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Inleiding  
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Ermelo. 
 
Door middel van dit verslag legt het Bestuur van de stichting in hoofdlijnen verantwoording af over het 
gevoerde beleid in 2016 
 
Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen 
zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording voor het financiële beleid is vastgelegd in de 
jaarstukken. 
Jaarstukken zijn documenten met financiële en niet- financiële verantwoordingsgegevens, die op 
grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde scholen moeten worden 
opgesteld en ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.  
De jaarstukken worden vergezeld van een controle verklaring. 
Stichting VPCO Ermelo wordt ondersteund door Dyade, vestiging Ede.   
 
Het Bestuur hoopt u middels dit jaarverslag over haar werkzaamheden ten aanzien van haar kerntaak 
“het leveren en verzorgen van Protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo’”  
voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet 
 

 

 
 

     
 
 
O.M. Visscher 
Putterweg 7B 
0341-559876 
o.visscher@vpcoermelo.nl 
www.vpcoermelo.nl 
 
 
 

mailto:o.visscher@vpcoermelo.nl
http://www.vpcoermelo.nl/
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Algemene informatie omtrent de instelling 

Doelstelling, missie en visie 
De Stichting VPCO Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van Protestants-Christelijk 
basisonderwijs in de gemeente Ermelo.  
De basis van waaruit wij werken is de Bijbel, het Woord van God geïnterpreteerd vanuit de  
Protestants-Christelijke traditie. 
Binnen de Stichting VPCO willen we de kinderen met zorg en in een veilige omgeving kennis en 
vaardigheden bijbrengen. Samen mogen we zorg dragen voor een goede voedingsbodem. We zijn ons 
bewust dat ieder kind uniek is. Van daaruit is het voor ieder die werkzaam is binnen de Stichting VPCO 
een uitdaging om de eigenheid van ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. 
 
Elke school die onder de Stichting valt, heeft zijn eigen karakter. Daarbinnen is er ruimte voor verschil 
in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen. De Stichting biedt 
onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken en waarvan de ouders de grondslag 
respecteren. 
Samen zijn we betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen zodat ieders talent 
mag groeien. Vanuit die gedachte mogen wij vóórleven en iets laten doorklinken van Gods Koninkrijk. 
Kwetsbaar en kostbaar, uw kinderen, onze verantwoordelijkheid en onze zorg. 
 
Kernactiviteiten. 
Bieden van goed basisonderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. 
 
Geografische gebieden en afnemers 
De Stichting VPCO Ermelo bestuurt en beheert zes scholen.  Op De Klokbeker na worden de scholen 
overwegend bezocht door leerlingen uit de wijk waarin de school staat. (Zie kaartje) 
De Klokbeker trekt leerlingen uit heel Ermelo maar ook uit Harderwijk en de gemeente Putten.  
De gemeente Ermelo is een sterk vergrijzende gemeente, waarin het geboortecijfer fors daalt.  
Op stichtingsniveau daalde het leerlingaantal minder dan verwacht. 
 

 
De scholen van de Stichting VPCO hebben een duidelijke wijkfunctie 

 
Tegenstrijdige ontwikkelingen “Krimp versus groei”. 
Zoals in het voorgaande item aangegeven, daalt het aantal geboortes in de gemeente Ermelo sterk. 
Normaliter betekent dit ook dat het aantal inschrijvingen op de scholen afneemt. De verwachte daling 
van het leerlingaantal en de daarmee gepaard gaande personele risico’s zijn een belangrijk 
uitgangspunt in het personeelsbeleid van de Stichting VPCO. In de prognose voor de teldatum van 1 
oktober 2016 werd rekening gehouden met een daling van 30 tot 60 leerlingen op stichtingsniveau. 
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In 2015 was er, geheel in tegenstelling tot de geprognotiseerde daling van het leerlingaantal, sprake 
van een lichte groei op stichtingsniveau. Voor 2016 was er op basis van de meetbare uitstroom 
wederom reden rekening te houden met een forse daling van het leerlingaantal. 
De daling van het leerlingenaantal bleef echter zeer beperkt. Dit kwam mede door de onverwachte 
sluiting van de Gereformeerde basisschool “De Sterrenschool”. 
Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat de doorstroom op de Ermelose woningmarkt in 2016 is 
doorgezet. Voor jonge gezinnen een kans bij uitstek om een eengezinswoning te betrekken. 
De gemeente Ermelo heeft een aantal ambitieuze bouwplannen op stapel staan die van grote invloed 
kunnen zijn op de eerder gemaakte prognoses. 
 
Ontwikkeling leerlingaantal op stichtingsniveau / Minder krimp dat verwacht. 
De beperkte terugloop van het aantal leerlingen op stichtingsniveau (-3) kwam in 2016 voor een groot 
deel door de leerling-aanwas op De Klokbeker. De grootste daling van het leerlingaantal vond plaats 
op de Ireneschool (-11). 
De groei van het leerlingaantal op De Klokbeker is vooral te danken aan het feit dat de instroom groter 
blijft dan de uitstroom. Naar verwachting zal de groei op De Klokbeker m.i.v. 1 oktober 2018 afgeremd 
worden. Mogelijk is er dan zelfs sprake van een lichte krimp. Oorzaak uitstroom wordt groter dan 
instroom. 
 
 
Ontwikkeling leerling aantallen op teldatum 1 oktober 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur en toezicht / Governance in ontwikkeling 
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Governance scheiding bestuur en toezicht  
Het bestuur van de Stichting VPCO heeft gekozen voor een model van functionele scheiding, waarbij 
het bestuur de functie van intern toezichthouder uitoefent en de bestuurlijke functie in belangrijke 
mate wordt gelegd bij de algemeen directeur.  Dat gebeurt door een substantieel aantal bestuurlijke 
taken en bevoegdheden over te dragen aan de algemeen directeur. Deze overdracht of delegatie is 
vastgelegd in de statuten van de stichting en in het managementstatuut. De uitwerking van het 
gekozen governance-model zal nader uitgewerkt worden. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het 
concept koersplan Stichting VPCO 2020. 
 

Professionalisering van governance/goed bestuur 
Het bestuur en de algemeen directeur willen een volgende stap zetten en goed bestuur verder handen 
en voeten geven. Dat schrijft ook de “Code goed bestuur” voor. Een van de doelen is om te gaan 
werken met een toezichtkader. De interne toezichthouder houdt toezicht op het functioneren van de 
organisatie in het algemeen en die van de bestuurder (bij ons de algemeen directeur) in het bijzonder. 
Maar hoe doe je dit? In een toezichtkader maak je duidelijk op welke items je als intern toezichthouder 
toezicht houdt en hoe je dat doet. Welke informatie heb je nodig? Welke vragen stel je?  Na een 
oriënterende fase heeft het bestuur een externe deskundige ingehuurd om met name de “Code goed 
bestuur” en toezicht naar de toekomst toe verder gestalte te geven. 
 
Deze deskundige gaat ook ons ondersteunen om te komen tot een strategisch beleidsplan. In 2015 
heeft de algemeen directeur een concept koersplan gemaakt. Dit koersplan is een soort voorzet voor 
het strategisch beleidsplan. In het strategisch beleidsplan maak je duidelijk welke strategische doelen 
wij met z’n allen binnen 4 jaar op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, personeel, financiën, 
huisvesting, ICT, communicatie en bestuur en organisatie willen bereiken. In 2019 moeten onze 
scholen weer een nieuw schoolplan hebben. Als het goed is, geeft het strategisch beleidsplan het 
grotere kader waarbinnen alle schoolplannen en de ontwikkeling van onze scholen passen. In het 
strategisch beleidsplan geef je ook de onderwijsambitie aan die je met alle scholen hebt. Dat is iets 
waar de Inspectie van het Onderwijs tegenwoordig nadrukkelijk naar kijkt.   
 
Pilot Inspectie van het onderwijs 
Begin 2016 is het concept rapport van de pilot “Bestuursgericht toezicht” door de inspectie van het 
onderwijs met de algemeen directeur en bestuursleden besproken.   
Omdat het een pilot betrof waarvan de uitkomsten zowel door inspectie als door het bestuur van de 
Stichting VPCO  gebruikt worden voor intern beleid zijn de uitkomsten niet openbaar gemaakt. 
Een aantal aanbevelingen die uit de pilot naar voren gekomen zijn o.a.: 
 
Op schoolniveau : Het zo concreet mogelijke beschrijven van de jaarplannen op schoolniveau  
   : Gericht gebruikmaken van data m.b.t. analyseren leerontwikkeling 
 
Op bestuurlijk niveau : Formaliseren en inhoud geven aan de toezichthoudende rol van het  
     bestuur 
   : Concretiseren van het strategisch beleid 
 
Bevindingen : De aspecten van het financieel beleid en de financiële situatie van de     

  Stichting VPCO werden in orde bevonden. 
 
 
Genoemde aanbevelingen zijn door het algemeen bestuur en algemeen directeur overgenomen. 
Na een oriënterende fase heeft het bestuur een externe deskundige ingehuurd om met name de code 
goed bestuur en toezicht naar de toekomst toe verder gestalte te geven. 
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Bestuurlijk toetsingskader 
Het toetsingskader Bestuursgericht toezicht dient als fundering voor een effectief bestuur en intern 
toezicht. Doelstelling van dit kader is om: 

- Zo optimaal mogelijk transparantie te bieden aan alle betrokkenen (intern en extern) over de 
wijze waarop het intern toezicht binnen de stichting is geregeld en plaatsvindt; 

- Duidelijk te maken dat, en op welke wijze, voldaan wordt aan wet- en regelgeving en de “Code 
goed bestuur” voor het primair onderwijs als het gaat om intern toezicht; 

- Een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het bestuur van de stichting. 
 
Bestuurlijke organisatie 2016 
 
Algemeen Bestuur: 
De dagelijkse leiding van de school berust bij de algemeen directeur en deze is ook verantwoordelijk 
voor het schoolbeleid. Het bestuur van de Stichting VPCO is een bestuur op hoofdlijnen en bestond in 
2015 uit vijf leden. De bestuursleden ontvingen voor hun bestuurlijke taak geen vergoeding. 

Algemeen Directeur 
De algemeen directeur, de heer O.M. Visscher, is door het bestuur van de Stichting VPCO op grond van 
artikel 29, vijfde lid van de wet scheiding bestuur en toezicht benoemd om leiding te geven aan de 
gehele organisatie Stichting VPCO te Ermelo. 

Samenstelling Algemeen Bestuur 2016: 

 ing. E. Bakker MBA           (voorzitter) 
 mw. drs. W.A. van de Kamp   (penningmeester) 
 mr. B.J. Boiten    (personele zaken) 
 mw. drs. S. Meijer   lid 
 Ir. A.W. Bezemer   lid 

Intern toezicht 
Het algemeen bestuur heeft als intern toezichthouder in 2016 zes reguliere vergaderingen gehouden. 
Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt inclusief de managementverslagen van de algemeen 
directeur. 
Het bestuur heeft de o.a. de volgende besluiten genomen/goedgekeurd: 
Meerjarenbegroting 
Formatieplan 2015-2016 geen rddf plaatsingen (risicodragend deel der formatie) 
Onderhoudsvoorzieningen in de scholen  
Financieel beleidsplan  
Aanstellen extern adviseur i.v.m. verder uitwerken “Code goed bestuur” 
Goedkeuren jaarverslag 
Aanstellen accountant “Van Ree Accountants” te Barneveld 
Nevenhuisvesting “De Klokbeker” 
Participatie Zeeluwe 
Participatie OIDS/CHE  
Toezien op de wettelijke verplichtingen 
 
 
Het bestuur als toezichthouder 
Het bestuur heeft in haar rol als toezichthouder toegezien op de kwaliteit van het onderwijs en de 
rechtmatige verwerving en aanwending van de middelen. De begroting is na goedkeuring van het 
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bestuur door de algemeen directeur vastgesteld. Het toezichthoudend bestuur heeft in zijn rol als 
werkgever in 2015 een jaargesprek gehad met de Algemeen directeur.  
 
Organogram Stichting VPCO 
Code goed bestuur. 
VPCO handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Er is gekozen voor een 
variant van het ’One Tier’ model, waarbij gebruik gemaakt wordt van mandaat en delegatie. Dit 
betekent dat het dagelijks bestuur  uitgevoerd wordt door de Algemeen Directeur.  
Het Algemeen Bestuur fungeert als toezichthouder 

 

 
Onderwijskundige en onderwijs-pragmatische zaken 
Interne en externe kwaliteitszorg 
 
Opbrengstgericht werken  
De scholen van de Stichting VPCO hebben hoge ambities. Zij willen het beste onderwijs voor kinderen. 
De scholen van de Stichting vinden dat kinderen daar recht op hebben. Er is niets dat rechtvaardigt dat 
scholen hier niet voor zorgen. 
Om die reden werken de scholen opbrengstgericht. Dat betekent dat de scholen bij alles wat ze doen 
iets willen bereiken, een doel voor ogen hebben. De scholen kijken daarbij dus niet alleen naar wat ze 
doen, maar ook naar de resultaten die behaald zijn.  
 
Dit betreft natuurlijk in eerste instantie de schoolvakken, zoals rekenen en taal, maar het geldt ook 
voor de creatieve en sportieve ontwikkeling van de kinderen. Een moeilijker te meten doel is kinderen 
te leren goed met elkaar om te gaan en aan een goed zelfbeeld te werken; de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. Ook burgerschap hoort daarbij. 
 
 
 
Stichting VPCO heeft hoge verwachtingen van de kinderen en van de medewerkers.  
De scholen hebben een curriculum, een onderwijsprogramma, dat tegemoetkomt aan de kerndoelen 
van de overheid. De behaalde resultaten worden zowel op school - als op bestuursniveau gemeten en 
bijgehouden. 
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Naar aanleiding van de aanbevelingen voortkomend uit de eerder genoemde pilot “Bestuur en 
Toezicht maart 2016” is de concrete beschrijving van de schooljaarplannen aangescherpt. Er is een 
bescheiden format ontwikkeld dat tevens uitgangspunt wordt voor de jaarlijkse evaluatie van de 
schooldoelen. 
Wat willen we behandelen? Waarom willen we dat behandelen? Wat willen we bereiken? Hoe toetsen 
we of we onze doelen halen? En wat is het resultaat van ons handelen? 
Bovenstaande vragen zullen m.i.v. 2017-2018 per school, afhankelijk van hun jaardoelen, 
geformuleerd en geëvalueerd worden. 
 
Leerwinst  
Het tot 2016 gehanteerde metamanagement- systeem bleek in de praktijk een te algemeen beeld te 
geven van de verschillende schoolprestaties. Het systeem bood onvoldoende mogelijkheden voor een 
diepgaande analyse. Om beter inzicht te krijgen op de leerresultaten van de individuele leerling, maar 
ook op school en bestuursniveau zijn de VPCO-scholen begin 2016 overgestapt naar het leerling volg-
programma “leerwinst”. Ten tijde van de pilot was dit volgsysteem nog niet volledig uitgerold, maar 
hadden de directies al wel ingezet op de implementering van dit traject. 
Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 is het programma volledig operationeel en zal er in 2016-
2017 gericht mee gewerkt worden. 
                                                   
Leerwinst verschaft het bestuur zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen in o.a.: 
Vaardigheden, leerpotentieel, uitstroom, leerresultaat, onderwijsprofiel, schoolstandaard, 
ondersteuningsbehoefte en ontwikkelingsperspectief. 
De VPCO-scholen volgen de vordering van alle leerlingen systematisch op alle ontwikkelingsgebieden 
met onderwijskundige aanpassingen en bijstellingen voor de afstemming op individuele leerbehoeften 
van leerlingen. Bij alle voortgangs- en vervolgbeslissingen worden ouders geïnformeerd.  
 

 
 
 
De informatie wordt niet alleen op leerlingenniveau geanalyseerd, maar wordt ook op een hoger 

niveau (groep of school) geaggregeerd met evaluaties over meerdere jaren. De evaluaties leiden tot 

toegankelijke managementinformatie. De Algemeen Directeur kan aantonen dat verbeteringen binnen 

redelijke termijn tot de gewenste resultaten leiden. 
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Opbrengsten van het onderwijs  
Op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de aangeleverde documenten en de resultaten 
van cito-eindtoets verstrekte de inspectie van het onderwijs het z.g. basis-arrangement aan alle VPCO-
scholen. Dit betekent dat de scholen aan de inspectienormen (leeropbrengsten eindtoets) voldoen. 
De lage score van de Ireneschool is aanleiding voor een attendering.       
De eindscore van De Klokbeker (541) mag niet als officiële score opgevoerd worden. 
De inspecteur van het onderwijs constateerde tijdens een inspectiebezoek dat de eindtoets niet 
conform de daarvoor geldende regelgeving afgenomen was. Hierdoor kon men de opbrengsten van 
het onderwijs niet vaststellen. 
 
Intrekken predicaat “Excellent”. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het inspectie bezoek aan De Klokbeker, heeft de Inspecteur 
Generaal van het onderwijs, het predicaat “Excellent” ingetrokken. 
 
Overzicht opbrengsten Cito Eindtoets. 
 

Eindscores  Beatrix Bernhard Irene Juliana Klokbeker Margriet 

2015 536,2 540,3 538 536,4 538,3 535 

2016 539,5 538,7 531 537 
Niet vast te 

stellen 536,6 

 
 
 
Horizontale verantwoording 
Naast de interne- en verticale verantwoording van onze onderwijsresultaten, worden de ouders-
verzorgers op schoolniveau geïnformeerd over de leeropbrengsten van hun kind in het bijzonder en 
die van de school in het algemeen. 
Middelen die aangewend worden om ouders /verzorgers te informeren zijn: 

- Kindgerichte en thematisch/ ouderavonden, 
- Nieuwsbrieven/mail 
- Cyclische ouder-tevredenheid enquête 
- Website zowel op school als op stichtingsniveau 
- Ouderraden en Medezeggenschapsraden 
- GMR 

 
School overstijgende informatie vindt plaats vanuit het bestuursbureau Stichting VPCO. 
www.vpcoermelo.nl 
  
 
 
 
 
 
Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Zeeluwe 
Het bestuur van de Stichting VPCO heeft 2016 actief geparticipeerd in de regionale 
onderwijszorgkoepel: Zeeluwe 
De bestuurlijke samenstelling zag er in 2016 als volgt uit: 
 

- Directeur bestuurder (ad interim) t/m 1 jun 2016 
- Directeur bestuurder vanaf 1 juni 2016  

http://www.vpcoermelo.nl/
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- Algemeen Bestuur (toezichthouder) 
- OPR Ondersteunings Plan Raad (GMR) 
- Raad van aangeslotenen. 

 
 
Het samenwerkingsverband Zeeluwe bestaat uit: 
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. 
De reformatorische - en gereformeerde scholen participeren in een “eigen” samenwerkingsverband. 
 
Verplichtingen aangesloten schoolbesturen 
De verplichtingen, voortvloeiende uit het z.g. tripartiet akkoord, zijn in 2015 met een schooljaar 
verlengd. Normaliter was dit akkoord met ingang van 1 augustus 2016 beëindigd. Formeel geldt de 
garantiestelling tot 1 augustus 2017. Aan het eind van het kalenderjaar 2016 waren de meeste 
verplichtingen reeds afgebouwd en komen de verplichtingen per 1 augustus 2017 te vervallen.  
 
Inzet en Verantwoording Toegekende zorggelden Zeeluwe VPCO Ermelo 
Het verdeelmodel waar de aangesloten schoolbesturen voor gekozen hebben, impliceert dat de 
financiële middelen die door het ministerie toegekend worden aan het samenwerkingsverband zoveel 
mogelijk over de aangesloten schoolbesturen verdeeld worden. 
Dit betekent dat de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg op 
hun scholen. VPCO is in dit opzicht verantwoording schuldig aan het bestuur van Zeeluwe. 
Bij onvoldoende presteren op het gebied van zorg kan het samenwerkingsverband sanctioneren. 
Hier moet gedacht worden aan een korting op de toegekende financiële middelen.  
In 2016 zijn de door Zeeluwe toegekende middelen in het formatieplan 2015/2016 en 2016/2017 
opgenomen. 
 
Toekenning zorggelden op VPCO-niveau. 
Het Bestuur van de Stichting VPCO heeft de ontvangen zorggelden conform het geformuleerde VPCO-
beleid toegekend aan de scholen. 
De scholen ontvingen in het cursusjaar 2015-2016   € 150,-- per leerling     
In het cursusjaar 2016-2017 is dit verhoogd         € 190, -- per leerling 
 
Verantwoording besteding zorgmiddelen op schoolniveau 
De directies verantwoorden de inzet van de toegekende gelden in een kwartaal overzicht, waaruit blijkt 
hoe de zorg is ingezet en welke leerlingen extra zorg ontvangen hebben. 
 
 
 
 
Inzet van de middelen  
Gezien het verschil in boekjaar en schooljaar, heeft dit onderdeel van het jaarverslag betrekking op 
twee periodes zijnde:  het schooljaar 2015-2016 (januari t/m juli) zie jaarverslag 2015) 

het schooljaar 2016-2017 (augustus t/m december) 
 
De verdeling van de budgetten vindt plaats op basis van de teldatum T-0 in plaats van T-1. Dit gebeurt 
door per leerling het verschil tussen T-0 en T-1 (een bedrag van € 2.960) te corrigeren op het 
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vergoedingsbedrag voor lumpsum personeel. Van de vergoedingen voor lumpsum personeel wordt 
93%, voor personeel en arbeidsmarktbeleid en Impulsgebieden wordt 70% en van de materiële 
instandhouding wordt 79% verantwoord bij de scholen en de rest op bovenschools niveau. 

 
Overzicht beschikbare middelen 2016 -2017 op schoolniveau 
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Prestatie-box 
De in de schoolbegroting opgenomen gelden m.b.t. de prestatie-box, zijn op schoolniveau ingezet voor 
o.a.: bij- en nascholing, coaching van leerkrachten, en verbetering van het (team)onderwijs. De 
prestatie-box gelden worden volledig aan de scholen ter beschikking gesteld. 

 
 
Risicobeheersingsmodel 
VPCO is zich bewust van het feit dat de gemeente Ermelo vergrijst. Door de vergrijzing van de Ermelose 
bevolking neemt het aantal jonge kinderen drastisch af. Dit betekent dat VPCO-maatregelen heeft 
getroffen om met name de financiële risico’s zowel op personeels- als op materieel vlak te beperken. 
(Zie ook personeelsbeleid/gewijzigde formatie) 
 
Hieronder een overzicht van het aantal geboortes vanaf 2012. Dit betreft het aantal kinderen binnen 
de gemeentegrenzen van de gemeente Ermelo inclusief de buitengebieden. 
 
2012  216 kinderen         (19,6)    2016 
2013  225 kinderen         (20,4)    2017 
2014  179 kinderen         (16,2)    2018 **peildatum 230914 nieuwe gegevens nog niet bekend 
 
Wat betekent dit voor de bezetting personeel en schoolgebouwen?  
De gemeente Ermelo heeft op basis van de prognoses een inventarisatie gemaakt van de normatieve 
leegstand van schoolgebouwen en zal mogelijk in de toekomst voorstellen gaan doen over mede-
gebruik en/of het herschikken van gebouwen. 
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VPCO heeft in het verleden (in een schrijven aan het college B&W) aangegeven, dat VPCO de scholen 
zolang dat verantwoord is, als zelfstandige scholen in stand wil houden. 
Mogelijk zal dit standpunt onder druk van verregaande leerling-terugloop herzien moeten worden. 
 
Beleidsruimte 
Bij ongewijzigd gemeentelijk beleid (waarin tot op heden nauwelijks ruimte is voor woningbouw voor 
de z.g. starters) zal Stichting VPCO te maken krijgen met een forse daling. 
Bij het schrijven van het jaarverslag 2016 zijn er ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op 
de aanname die in 2016 actueel was.  
 
Op basis van de bekende geboortegegevens, hebben vrijwel alle VPCO scholen de komende drie jaar 
te maken met een uitstroom van leerlingen die groter is dan de verwachte instroom. 
De uitstroom van leerlingen is bekend. De instroom zal voor de meeste scholen beperkt blijven tot 15 
à 20 leerlingen. (Zie geboortecijfers vanaf 2012) 
Dit betekent dat de Stichting VPCO de komende drie jaar niet alleen te maken krijgt met krimp van het 
leerlingaantal, maar ook van het personeelsbestand. In de periode 2015-2020 zal onderzocht moeten 
worden of deze krimp al dan niet met een sociaal plan te reguleren is. 
Zoals eerder aangegeven zijn de ontwikkelingen op lokaal niveau bij het schrijven van dit jaarverslag 
(mei 2016) voor de Stichting VPCO beduidend positiever dan hierboven vermeld.  
 

Politiek Maatschappelijke Impact  
Ons onderwijssysteem wordt gekenmerkt door een grillig en onvoorspelbaar ad-hoc beleid van de 
overheid. Voorbeelden hiervan:  
-  Incidentele financiering achteraf, 
-  cao-verplichtingen die gedurende een schooljaar alsnog met terugwerkende kracht ingaan, 
   (op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is de nieuwe cao niet bekrachtigd). 
-  Implementering WWZ de regelgeving is in 2015 opgeschort maar heeft wel met terugwerkende   
   kracht een effectieve werking in 2016. 
 
Vanwege het ontbreken van een onderwijsvisie op lange termijn is het vrijwel onmogelijk tot 
betrouwbare meerjarige-prognoses te komen.    
 
Risicomanagement  
Het risicomanagement bestaat uit diverse onderdelen. Zo worden bijvoorbeeld maandelijks financiële 
overzichten van de scholen verstrekt door het administratiekantoor en deze worden besproken. Het 
bestuur ontvangt op de bestuursvergadering een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen op 
het gebied van onderwijs, personeel, financiën en het samenwerkingsverband. Het leerlingenaantal 
wordt nauwlettend gevolgd en daarom is een aantal jaren bij de formatievaststelling personeel in het 
RDDF geplaatst. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 was dit niet meer nodig. Met ingang van 
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2015 is overgegaan tot het toedelen van de budgetten aan de scholen op basis van T-0. Het verzuim 
e.d. van het personeel wordt nauwlettend gevolgd. De vorm van de managementrapportages zal de 
komende tijd verder uitgewerkt worden. 
 
Als belangrijkste risico's worden gezien: 

- Ontwikkeling leerlingenaantal 

Deze worden nauwlettend gevolgd. In verband met de verwachte daling van het aantal 
leerlingen is met ingang van 2015 bij het toedelen van de budgetten uitgegaan van t-0, zodat 
eerder ingespeeld wordt op de vermindering van de inkomsten. 

- De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 

Door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke vervangingen te realiseren door de 
verplichtingen die ontstaan nadat iemand een paar keer heeft ingevallen. Inmiddels heeft er 
een verruiming plaatsgevonden voor wat betreft de piekperiode gedurende de 
wintermaanden.  

- De onderwijsparagraaf in het nieuwe regeerakkoord 

In verband met de lopende onderhandelingen voor een nieuw kabinet, is er onduidelijkheid 
met betrekking tot de (extra) middelen die beschikbaar zijn voor het onderwijs. 

- Leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 

Van de personeelsleden is 40% 55 jaar of ouder, terwijl slechts 22% jonger dan 35 jaar is. 
Aangezien op termijn een grote groep personeelsleden zal uitstromen, wordt er geïnvesteerd 
in het aantrekken van kwalitatief goed personeel. Het percentage 55 jaar en ouder is slechts 
iets gestegen namelijk van 39% naar 40%. Het percentage jonger dan 35 jaar is al toegenomen 
van 18% eind 2015 naar 22% eind 2016.  

 
 
Maatregelen ter voorkoming gedwongen ontslag in 2016 

- Toepassen RDDF-plaatsingen. 
- Vacatureruimte is (conform hierboven beschreven beleid) ingezet op tijdelijke uitbreiding 

taakomvang van het zittend personeel op de scholen. 
 
 
Ontslagbeleid.                                                                                                                                                                   
Bij ontslag ten gevolge van krimp in de organisatie, hanteerde de Stichting VPCO (conform cao) het z.g. 
ontslagbeleid. Dit betekende dat de afvloeiingsvolgorde plaatsvond op basis van anciënniteit. 
(Diegenen met de minste diensttijd in het onderwijs vloeiden als eersten af). 
Gezien het natuurlijk verloop in de organisatie was er in 2016 geen noodzaak om gedwongen ontslag 
aan te zeggen. Met ingang van het cursusjaar 2015 is het (cao) ontslagbeleid veranderd in het z.g. 
afspiegelingsbeleid. VPCO heeft dit in 2016 niet hoeven toe te passen. Het ontslag en 
benoemingsbeleid is in 2016 opnieuw geformuleerd en is als voorgenomen besluit aan de GMR 
aangeboden. Naar verwachting zal dit beleid in 2017 vastgesteld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht Ziekteverzuim Stichting VPCO 2016 
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Uit de landelijke cijfers vanuit het Vervangingsfonds blijkt dat het verzuimpercentage 6,9% in 2012 
voor het OP (onderwijzend personeel) in het basisonderwijs dalende is in 2013 met 6,6% en verder 
door daalt in 2014 met 6,1%, maar weer stijgt in 2015 met 6.4%. 
De gemiddelde verzuimduur in 2013 van 21 dagen verzuim is vergelijkbaar met 2014 met 22 dagen en 
in 2015 met 20 dagen en is de laatste jaren redelijk constant.   
Het meldingspercentage is in 2014 en 2015 met 1,1 x per persoon iets afgenomen t.o.v. 2013 met 1,2 
melding. 
Voor het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) ligt het verzuim reeds jaren wat hoger dan voor 
het OP, echter in 2014 is er een opmerkelijke daling naar 6,0 % t.o.v. 2013 met 6,9 %, maar 2015 met 
6.5 is het vergelijkbaar met het OP. 
Het aantal nulverzuimers bij het OP in het primair onderwijs is iets toegenomen met 46,8% in 2013 
naar 51,4% in 2014 en in 2015 ligt dit op 48.8 %. 
 
Uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, komen de volgende persoonskenmerken naar voren: 
vrouwen verzuimen meer dan mannen, ouderen meer dan jongeren, leerkrachten meer dan 
directieleden, en parttimers meer dan personeel met een (bijna) volledige baan. Leerkrachten melden 
zich vaker ziek dan directieleden, maar de gemiddelde verzuimduur van directiepersoneel is hoger. 
Ditzelfde geldt voor vrouwen die zich vaker ziekmelden dan mannen, als mannen ziek zijn is de 
gemiddelde duur langer. 

Kijken we naar de schoolkenmerken dan is het verzuim het grootst op scholen in stedelijke gebieden, 
echter de laatste jaren worden deze verschillen geleidelijk kleiner. 

 

 
Verzuimcijfers 
De verzuimcijfers zijn de cijfers over het 1e en 2e ziektejaar. Het cijfer dat tussen haakjes staat is het 
aandeel verzuim in het 2e ziektejaar.  
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Bij de St. VPCO totaal is geen onderscheid meer gemaakt tussen OP en OOP. 
De cijfers zijn exclusief zwangerschap. 

 Verzuim % Meldingsfreq. %Nulverzuimers Gem.verzuim
-duur in 
dagen 

Aantal mede-
werkers 

2016      

Pr. Bernhardschool 0.44 0.47 66.7 3.4 21 

Kon. Julianaschool 4.29 1.00 64.5 19.9 31 

De Klokbeker 5.75(0.57) 1.54 59.7 6.41 57 

Margrietschool 4.91 0.67 61.5 7.58 26 

Ireneschool 2.60 1.84 61.5 6.2 26 

Beatrixschool 3.23 1.15 62.5 5.18 24 

St. VPCO totaal 3.87(0.59) 1.17 54.9 7.84 151 

      

2015      

Pr. Bernhardschool 6,77 1.1 70.3 18.8 18.1 

Kon. Julianaschool 4.15(0,55) 1.8 59.3 17.1 17.8 

De Klokbeker 7.7(1.4) 1.4 52.2 32.3 36.1 

Margrietschool 3.5(1.04) 0.6 70.4 17.5 19.6 

Ireneschool 7.06 1.6 61.5 19.0 16.8 

Beatrixschool 4.09 2.66 44.4 9.0 16.8 

St. VPCO totaal 5.71(0.60} 1.45 51.0 20.2 149 

      

2014      

Pr. Bernhardschool 5,56 0,41 80,0 45,1 17,6 

Kon. Julianaschool 5,86 0,95 76,5           6,67 18,9 

De Klokbeker           3,83 1,06 54,6 1,55 34,9 

Margrietschool 6,85(2,07) 0,66 67,9 33,6 21,2 

Ireneschool 5,73(0,38) 1,12 57,6 26,0 17,5 

Beatrixschool 3,28 1,96 55,6 3,15 19,6 

St. VPCO totaal 5,07(0,47) 1,00 58 13,01 150 

      

2013      

Pr. Bernhardschool            7,79 0,76 58,2 30,3 17,1 

Kon. Julianaschool            5,46 1,82 20,5 13,8 20,0 

De Klokbeker            2,89 1,10 40,0 33,8 35,7 

Margrietschool            7,29 0,79 49,9 15,2 21,3 

Ireneschool            8,43 1,21 65,5 10,8 18,4 

Beatrixschool            5,32 1,20 34,6 20,0 21,2 

St. VPCO totaal            5,51 1,13 51,9 21,9 158 

      

 

 

 

Verzuimoorzaken 
De verzuimoorzaken zijn een rechtstreeks gevolg van (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid ten gevolge 

van ziekte en waren moeilijk te beïnvloeden. M.n. langdurig verzuim bepalen voor een zeer groot deel 
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het verzuimpercentage en daarbij zaten zowel lichamelijke oorzaken als psychische oorzaken. Dit 

betreft een paar personen. 

 
Referentiecijfers 
De landelijke verzuimcijfers van het Primaire Onderwijs-OP zijn in onderstaande tabel samengevat 
(excl. zwangerschap). 
 

  2012 2013 2014 2015 

Verzuimperc. 1e 
jaar 

Primair Onderwijs NL 6,7% 6,3% 5,9% 6.3 

Verzuimperc. 1e en 
2e jaar 

Primair Onderwijs NL 6,8% 6,6% 6,1% 6.4 

Meldingsfrequentie Primair Onderwijs NL 1,05 1.2 1.1 1.1 

Duur verzuim Primair Onderwijs NL 22 21 22 20 

% Nulverzuimers Primair Onderwijs NL 47,2 46,8 51.4 48.8 

 
 
Opmerkingen en conclusies bij het ziekteverzuim 2016 
Het verzuimpercentage met 3.87% over 2 jaar gerekend is aanmerkelijk lager dan het landelijke 
gemiddelde van 6,4% en ook duidelijk lager t.o.v. voorgaande jaren. Alle scholen hebben een lager 
verzuimpercentage t.o.v. het landelijke gemiddelde.    
De langdurige verzuimers bepalen voornamelijk dit verzuimpercentage. Bij de St. VPCO is het aandeel 
van het verzuimpercentage in het 2e ziektejaar met 0,59% duidelijk hoger dan landelijk met 0,1%. 
 
De verzuimfrequentie (meldingsfrequentie) is met 1,17 melding gemiddeld per jaar per persoon iets 
hoger dan landelijk met 1.1 x.  Op de Ireneschool is dit met 1.84 meldingen en op De Klokbeker met 
1.54 duidelijk verhoogd.  
Het aantal medewerkers dat zich een schooljaar niet heeft ziekgemeld (nulverzuimers) is met 54.9% 
ongeveer vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (48.8 %).   
Een hoog percentage nulverzuimers zegt iets over een goede betrokkenheid van medewerkers, een 
laag percentage kan verschillende redenen hebben. 
De verzuimduur is ook-ondanks een aantal trajecten in het 2e ziektejaar-   met 7.84 dagen aanmerkelijk 
lager dan het landelijke met 20 dagen. 
 
Evaluatie Samenwerking VPCO en Arbo Unie 

De samenwerking tussen Stichting VPCO Ermelo en Arbo Unie is door beide partijen als positief 
beoordeeld. Het rechtstreekse contact met de medewerkers van Arbo Unie is goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VPCO  in cijfers 2016 

Leeftijdsopbouw werknemers VPCO (ontleend aan cijfers ABP-publicatie juni 2016) 
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Ten opzichte van 2015 kunnen we constateren dat de gemiddeld leeftijd van het personeelbestand 
iets verjongd is. 
Dit komt met name door de daling van de gemiddelde leeftijd van de mannelijke werknemers. 
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Klachtenafhandeling 
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Er is in 2016 door ouders één officiële klacht ingediend bij de landelijke geschillencommissie. 
Deze klacht had betrekking op de afhandeling van een incident op De Kokbeker en was rechtstreeks 
bij de geschillencommissie ingediend. Deze klacht is in behandeling genomen en naar tevredenheid 
afgehandeld. 
 
Bij het bestuur, externe vertrouwenspersoon of klachtencommissie zijn geen klachten ingediend.   
Dit betekent niet dat er geen meningsverschillen zijn geweest tussen diverse partijen. Als deze er 
waren, zijn ze in goed overleg en naar tevredenheid opgelost. 
Zorgen betreffende gezinnen zijn voortvarend opgepakt door intern-begeleiders en het 
schoolmaatschappelijk werk.  
 
 
Toegankelijkheid van de instelling 
De Stichting VPCO te Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk 
basisonderwijs in de gemeente Ermelo.  
De basis van waaruit wordt gewerkt is de Bijbel, het Woord van God geïnterpreteerd vanuit de 
Protestants-Christelijke traditie. 
Als ouders deze basis onderschrijven of willen respecteren zijn de kinderen van harte welkom op onze 
scholen. Respecteren van onze uitgangspunten betekent: dat wij verwachten dat kinderen meedoen 
met onze vieringen, en actief deelnemen aan de godsdienstige vorming in onze scholen. 
 
Huisvesting in het algemeen 
De schoolgebouwen van de Stichting VPCO verkeren in uitstekende staat. In 2016 is er op tal van 
scholen klein onderhoud gepleegd. Leidraad voor dit onderhoud is het Asset meerjarig-
onderhoudsplan. 
Het onderhoud van de schoolgebouwen van de Stichting VPCO zal zich de komende jaren beperken 
tot z.g. “klein onderhoud”. 

Leegstand schoolgebouwen. 
Een aantal van onze schoolgebouwen kende in 2016 een z.g. rekenkundige leegstand. Deze leegstand 
is gebaseerd op de formules die horen bij de bekostigingswetgeving huisvesting. 
De gemeente Ermelo is gerechtigd deze leegstand op te eisen en/of toe te wijzen als “tijdelijke” 
huisvesting aan andere scholen. (Inwonen van bijvoorbeeld De Klokbeker) 
De gemeente heeft de leegstand in 2016 niet geclaimd. 
 
Huisvesting De Klokbeker 2016 
Zoals in het jaarverslag van 2015 vermeld is, kon De Klokbeker bij aanvang van het schooljaar 2015-
2016 haar intrede nemen in het voormalige schoolgebouw van de Stichting Proo aan de Cronjéstraat 
te Ermelo. Het betrof echter tijdelijke huisvesting tot einde cursusjaar 2016-2017. In 2016 zette de 
groei van De Klokbeker door, waardoor de leerlingen op drie locaties gehuisvest moesten worden. 
(Cronjéstraat en twee noodlokalen op het terrein nabij Calluna). 
In de loop van 2016 gaf het bestuur van De Sterrenschool te kennen, de school in Ermelo op te heffen, 
waardoor het schoolgebouw (met 7 lokalen) vrij zou komen.  
St. VPCO heeft direct op deze ontwikkeling geanticipeerd door aan het college van B&W goedkeuring 
te vragen het vrijkomende gebouw voor de huisvesting van De Klokbeker te mogen gebruiken. 
 
Aanvankelijk werd dit verzoek om het gebouw per 1 augustus 2016 te mogen gebruiken door het 
college gehonoreerd. Begin juli werd deze toestemming echter ingetrokken omdat de gemeente eerst 
meer zicht wilde hebben op het integrale huisvestingsbeleid in de gemeente Ermelo. 
Hoewel dit beleid tot op heden niet geformuleerd is, heeft de gemeente in september 2016   alsnog 
ingestemd met de tijdelijke huisvesting van de Klokbeker in het voormalig Sterrenschool gebouw. 
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VPCO heeft deze tijdelijk huisvesting opgeknapt en m.i.v. 22 december 2016 zijn de 
bovenbouwgroepen in de voormalige Sterrenschool gehuisvest. 
Hierdoor is het aantal onderwijslocaties teruggebracht naar twee. Dit is zowel onderwijskundig als 
economisch een goede zaak. 
  
Aanpassing meerjarig- onderhoudsplan. 
December 2016 zijn de vernieuwde (concept) grootonderhoudsplannen aangeleverd. 
Per kalenderjaar is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden beslist uitgevoerd moeten worden. 
Hier zal een kostenraming aan gekoppeld worden zodat we naar de toekomst toe een betrouwbare 
voorziening voor groot onderhoud kunnen samenstellen.  
 
 
OIDS - Opleiden in de school 
In 2016 participeerden de scholen van de Stichting VPCO in het z.g. OIDS-samenwerkingstraject met 
de Christelijke Hogeschool Ede. Opleiden in de School betekent dat studenten relatief meer praktische 
leertijd in de basisschool doorbrengen dan in het traditionele opleidingsconcept “lerend werken”. 
De scholen van de Stichting VPCO zijn alle erkende opleidingsscholen 
 
 
 
Internationalisering 
De VPCO scholen hadden in 2016 geen actieve internationale contacten op leerling -  en leerkracht 
niveau. De directies  van de Margriet-  en Ireneschool namen wel deel aan een studieweek in 
Engeland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie 
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Overzicht van de scholen in het schooljaar 2015: 
 
Naam school   directeur     Adres en telefoon 
 
Prins Bernhard    Dhr. J. P. Heidema    Wiekslag 25-27 
          3853 BG Ermelo 
dir.bernhardschool@vpcoermelo.nl      0341-551624 
 
 
Beatrixschool   Dhr. J. P. Heidema    Smidsweg 49 
          3852 XA Ermelo 
dir.beatrixschool@vpcoermelo.nl      0341-554186 
 
             
Ireneschool    Mw. G. J. Immerzeel    Dirk Staalweg 38 
          3851 LJ Ermelo 
dir.ireneschool@vpcoermelo.nl       0341-557575 
 
Koningin Juliana                Dhr. H. Sybesma    Spechtstraat 49 
          3853 VA Ermelo 
dir.julianaschool@vpcoermelo.nl      0341-552284 
 
 
Margrietschool   Mw. H. Teunissen    Hamburgerweg 141 
          3851 EJ Ermelo 
dir.margrietschool@vpcoermelo.nl      0341-557900 
 
 
De Klokbeker    Dhr. N. A. Guijs tot 1 april 2016   De la Reystraat 134
                 Dhr. S. K. Neutel   vanaf 1 oktober 2016 
          3851 BL Ermelo 
dir.klokbeker@vpcoermelo.nl       0341-556378 
 
         
    

mailto:dir.bernhardschool@vpcoermelo.nl
mailto:dir.beatrixschool@vpcoermelo.nl
mailto:dir.ireneschool@vpcoermelo.nl
mailto:dir.julianaschool@vpcoermelo.nl
mailto:dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
mailto:dir.klokbeker@vpcoermelo.nl
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Externe contacten 
Door decentralisatie (minder regels van het Ministerie OC&W en meer verantwoordelijkheid bij 
gemeente, bestuur en scholen) is er regelmatig overleg met de gemeente. Bespreekpunten: 
huisvesting, onderhoud en bekostiging, onderwijsachterstanden, vroeg- en voorschoolse educatie, 
preventieteam-passend onderwijs.  
VPCO participeert actief in het LEA-overleg van de gemeente Ermelo. Dit overleg (Lokale Educatieve 
Agenda) komt echter moeizaam van de grond. De gemeente voert de regie. 
St. VPCO is tevens vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep “duurzaamheid”. 
De schooldirecties overleggen op gemeentelijk niveau met elkaar in DOE. (Directie overleg Ermelo) 
 
In 2016 was er regelmatig contact met Dyade te Ede.  Dyade verzorgt voor VPCO de salaris- en 
financiële administratie. Daarnaast bieden zij regelmatig arbeidsrechtelijke voorlichting (o.a. cao) 
en/of beleidsmatige ondersteuning. 
 
De Stichting VPCO participeert actief in het bestuur van het samenwerkingsverband Zeeluwe (passend 
onderwijs) en in het bestuur OIDS (Opleiden in de school) van de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Preventief, begeleidend en uitvoerend zijn er geregeld contacten met de Arbo-Unie. 
 
Onderwijskundig zijn er regelmatig contacten met diverse externe deskundigen of expertisecentra. 
(O.a.: CPS – Centraal Nederland – KPC – Pabo’s- IJsselgroep  en andere opleidingsinstituten 
Leeuwendaal- Vos Abb –). 
 
 
 

 
 
 
 

Verslaggeving vanuit de scholen 2016 
 



 
28 

 

 
 

Prins Bernhardschool 

Wat was het veranderingsonderwerp in 2016:  
Korte omschrijving van doel en inhoud: Als school blijven we steeds in ontwikkeling en 
blijven we kijken naar wat het beste is voor de kinderen. Dat heeft er in 2016 toe geleid 
dat we in de groepen de meer/hoogbegaafden een duidelijke uitdaging kunnen bieden. 
Het vervolg is dat we een vorm van een plusgroep starten die bij ons groep 9 gaat heten. 
 
Waarom dit onderwerp gekozen?  
We willen er zijn voor alle kinderen en we hebben het idee dat de zorg goed is opgebouwd. Ook 
constateerden we dat het traject voor de meer/hoogbegaafden na de planvorming vroeg om 
praktijkinzet. De eerste stap was uitdaging in de groep. 
 

Zijn de gestelde doelen bereikt?  
Tot op heden liggen we op schema. Dat is ook ons doel. Aan het eind van ieder schooljaar willen we 
de gestelde doelen behaald hebben. Dat lukt alleen als je als school niet te veel hooi op de vork 
neemt. 
 

Opbrengsten waaronder de cito-eindtoets score met korte toelichting. 
Als we binnen onze school over opbrengsten spreken dan gaat het over resultaten van de totale 
ontwikkeling van het kind. Cognitieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Het is naar 
ons idee vooral van belang om voor de ontwikkeling de juiste voorwaarden te creëren. Daarbij 
speelt het TEAM ook een grote rol. Daarom schrijf ik het ook met hoofdletters. 
Bij het behalen van de CITO-resultaten kijken we naar de mogelijkheden van het kind. Het kind 
moet daarbij zijn eigen niveau halen. Daar is vanuit het TEAM het onderwijs op gericht. De score 
dit jaar was 539,8 wat betekende dat de kinderen inderdaad hun eigen niveau hebben gehaald. 
 

Ontwikkelingen op personeel en leerlingen gebied. 
De laatste jaren is er sprake van een enigszins teruglopend leerlingenaantal, dat zich het laatste 
jaar weer heeft gestabiliseerd. Dat betekent dat het TEAM veelal bestaat uit vertrouwde gezichten 
die al geruime tijd inhoud geven aan ons onderwijs: een school met OGO elementen. 
(Ontwikkelings Gericht Onderwijs) 
 
Overige ontwikkelingen: 
Als school hebben we lang gesproken over het inzetten van een methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we 7 methodes met elkaar vergeleken, maar geen van de 
methodes gaf ons het gevoel bij ons te passen. De conclusie was dan ook dat we onze eigen 
ervaringen zouden noteren, dit vervolgens gaan vastleggen en zo een eigen methode ontwikkelen. 
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Bijzondere gebeurtenissen en/of projecten 
Aan het eind van 2016 kregen we een subsidie voor innovatie in het techniek onderwijs. We zullen 
de innovatiesubsidie gaan inzetten voor een professioneel weerstation in onze educatieve tuin. 
 
 
 

Korte vooruitblik 
Er zijn op korte termijn drie speerpunten te noemen. 
1. De aanschaf van het weerstation en de verdere uitbouw van techniek. 
2. De meer/hoogbegaafden in de 9e groep onderbrengen. 
3. We zijn een school met OGO elementen, dat willen we gaan evalueren en finetunen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur  dhr. J.P. Heidema Wiekslag 25-27  3853 BG  Ermelo 0341-551624 
dir.bernhardschool@vpcoermelo.nl 
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Julianaschool 

Wat was het veranderingsonderwerp in 2016: Coöperatieve Werkvormen 
Korte omschrijving van doel en inhoud: 
Het gaat coöperatieve werkvormen om samenwerking tussen (sterke en zwakke) 
leerlingen. 
In het kader van vaardigheden van de 21e eeuw, waarbij samenwerken een belangrijk 
onderdeel vormt, hebben we aspecten van coöperatieve werkvormen in het handelen van 
de leerkrachten opgenomen. Het voornaamste doel is, dat het de betrokkenheid en de 
actieve deelname van de leerlingen stimuleert. 

 
Waarom dit onderwerp gekozen? 
Coöperatief leren heeft veel voordelen. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, 
ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een 
oplossing en helpen elkaar.  
Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel 
variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren 
bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in 
de groep. De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk. 
 

Zijn de gestelde doelen bereikt? 
Tijdens de regelmatige evaluaties gaven alle leerkrachten aan bij de lessen één of meer 
werkvormen te gebruiken. Het toepassen van de werkvormen voldoet aan de vooraf 
gestelde doelen. De leerlingen zijn meer actief bij de lessen betrokken. 
De groepsbezoeken door de directeur en IB-er bevestigen dit beeld. 
 

Opbrengsten waaronder de cito-eindtoets score met korte toelichting. 
We hebben de nieuwe taalmethode Staal ingevoerd, omdat we de taalopbrengsten, m.n. 
op het gebied van de spelling omhoog wilden brengen. De analyses van de Citotoetsen 
laten zien, dat dat is gelukt.  
Trendanalyse t.a.v. de Cito-toetsen: in grote lijnen zijn de resultaten zoals verwacht 
De Citotoets van 2016 gaf een score van 538,3 (zonder correctie) en 536,3 (met correctie 
LG) waar het landelijk gemiddelde resp. 534,5 en 536,1 was. 
In maart is het verkeersexamen in groep 7 afgenomen. Alle leerlingen zijn geslaagd. 
 

 
 
 

Ontwikkelingen op personeel en leerlingen gebied. 
Het leerlingenaantal is in 2016 met 7 leerlingen gedaald van 204 naar 197.  Vanwege de 
vergrijzing van de wijk Ermelo West verwachten we voor de komende jaren een verdere 
daling van het leerlingenaantal. 
In december hadden we in totaal 205 leerlingen op school: 8 nieuwe leerlingen en nog 9 
op de lijst. Dit jaar verlaten 25 leerlingen van groep 8 de school.  
Op dit moment is de verwachting voor 1 oktober 2017 195 leerling, dus opnieuw een 
lichte daling. 
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Personele mutaties en of bijzonderheden 
De financiële positie van de school was dusdanig dat de formatie iets uitgebreid kon 
worden. Mevrouw Boonen kreeg een fulltime betrekking en mevrouw Magg een 
tijdelijke benoeming voor de maandag, de woensdag en de vrijdagmorgen. Hierdoor 
konden we de twee grote groepen in de bovenbouw het hele jaar splitsen en een groep 
6/7 formeren. 
Na de herfstvakantie ging het zwangerschapsverlof van mevrouw Rianne Beekhuis in. Zij 
werd vervangen door mevrouw Patricia Molenberg 
Mevrouw Anita Schippers raakte in november arbeidsongeschikt vanwege een val op het 
ijs tijdens een uitje van groep 6 naar de ijsbaan in Harderwijk. Mevrouw Henny Leene en 
mevrouw Wendy Magg hebben de vervanging voor hun rekening genomen. 
 

Bijzondere gebeurtenissen en/of projecten 
De inspecteur van het Onderwijs bezocht de school in februari.  
Resultaat: Alle onderdelen voldoende, m.a.w. de bestaande onvoldoendes zijn 
weggewerkt. 
Op de PCB Koningin Juliana functioneert een Plusgroep voor kinderen, aan wie hogere 
eisen kunnen worden gesteld.  
Tot de zomervakantie hebben de Plusleerlingen van groep 8 10 lessen Spaans gehad, na 
de zomervakantie de Plusleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 
Er was contact met een locatieleider van Groevenbeek over de kwaliteit van onze 
advisering richting VO. Die blijkt voor tenminste 90 % van de gevallen juist te zijn. 
Afname van een QuickScan (uit “Het Werken met Kwaliteitskaarten”)  de uitslag zat bij 
iedereen in het ‘groen’. De bespreking van de scan leverde levendige discussies op. 
In april was het project ‘Dierentuinen’. De afsluiting daarvan was in de avonduren in 
aanwezigheid van de ouders  
 

Korte vooruitblik 
In 2017 zijn we in samenwerking met de gemeente en KWTO begonnen met een project 
over energie en energie neutrale gebouwen. In het kader daarvan oriënteren we ons ook 
op “Ontdekkend en Ontwerpend leren” 
We zijn bezig met een oriëntatie op digitale hulpmiddelen bij de verwerking van de 
lessen. Het voordeel daarvan is, dat leerlingen snel en op niveau feedback krijgen. 
 
 

 

         “Ontdekkend en Ontwerpend leren”  
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Directeur  dhr. H. Sybesma Spechtstraat 49  3853 VA Ermelo 0341-552284 
dir.julianaschool@vpcoermelo.nl 

 

Margrietschool  
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Wat was het veranderingsonderwerp in 2015-2016:  
Korte omschrijving van doel en inhoud: 
 
Visible learning: Leren zichtbaar maken 

 De betrokkenheid van leerkracht en leerlingen bij het leerproces vergroten, zodat een stuk 
bewustwording ontstaat van wat er geleerd gaat worden en hoe je daar moet komen. 

 Het bevorderen van het eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen. 

 Leerkrachten delen nieuwe kennis en inzichten. 
 
Het traject Leren zichtbaar maken is een meerjarenproject. 
We zijn gestart met de Grondslag, studiedag over Visible Learning door een medewerker van Bazalt. 
 
In samenwerking met een collega die participeert in het traject onderwijsontwikkelaars van de CHE 
Ede, zijn we gestart met een enquête om boven water te krijgen welke onderwerpen bij het team 
de voorkeur hebben om mee van start te gaan. 
 
De volgende drie onderwerpen zijn naar voren gekomen: 
1. Doelen stellen en zichtbaar maken     2016-2017 
2. Feedback                                                  2017-2018 
3. Werkvormen                                           2018-2019 
 
We hebben er voor gekozen om dit schooljaar te beginnen met ‘doelen stellen en zichtbaar maken’ 
bij het vak rekenen. Op een later moment gaan we dit verder uitbreiden door het ook in te voeren 
bij andere vakken. 

 
Waarom dit onderwerp gekozen? 
 

1. De betrokkenheid van leerkracht en leerlingen bij het leerproces vergroten zodat een stuk 
bewustwording ontstaat van wat er geleerd gaat worden en hoe je daar moet komen. 

2. Het bevorderen van het eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen. 
3. Het delen van nieuwe kennis en inzichten. 

 
Op mijn studiereis naar Londen maart 2016 heb ik op een drietal scholen gekeken. Al deze scholen 
werkten vanuit de principes van Visible Learning. 
Wat mij vooral opviel, waren de leerresultaten van de leerlingen, het enthousiasme van de 
leerkrachten en dan ook met name hoe eensgezind en met dezelfde taal zij over onderwijs spraken. 
 
Wat ook opviel was dat kinderen heel goed konden verwoorden hoe zij in hun eigen 
onderwijsproces zaten. 
Ze konden precies omschrijven wat hun verwachtingen waren en wat ze wilden leren. 
De verschillende ervaringen maakten mij wel heel enthousiast, vooral de betrokkenheid van de 
leerlingen tijdens de les. Een feest om te zien! 
 
Ook leerde ik dat interventies die wij belangrijk achten in de praktijk helemaal niet zoveel zoden aan 
de dijk zetten. Zo heeft jezelf een cijfer geven (verwachtingen) (1.44) meer invloed op het 
leerproces dan bijv. een combinatieklas (0.04) of klassengrootte (0.21).  Het kantelpunt ligt hier bij 
0.40. 
Deze uitslagen komen van alle data die John Hattie wereldwijd verzameld heeft. Natuurlijk zou je bij 
sommige onderdelen wat meer achtergrond informatie en uitleg moeten hebben. 
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Maar bovenstaand is om te schetsen dat de rol van de leraar maar ook van de leerling heel 
belangrijk is in de ontwikkeling van het kind. 
 
In Londen heb ik gezien dat het leren zichtbaar maken een positieve invloed op kinderen heeft. Ze 
raken gemotiveerd doordat ze zien dat ze elke keer weer een doel behaald hebben. 
 
Zo te werken in mijn eigen situatie, wat zou dat geweldig zijn! 
Om die reden is er een studiedag geweest over Visible learning, samen met het team hebben we 
keuzes gemaakt van onderdelen die we willen invoeren en deze in een meerjarenplanning verwerkt. 
 
 
 

Zijn de gestelde doelen bereikt 
Omdat dit veranderingsonderwerp meerdere jaren beslaat zijn nog niet alle doelen behaald.  
 
Behaald doel: 
3. Nieuwe kennis en inzichten zijn gedeeld tijdens de studiedag en gedurende het proces 
(teamvergaderingen en overleg). 
 
 

Opbrengsten waaronder de cito-eindtoets score met korte toelichting. 
 
M en E Toetsen technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. 
De M en E toetsen laten zien dat er in elke groep op de M-toetsen lager gescoord wordt dan op de 
E-toetsen.  In de meeste gevallen worden de E -toetsen voldoende gescoord. 
 
Voor een overzicht van Analyse en gepleegde interventies: zie Leerwinst; schoolmonitor. 
 
                        
De score Centrale eindtoets 2016: 536.06.  
Twee leerlingen met een OPP zijn met toestemming van de Inspectie van onderwijs buiten de 
eindscore gehouden. 
 
 

Ontwikkelingen op personeel en leerlingen gebied. 
 
Leerlingaantal. 
Het leerlingenaantal is vanaf 2004 stabiel geweest (rond de 175 schommelend). In 2015 verliet een 
grote groep 8 de school en waren er verschillende kinderen die naar andere scholen zijn vertrokken 
door verhuizing. Het leerlingaantal daalde met 20 leerlingen. In 2016 zagen we een lichte groei van 
5 leerlingen t.o.v. 2015. 
 
Personeel 
Eén collega is langdurig ziek en begeleidt (op reïntegratiebasis) kleine groepjes leerlingen. 
In het kader van mobiliteit heeft een leerkracht met een collega van een andere school geruild. 
Na de zomervakantie is een collega teruggekeerd van zwangerschapsverlof. 
We hebben afscheid genomen van een collega die naar het VO vertrekt.  
 
Overige ontwikkelingen 
Met het huidige formatiebudget wordt het steeds moeilijker de groepsindeling te maken. 
We starten dit jaar met 6 groepen waarvan 4 in combinatie. Gemiddelde groepsgrootte: 27 
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Ib en dir. moeten ook worden ingezet om de groepsindeling rond te krijgen. 
Na januari wordt de combinatie 1-2 uit elkaar gehaald i.v.m. grote instroom. 
 
 
Zeeluwe 
Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. 
 
De volgende aanvragen zijn bij Zeeluwe gedaan: 
 

 Er is voor 2 leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd  

 Voor 6 leerlingen hebben we een beroep gedaan op Zeeluwe t.a.v. observatie en 
adviesgesprekken 

 Voor een jaargroep hebben we observatie en adviesgesprek aangevraagd. Bovenstaande 
aanvragen en processen zijn begeleid door verschillende orthopedagogen vanuit Zeeluwe 

 
Met de gelden vanuit het samenwerkingsverband zijn 16 leerlingen extra begeleid door de IB-er, 
onderwijsassistent en groepsleerkrachten. Het ging hierbij om leerlingen met: 

 leerachterstanden 

 sociaal –emotionele problemen 

 taalachterstand 

 problemen op het gebied van lezen, spellen en rekenen 

 motorische problemen 

 leerlingen met PDD-nos, ADD, ADHD en dyslexie 
 
 

Bijzondere gebeurtenissen en/ of projecten 
 
De Margriet heeft het certificaat ‘Gezonde school’ op het gebied van welbevinden en sociale 
veiligheid behaald. 
 
Vieringen 

 Herfstfeest met de leerlingen van groep 1 t/m 8 in het bos. 

 Kerstfeest samen met de ouders en de ouderen van de Vijverhof. 

 Winterfeest in februari. 

 Het paasfeest hebben we dit jaar in de groep gevierd. 
 
 
 
Burgerschap 
Het kerstfeest werd samen met de ouderen van de Vijverhof gevierd. 
Voor het paasfeest hebben alle leerlingen een bloem met Paaswens overhandigd aan de ouderen in 
de Vijverhof, de IJsvogel, het Henriette van Heemstrahuis (Bartimeüs) en de omwonenden van de 
school. 
Elke maandagmorgen is er een klein groepje kinderen onder begeleiding van een ouder naar de 
IJsvogel geweest om samen met de ouderen te ‘gymmen’. 
 
Overig. 
Dit jaar hebben we weer meegedaan met de activiteiten rond de week van de Lentekriebels. 
Vanuit de Praatpaal hebben twee oud-collega’s een cursus gegeven voor kinderen van gescheiden 
ouders: ‘’Wonen in twee huizen’’. De deelnemende kinderen zijn daarvoor 6 middagen op school 
geweest. 
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Voor een kindertehuis in India hebben de kinderen paaseitjes verkocht. De opbrengst van deze actie 
en die van het Pleinfeest werd gedeeld tussen school en Kindertehuis. 

 

 

Korte vooruitblik 
 
Introduceren van het Talententraject. 
Introductie Engels voor groep 5 en 6 en later 1 t/m 4. 
Invoering ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’’ groep 8 
Inzet KIVA in groep 3 en 4, en op een later moment in groep 1 en 2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur  mw. H. Teunissen Hamburgerweg 141    3851 EJ  Ermelo  0341-557900 
dir.margrietschool@vpcoermelo.nl 

 

Ireneschool 
 

Wat was het veranderingsonderwerp in 2016:  

Korte omschrijving van doel en inhoud: 

mailto:dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
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Aanvankelijk lezen, heroriëntatie op werkwijze en methode om te komen tot een bewuste keuze 
van een werkwijze en eventueel nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. 
Oriëntatie op mobiliteit binnen de stichting en binnen de school om daarvoor beleid te maken. 

Waarom dit onderwerp gekozen? 

De leesresultaten gaan al een aantal jaren achteruit, de methode Veilig Leren Lezen maanversie is 
verouderd, gaat 10 jaar mee, dus de boekjes zijn aan vernieuwing toe. 
Er is wat discussie binnen het team, over mobiliteit wel of niet verplicht. 

Zijn de gestelde doelen bereikt 

Ja, er is voor een nieuwe methode en ook methodiek voor aanvankelijk lezen gekozen, waarmee 
nu wordt gewerkt en daarnaast werken we met risicoleerlingen met het programma: BOUW. 
Of de resultaten daarmee ook verbeteren is op dit moment nog niet te zeggen, wel laat zich al 
aanzien dat de risicoleerlingen die met BOUW werken, met het groepsproces mee kunnen blijven 
doen. 
Er is beleid ontwikkeld voor mobiliteit, zowel op stichtings- als op school niveau. 

Opbrengsten waaronder de cito-eindtoets score met korte toelichting. 
 

score zonder correctie  : 529,8 
score met correctie LG en BL  : 531,0 
 
ALLE LEERLINGEN TELLEN MEE 

- komt de uitslag overeen met het verwachtingspatroon zo ja / zo nee waarom? 
Ja, onze groep 8 is gemiddeld tot zwakke groep, met weinig uitschieters naar boven. 
De inspecteur zei bij zijn laatste bezoek al, dat wordt een lage score. 

- Hoe verhoudt de uitslag zich t.o.v. van voorgaande jaren? Kun je dit verklaren? 
De CITO-toets is slechter gemaakt dan vorig jaar, de groep is zwakker. 

- Zijn er nog bijzondere omstandigheden te melden (bijvoorbeeld: terug-verwijzingen sbao, 
of recente instromers) 

- Nee 

- Bij hoeveel kinderen is de toets voorgelezen? 

- 4 dyslectische kinderen. 

- Hebben alle leerlingen aan de toets deelgenomen? 

- Ja 

- Zijn er leerlingen met een individueel leerprogramma die de toets begrijpelijkerwijs slecht 
gemaakt hebben en die voor een gecorrigeerde schooluitslag in aanmerking komen 

- Nee 

- Komen de toets uitslagen overeen met de uitgebrachte schooladviezen? 

- Ja, voor 3 leerlingen is het advies aan de hoge kant uitgevallen 
Uitstroomgegevens 2015-2016  totaal 30  leerlingen 

  
VMBO basis beroepsgerichte leerweg   1  lln     
VMBO basis/kader beroepsgerichte leerweg   1  lln 
VMBO kader beroepsgerichte leerweg   5   lln 
VMBO theoretisch leerweg                               4   lln 
VMBO TL/HAVO schakelklas    5  lln 
HAVO       6  lln 
HAVO/VWO       8   lln 

Ontwikkelingen op personeel en leerlingen gebied. 

Ontwikkeling leerlingaantal: het leerlingaantal is licht dalend. Een grote groep, 30 lln. heeft de 
school verlaten.  



 
38 

 

Personele mutaties en of bijzonderheden: een collega is met pensioen gegaan. En een collega 
heeft om andere redenen het onderwijs verlaten. Een aantal collega’s heeft uitbreiding van wtf. 
gekregen en voor wtf 0,45 is een jonge collega benoemd. Verder blijft het team erg constant 
Overige ontwikkelingen: in deze woelige tijden wil de Ireneschool een veilige thuisbasis zijn, waar 
niet te veel en te vaak iets veranderd. Daarnaast bieden wij een warm welkom aan alle kinderen 
uit de wijk: Passend Onderwijs. Dit resulteert in een aardig aantal buitenlandse kinderen op 
school, die niet of nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 
Denk aan kinderen uit Oost-Europa en aan vluchtelingenkinderen. 
 

Bijzondere gebeurtenissen en/of projecten: 

De Ireneschool is een gecertificeerde KIVA school en een gezonde school voor de deelgebieden 
Sport en bewegen en relaties en seksuele vorming. 
De leerkrachten volgen voor een deel hun scholing via E-learning, waarbij we dan allen in dezelfde 
periode dezelfde cursus volgen en samen de eindopdracht maken. Dit bevordert het 
onderwijsgesprek en het samen leren. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur mw. G.J. Immerzeel Dirk Staalweg 38    3851 LJ  Ermelo  0341-557575 
dir.ireneschool@vpcoermelo.nl  
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De Beatrixschool 
 
 

Wat was het veranderingsonderwerp in 2016:  
Korte omschrijving van doel en inhoud: In 2016 is een begin gemaakt met de 
onderwijskundige duidelijkheid binnen de Beatrixschool. 
 

 
Waarom dit onderwerp gekozen? 
Het bleek dat de collega’s vonden dat er goed onderwijs werd gegeven maar dat ze het moeilijk 
vonden om aan te geven wat dit nou precies betekende voor de manier van onderwijs geven. 
 

Zijn de gestelde doelen bereikt 
In 2016 is de ontwikkeling van de zienswijze omtrent de onderwijskundige inhoud van start 
gegaan.  Dit is een langdurig proces waar ruim twee schooljaren voor zijn uitgetrokken. 
 
 

Opbrengsten waaronder de cito-eindtoets score met korte toelichting.  
In 2016 is de score van de eindcito iets tegengevallen al werd vooraf wel opgemerkt dat er geen 
sprake was van een sterke groep. (score 533,3) Wat volgde was een analyse van het eigen 
functioneren wat er toe leidde dat er een proefcito werd gemaakt en dat er daarna na een 
grondige analyse van de resultaten werd ingespeeld op de verbetering van de gemaakte fouten. 
Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een deel van de leerlingen extra lessen heeft gevolgd. Zoals 
bekend, heeft dat gelukkig ook tot een beter gemiddeld resultaat geleid. 
 
 
 

Ontwikkelingen op personeel en leerlingen gebied. 
In 2016 hebben we voor enkele openstaande vacatures onder andere door het vertrek van een 
collega(pensioen) jonge leerkrachten kunnen benoemen die de nodige onderwijskilometers 
kunnen maken. Voor het team is het ook goed. De mix van jong en wat ouder zorgt o.a. voor 
beweging in het team, een noodzaak om tot goed onderwijs te komen. Het leerlingenaantal 
stabiliseert min of meer, waardoor we ook dit schooljaar met acht groepen kunnen werken. 
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Bijzondere gebeurtenissen en/of projecten 
 
Naast het onderwijskundige proces hebben we ook gekeken naar de randvoorwaarden om goed 
onderwijs te kunnen geven. 
Rust binnen de school leidt tot betere prestaties. We hebben vanuit die gedachte een aantal 
simpele aanpassingen verricht. 

1. De leerlingen uit groep 8 achterin de school binnen laten komen. 
2. De schooldeuren ’s morgens om 8.20u open. De leerlingen “druppelen” daardoor binnen 

wat rust creëert. Ook de ouders hebben de gelegenheid binnen te komen om iets te 
bekijken of te communiceren met de leerkracht. Zonder ouders gaat het niet. 

3. Pauze met relatief een kleine groep kinderen op het plein zodat ze elkaar minder vaak 
tegen komen en er ook in het spel de nodige rust is. 

 
 
 
 
 
 

Korte vooruitblik 
Ook in 2017 zullen we op dezelfde voet verder gaan: Kijkend naar de kinderen de belangrijke 
punten een voor een aanpakken. De hierboven geschetste punten vragen de nodige 
implementatietijd en ondertussen zullen we de al in gang gezette punten (zelfstandigheid, 
samenwerken) verder uitbouwen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
Directeur  dhr. J.P. Heidema 
Smidsweg 49   3853 XA  Ermelo 0341-554186          dir.beatrixschool@vpcoermelo.nl 
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De Klokbeker 
 

Wat was het veranderingsonderwerp in 2016:  
Korte omschrijving van doel en inhoud: 
Samenwerkend leren, een doorgaande lijn van coöperatieve werkvormen gemaakt, 
afgestemd op vorm en vaardigheden. 

 
Waarom dit onderwerp gekozen? 
Op de middaglijn gaan we thematisch werken. Daarbij moeten kinderen samenwerken aan 
opdrachten. Het veranderingsonderwerp is dus een voorwaarde om thematisch leren te doen 
slagen. 
 

Zijn de gestelde doelen bereikt 
De doorgaande lijn is gemaakt, er is een aanbod per groep, het komende jaar gaan we gemaakte 
afspraken borgen. 
 

Opbrengsten waaronder de cito-eindtoets score met korte toelichting. 
De eindcito was 536,5. Voor deze groep 8 een opbrengst die goed past bij de groep. Alle adviezen 
van de school zijn door de ouders en het VO overgenomen. 
 

Ontwikkelingen op personeel en leerlingen gebied. 
Denk aan: ontwikkeling leerlingaantal 
We groeien nog steeds, per 1 oktober 2017 zal het aantal een kleine 420 leerlingen zijn. Dit was 
398. 
Personele mutaties en of bijzonderheden 
Een aantal leerkrachten heeft wtf ingeleverd, een leerkracht maakt gebruik van interne mobiliteit 
en een leerkracht heeft een andere baan aanvaard. Daardoor ontstonden 5 vacatures voor 
deelbanen, 1 fulltime. 
Overige ontwikkelingen 
Twee groepen 8 verhuizen naar de andere locatie, we komen daar met 6 groepen te zitten, van 
groep 6, 7 en 8 elk 2. Op de onderbouw starten we met 4 al redelijk volle kleutergroepen, rond de 
25, 3 groepen 3, en een dubbele 4 en 5. In januari zal weer een instroomgroep ontstaan. 
Momenteel staan vanaf oktober ALWEER 20 KINDEREN INGESCHREVEN. In mei 2018 gaan we dus 
richting de 450 leerlingen. 
 
 
 

Bijzondere gebeurtenissen en/of projecten 
De school vierde haar 50-jarig bestaan.  
Per 1 oktober werd een nieuwe directeur benoemd. 
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Korte vooruitblik 
Komend jaar gaan we een thematische methode “Samen op aarde” implementeren voor groep 4 
t/m 8. Verder volgen we de ICT-ontwikkelingen op stichtingsniveau op de voet (“elk kind een 
device”, van individueel naar gepersonaliseerd leren).  
We gaan rond de LB ers leergroepen maken die de kwaliteit van een onderwijsinhoudelijk thema 
onderzoeken en optimaliseren. De OB en BB coördinator gaan meer organisatorische zaken 
oppakken. De IB er gaat van leerlingenzorg meer naar leerkrachtcoach/supervisor. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur  dhr. A.Neutel    De la Reystraat   134  3851 BL Ermelo                 0341-55637   
dir.klokbkeker@vpcoermelo.nl 
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Financieel jaarverslag 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL BELEID 
Financiële positie op balansdatum 
De financiële positie van de stichting is in 2016 verbeterd. Het resultaat over 2016 is € 449.000 positief 
in plaats van € 109.000 negatief. Een verbetering van € 340.000. De baten zijn hoger dan begroot. Voor 
een deel leiden de extra baten ook tot extra lasten. Het saldo van de baten en lasten exclusief financiële 
baten en lasten is € 430.000, terwijl € 72.000 begroot was. Een positief verschil van € 358.000. De 
vergoedingsbedragen zijn aanmerkelijk hoger door de aanpassing van de bedragen, groeibekostiging, 
specifieke subsidies en hogere vergoedingen van het samenwerkingsverband. De overige baten waren 
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niet begroot. De mutaties op de schoolrekeningen moeten meer uitgesplitst worden, waardoor er meer 
baten, maar ook meer lasten zijn. Tegenover al deze baten staan voor een deel ook extra lasten.  
De personele lasten zijn slechts € 153.000 hoger dan begroot, ondanks de loonsverhogingen. Hiervoor 
waren in de begroting stelposten opgenomen. In verband met de extra inkomsten is de formatie 
uitgebreid. De overige personele lasten zijn met name hoger door personeel niet in loondienst, kosten 
uitbesteding derden en dotatie jubileumvoorziening. Deze waren niet begroot. De overige 
instellingslasten zijn € 100.000 hoger, voornamelijk doordat er meer overige baten waren.  
Het resultaat op de financiële baten en lasten bedraagt € 19.000 (2015: € 7.000), terwijl een resultaat 
van € 37.000 begroot was. Een negatief verschil van € 18.000. De renteopbrengsten zijn € 2.000 hoger 
dan begroot, maar de kosten van de beleggingen en bankkosten zijn ook € 3.000 hoger dan begoot. De 
(on)gerealiseerde koersverschillen bedragen echter -€ 17.000 (2015: -€ 52.000). 
 
Kengetallen 
De financiële positie van Stichting is heel goed, maar wordt sterk vertekend door het grote private 
vermogen. Zonder dit private vermogen zouden de kengetallen er anders uitzien. Maar ook dan is de 
financiële situatie nu goed. De solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het 
weerstandsvermogen zijn gestegen en zijn zeer goed. De huisvestingsratio is iets gedaald. Ook op 
langere termijn blijven de kengetallen goed. De financiële positie van de Stichting is ook op langere 
termijn zeer goed. 
 

 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting 

 2015 2016 2017 2018 2019 

      
Solvabiliteit 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 

Liquiditeit 1,73 2,67 3,05 3,65 3,93 

Rentabiliteit 0,04 0,07 0,01 0,03 0,00 

Kapitalisatiefactor 0,64 0,66 0,74 0,80 0,85 

Weerstandsvermogen 0,54 0,56 0,62 0,67 0,69 

Huisvestingsratio 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 

 
Daarnaast zijn ook de volgende kengetallen opgenomen. 
De baten en de lasten in percentage van de totale opbrengsten: 
 

In % totale baten Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

       
Rijksbijdrage 97 95 99 99 99 99 

Overige overheidsbijdragen 0 0 0 0 0 0 

Overige baten 2 4 0 0 0 0 

 99 99 99 99 99 99 

       
Personele lasten 75 72 77 78 77 80 

Afschrijvingen 3 3 3 3 2 2 

Huisvestingslasten 8 7 8 8 8 9 

Overige instellingslasten 9 10 10 9 9 9 

 95 93 98 98 96 100 

       

Resultaat 4 7 2 1 3 0 

 
 
De stichting is voor 95% van de inkomsten afhankelijk van het rijk en voor 4% van overige baten. De 
overige baten zijn gestegen. Voor een groot deel heeft dat te maken met het feit dat de mutaties op de 
schoolrekeningen meer uitgesplitst moeten worden, waardoor er meer baten, maar ook meer lasten zijn. 
In de meerjarenbegroting is daar geen rekening mee gehouden. 
De personele lasten bedragen 72% van de baten. Dat is laag. Het percentage loopt op naar 80% en is 
nog steeds goed. De afschrijvingslasten bedragen 3% en dalen daarna naar 2%.  De huisvestingslasten 
bedragen 7% en lopen op naar 8%, De overige instellingslasten zijn 10% en dalen daarna naar 9%. 
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De realisatie zal echter afwijken o.a. doordat de mutaties op de schoolrekeningen meer uitgesplitst 
moeten worden waardoor er meer baten en meer lasten zijn. 
In 2017 zullen in het kader van het financieel beleid streefwaarden ontwikkeld worden voor de diverse 
kengetallen.  
 
BALANS 
 
Hierna treft u de balans aan per 31 december 2016. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 
december 2016 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte 
toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 

            

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015 

        

Materiele vaste activa 868.012 974.443 Eigen vermogen 3.868.643 3.419.619 

Financiële vaste activa 2.368.254 2.321.742 Voorzieningen 358.444 298.761 

Vorderingen 420.073 452.608 Kortlopende schulden 592.548 577.954 

Liquide middelen 1.163.296 547.541 
    

        

Totaal activa 4.819.635 4.296.334 Totaal passiva 4.819.635 4.296.334 

            

 
Toelichting op de balans: 
 
Activa: 
 
Materiële vaste activa 
In 2016 is voor € 86.000 (2015: € 116.000) geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen 
hebben plaatsgevonden in leermiddelen, ICT, meubilair en huishoudelijke apparatuur. De 
afschrijvingslasten bedragen € 192.000 (2015: € 188.000). Aangezien de afschrijvingslasten hoger zijn 
dan de investeringen, is de omvang van de materiële vaste activa gedaald met € 106.000 (2015: 
€ 62.000). De boekwaarde is 25% (2015: 29%) van de aanschafwaarde. 
 
Financiële vaste activa 

De omvang van de financiële vaste activa is met € 47.000 toegenomen (2015: € 4.000) door de aan- en 
verkoop van effecten en gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen. 
 
Vorderingen 

De omvang van de vorderingen is met € 33.000 afgenomen (2015: € 71.000). De belangrijkste vordering 
is de vordering op het ministerie wegens het betalingsritme van de rijksbijdrage personeel. Deze 
vordering loopt in de periode januari-juli terug naar € 0. Vanaf augustus loopt de vordering op tot het 
nieuwe balanssaldo. Op 31 december 2016 is de vordering op personeel € 318.000 (2015: € 312.0000) 
De vordering op de gemeente bedraagt € 44.000 (2015: € 38.000), daarvan is € 36.000 (2015: € 26.000) 
te ontvangen voor OZB en heffingen, € 6.000 (2015: € 7.000) voor glas- en vandalisme schade en 
€ 1.000 (2015: € 5.000) voor overige. Aan rente is € 32.000 (2015: € 42.000) te vorderen. Daarnaast 
zijn er nog diverse vorderingen en vooruitbetaalde posten ten bedrage van € 26.000 (2015: € 60.000). 
Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden. Daarom is er geen voorziening voor oninbaarheid 
opgenomen. 
 
Liquide middelen 

De omvang van de liquide middelen is met € 616.000 toegenomen (2015: € 405.000). Dit komt 
voornamelijk door het positieve resultaat, de afschrijvingen, de afname van de vorderingen en de 
toename van de voorzieningen en kortlopende schulden. Deze zijn hoger dan de investeringen. Een 
nadere toelichting op de mutatie van de liquide middelen wordt gegeven in het kasstroomoverzicht. 
 
Passiva: 
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Eigen vermogen. 

Het positieve exploitatieresultaat van € 449.000 (2015: € 225.000) is ten gunste van het eigen vermogen 
gebracht. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2016 € 3.869.000 (2015 € 3.420.000). Het 
eigen vermogen is onderverdeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves. 
Algemene reserve (publiek) 
Van het resultaat is € 435.000 ten gunste (2015: € 220.000) van de algemene reserve gebracht. Deze 
bedraagt per 31 december € 1.434.000 (2015: € 999.000). 
Algemene reserve (privaat) 
Het positieve exploitatieresultaat van € 14.000 (2015: € 5.000) op het private deel is ten gunste van de 
algemene reserve privaat gebracht. Deze bedraagt per 31 december € 2.435.000 (2015: € 2.421.000). 
Statutaire reserve 
De statutaire reserve is onveranderd waardoor het saldo per 31 december 2016 nog steeds € 227 
bedraagt. 
 
Voorzieningen 

De stichting beschikt over een jubileumvoorziening en een onderhoudsvoorziening.  
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. 
Aan de voorziening is € 15.000 (2015: € 5.000) gedoteerd en € 14.000 (2015: € 4.000) onttrokken. De 
voorziening bedraagt per 31 december € 99.000 (2015: € 98.000). 
Daarnaast is er de onderhoudsvoorziening. De dotatie bedraagt € 100.000 (2015: € 100.000) en de 
onttrekking € 41.000 (2015: 51.000). De onttrekkingen hebben o.a. betrekking op schilderwerk, 
vervanging riolering en meterkast. De stand van de voorziening bedraagt per 31 december € 259.000 
(2015: € 200.000). 
 
Kortlopende schulden 

De omvang van de kortlopende schulden is met € 14.000 toegenomen (2015: € 9.000 afgenomen). De 
belangrijkste schulden zijn de salarisgebonden schulden, zoals de af te dragen loonheffing, pensioen- 
en sociale premies en de nog te betalen vakantiegelden. Deze schulden worden in januari en mei 
betaald. De salarisgebonden schulden bedragen per 31 december € 428.000 (2015: € 440.000). De 
crediteuren, overige schulden en te betalen rente bedragen € 164.000 (2015: € 138.000). 
 

 
 
Analyse resultaat 
 

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 108.515. Uiteindelijk resulteert een positief 
resultaat boekjaar 2016 van € 449.021, een verschil van € 340.506 met de begroting. Het positief 
resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 223.573. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking 
gaan en een specificatie van de belangrijkste verschillen. 
 
Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus 
begroting 
 
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van de gerealiseerde en begrote 
baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 
2015: 
 

  Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

  2016 2016   2015   

Baten       

Rijksbijdragen OCenW 6.560.065 6.196.432 363.633 6.137.210 422.855 

Overige overheidsbijdragen 4.285 0 4.285 4.285 0 

Overige baten 259.995 0 259.995 100.822 159.173 

Totaal baten 6.824.345 6.196.432 627.913 6.242.317 582.028 

        

Lasten       

Personele lasten 4.990.201 4.836.932 153.269 4.751.198 239.003 

Afschrijvingen 192.050 190.385 1.665 188.289 3.761 
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Huisvestingslasten 515.077 500.150 14.927 496.511 18.566 

Overige instellingslasten 697.185 597.450 99.735 587.652 109.533 

Totaal lasten 6.394.513 6.124.917 269.596 6.023.650 370.863 

            

Saldo baten en lasten 429.832 71.515 358.317 218.667 211.165 

        

Financiële baten en lasten       

Financiële baten 60.729 50.000 10.729 79.426 -18.697 

Financiële lasten 41.540 13.000 28.540 72.645 -31.105 

Totaal financiële baten en lasten 19.189 37.000 -17.811 6.781 12.408 

        

Nettoresultaat 449.021 108.515 340.506 225.448 223.573 

            

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten: 
 
Rijksbijdragen OCenW 

De rijksbijdragen zijn gestegen ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2015, De belangrijkste 
verschillen met de begroting en met 2015 zijn; 
 
 

Verschil ten opzichte van Begroting 2015 

   
Personele bekostiging 26.000 93.000 

Groei bekostiging 81.000 62.000 

Impuls 0 1.000 

Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 6.000 63.000 

Prestatiebox 25.000 12.000 

Samenwerkingsverband 163.000 117.000 

Loonkostensubsidie OOP 0 -7.000 

Lerarenbeurs 27.000 5.000 

Leraren ontwikkel fonds 17.000 17.000 

1e opvang vreemdelingen 18.000 18.000 

Materiële instandhouding 0 42.000 

Afronding 1.000 0 

 364.000 423.000 

 
De reguliere personele vergoeding is hoger omdat het leerlingenaantal is toegenomen en de 
vergoedingsbedragen zijn verhoogd. 
In 2016 is groeibekostiging ontvangen voor 20 leerlingen over de periode januari tot en met februari, 
voor 45 leerlingen over maart en 61 leerlingen over de periode april tot en met juli. In 2015 is 
groeibekostiging ontvangen voor 19 leerlingen over de periode april tot en met juli. 
De vergoeding voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid is met ingang van het schooljaar 2015-2016 
aanmerkelijk verhoogd, waardoor voor dit onderdeel meer ontvangen is dan begroot en dan in 2015. 
De vergoeding voor de prestatiebox is met ingang van het schooljaar 2016-2017 verhoogd, waardoor 
voor dit onderdeel meer ontvangen is dan begroot en dan in 2015. 
De vergoedingsbedragen van het samenwerkingsverband zijn met terugwerkende kracht verhoogd en 
ook is van het oude samenwerkingsverband nog een uitkering van de reserves van € 15.000 ontvangen. 
De loonkostensubsidie OOP is met ingang van 1 augustus 2015 gestopt. 
De subsidies voor de lerarenbeurs en van het leraren ontwikkelfonds waren niet begroot. In 2015 is een 
subsidie voor de lerarenbeurs ontvangen. 
In 2016 is voor het schooljaar 2015-2016 op 1 februari en op 1 juni voor 4 leerlingen subsidie ontvangen 
voor de 1e opvang van vreemdelingen. De subsidie wordt ontvangen voor 3 maanden en eveneens is 
een eenmalig bedrag ontvangen. Een en ander was niet begroot. 
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De vergoeding voor materiële instandhouding is hoger dan in 2015 door de groei van het aantal 
leerlingen en de verhoging van de vergoedingsbedragen.  
 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen betreft een vergoeding voor ID-banen. Aangezien het elk jaar onzeker 
is of de vergoeding toegekend wordt, is er in de begroting geen rekening mee gehouden. 
 
Overige baten 
De overige baten zijn niet begroot en zijn hoger dan in 2015. Voor een deel heeft dat te maken met het 
feit dat de mutaties op de schoolrekeningen meer uitgesplitst moeten worden, waardoor er meer baten, 
maar ook meer lasten zijn. De belangrijkste verschillen met de begroting en met 2015 zijn; 
 

Verschil ten opzichte van Begroting 2015 

   
Detacheringen 32.000 32.000 

Premiedifferentiatie 3.000 -10.000 

LGF via derden 35.000 35.000 

CHE OIDS 60.000 39.000 

CHE samenwerkende lerarenopleiding 12.000 -3.000 

SWV Zeeluwe vacatiegelden 1.000 -1.000 

Vierslagleren 4.000 -4.000 

Pionierssubsidie 2.000 0 

Ontslagvergoeding + kosten 2014 0 -9.000 

Marnix Academie 5.000 4.000 

Diverse personeelsopbrengsten 0 -1.000 

Ouderbijdragen 45.000 45.000 

Huur en medegebruik 6.000 6.000 

Mutaties schoolrekeningen 51.000 24.000 

Alliander stroomstoring 1.000 1.000 

Diverse materiële opbrengsten 2.000 1.000 

 259.000 159.000 

 
De detacheringsvergoeding is ontvangen van St. Grafisch Lyceum Utrecht. Van Bartimeüs en de Auris 
groep zijn vergoedingen ontvangen voor de begeleiding van zorgleerlingen. De vergoedingen van de 
Christelijke Hogeschool Ede zijn hoger dan in 2015. De ontslagvergoedingen en de daarmee verband 
houdende kosten van 2014 waren uiteindelijk € 9.000 lager waardoor er in 2015 een opbrengst was. De 
ouderbijdragen die op schoolrekeningen binnenkomen, moeten apart verantwoord worden. Hier staan 
ook kosten tegenover. De huur en medegebruik vergoedingen die op de schoolrekeningen 
binnengekomen zijn, moeten apart verantwoord worden. De mutaties op de schoolrekeningen werden 
in 2015 gesaldeerd. Vanaf 2016 moet dit meer uitgesplitst verantwoord worden. De meeste nu nog 
overblijvende mutaties hebben te maken met overblijfgelden, zendingsgeld e.d. In verband met een 
stroomstoring in de zomer heeft de netbeheerder Alliander een vergoeding overgemaakt aan de 
getroffen scholen (m.u.v. de Margrietschool).  
 
Personele lasten 

De salarissen zijn met ingang van 1 juli 2016 met 3.8% verhoogd en heeft er ook een eenmalige uitkering 
plaatsgevonden ter compensatie van de periode januari tot en met juni. De gemiddelde formatieve inzet 
is in 2016 hoger dan in 2015. De lonen en salarissen zijn iets hoger dan begroot en hoger dan in 2015. 
De niet salaris gebonden lasten zijn een stuk hoger dan begroot en dan in 2015. Dit betreft met name 
personeel niet in loondienst, kosten uitbesteding derden en dotatie jubileumvoorziening. Deze waren 
niet begroot en in 2015 was er een lagere dotatie.  
 
Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten zijn iets hoger dan begroot en dan in 2015. De afwijkingen ten opzichte van de 
begroting betreffen met name de afschrijvingslasten in inventaris en apparatuur. In 2015 is daar fors in 
geïnvesteerd. 
 
Huisvestingslasten 
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De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot en dan in 2015. De grootste verschillen ten opzichte van 
de begroting zitten voornamelijk in onderhoud, energie en schoonmaakkosten. De onderhoudskosten 
zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2015. De energielasten zijn lager dan begroot en iets hoger dan 
in 2015 door de lagere eindafrekeningen. De schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot en dan in 2015. 
Dit komt voornamelijk door de gewijzigde gebouwensituatie van De Klokbeker. De schoonmaakkosten 
van het gebouw De Wissel waren niet begroot en in 2015 waren daarvoor nog nauwelijks kosten. 
 
 
Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn een stuk hoger dan begroot en dan in 2015. Voor een groot deel heeft 
dat te maken met het feit dat de mutaties op de schoolrekeningen meer uitgesplitst moeten worden, 
waardoor er meer baten, maar ook meer lasten zijn.  
De lasten voor administratie- en beheerslasten zijn lager dan begroot, maar hoger dan in 2015, 
voornamelijk door de lagere uitgaven voor bestuurs- en managementondersteuning. De kosten voor 
onderhoudsbeheer waren niet begroot. Ten opzichte van de 2015 zijn vrijwel alle kosten gestegen, of 
gelijk gebleven. De kosten van de Bedrijfsgezondheidszorg zijn gedaald.  
De lasten voor leer- en hulpmiddelen zijn iets hoger dan begroot en hoger dan in 2015.  De kosten voor 
met name ICT nemen toe.  
Bij de overige lasten is aanmerkelijk meer uitgegeven dan begroot en dan in 2015. Dat komt grotendeels 
doordat de mutaties van de schoolrekeningen meer uitgesplitst moeten worden. Met name voor 
buitenschoolse c.q. bijzondere activiteiten en overblijven zijn daardoor meer kosten geweest, maar daar 
staan ook inkomsten tegenover. De wervingskosten zijn hoger dan begroot en dan in 2015. De 
reproductiekosten zijn een stuk lager dan begroot en dan in 2015 door een nieuw contract. 
 
Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn een stuk lager dan begroot, maar hoger dan in 2015. De rente 
inkomsten zijn € 2.000 hoger dan begroot, maar € 22.000 lager dan in 2015. In het resultaat zit een 
negatief bedrag van € 17.000 (2015: € 52.000) aan gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen. 
De financiële lasten inclusief de kosten van beleggingen zijn € 3.000 hoger dan begroot, maar vrijwel 
gelijk aan 2015.  Het resultaat op de liquide middelen en beleggingen bedraagt 0,6% (2015: 0,2%). Het 
gemiddeld uitstaand vermogen is € 550.000 hoger dan in 2015. 
 
 

Investeringen en financieringsbeleid 

 
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van die 
investeringen waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. Gezien de liquide positie van de 
stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2016 
zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd. Jaarlijks wordt het meerjareninvesteringsplan bijgesteld. 
De investeringen in huisvesting zijn betaald vanuit de gemeentelijke subsidies of uit de 
onderhoudsvoorziening. 

 
Toekomstparagraaf 
 
De meerjarenbegroting vertoont elk jaar een positief resultaat.  
 

Kengetallen       
  Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2015 2016 2016 2017 2018 2019 

         

Aantal leerlingen 1 oktober 1.263 1.260 1.232 1.234 1.169 1.121 

         

Personele bezetting in fte        

per 31 december        

Bestuur / management 7,26 6,00 5,43 5,74 5,74 5,74 

Personeel primair proces 61,29 66,63 63,43 63,29 60,85 60,59 

Ondersteunend personeel 3,46 3,61 3,42 3,32 3,32 3,00 

Totaal personele bezetting 72,02 76,24 72,28 72,35 69,92 69,34 
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In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling van het leerlingenaantal. Daardoor lopen 
de inkomsten terug. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de personele bezetting om kwalitatief 
goede leerkrachten te binden, omdat op termijn een aantal personeelsleden af zal vloeien wegens 
pensionering. In de begroting is wel rekening gehouden met een daling van de formatie door 
pensionering, vermindering van de taakomvang en het niet verlengen van tijdelijke contracten. 
Afhankelijk van de werkelijke leerlingenaantallen en inkomsten kan de formatie bijgesteld worden. 
 

Balans      

Activa Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose 

  31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

        

Gebouwen 271.276 247.548 223.820 200.092 176.364 

Materiële vaste activa 703.167 620.464 511.763 465.871 430.044 

Financiële vaste activa 2.321.742 2.368.254 2.368.254 2.368.254 2.368.254 

Totaal vaste activa 3.296.185 3.236.266 3.103.837 3.034.217 2.974.662 

        

Vorderingen 452.608 420.073 420.000 420.000 420.000 

Liquide middelen 547.541 1.163.296 1.380.343 1.735.619 1.895.801 

Totaal vlottende activa 1.000.149 1.583.369 1.800.343 2.155.619 2.315.801 

        

Totaal activa 4.296.334 4.819.635 4.904.180 5.189.836 5.290.463 

      
 
 
 
 
 
 
 
      

      

Passiva Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose 

  31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

        

Algemene reserve 998.397 1.433.834 1.540.786 1.723.442 1.694.069 

Bestemmingsreserve (privaat) 2.420.995 2.434.582 2.416.167 2.449.167 2.482.167 

Statutaire reserves 227 227 227 227 227 

Totaal eigen vermogen 3.419.619 3.868.643 3.957.180 4.172.836 4.176.463 

        

Voorzieningen 298.761 358.444 357.000 427.000 524.000 

Kortlopende schulden 577.954 592.548 590.000 590.000 590.000 

        

Totaal passiva 4.296.334 4.819.635 4.904.180 5.189.836 5.290.463 

 
 
In de begroting is ervan uit gegaan dat er minder geïnvesteerd wordt dan afgeschreven. Voor de 
komende drie jaren worden investeringen verwacht van € 168.000 en afschrijvingen van € 429.000. 
Daardoor dalen de materiële vaste activa. De financiële vaste activa zijn gelijk gelaten. De vorderingen 
zijn gelijk gelaten aan de stand ultimo 2016.  De liquide middelen, die als sluitpost zijn berekend, nemen 
toe voornamelijk door de positieve resultaten, de toename van de voorzieningen en doordat de 
investeringen lager zijn dan de afschrijvingen. 
Door de begrote positieve resultaten stijgt het eigen vermogen. De voorzieningen zijn in 2017 ongeveer 
gelijk aan 2016 omdat de verwachte onttrekkingen vrijwel gelijk zijn aan de dotaties. In de jaren daarna 
zijn de verwachte onttrekkingen lager dan de dotaties waardoor de stand van de voorzieningen stijgt. 
De kortlopende schulden zijn ongeveer op het niveau van 2016 gelaten. 
Door dit alles neemt het balanstotaal toe. 
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Staat van baten en lasten      

            

  Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2016 2016 2017 2018 2019 

Baten       

Rijksbijdragen OCenW 6.560.065 6.196.432 6.293.207 6.189.813 5.967.480 

Overige overheidsbijdragen 4.285 0 0 0 0 

Overige baten 259.995 0 0 0 0 

Totaal baten 6.824.345 6.196.432 6.293.207 6.189.813 5.967.480 

        

Lasten       

Personele lasten 4.990.201 4.836.932 4.949.426 4.822.587 4.820.548 

Afschrijvingen 192.050 190.385 180.679 128.420 120.155 

Huisvestingslasten 515.077 500.150 512.100 512.100 512.100 

Overige instellingslasten 697.185 597.450 595.465 544.050 544.050 

Totaal lasten 6.394.513 6.124.917 6.237.670 6.007.157 5.996.853 

            

Saldo baten en lasten 429.832 71.515 55.537 182.656 -29.373 

        

Financiële baten 60.729 50.000 50.000 50.000 50.000 

Financiële lasten 41.540 13.000 17.000 17.000 17.000 

Totaal financiële baten en lasten 19.189 37.000 33.000 33.000 33.000 

        

Nettoresultaat 449.021 108.515 88.537 215.656 3.627 

            

 
De rijksbijdragen dalen als gevolg van de daling van het aantal leerlingen. In 2016 is rekening gehouden 
met een bedrag van € 70.000 voor de academische opleidingsschool. Inmiddels zijn de 
vergoedingsbedragen verhoogd, maar daar kon bij het opstellen van de begroting nog geen rekeningen 
mee gehouden worden. De hogere inkomsten leiden echter ook tot hogere lasten. Geen rekening is 
gehouden met de overige overheidsbijdragen. In 2016 is een bedrag ontvangen voor ID-banen, maar 
het is onzeker of deze vergoeding ook in 2107 verstrekt wordt. Eveneens is in de begroting geen 
rekening gehouden met overige baten. Inmiddels is bekend dat de inkomsten en de uitgaven die via de 
schoolrekeningen lopen niet gesaldeerd, maar gespecificeerd in de exploitatie opgenomen moeten 
worden. Daardoor zal de realisatie sterk afwijken. Tegenover deze inkomsten staan dan ook uitgaven. 
De personele lasten nemen af voornamelijk door de vermindering van de formatie en door een 
veranderde opbouw van het personeelsbestand. De afschrijvingslasten nemen af door de lagere 
verwachte investeringen. De huisvestingslasten zijn vrijwel gelijk aan de realisatie van 2016. De overige 
instellingslasten liggen in 2016 iets onder de begrotingsbedragen van 2016, maar een stuk lager dan 
de realisatie van 2016. In de begroting van 2016 is nog rekening gehouden met uitgaven voor de 
Academische Opleidingsschool. Vanaf 2017 is dit niet meer begroot, maar ook niet bij de inkomsten. 
Wel is in 2017 een extra bedrag van € 51.000 begroot voor advies en ondersteuning Goed bestuur ten 
laste van de private middelen. In de begroting is geen rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven 
die via de schoolrekeningen lopen. Inmiddels is bekend dat de inkomsten en de uitgaven die via de 
schoolrekeningen lopen niet gesaldeerd, maar gespecificeerd in de exploitatie opgenomen moeten 
worden. Daardoor zal de realisatie sterk afwijken. 
De financiële baten zijn gelijk aan de begroting van 2016. De financiële lasten zijn verhoogd in verband 
met hogere kosten van het beleggingsbeheer. Met koersverschillen is geen rekening gehouden. 
 
 
Treasuryverslag 
De stichting heeft eind 2012 een treasurystatuut opgesteld en vastgesteld. De Stichting maakt in haar 
bedrijfsvoering en in het treasurystatuut een verschil tussen publieke en private middelen. Het 
treasurystatuut voldoet aan de eisen met betrekking tot de Regeling beleggen en belenen 2010. Het 
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uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden 
besteed. 
Begin 2017 is een nieuw treasurystatuut opgesteld waarin wederom in de bedrijfsvoering een verschil 
gemaakt wordt tussen publieke en private middelen. Het nieuwe treasurystatuut voldoet aan de eisen 
met betrekking tot de Regeling beleggen en belenen zoals die per 1 juli 2016 van toepassing is. Het 
resultaat op de liquide middelen en beleggingen bedraagt in 2016 0,6% (2015: 0,2%). 
 
 
Risicomanagement 

Het risicomanagement bestaat uit diverse onderdelen. Zo worden bijvoorbeeld maandelijks financiële 
overzichten van de scholen versterkt door het administratiekantoor en deze worden besproken. Het 
bestuur ontvangt op de bestuursvergadering een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen op 
het gebied van onderwijs, personeel, financiën en samenwerkingsverband. Het leerlingenaantal wordt 
nauwlettend gevolgd en daarom is een aantal jaren bij de formatievaststelling personeel in het RDDF 
geplaatst. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 was dit niet meer nodig. Met ingang van 2015 is 
overgegaan tot het toedelen van de budgetten aan de scholen op basis van T-0. Het verzuim e.d. van 
het personeel wordt nauwlettend gevolgd. De vorm van de managementrapportages zal de komende 
tijd verder uitgewerkt worden: 
 
Als belangrijkste risico's worden gezien: 

- Ontwikkeling leerlingenaantal 

Deze worden nauwlettend gevolgd. In verband met de verwachte daling van het aantal leerlingen is met 
ingang van 2015 bij het toedelen van de budgetten uitgegaan van T-0, zodat eerder ingespeeld wordt 
op de vermindering van de inkomsten. 

- De invoering van de Wet werk en zekerheid 

Door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke vervangingen te realiseren door de verplichtingen 
die ontstaan nadat iemand een paar keer heeft ingevallen. Inmiddels heeft er een verruiming 
plaatsgevonden voor wat betreft de piekperiode gedurende de wintermaanden.  

- De onderwijsparagraaf in het nieuwe regeerakkoord 

In verband met de lopende onderhandelingen voor een nieuw kabinet, is er onduidelijkheid met 
betrekking tot de (extra) middelen die beschikbaar zijn voor het onderwijs. 

- Leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 

Van de personeelsleden is 40% 55 jaar of ouder, terwijl slechts 22% jonger dan 35 jaar is. Aangezien 
op termijn een grote groep personeelsleden zal uitstromen, wordt er geïnvesteerd in het aantrekken van 
kwalitatief goed personeel. Het percentage 55 jaar en ouder is slechts iets gestegen namelijk van 39% 
naar 40%. Het percentage jonger dan 35 jaar is al toegenomen van 18% eind 2015 naar 22% eind 2016.  
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