiditeit afneemt, 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 
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komen. In het onderwijs hanteert ministerie van OCW een signaleringsgrens van 0,30. Ultimo 2017 

was het landelijk gemiddelde binnen het primair onderwijs 0,74.  

De solvabiliteit van VCO ligt reeds enkele jaren boven de 0,80. Voor de toekomst verwachten we 

dat deze daalt naar 0,75 vanwege de verwachte negatieve resultaten over 2018 en 2019. Ondanks 

deze daling kan nog steeds worden geconcludeerd 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 

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 1,5%. Gezien de 

goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie streeft VCO naar rentabiliteit van nihil. Voor de 

eerstkomende jaren zullen de resultaten negatief zijn om vervolgens rond nihil te stabiliseren.  

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 2017 was het landelijk 

gemiddelde binnen het primair onderwijs 7%.  

De huisvestingsratio van VCO bedraagt varieert tussen 6% en 7% met een uitschieter in 2016 

vanwege een eenmalige extra dotatie aan onderhoudsvoorziening.  

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. Ultimo 2017 was het landelijk gemiddelde binnen het primair onderwijs 29%.  

Met een weerstandvermogen van rondom 30% heeft VCO een gezonde financiële positie om 

eventuele tegenvallers op te vangen. Door een toename van de baten in het afgelopen jaar en een 
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afname van het eigen vermogen (door negatieve resultaten) daalt het weerstandsvermogen naar 

ongeveer 23%. 

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 nemen de huisvestingslasten toe. En daarmee ook het 

aandeel van de materiële lasten.  

Het aandeel personele lasten is vrij stabiel, schommelend tussen 83% en 84%. Door een eenmalige 

dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 is het aandeel van de materiële lasten incidenteel 

lager dan in de andere jaren.  

De conclusies van de interne financiële analyse zijn, dat de VCO vanuit financieel perspectief goed in 

staat is om op korte en lange termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.  

Huisvestings- en investeringsbeleid 

De schoolgebouwen staan op het gebied van onderhoud aan zowel de binnen- als buitenkant er goed 

bij. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de leermiddelen en ICT-voorzieningen.  

Nadat het schoolgebouw van De Brug in de meivakantie al was voorzien van ledverlichting, zijn in de 

zomer- en herfstvakantie nog tien schoolgebouwen gevolgd. Ook is daar de nood-, vlucht- en 

buitenverlichting vervangen. De brandweer heeft alles gecontroleerd en goedgekeurd en daarmee 

voldoen we aan het bouwbesluit. In het kader van duurzaamheid is voor de LED-verlichting door de 

gemeente Harderwijk subsidie beschikbaar gesteld. 

In 2018 is de toiletrenovatie in het schoolgebouw bij De Brug voltooid. Vervolgens is gestart met de 

renovatie van de toiletten bij De Rank. Deze renovatie is begin 2019 afgerond. Daarnaast is de 

personeelskeuken bij De Rank vergroot en meer hedendaags ingericht. In 2019 starten onze 

onderhoudsmedewerkers met de renovatie van de toiletten binnen De Wegwijzer. Als dat gereed is, 

dan zijn alle toiletten in onze veertien schoolgebouwen op orde. Tot slot heeft een schilderploeg alle 

buitenspeeltoestellen in de zomermaanden voorzien van een nieuw likje verf.  

We zijn bezig met een businesscase om te beoordelen of zonnepanelen op onze schoolgebouwen 

rendabel kunnen zijn. De eerste resultaten duiden op forse investeringen, omdat we dan vervroegd 

dakbedekking moeten vervangen op de plekken waar de zonnepanelen komen te staan. Daarnaast 

kopen we momenteel de stroom al zeer scherp in via een groot landelijk collectief waarin vele scholen 

in Nederland vertegenwoordigd zijn. Dit maakt de terugverdientijd van de (eigen) zonnepanelen-

investering vrij lang. Uit het oogpunt van duurzaamheid is VCO voor plaatsing van pv-panelen. De 

genoemde financiële overwegingen, maken de beslissing echter lastig. Het zal nog wel even duren voor 

we er uit zijn, maar duurzaamheid heeft onze nadrukkelijke aandacht. 

De oorspronkelijke in de begroting opgenomen ict-investeringen voor 2018 én 2019 zijn grotendeels 

doorgeschoven naar het jaar 2020. Hierdoor kan alle ICT (computers, beamers en digiborden) in 2020 

worden vervangen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat een school beschikt over uniforme hardware 
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én er kan om de vijf jaar telkens naar de meest geschikte ict hardware worden overgestapt. Dit 

betekent wel dat de oudere computers langer mee moeten gaan. Om deze computers te upgraden zijn 

er nieuwe harde schijven geplaatst. Per saldo levert de verschuiving van de investeringen naar 2020 

en de aanschaf van de harde schijven een besparing op zo’n € 50.000 (over 2018 en 2019). Dit voordeel 

komt ten gunste van de desbetreffende scholen. In 2020 wordt er dan bijna € 1,2 miljoen geïnvesteerd 

in ICT.  

In de overige jaren zijn de investeringen veel lager. In 2021 t/m 2023 wordt er “slechts” tussen € 

340.000 en € 430.000 geïnvesteerd. Vooral door aanzienlijke investeringen in Onderwijsleerpakketten 

van zo’n € 265.000 en meubilair ad € 295.000 komen de investeringen in 2019 uit op € 700.000.  

De investeringsbehoefte van VCO bedraagt voor de komende vijf jaar: 

2019 2020 2021 2022 2023

Gebouwen -              -              -             -             -             

Meubilair hard 224.900      167.200     59.800       -             -             

Meubilair zacht 69.600        34.600        19.900       1.000         3.100         

ICT hard- en software 87.900        786.400     98.800       145.700    113.700    

ICT vaste netwerken 10.200        397.300     -             4.800         135.100    

Apparatuur en gereedschap 42.900        700             7.600         15.300       16.000       

Onderwijsleerpakketten 264.600      61.900        154.600    204.000    164.900    

700.100      1.448.100  340.700    370.800    432.800    

€ 0

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000
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Verantwoording werkdrukmiddelen 

In februari 2018 sloot de PO-Raad samen met de vakbonden en minister Slob (Onderwijs) het 

Werkdrukakkoord. Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft elke school via het schoolbestuur € 155 per 

leerling ontvangen voor werdrukvermindering. 

Nadat de werkdrukmiddelen beschikbaar zijn gesteld,  zijn in de daaropvolgende maanden alle teams 

bij elkaar geweest om gezamenlijk te bespreken waar de werkdruk wordt ervaren en hoe de middelen 

effectief ingezet kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Op basis van de uitkomsten van 

deze gesprekken heeft elke school een bestedingsplan opgesteld ten aanzien van de inzet van de 

werkdrukmiddelen. Dit bestedingsplan is ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van 

de MR(P-MR). Elke P-MR heeft zijn goedkeuring gegeven aan het bestedingsplan. Na afloop van het 

schooljaar zullen alle teams (incl. P-MR) worden geïnformeerd over de daadwerkelijke besteding van 

de werkdrukmiddelen.  
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In onderstaand overzicht is aangegeven waaraan de extra middelen in 2018 zijn besteed. 

2018

€

Personeel 141.684   

Materieel -            

Profesionalisering -            

Overig -            

141.684   
 

De extra financiële middelen zijn naast extra leerkrachten voornamelijk besteed aan de inzet  van 

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

verminderen. Bijvoorbeeld, de niet-onderwijsgerelateerde taken zijn kritisch beoordeeld en waar 

mogelijk c.q. wenselijk geschrapt/beperkt. Tevens zijn er scholen die teambijeenkomsten zoveel 

mogelijk onder schooltijd plannen en niet ’s avonds én meer focus op ieders talenten om elkaar te 

ontlasten, zoals op ICT-gebied.  

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  
• 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 2018 bestaan de beleggingen uitsluitend uit certificaten van de Rabobank. De nominale waarde 

van de certificaten van de Rabobank bedragen € 57.150 en hebben een koerswaarde per balansdatum 

van € 62.013 (koerswaarde per 31-12-2017 € 70.917). Deze certificaten hebben geen einddatum en de 

hoofdsom is niet gegarandeerd.  
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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. 

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.  

De meeste procedures binnen VCO zijn wel beschreven, maar een integrale beschrijving van de 

administratieve organisatie kan verder versterkt worden. De afgelopen jaren is gestart met het 

opstellen van de procesbeschrijvingen, welke stapsgewijs verder worden uitgebreid. 

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

periode van vier jaar. Dit meerjarenperspectief geeft een goed inzicht in de toekomstige financiële 

positie. In de meerjarenbegroting wordt eveneens het bestuursformatieplan voor de volgende 

schooljaren opgenomen. Uiteraard worden hierbij ook personele verplichtingen nauwgezet 

beoordeeld ten einde te hoge personele 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 de aanpassingen 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, schooldirecteuren 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. De 

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

zestal 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 
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Het risico van dit domein is verhoogd. 

Hoewel de kwaliteit van alle scholen van VCO momenteel in overwegende mate goed is te 

noemen (alle scholen hebben het Basisarrangement van de Inspectie), hebben we wel moeten 

constateren dat in 2018 bij twee van onze scholen het toetsresultaat niet voldeed aan de 

gestelde onderwijskwaliteit. VCO bewaakt en stuurt waar nodig bij op de resultaten teneinde 

een goede onderwijskwaliteit te borgen. Ook de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 

heeft geleid dat de leerkrachten extra worden belast met kinderen met zwaardere 

problematiek. Hiertoe is het van groot belang om de expertise van de directeuren en 

leerkrachten op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Daarnaast heeft VCO een aantal 

schooloverstijgende maatregelen genomen, waaronder de aanstelling van 

kwaliteitsmedewerkers. VCO heeft bovendien reeds enige jaren opleidingsfaciliteiten ter 

beschikking gesteld.  

 

2. Identiteit 

Het risico van dit domein is acceptabel. 

VCO is een op christelijke waarden gedreven stichting en vooruitstrevende 

onderwijsorganisatie. Identiteit, missie, visie en (onderwijs)kwaliteit zijn onderwerpen die ons 

verbinden en waarover wij ons willen en kunnen verantwoorden. Binnen de VCO-scholen 

wordt gewerkt vanuit zingeving en bezieling. De leerlingen, ouders en betrokkenen moeten 

deze (christelijke) waarden in de schoolpraktijk kunnen ervaren. 

VCO-scholen geven concreet invulling aan de christelijke identiteit in hun (dag)programma: 

denk hierbij aan dagopeningen en -sluitingen met Bijbelverhalen, christelijke liederen en 

samen bidden en danken. We vieren als schoolgemeenschappen de christelijke feesten: Kerst, 

Pasen, Pinksteren, Bid- en Dankdag.  

 

Tijdens sollicitatiegesprekken wordt beoordeeld of de persoonlijke identiteit van de kandidaat 

matcht met het identiteitsprofiel van VCO en wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan onze 

verwachting met betrekking tot kerkelijke betrokkenheid. In de gesprekken gaan we ook 

dieper in op wat kandidaten als de kern van het christelijk onderwijs zien en wat zij daaraan 

willen bijdragen. Ook in het afgelopen jaar hebben we een aantal keren kandidaten gesproken 

die qua christelijke identiteit minder overtuigend gedreven waren. In dergelijke gevallen kan 

er geen benoeming plaatsvinden. 

In de huidige samenleving met een dalende kerkgang wordt het uitdagender om geschikt 

personeel te vinden om de personeelsformatie rond te krijgen. Een speciale werkgroep, die 

zich ook bezig houdt met het PR-beleid van VCO, gaat de verpakking van de christelijke 

identiteit binnen VCO tegen het licht houden.  

 

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 arbeidsconflicten. 
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Er kan landelijk worden vastgesteld dat de bekostiging vanuit het Rijk bij lange na niet meer 

kostendekkend is. Dit geldt voor zowel de personele als materiële bekostiging. Deze stille 

bezuinigingen, zoals het niet compenseren van stijgende premies en de tekort schietende 

vergoeding op de materiële instandhouding, leiden er uiteindelijk toe dat de scholen netto 

minder te besteden hebben. Hierbij speelt in het bijzonder de ontwikkeling inzake de 

pensioenpremie een belangrijke rol. De dekkingsgraad van het ABP is niet toereikend. 

Premieverhogingen in de toekomst, die niet door het Rijk worden gecompenseerd, zijn 

hierdoor niet uit te sluiten. VCO heeft afgelopen jaren strak gestuurd op een formatie die past 

bij de beschikbaar gestelde subsidies en beheersing van de kosten. Onvermijdelijk is echter dat 

ook binnen VCO de bezuinigingen hebben geleid tot ongewenste druk op de formatie en 

daarmee de mogelijkheden om passend onderwijs te verlenen. 

 

Expliciete bezuinigingen geven aanleiding om in te grijpen in de uitgaven. Op korte termijn 

worden geen verdere bezuinigingen verwacht. Integendeel, er worden extra middelen aan het 

onderwijs beschikbaar gesteld voortvloeiend uit verschillende akkoorden. Onlangs is er ook 

extra bekostiging toegezegd om de werkdruk binnen het onderwijs aan te pakken. In de 

meeste gevallen zijn de extra middelen gekoppeld aan extra verplichtingen voor het onderwijs, 

zodat de tekortschietende bekostiging niet wordt verholpen.  

 

4. Huisvesting 

Het risico van dit domein is acceptabel. De scholen zijn goed onderhouden en er is een actueel 

onderhoudsplan beschikbaar om dit blijvend te borgen. De financiële haalbaarheid van dit 

onderhoudsplan is gecontroleerd en akkoord bevonden.  

 

5. ICT 

Het risico van dit domein is verhoogd. 

De kwaliteit van de ICT-voorzieningen is ruim voldoende. Op het gebied van ICT wil VCO meer 

ambitie tonen. Onderzoek wijst uit dat gerichte inzet van methodesoftware de leerresultaten 

verbetert en het leerplezier verhoogt. Daarom maakt VCO graag gebruik van de nieuwste 

onderwijswerkvormen en digitale technieken. We willen de toepassingsmogelijkheden van ICT 

meer benutten in en voor de doorontwikkeling van ons onderwijs op de scholen.  

 

De wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft grote gevolgen voor de 

informatiebeveiliging en privacy-borging in het onderwijs. De toepassing van informatie-

uitwisseling en ICT-gebruik zijn noodzakelijk in het realiseren van een goede onderwijs- en 

ondersteuningskwaliteit. 

Juist hierop is de AVG van toepassing. 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 
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medewerkers. In 2018 is een medewerker belast om dit te implementeren binnen de 

organisatie.  

 

6. Personeel 

Het risico van dit domein is verhoogd. 

Dit verhoogde risico is mede het gevolg van invoering van nieuwe wet- en regelgeving (Wet 

Werk en Zekerheid – WWZ). Deze wet is in 2016 voor het primair onderwijs van kracht 

geworden. De invoering van deze wet heeft een aantal nadelige consequenties. Namelijk een 

kostenverhogend effect, maar ook een directe invloed op het primaire proces. De WWZ 

beoogt namelijk de positie van werknemers met een tijdelijk contract te verbeteren door de 

invoering van de aanzegplicht, transitievergoeding en wijziging van de ketenbepaling. De 

ketenbepaling regelt wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast 

contract. Door het wijzigen van ketenbepaling komen tijdelijke werknemers eerder in 

aanmerking voor een vast contract. Binnen het primair onderwijs zou dit betekenen dat een 

werknemer na zes maal invallen (met uitzondering van ziekte) bij de zevende keer recht heeft 

op een vast contract. Tot 1 juli 2016 kon aan tijdelijke werknemers een onbeperkt aantal 

contracten gegeven worden binnen een periode van 36 maanden. Om de risico’s die de nieuwe 

ketenbepaling met zich meebrengen te verkleinen, heeft VCO actief deelgenomen in het 

opzetten van een regionale invallerspool. Tevens is VCO vanaf 2016 eigen risicodrager 

geworden voor de vervanging van zieke werknemers. Hiermee schept VCO meer flexibiliteit 

om de vervangingen te kunnen regelen, aangezien de regelgeving van het Vervangingsfonds 

niet meer van toepassing is. VCO heeft in 2016 nieuw vervangingsbeleid opgesteld, waarbij 

een aantal leerkrachten in dienst genomen zijn om de leerkrachten te kunnen vervangen. 

Ondanks de genomen maatregelen blijft het in de praktijk moeilijk om afwezig personeel 

adequaat te kunnen vervangen. In enkele gevallen moeten er klassen naar huis worden 

gestuurd.  

 

Naast de gewijzigde ketenbepaling maakt ook het toenemende lerarentekort in het primair 

onderwijs het complexer om vervangend personeel te vinden. Het lerarentekort wordt op een 

aantal plekken in Nederland steeds meer zichtbaar. Landelijk gezien gaan veel leraren de 

komende jaren met pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle 

vacatures te vullen. Er worden maatregelen genomen om dit tekort te verminderen, onder 

andere door het collegegeld voor de PABO te verlagen. Tot op heden is het gelukt om de 

formatie goed te kunnen invullen. Echter, de schaarste begint VCO langzamerhand ook te 

voelen. Er wordt nagedacht over maatregelen om VCO aantrekkelijker te maken als werkgever. 

Het spreekt voor zich dat het niet kunnen vinden van vervangend of (erger nog) formatief 

personeel een sterk negatieve invloed heeft op het onderwijsproces.  

 

Ondanks dat het aantal leerlingen in de komende jaren stabiel blijft, moeten de personele 

verplichtingen nauwlettend in de gaten gehouden worden. Tijdens het opstellen van de 

begroting 2019 is dit nog maar eens gebleken. Dit wordt versterkt door de stille bezuinigingen 

en het feit dat er bij VCO (anders dan landelijk) de eerstvolgende jaren weinig natuurlijk 

verloop plaatsvindt middels pensionering. Door een goede personeelsplanning beheerst VCO 

dit risico zo adequaat mogelijk. Met tijdelijke contracten en het treffen van een voorziening 
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voor de bijbehorende uitkeringskosten wordt een flexibele schil gecreëerd. Daarnaast is onder 

het eigen vermogen een personeelsreserve opgenomen van circa € 1.000.000. 

 

Zoals elders in dit verslag is toegelicht, vindt VCO het belangrijk dat het gemiddelde 

opleidingsniveau verhoogd wordt. Hiervoor zijn de nodige middelen ter beschikking gesteld, 

maar het gebruik hiervan blijft achter en het streefpercentage aan LB benoemingen wordt 

(nog) niet gerealiseerd. Een ander aspect is dat het van belang is dat het personeel goed is 

voorgesorteerd op alle effecten die ICT ontwikkelingen hebben voor het onderwijs. 

 

7. PR en Communicatie 

Het risico van dit domein is acceptabel. 

VCO is doordrongen van het belang van positieve beeldvorming over het VCO. Vertrouwen is 

kwetsbaar. PR en communicatie blijven daarom ook in de toekomst onverminderd de nodige 

aandacht krijgen. Hiervoor is een speciale werkgroep aangesteld, die onder begeleiding van 

externe partij een marketingplan opstelt. Hierbij wordt onderzocht hoe VCO haar imago kan 

verhelderen / verbeteren. 

 

8. Organisatie 

Het risico van dit domein is verhoogd.  

Overwegingen bij deze risico inschatting zijn dat na de fusie van VCO Harderwijk en VCO 

Hierden is gestart met een nieuw bestuursmodel. Dit brengt onzekerheden en veranderingen 

met zich mee, die niet alleen laten voelen bij de toezichthoudende organisaties. Ook in de rest 

van organisatie is dit merkbaar. Dit proces is nog steeds aan de gang. 

  

 

 

Harderwijk, mei 2019 

Namens het College van Bestuur: 

 w.g. 

Dhr. F. ten Klooster (voorzitter College van Bestuur) 
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Verslag toezichthoudend orgaan 

Samenstelling 

Het jaar 2018 was het tweede jaar dat binnen het VCO Harderwijk - Hierden formeel is gewerkt met 

een Raad van Toezicht. In 2018 is mede onder begeleiding van Verus verder invulling gegeven aan de 

rol en verantwoordelijkheid zoals die passend is binnen dit bestuursmodel. Daarnaast is er uitgebreid 

stilgestaan bij de samenwerking tussen RvT, GMR en CvB. 

De Raad van Toezicht van de Stichting VCO Harderwijk - Hierden bestond in 2018 uit de volgende 

personen: 

- Immanuël Kranendonk (voorzitter) 
- Henriette Jacobs (Vice-voorzitter en portefeuille personeelszaken) 
- Margreet den Besten (portefeuille financiën en identiteit) 
- Martin Hop (portefeuille financiën en identiteit) 
- Rob van Zwieten (portefeuille huisvesting, tot Q4 2018)  
- Doortje Wüllschleger (portefeuille onderwijszaken) 
- Wiechert Fikse (algemeen lid, per Q4 2018) 

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 
(inclusief 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 2018 in totaal zes keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering. 

Deze vergaderingen waren in aanwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast zijn vanwege het 

governance veranderprogramma verschillende extra bijeenkomsten georganiseerd waarbij veelal ook 

het College van Bestuur, een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het 

DirecteurenTeam en stafleden aanwezig waren. Tevens hebben gedurende het jaar diverse 

schoolbezoeken plaatsgevonden met een afvaardiging vanuit de Raad van Toezicht. 

Binnen de reguliere vergaderingen waren de belangrijkste onderwerpen: 

• Jaarverslag en jaarrekening 2017, inclusief bespreking met de accountant in de vergadering 
van mei 

• Financiële kwartaalrapportages gedurende het jaar 

• Governance veranderprogramma, waaronder het Intern Toezichtskader en Toolkit 

• Uitslagen eindtoetsen op de scholen 

• Personele ontwikkelingen 

• Stakingen 

• Renovaties en verbouwingen van diverse schoolgebouwen 

• AZC onderwijs 

• Overleg met GMR over verschillende onderwerpen 

• Steunstichting en opheffen Holding 
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• Leerling prognoses 

• Strategisch beleidsplan 

• Begroting 2019 

• Meerjarenbegroting 2019-2022 
 

In de vergadering van mei is de jaarrekening en het jaarverslag 2017 goedgekeurd. De WNT klasse 

indeling 2018 is besproken in RvT-vergadering maart 2019. In december is kennisgenomen van de 

begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 (inclusief investeringsbegroting tot 2039). Deze 

begroting is in februari 2019 formeel goedgekeurd. Daarnaast is goedkeuring verleend aan extra 

uitgaven vanuit de reserves. 

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 

In de vergadering van september 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 Raad van Toezicht vergaderingen. In 2019 zal een formele zelfevaluatie plaatsvinden. 

Vergoedingsregeling 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de vrijwilligersregeling van 

VCO. Het staat de leden vrij om deze vergoeding terug te geven aan VCO door er schriftelijk afstand 

van te doen. In 2018 hebben alle leden afstand gedaan van hun vergoeding van € 450. 

Als Raad van Toezicht bedanken wij eenieder die zich heeft ingezet voor het onderwijs aan kinderen 

binnen onze VCO scholen en organisatie. 

Harderwijk, maart 2019 

w.g. 

Immanuël Kranendonk 

Henriette Jacobs 

Margreet den Besten 

Martin Hop  

Wiechert Fikse 

Doortje Wüllschleger 
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Balans per 31 december 2018 
(na bestemming van het resultaat) 

Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 332.186         340.584         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.033.868      2.113.342      

1.2.3 Leermiddelen 612.974         673.002         

2.979.028      3.126.928      

1.3 Financiële vaste activa
1.3.6 Effecten 57.150           57.150           

1.3.7 Overige vorderingen 7.000              6.846              

64.150           63.996           

3.043.178      3.190.924      

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 704.816         677.909         

1.5.7 Overige vorderingen 242.381         33.134           

1.5.8 Overlopende activa 113.776         122.092         

1.060.973      833.135         

1.7 Liquide middelen 3.092.313      3.171.697      

4.153.286      4.004.832      

7.196.464      7.195.756      

Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserves 641.342         981.342         

2.1.2 Bestemmingsreserves 4.342.213      3.907.881      

4.983.555      4.889.223      

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 208.248         201.702         

2.2.3 Overige voorzieningen 563.268         693.984         

771.516         895.686         

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 110.198         186.551         

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 503.368         459.609         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 151.517         144.696         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 563.360         472.810         

2.4.10 Overlopende passiva 112.950         147.181         

1.441.393      1.410.847      

7.196.464      7.195.756      

31-12-2018 31-12-2017
€ €
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Staat van baten en lasten over 2018 
 

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 15.651.493 14.846.400 14.656.136

3.2 Overige overheidsbijdragen 278.594 286.900 315.812

3.5 Overige baten 430.584 277.100 247.612

16.360.671 15.410.400 15.219.560

4 Lasten
4.1 Personele lasten 13.636.789 12.963.700 12.507.392

4.2 Afschrijvingen 558.791 604.500 550.183

4.3 Huisvestingslasten 960.864 967.500 1.028.358

4.4 Overige instellingslasten 1.111.728 1.056.900 1.024.575

16.268.172 15.592.600 15.110.508

Saldo baten en lasten 92.499 -182.200 109.052

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 4.384 3.600 52.973

5.5 Financiële lasten 2.552 2.500 2.792

1.832 1.100 50.181

Exploitatieresultaat 94.331 -181.100 159.233

€ € €

2018 2018 2017
Actueel Begroting Actueel
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Kasstroomoverzicht over 2018 
 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 94.331            159.233        

Afschrijvingen 558.791          550.183        

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen -227.838      -169.060      

- Kortlopende schulden 30.547          254.039        

-197.291         84.979          

Mutatie voorzieningen -124.170         -329.199      

331.661          465.195        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa -410.891      -455.231      

Financiële vaste activa -                     -44.550        

-410.891         -499.781      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -154                 168.189        

Mutatie liquide middelen -79.384           133.602        

Beginstand liquide middelen 3.171.697       3.038.095    

Mutatie liquide middelen -79.384           133.602        

3.092.313       3.171.697    

2018 2017
€ €
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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 5 20,00%

ICT vaste netwerken 10 10,00%

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.   

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 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 
onvoldoende. Mede daarom zijn met ingang van 1 januari 2019 de pensioenpremies verhoogd. 

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 2018 

ACTIVA 

1.2 Materiële vaste activa  

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

Aanschafwaarde 

per 1 januari 2018

Cumulatieve 

afschrijvingen

Boekwaarde 

per 1 januari 

2018

Investeringen 

2018

Des-

investeringen 

2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

desinvesteringen 

2018

Afschrijvingen 

2018

Boekwaarde 

per 

 31-12-2018

€ € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen en terreinen 439.398                    98.814                340.584           -                     -                     -                              8.398                    332.186           

1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.2.2.1 Meubilair hard 1.982.074                 885.269              1.096.805       122.116            -                     -                              102.944               1.115.977        

1.2.2.2 Meubilair zacht 298.006                    133.907              164.099           22.310               -                     -                              27.692                  158.717           

1.2.2.3 ICT hard- en software 1.025.059                 584.355              440.704           120.056            -                     -                              182.220               378.540           

1.2.2.4 ICT vaste netwerken 935.623                    587.932              347.691           30.064               -                     -                              75.240                  302.515           

1.2.2.5 Apparatuur en gereedschap 169.647                    105.604              64.043             35.722               -                     -                              21.646                  78.119              

4.410.409                 2.297.067           2.113.342       330.268            -                     -                              409.742               2.033.868        

1.2.3 Leermiddelen 1.154.885                 481.883              673.002           80.623               -                     -                              140.651               612.974           

Totaal materiële vaste activa 6.004.692                 2.877.764           3.126.928       410.891            -                     -                              558.791               2.979.028        

Mutaties 2018

 



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  47 Jaarrekening   

 

Gebouwen en terreinen 

De OZB-waarde van de gebouwen en terreinen is € 12.841.000 (peildatum 1-1-2018).  

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 

2018

(Des)investeri

ngen 2018

Waarde-

veranderingen

2018

Boekwaarde

 per 31 december 

2018

€ € € €

1.3.6 Effecten
1.3.6.2 Obligaties 57.150               -                     -                      57.150                      

1.3.7 Overige vorderingen
Leningen personeel 6.846                 6.846-                 -                      -                            

Overige vorderingen -                     7.000                 -                      7.000                        

6.846                 154                     -                      7.000                        

63.996               154                     -                      64.150                      

1.3.6.2 Obligaties

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Aanschaf-

waarde

Koerswaarde 

per 31 

december 

2018 Coupondatum

57.150                57.150                62.013                4 x per jaar

57.150                57.150                62.013                

Rabobank Certificaten 6,5%

De financiële vaste activa zijn gefinancierd met het private vermogen.  



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  48 Jaarrekening   

 

1.5 Vorderingen  

 

1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW
1.5.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 704.816      677.909      

1.5.7 Overige vorderingen
1.5.7.2 Gemeente Harderwijk - huisvesting 158.683      24.045        

1.5.7.4 Overig 83.698        9.089           

242.381      33.134        

1.5.8 Overlopende activa
1.5.8.3 Rente 590              4.199           

1.5.8.5 Energielasten 15.245        23.229        

1.5.8.6 Huur en medegebruik 4.808           3.582           

1.5.8.7 Nog te ontvangen ouderbijdragen 35.206        21.387        

1.5.8.8 Vooruitbetaalde kosten 57.927        69.695        

113.776      122.092      

1.060.973   833.135      

31-12-2018 31-12-2017

€ €

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 2.897           2.994           

1.7.2 Banken 3.089.416   3.168.703   

3.092.313   3.171.697   

31-12-2018 31-12-2017

€ €
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PASSIVA 

 

2.1 Eigen vermogen 

 

Stand per 

1 januari 

2018

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Stand per 31 

december 

2018
€ € € €

2.1.1 Algemene reserves
Publiek 981.342      -                    340.000-       641.342            

2.1.2 Bestemmingsreserves
Privaat 1.415.049   10.688             -               1.425.738         

Publiek:
Personeel 980.197      12.362             540.000       1.532.559         

Huisvesting 200.000      -                    200.000-       -                     

Per school 1.312.635   71.281             -               1.383.916         

3.907.881   94.331             340.000       4.342.213         

4.889.223   94.331             -               4.983.555         

Mutaties 2018

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. Doordat in de komende 
jaren een bedrag van ruim € 500.000 uit de personeelsreserve zal worden onttrokken, is de 
bestemmingsreserve op voorhand verhoogd ten laste van de algemene reserve en 
huisvestingsreserve. Vanwege het ontbreken van een concrete bestemming is in 2017 is een groot deel 
van de bestemmingsreserve vrijgevallen ten gunste van algemene reserve. Deze vrijval wordt in 2018 
grotendeels teruggedraaid ten behoeve van de reserve personeel.  
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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 € 8.934 bedragen. 

In de huisvestingsreserve is een bedrag ad € 200.000 opgenomen om eventuele financiële tegenvallers 
bij renovaties of onvoorziene onderhoudsuitgaven op te kunnen vangen. Vanwege de goede staat van 
de gebouwen en een up-to-date meerjarenonderhoudsplan is de huisvestingsreserve vrijgevallen ten 
gunste van de personeelsreserve.  

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 2018 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 2018 is een bedrag ad € 60.000 benut door de scholen. 
Eind 2018 is er nog € 145.000 over. 

 

2.2 Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:  

Stand per 1 

januari 

2018

Dotaties Onttrek-

kingen

Vrijval Stand per 

31 

december 

2018
< 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Jubilea 122.946       35.019        17.481         -              140.484        17.687           122.797       

Spaarverlof 23.060         1.942          3.699           -              21.303           2.219             19.084         

Duurzame inzetbaarheid 24.317         21.489        -               2.741          43.065           7.420             35.645         

Uitkeringsverplichtingen 31.379         24.907        6.698           46.192        3.396             3.396             -                

201.702       83.357        27.878         48.933        208.248        30.722        177.526    

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud gebouwen 

en terreinen

693.984       544.983     675.699       -              563.268        365.462      197.806    

895.686       628.340     703.577       48.933        771.516        396.184      375.332    

Mutaties 2018 Onderverdeling saldo

31-12-2018

 

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 
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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 € 720 (geïndexeerd) per fte in 2018.  

Spaarverlof 

De voorziening is getroffen om bij opname van spaarverlof de loonkosten van het vervangend 
personeel te kunnen bekostigen. 

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 110.198        186.551        

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 503.368        459.609        

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 151.517        144.696        

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.9.1 Gemeente Harderwijk - onderwijs 19.575           22.618           

2.4.9.3 Reservering vakantiegeld 422.120        406.790        

2.4.9.5 Netto salarissen 6.401             13.035           

2.4.9.6 Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 1.491             1.367             

2.4.9.7 Premie Participatie- en Vervangingsfonds 40.985           29.000           

2.4.9.8 Overige schulden 72.788           -                 

563.360        472.810        

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Geoormerkte subsidies OCW 32.705           27.197           

2.4.10.6 Samenwerkingsverband Zeeluwe 16.839           27.350           

2.4.10.7 Vooruitontvangen bedragen 16.458           42.594           

2.4.10.8 Accountants- en administratiekosten 17.260           14.313           

2.4.10.9 Nog te betalen kosten 29.688           35.727           

112.950        147.181        

1.441.393     1.410.847     

31-12-2018 31-12-2017
€ €

 

 



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  53 Jaarrekening   

 

Verantwoording overzicht geoormerkte subsidies OCW 

G1 subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 2018

Prestatie 

afgerond
Kenmerk Datum € €

Regeling lerarenbeurs voor scholing 2009-2017 853312-1 20-9-2017 12.093             12.093            Ja

Regeling lerarenbeurs voor scholing 2009-2017 853758-1 20-9-2017 12.093             12.093            Ja

Regeling lerarenbeurs voor scholing 2009-2017 853613-1 20-9-2017 12.093             12.093            Ja

Regeling lerarenbeurs voor scholing 2009-2017 853900-1 20-9-2017 5.820                5.820              Ja

Regeling lerarenbeurs voor scholing 2009-2017 928912-1 20-9-2018 5.820                5.820              Nee

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds LOF 16-0116 - 1160703 30-3-2017 12.198             12.198            Nee

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds LOF 16-0110 - 1160703 30-3-2017 9.200                9.200              Nee

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds LOF 16-0372 - 1198393 31-5-2017 10.133             10.133            Nee

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds LOF 18-0086 13-11-2018 24.622             24.622            Nee

104.071           104.071          

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-

2018

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

31-12-2018

Saldo nog te 

besteden 31-12-

2018
Kenmerk Datum € € € € € €

n.v.t. -                    -                  -                   -                   -                       -                          

Toewijzing

Toewijzing
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Voor de huur en service van kopieermachines is er een overeenkomst gesloten voor 15 
kopieermachines met een jaarlijkse verplichting ad € 22.092 (inclusief BTW) en een looptijd tot 1 
september 2021. Daarnaast is er voor 2 kopieermachines enkel een servicecontract afgesloten. De 
hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting is € 6.365 (inclusief BTW). 

Het contract voor de afvoer van bedrijfsafval en restafval loopt tot 31 december 2026 voor een 
jaarlijkse contractprijs van € 14.319 (inclusief BTW). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  

Voor de levering van elektriciteit en gas voor 12 schoolgebouwen is een contract gesloten met een 
looptijd tot en met 2020. Voor de overige 2 schoolgebouwen is een contract afgesloten met een 
looptijd tot en met 2019. Voor het uitvoeren van meetdiensten is bij 5 schoolgebouwen een 
overeenkomst afgesloten met een jaarlijkse verplichting van € 3.607. 

 

Honoraria van de accountant 

De volgende honoraria zijn ten laste gebracht van Stichting VCO: 

2018 2017

Onderzoek van de jaarrekening 15.404       14.847       

Andere controleopdrachten 6.984         1.948         

Adviesdiensten op fiscaal terrein -              97               

Andere niet controlediensten 1.784         3.127         

24.172       20.019       

 

De vermelde honoraria zijn gebaseerd op de bedragen die daadwerkelijk betrekking hebben op de 
jaren 2018 en 2017. 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 

31-12-2018

Resultaat 

2018

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 
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. 
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Er zijn op 31 december 2018 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 2018 voor Stichting VCO Harderwijk - Hierden is € 133.000. 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 W. Waterweg

Functie Bestuurder Directeur 

financiën en 

beheer
Duur dienstverband in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,00 1,00

Gewezen topfunctionaris nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Individueel WNT-maximum 133.000€             133.000€             

Beloning 87.888€                70.330€               

Belastbare onkostenvergoedingen -€                      -€                     

Beloningen betaalbaar op termijn 14.429€                12.077€               

Totale bezoldiging 2018 102.317€             82.406€               

Gegevens 2017

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 1,00 1,00

Individueel WNT-maximum 2017 129.000€             129.000€             

Beloning 86.888€                69.860€               

Belastbare onkostenvergoedingen 360€                     360€                    

Beloningen betaalbaar op termijn 13.524€                11.684€               

Totale bezoldiging 2017 100.773€             81.904€               
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Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen *
Naam Functie  Duur 

dienstverband 

in 2018 

I. Kranendonk Voorzitter (portefeuillehouder kwaliteit en communicatie) 1/1 - 31/12

H. Jacobs Vicevoorzitter (portefeuillehouder personeel en organisatie) 1/1 - 31/12

M. Hop Portefeuillehouder financiën en beheer 1/1 - 31/12

M.J.T. den Besten Portefeuillehouder financiën en beheer, identiteit 1/1 - 31/12

R.H. van Zwieten Portefeuillehouder huisvesting en materieel 1/1 - 31/08

D. Wüllschleger Portefeuillehouder onderwijs 1/1 - 31/12

* De toezichthouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle toezichthouders hebben ervoor gekozen om 
de vrijwilligersvergoeding 2018, net zoals in 2017, terug te schenken aan VCO. 

  

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen. Er zijn in 2018 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 2018 
 

BATEN 

 

2018 2018 2017
Actueel Begroting Actueel

€ € €

3.1 RIJKSBIJDRAGEN

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdrage (PO) 11.992.569          11.367.200          11.364.712          

3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 19.113                  -                        4.334                    

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 2.775.659            2.679.800            2.484.408            

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Rijksbijdrage SWV 864.152               799.400               802.682                

15.651.493          14.846.400          14.656.136          

3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

3.2.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 278.594               286.900               315.812                

3.5 OVERIGE BATEN

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 23.696                  24.400                  29.242                  

3.5.5 Detachering personeel 75.204                  -                        4.151                    

3.5.6 Overig 331.684               252.700               214.219                

430.584               277.100               247.612                
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LASTEN 

 

2018 2018 2017
Actueel Begroting Actueel

€ € €

4.1 PERSONELE LASTEN

4.1.1.1 Lonen en salarissen 9.759.612            9.203.521            9.062.669            

4.1.1.2 Sociale lasten 1.828.575            1.724.385            1.576.023            

4.1.1.3 Pensioenpremies 1.334.852            1.258.794            1.268.592            

12.923.039          12.186.700          11.907.284          

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 30.724                  64.000                  42.049                  

4.1.2.3 Overige personeelslasten 683.026               713.000               558.059               

713.750               777.000               600.108               

13.636.789          12.963.700          12.507.392          

4.1.1 Uitsplitsing lonen en salarissen naar kostendragers (incl. sociale lasten)

Directie 1.204.833            1.196.300            1.074.481            

Onderwijzend Personeel 10.245.514          9.688.400            9.593.154            

Onderwijs Ondersteunend Personeel 1.194.102            1.068.900            980.447               

Vervangingen ziekte/schorsing 422.662               352.100               414.299               

Ontvangen uitkeringen 144.072-               119.000-               155.097-               

12.923.039          12.186.700          11.907.284          

 

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2018 waren er gemiddeld 192 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2017: 186). 
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2018 2018 2017
Actueel Begroting Actueel

€ € €

4.2 AFSCHRIJVINGEN

4.2.2 Gebouwen 8.398             8.400             8.398             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 409.742        442.500        404.472        

4.2.5 Leermiddelen 140.651        153.600        137.313        

558.791        604.500        550.183        

4.3 HUISVESTINGSLASTEN

4.3.1 Huur 34.998           21.900           17.422           

4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 544.983        540.400        621.206        

4.3.3 Klein onderhoud gebouwen 22.596           22.300           29.671           

4.3.4 Energie en water 241.002        279.300        256.802        

4.3.5 Schoonmaakkosten 59.584           55.500           52.181           

4.3.6 Heffingen 24.399           25.900           26.477           

4.3.8 Tuinonderhoud 8.846             8.400             8.551             

4.3.9 Bewaking / beveiliging 15.711           13.800           16.048           

4.3.10 Overige huisvestingslasten 8.745             -                 -                 

960.864        967.500        1.028.358     

/ 
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2018 2018 2017
Actueel Begroting Actueel

€ € €

4.4 OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1 Salarisadministratie en beheer 45.509              44.900              43.514           

4.4.1.2 Accountantskosten 24.055              17.100              18.509           

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 28.218              26.500              23.986           

4.4.1.4 Kantoorartikelen 3.764                 4.000                 2.758             

4.4.1.5 Reproductiekosten 87.701              75.000              72.655           

4.4.1.7 Bestuur/Management ondersteuning 20.635              25.000              22.798           

209.882            192.500            184.220        

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.1 Inventaris en (computer)apparatuur 309.354            248.400            254.453        

4.4.2.2 Leermiddelen 238.908            249.300            259.671        

548.262            497.700            514.124        

4.4.4 Overige lasten
4.4.4.1 Kosten werving leerlingen 1.214                 1.500                 1.104             

4.4.4.2 Representatiekosten 46.457              42.100              32.487           

4.4.4.3 Kantinekosten 26.756              25.000              27.143           

4.4.4.4 Contributies en abonnementen 69.881              66.000              50.367           

4.4.4.5 Medezeggenschapsraad 8.850                 14.600              8.049             

4.4.4.6 Verzekeringen 7.621                 8.500                 7.973             

4.4.4.7 Culturele vorming 42.387              51.100              48.390           

4.4.4.8 Kosten bijzondere activiteiten 36.254              40.400              39.235           

4.4.4.9 Leonardo 34.639              39.000              35.978           

4.4.4.10 Brede school 25.426              30.000              30.686           

4.4.4.11 Toetsen en testen 22.706              20.500              18.384           

4.4.4.13 Bibliotheek en documentatiecentrum 18.148              13.900              12.230           

4.4.4.14 Feesten en jubilea 8.279                 7.700                 5.352             

4.4.4.16 Overige algemene kosten 4.966                 6.400                 8.853             

 353.584            366.700            326.231        

1.111.728         1.056.900         1.024.575     
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2018 2018 2017
Actueel Begroting Actueel

€ € €

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Financiële baten

5.1.1 Rentebaten 4.384                 3.600                 8.423             

5.1.2 Overige financiële baten -                     -                     44.550           

4.384                 3.600                 52.973           

5.5 Financiële lasten

5.5.1 Rentelasten 2.552                 2.500                 2.792             

5.5.2 Overige financiële lasten -                     -                     -                 

2.552                 2.500                 2.792             

1.832                 1.100                 50.181           
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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 € 94.331 en is overeenkomstig het voorstel aan 
het College van bestuur als volgt verdeeld: 

2018
€

Reserve privaat 10.688        
Reserve personeel 12.362        
Reserve per school 71.281        

94.331        
 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het 
resultaat en het vermogen van de organisatie.  

  



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  69 Bijlagen   

 

Bijlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

  



2018 
[FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS 
HARDERWIJK-HIERDEN] 

 

  70 Bijlagen   

 

Jaarverslag GMR 

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) participeren alle 11 scholen van VCO. De 
GMR bestaat uit een afgevaardigde uit de oudergeleding en een afgevaardigde uit de 
personeelsgeleding van de MR van iedere school. In het schooljaar 2017-2018 heeft de GMR zeven 
keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen van het afgelopen schooljaar zijn een groot aantal 
onderwerpen aan de orde gekomen zoals het jaarverslag 2016, de kwartaalrapportages, de begroting 
van stichting VCO voor 2018 en verder, het Strategisch Beleidsplan, de begrotingen van de scholen, 
het vakantierooster, de Steunstichting en scholing voor MR- en GMR-leden. Daarnaast heeft de GMR 
in mei een thema-avond georganiseerd voor MR-leden en andere belangstellenden over 
scholingstijden. Dit heeft als doel om alle scholen goed toe te rusten om een discussie over dit 
onderwerp te voeren en een afgewogen evaluatie te doorlopen, mocht het onderwerp aan de orde 
komen.  

De GMR werkt met werkgroepen per onderwerp waarover de GMR medezeggenschap heeft. Zo is er 
onder andere een werkgroep Strategisch Beleidsplan en een werkgroep Financiën. Deze werkgroepen 
duiken dieper in het onderwerp en bereiden de onderwerpen voor de GMR-vergadering voor.  

Vanwege de fusie tussen VCO Hierden en VCO Harderwijk in 2015 wordt het bestuur van de stichting 
(Raad van Toezicht en College van Bestuur en GMR) begeleid door Verus (vereniging voor katholiek en 
christelijk onderwijs) middels een governancetraject. In het kader hiervan zijn er meerdere 
overlegmomenten geweest tussen Raad van Toezicht, College van Bestuur en GMR. Daarnaast heeft 
de GMR nagedacht over de invulling van goed medezeggenschap: wat is de rol van de GMR en hoe kan 
de GMR samen optrekken met Raad van Toezicht en College van Bestuur naar het gezamenlijk doel. 

 

Joke Brandt - de Bloois 

Voorzitter GMR 


