


Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2016 VCPO Noord-Groningen (41261)

- 2 -

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Voorwoord 3

Hoofdstuk 2 – Instellingsgegevens 5

Hoofdstuk 3 – Missie en visie 7

Hoofdstuk 4 – Speerpunten van het gevoerd beleid 8

 4.1 Werken aan goed bestuur 9

 4.2 Werken aan identiteit 10

 4.3 Werken aan externe presentatie 10

 4.4 Werken aan onderwijs en opbrengsten 11

 4.5 Werken aan personeelsbeleid 21

 4.6 Werken aan ICT 29

 4.7 Werken aan financieel beleid 31

Hoofdstuk 5 – Financieel beleid 32

 5.1 Gevoerd financieel beleid 32

 5.2 Analyse financieel resultaat 32

 5.3 Treasury- en financieringsbeleid 38

Hoofdstuk 6 – Continuïteitsparagraaf 39

 6.1 Meerjarenbegroting 2016 40

 6.2 Risicoparagraaf en Rapportage aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem 43

 6.3 Verslag van de Raad van Toezicht (toezichthouder) 45

Bijlagen

Bijlage 1: Prestatie box: verslag van activiteiten en financiële verantwoording
Bijlage 2: Jaarrekening 2016



Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2016 VCPO Noord-Groningen (41261)

- 3 -

1. Voorwoord

Voor u ligt het bestuursjaarverslag van de VCPO Noord-Groningen (VCPO N-G) over 2016.
Met genoegen bieden wij u dit verslag aan.
Met dit bestuursjaarverslag wil het bevoegd gezag van de VCPO N-G verticaal verantwoording
afleggen naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de (G)MR.

Ons motto voor de komende jaren is: ‘Samen op weg naar duurzame kwaliteit’. ‘Samen’ geldt zowel
binnen onze eigen organisatie als daarbuiten. ‘Op weg’ geeft aan dat we de route hebben
uitgestippeld voor de komende jaren, met meetbare ijkpunten voor onderweg. ‘Duurzame kwaliteit’
spreekt voor zich: onze inspanningen moeten leiden tot een goede onderwijskwaliteit – nu én in de
toekomst. Want goed onderwijs voor de kinderen in onze regio, dat is waar we het uiteindelijk
allemaal voor doen.
In dit Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 treft u voor de verschillende beleidsterreinen de
voornemens voor de komende jaren aan. Het plan is tot stand gekomen met medewerking van
schooldirecteuren, stafmedewerkers, GMR en RvT van de VCPO N-G. Het beleidsplan geeft de koers
aan die de scholen van de VCPO N-G de komende jaren willen varen. Deze notitie is bedoeld om
richting te geven aan de schoolontwikkeling, zodat de scholen hun eigen koers binnen deze kaders
kunnen bepalen.

Het doel van het jaarverslag van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien
dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een
instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-
financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag
van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De
jaarstukken gaan vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Als VCPO N-G staan wij voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. De bij onze vereniging
aangesloten scholen worden gestimuleerd een eigen profiel te ontwikkelen, binnen het
gemeenschappelijk verenigingskader en uitgaande van gedeelde normen en waarden zoals we die
hierna beschrijven.
Daarbij streven we wel naar ‘eenheid in verscheidenheid'. Alle scholen zijn zichzelf, maar maken wel
levend onderdeel uit van de grotere lerende organisatie (het verenigingsverband) waarin het delen
en vergroten van kennis en ervaring gestimuleerd worden. Wij hebben daarbij respect voor elkaars
pedagogische en didactische identiteit.

Onze droom is dat leerlingen maximaal worden uitgedaagd om zich - binnen de context van hun
vermogen - cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot maatschappelijke burgers. We willen
hieraan bijdragen door middel van goed onderwijs waarin competente leerkrachten de
leercapaciteiten van leerlingen optimaal exploreren, waardoor ieder kind uitstroomt naar een school
voor Voortgezet Onderwijs die het beste bij hem of haar past. Wij willen als organisatievorm en
inhoud geven aan opbrengstgericht werken, passend- en waardengericht onderwijs, aansluitend bij
de missie en visie van onze vereniging en scholen. Daarnaast streven we naar een goede
samenwerking met ouders. Om deze droom te verwezenlijken is het van belang visiegericht,
omgevingsbewust en strategisch te kunnen denken en handelen en organisatiebewust te zijn en
tegelijkertijd vanuit de samenhang tussen de vier genoemde punten te acteren. Onderwijs is werken
met je hoofd, hart en handen.
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Deze missie kleurt de manier waarop we aankijken tegen het onderwijs, de organisatie, het
personeel, de huisvesting en de financiën. De VCPO N-G realiseert zich dat de scholen onderdeel
vormen van de samenleving die sterk in beweging is. Diverse trends zijn van invloed op de manier
waarop we de koers uitzetten, immers onze kinderen worden voorbereid op de (toekomstige)
maatschappij. In die zin staan wij midden in de samenleving.

Wij zijn er voor alle kinderen als de ouders kiezen voor Christelijk Onderwijs. De christelijke waarden,
zoals rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naaste
en naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar. De VCPO N-G is een
transparante organisatie, met een heldere rolverdeling tussen de geledingen, ieder met eigen taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder kent de VCPO N-G heldere informatie- en
besluitvormingsprocedures. De communicatie binnen en tussen de geledingen wordt inhoudelijk
gekenmerkt door een cultuur van onderlinge samenwerking met respect voor iedere persoon en de
positie van die persoon.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van het bestuursjaarverslag. Van dit verslag bestaat ook een
digitale versie. Deze kunt u vinden op onze website www.vcpong.nl

S. van der Wal
Directeur Bestuurder
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2. Instellingsgegevens

Naam bevoegd gezag: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord-Groningen
Nummer bevoegd gezag: 41261
Juridische structuur: Vereniging
Kernactiviteiten: Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs.
Werkgebied: Het werkgebied van de Vereniging omvat de gemeenten Bedum,

Eemsmond, De Marne, Winsum en Ten Boer.
Organisatiestructuur:
De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering, een Raad van Toezicht en een College van
Bestuur. De door de Algemene Ledenvergadering benoemde Raad van Toezicht bestaat in het
verslagjaar uit 4 personen. Het College van Bestuur wordt gevormd door de Directeur Bestuurder. Hij
voert het dagelijks bestuur over de vereniging en de scholen. Het kantoor van de Vereniging en de
Bestuurder is gevestigd in Winsum. De vereniging hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad.

De vereniging beheert 16 scholen. Iedere school wordt geleid door een schoolleider die één of meer
scholen onder zijn of haar directe aansturing heeft. De bij de structuur behorende verdeling van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn vastgelegd in nieuwe statuten voor de
vereniging en in een nieuw bestuurs- en managementstatuut. Ouders en personeelsleden hebben op
schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden en op bovenschools niveau via de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het organogram van de VCPO N-G ziet er als
volgt uit:

Als besturingsfilosofie is gekozen voor een uitwerking van het Policy Governance model (vrijheid in
verbondenheid) van John Carver. De verbondenheid uit zich in het feit dat de VCPO N-G:

 een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit
en schoolontwikkeling;

 een goede werkgever is voor zijn medewerkers;

 bedrijfseconomische synergie realiseert;

 een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten.

Algemene
Ledenvergadering

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Directie school Directie school Directie school

Bestuurskantoor

Team Team Team

GMR

Directie school

Team
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De vrijheid van scholen is gelegen in:

 de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoud wordt gegeven binnen
de statutaire grenzen;

 de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het leidende onderwijsconcept en de na te streven
onderwijsontwikkeling;

 de positionering van de school in de lokale onderwijsomgeving;

 integrale management binnen de vastgestelde kaders.
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3. Missie en Visie

Missie
De VCPO N-G biedt christelijk en passend onderwijs in onze regio. Wij staan midden in de
samenleving en geven elk kind de ruimte om op eigen wijze de wereld te leren ontdekken. In één zin
is onze missie: Leer je wereld ontdekken.

Visie
De scholen van de VCPO N-G zijn niet alleen leergemeenschappen, maar ook leefgemeenschappen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van een groter geheel en zich hier ook
medeverantwoordelijk voor voelen.

Bij de VCPO N-G delen we de christelijke grondslag, maar iedereen geeft hieraan zijn eigen invulling.
Wij zijn er voor alle kinderen als de ouders kiezen voor christelijk onderwijs. Op de scholen van de
VCPO N-G is aandacht voor de christelijke feestdagen vanzelfsprekend. We beginnen de dag met een
gebed en vertellen regelmatig een Bijbelverhaal. Maar de christelijke identiteit blijkt vooral uit de
manier waarop wij kinderen tegemoet treden. De christelijke waarden, zoals respect,
rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naasten en
naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar.

Respect en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in onze christelijke levensvisie. Passend onderwijs is
voor ons dan ook geen nieuwe aanpak die door politici is bedacht, maar een benadering die naadloos
aansluit bij onze visie. Ieder kind is anders, ieder kind verdient het gezien te worden. Wij werken
vanuit het hart en gaan uit van wat kinderen kunnen en niet van wat zij niet kunnen.
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4. Speerpunten van het gevoerde beleid

Beleid en strategie
In de hele cyclus van beleidsplanning en controle en bij het afleggen van verantwoording over onze
activiteiten en de daarmee behaalde resultaten maken wij gebruik van het INK-model.

De focus in ons strategische beleidsplan (2015-2019) ligt op de volgende speerpunten:
- Behoud en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit;

Alle scholen van de VCPO N-G bieden goed onderwijs en hebben een basisarrangement door de
inspectie vastgesteld. Dat stemt tevreden, maar is geen reden tot achteroverleunen: als lerende
organisatie blijven wij altijd streven naar een verdere verbetering van ons onderwijs.

- Goed werkgeverschap: personeel professionaliseren en vitaal houden;
Van leerkrachten wordt steeds meer gevraagd. Dat maakt het cruciaal dat zij goed zijn opgeleid en
goed worden begeleid. Dat is één van de redenen waarom wij al eerder zijn gestart met eigen VCPO-
academie. Daarnaast hebben wij veel aandacht voorgoed werkgeverschap: leeftijdsbewust
personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat leerkrachten ook op hogere leeftijd vitaal voor de klas
staan.

- Identiteit verstevigen en uitdragen;
Het voortbestaan van onze scholen is niet langer vanzelfsprekend. Waar gesproken wordt over
samenwerking of zelfs fusie met scholen van een andere richting, is het van groot belang dat wij
helder voor ogen hebben waar wij voor staan en dit ook overtuigend over het voetlicht kunnen
brengen.

- Werken aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering;
Dalende leerlingaantallen en de decentralisatie van huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van
de scholen plaatsen het bestuur voor financiële uitdagingen. Meer dan ooit is het van belang om te
zorgen voor een duurzaam gezonde bedrijfsvoering. Dat betekent dat we bezuinigen waar het kan
zonder de onderwijskwaliteit aan te tasten, maar ook dat we zoeken naar manieren om extra
inkomsten te genereren.

Wij streven ernaar te werken volgens de volgende zeven basisprincipes:
- Wij zijn proactief (je kiest je eigen gedrag en bent daar ook verantwoordelijk voor)
- Wij denken win-win (bereik het gezamenlijke doel en sta open voor belangen van anderen)
- Wij willen eerst begrijpen (luister onbevooroordeeld om een ander te begrijpen)
- Wij zetten in op talenten (herken je eigen talenten en die van de kinderen en benut ze)
- Wij werken planmatig (houdt overzicht en werk met een doorgaande lijn)
- Wij vinden samen doen beter (gezamenlijk een doel halen, elkaar inspireren en motiveren)
- Wij komen elke dag een stapje verder (het onderwijs blijft in ontwikkeling)

Voorwaarde voor het realiseren van onze missie is het vormen van een professionele
leergemeenschap. In zo’n leergemeenschap leren onderwijsprofessionals in een school duurzaam
individueel en samen, met als doel om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de
leerlingen te verbeteren.
De (lerende) professional is eigenaar van zijn eigen professionele ontwikkeling en kan dit verbinden
aan de koers van de school. Het schoolteam weet het onderwijs te verbeteren door samen te leren
en samen te werken vanuit gedeelde opvattingen over leren en onderwijs. De organisatie biedt
organisatorische, financiële en materiële ondersteuning aan de professionals en teams om samen
een professionele leergemeenschap te vormen. Aspecten als leidinggeven en organisatiecultuur
horen hier ook bij.
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Een professionele VCPO N-G leergemeenschap is te herkennen aan:
- Het team heeft een duidelijk gedeelde visie op onderwijs en het leren van kinderen.
- Leerkrachten onderzoeken hun eigen onderwijspraktijk. De focus ligt op het leren van de leerlingen.
- Transparantie. Kennis wordt gedeeld en men staat open voor nieuwe inzichten.
- Leiderschap van professionals. Iedereen voelt zich verantwoordelijk.
- Samen leren. Dit legt een solide basis voor het bouwen van kennis en vaardigheden.
- Reflectieve dialoog. In gesprek gaan over vragen als ‘waartoe zijn we hier?’ ‘Wat zeggen deze data?’

4.1 Werken aan goed bestuur

In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit:

Naam M/V Functie Benoemd Beëindiging benoeming

J.R. Nicolai M Voorzitter Maart 2013

J. Dusseljee M Lid Maart 2013

F.G.H. Mulder V Lid Juni 2015

H.H. Bakker V Lid April 2016

Gedurende het kalenderjaar 2016 heeft de Raad van Toezicht en de bestuurder zes keer vergaderd
om belangrijke ontwikkelingen in de regio en binnen de eigen organisatie en de voortgang in de
afgesproken beleidsprioriteiten met elkaar te bespreken. Naast de statuten van de vereniging en het
bestuurs- en managementstatuut is het meerjaren strategisch beleidsplan (2015-2019) een
belangrijk document in de verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dit plan en
de daaraan gekoppelde jaarplannen, actieplannen en begrotingen vormen immers het
toetsingskader voor de Raad van Toezicht.

De items die u in dit jaarverslag aantreft zijn ook de belangrijkste items die in het afgelopen jaar
onderwerp van overleg of besluitvorming van de Raad van Toezicht zijn geweest.
In 2016 heeft de Raad van Toezicht zich beziggehouden met de verdere professionalisering van de
Raad.
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4.2 Werken aan identiteit

De komende jaren willen we onze christelijke scholen nog beter op de kaart zetten, zodat ouders een
bewuste keuze voor onze scholen kunnen maken. We dragen uit dat we staan voor christelijk
onderwijs, dat we een lerende gemeenschap zijn en dat passend onderwijs naadloos aansluit bij onze
visie.

Identiteit was in 2016 een belangrijk gespreksonderwerp op zowel directieniveau als in alle
schoolteams.
In dit jaar is er, aan de hand van de uitkomsten van de tweedaagse scholing identiteit, een document
“Identiteit en beleid” opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we invulling geven aan onze Christelijke
identiteit en hoe we de hieruit volgende waarden en normen bespreken in de schoolteams. Wij
maken plannen om nog beter dan nu uit te dragen waar wij voor staan. Tevens is er gewerkt aan een
stappenplan met aandachtspunten voor het waarborgen van de christelijke identiteit op zowel onze
samenwerkingsscholen (Zoutkamp en Zuidwolde) als op onze andere scholen.

Om de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs te waarborgen in een tijd van dalende
leerlingenaantallen, hebben we ook in 2016 voortdurend de mogelijkheden voor samenwerking met
partners in de regio verkend. Identiteit is en blijft steeds een belangrijk aandachtspunt bij deze
gesprekken.

Naast contacten en samenwerking met de gemeenten en de provincie is er regelmatig contact over
de ontwikkelingen en de gevolgen van krimp met de schoolbesturen. Zo hebben wij contacten
onderhouden met Noordkwartier, het schoolbestuur Lauwers & Eems en het schoolbestuur
Marenland. Ook de komende jaren zullen wij actief blijven zoeken naar nieuwe initiatieven op dit
terrein en kunnen we onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die op ons af komen. Een heel
goed voorbeeld hiervan is te lezen op de website www.vangoednaargoud.nu

4.3 Werken aan externe presentatie

Als VCPO N-G willen wij bekend staan als een vereniging die modern, toegankelijk, kwalitatief
hoogwaardig onderwijs biedt voor elk kind. Faciliteiten, zoals huisvesting, ICT en andere
voorzieningen moeten adequaat zijn, eigentijds en aansluiten op de eigen identiteit. Wij willen ons
profileren als maatschappelijk geëngageerde organisatie en spelen – waar mogelijk en wenselijk -
met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties en andere partijen in op actuele ontwikkelingen in
de (lokale) samenleving.

Binnen onze eigen locaties in Bedum, Uithuizermeeden, Leens, Sauwerd, Ten Boer, Ten Post en op de
Borgschool in Winsum is er buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd. Daarnaast hebben wij ervoor
gezorgd dat er op iedere locatie zowel voorschoolse als tussen schoolse opvangmogelijkheden (VSO
en TSO) voor de leerlingen zijn. Mede op verzoek van de verschillende gemeenten krijgt de voor en
vroegschoolse educatie (VVE) en de samenwerking tussen peuterspeelzalen en de basisscholen
nieuwe impulsen.

Als VCPO N-G worden wij gekend in de regio. De professionaliteit die wij uit willen stralen, moet ook
tot uitdrukking komen in onze interne en externe communicatie. Naast een geactualiseerd
communicatieplan beschikken alle scholen en de vereniging over een representatieve, up to date
website. In de regionale en provinciale pers en ook via de sociale media is er geregeld aandacht

geweest voor de activiteiten van de scholen en de vereniging.
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4.4 Werken aan onderwijs en opbrengsten

4.4.1 Onderwijskundige Ontwikkelingen
In het Strategisch Beleidsplan (STB) heeft de VCPO N-G het behoud van een goede onderwijskwaliteit
en een verdere verbetering ervan zich ten doel gesteld. Dit heeft zich toegespitst op de sociaal
emotionele ontwikkeling, het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen, het uitvoeren van
audit onderzoeken, de verdere uitwerking van Passend Onderwijs en het omgaan met de verschillen
tussen leerlingen qua leren en gedrag.

In 2016 heeft de onderwijskundige ontwikkeling in het teken gestaan van een verdere uitwerking van
het kwaliteitsbeleid. In dit verband heeft de focus gelegen op het zicht krijgen op de
onderwijskwaliteit van de scholen. Het beleid rond het auditeren van scholen, de rapportages rond
de opbrengsten van het onderwijs, de gesprekkencyclus (klassenbezoeken en reflectiegesprekken) en
het systeem van ondersteuning en begeleiding is het afgelopen jaar ontwikkeld of verder uitgewerkt
en vastgesteld.

In het kader van Passend Onderwijs is veel aandacht besteed aan de stipte uitvoering van de
ondersteuningsroute en is middels een scan de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen
bepaald.
Tevens is de verscheidenheidsindex van de verschillende groepen op de scholen door een
ijkinstrument vastgesteld. Genoemde index is één van de indicatoren die meewegen bij het
toekennen van extra middelen vanuit het budget Passend Onderwijs.

Naast de aandacht voor de kwaliteitszorg is de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen een
belangrijk item voor de VCPO N-G geweest. In het beleid hieromtrent is vastgesteld dat elke school
binnen de vereniging voor het peilen van de ervaren veiligheid het signaleringsprogramma ‘Zien’
gebruikt.
Verder hanteert elke school een incidentenregistratie, heeft elke school een anti-pestprotocol en
wordt een ontwikkelprogramma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. In dit verband
kunnen enkele scholen als PBS-school, enkele als Vreedzame-school en enkele als KIVA-school
aangemerkt worden. Verder zijn nog een paar scholen zich aan het oriënteren op het
ontwikkelprogramma dat ze willen gaan volgen.

Verder is ‘het omgaan met de verschillen’ tussen leerlingen opgepakt. Er is een pilot gestart waarin
voorzieningen voor de meer- en hoogbegaafde leerling zijn ontwikkeld. Het betreft hier het
compacten van de basisstof, het organiseren van een ‘Plusklas’ in elke gemeente binnen de
VCPO N-G, het didactisch handelen van de leerkracht en de wijze van het op groepsniveau
administreren in de praktijk van alle dag.
De verschillen tussen de leerlingen zijn terug te zien in het onderwijsaanbod, de te geven instructie,
de tijd die leerlingen krijgen en de verwerking van de lesstof. Dat dit proces nog niet is afgerond en
dat dit ook in 2017 nog aandacht blijft vragen is de VCPO N-G duidelijk.

In 2016 zijn voor zowel de leerkrachten van de onderscheiden bouwen in een school als de
directeuren georganiseerd. In deze kringen informeren collega’s elkaar rond zelf gekozen thema’s,
wisselen ze ervaringen uit en vinden ontmoetingen onder vakbroeders en –zusters plaats. Er zijn
kringen georganiseerd rond het kleuterspel, de inzet van ‘Snappet’, de overgang van PO naar VO en
de zeven basisprincipes van Stephen R. Covey. Rond dit laatste thema is voor de directies van de
scholen een twee daagse georganiseerd.
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4.4.2 Kengetallen ten aanzien van leerlingen

a. Leerlingaantallen vanaf 2011 tot en met 2016

In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen vermeld vanaf 2010 (op teldatum 1 oktober):

Leerlingaantallen 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Regenboog Leens 92 82 76 70 71 65

Piramiden Winsum 191 185 170 162 156 154

Borgschool Winsum 84 97 97 104 110 108

H. de Cockschool Ulrum 75 83 79 88 92 92

Meander Sauwerd 65 70 72 72 72 70

Rank Warffum 65 67 64 53 54 52

Ichthus Baflo 114 116 103 93 85 80

Noordkaap Uithuizermeeden 162 163 168 178 175 170

KWA Uithuizen 136 125 119 109 117 106

Ichthusschool Zoutkamp 84 81 77 76 111 106

Regenboog Bedum 295 257 245 235 234 240

’t Groenland Zuidwolde 52 44 47 103 96 96

Haven Onderdendam 37 27 24 20 18 19

Fontein Ten Boer 180 180 165 145 146 135

Wieken Ten Post 54 68 61 62 58 52

De Til Thesinge 51 42 41 44 46 43

VCPO Noord-Groningen 1737 1687 1608 1614 1641 1588

Per 1 januari 2016 zijn de VCPO N-G en de VPCBO-Ten Boer gefuseerd tor één vereniging. Van af dat
moment vallen CBS De Fontein, CBS De Wieken en CBS De Til onder de VCPO N-G.
In 2016 is het aantal leerlingen van de vereniging met 8 leerlingen toegenomen ten opzichte van het
jaar 2015. Een afname van het aantal leerlingen laat zich op acht van de 16 scholen zien. Op vijf
scholen is er sprake van een toename van het aantal leerlingen. Op een drietal scholen is het aantal
leerlingen min of meer gelijk gebleven. De toename van 41 kinderen tussen 2016 en 2017 binnen de
VCPO N-G is toe te schrijven aan de fusie van de scholen in Zuidwolde tot één samenwerkingsschool.
Hierdoor is de verwachte toename al 35 leerlingen.

b. Leerling prognoses
Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het aantal leerlingen binnen de VCPO N-G is er per school
een leerling prognose opgesteld. Deze wordt gemaakt aan de hand van demografische
ontwikkelingen in een bepaald gebied. Het is lastig om een precieze voorspelling te maken van de
leerlingenaantallen, omdat onvoorziene gebeurtenissen en keuzes van ouders niet meegenomen
kunnen worden als variabelen. Prognoses laten een trend zien, waarop toekomstig formatief en
financieel beleid wordt gebaseerd. In het overzicht zijn de cijfers van de prognose in het blauw
gearceerde gedeelte opgenomen. Dit betreft jaren 2017 en 2018. Hierin staan de leerlingenaantallen
die leidend zijn geweest bij het opstellen van de meerjarenbegroting.
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c. Verdeling leerlingen over onder- en bovenbouw
Het aantal leerlingen in de onderbouw bedroeg per 1 oktober 2016 in totaal 746 leerlingen en in de
bovenbouw 902 leerlingen. Sinds 2013 is er een dalende trend in het aantal onderbouwleerlingen te
zien. Dit betekent dat daarmee de inkomsten op termijn ook afnemend zullen zijn. Hiermee moet
met het opstellen van de meerjarenbegroting en het aanstellen van vast te benoemen personeel
rekening gehouden worden.

Op De Piramiden in Winsum, De Ichthus in Baflo, De Regenboog in Bedum, ’t Groenland in
Zuidwolde, De Fontein in Ten Boer en De Wieken in Ten Post is het aantal leerlingen in de
bovenbouw duidelijk groter dan in de onderbouw. Op genoemde scholen is dus op termijn een daling
van het aantal leerlingen te verwachten.
Op De Borgschool in Winsum, De H. de Cockschool in Ulrum is de instroom van onderbouw leerlingen
juist groter dan het aantal leerlingen in de bovenbouw. Hier zal een groei van het aantal kinderen de
komende tijd te zijn waar te nemen.

d. Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs 2014-2015
Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 210 leerlingen naar het voortgezet
onderwijs uitgestroomd. In het overzicht is per school en per schoolsoort aangegeven de verwijzing
van de leerlingen.

VMBO
PRO/
BASIS

VMBO
KADER

VMBO
Theoretisch HAVO VWO

Regenboog Leens 1 2 6 6 1

Piramiden Winsum 3 6 5 2

Borgschool Winsum 1 2 8 6 1
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H. de Cockschool Ulrum 1 1 1 3 2

Meander Sauwerd 1 1 1 1 2

Rank Warffum 2 4 2

Ichthus Baflo 4 3 3 2 2

Noordkaap Uithuizermeeden 1 2 3 7

KWA Uithuizen 3 2 8 5

Ichthusschool Zoutkamp 2 3 2 1 3

Regenboog Bedum 1 7 9 14 3

’t Groenland Zuidwolde 1 1 1

Haven Onderdendam 1 1 1

Fontein Ten Boer 1 5 7 10 6

Wieken Ten Post 1 3 4

De Til Thesinge 1 2 2 1

VCPO Noord-Groningen
17

(8%)
33

(16%)
59

(28%)
71

(34%)
30

(14%)

In onderstaande grafiek zijn per jaar de verwijzingspercentages per schoolsoort aangegeven. Zo is te
zien dat in 2015 naar de havo 26% van de groep 8 leerlingen is gegaan. De percentages moeten op
verenigingsniveau gelezen worden. Het percentage leerlingen dat in 2016 naar de havo of het vwo is
verwezen ligt duidelijk boven de verwijzingspercentages van de jaren 2014 en 2015. De uitstroom
van de leerlingen naar vwo en havo bedroeg in 2016 totaal 48%. Terwijl naar het vmbo 52% van de
leerlingen zijn uitgestroomd.
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4.4.3 Leeropbrengsten

4.4.3.1 Eindopbrengsten

De eindopbrengsten van 2016 laten binnen de VCPO N-G een gunstig beeld zien. Om de
eindopbrengsten vast te stellen gebruiken tien scholen binnen de VCPO N-G de CITO-eindtoets en
zes scholen de IEP-toets. Beide toetsen zijn genormeerd door de onderwijsinspectie, waardoor de
resultaten van beide toetsen uitwisselbaar zijn.

Eindtoets

Beoordeling 2014 2015 2016

Boven de bovengrens 21% 36% 43%

Boven de ondergrens 50% 50% 43%

Onder de ondergrens 29% 14% 13%

In staafdiagram:

Eindopbrengsten per school 2013 – 2016:

VCPO Noord-Groningen 2013 2014 2015 2016

Regenboog Leens 535 535,1 534,6 83,7

Piramiden Winsum 536 538 535,1 81,7

Borgschool Winsum 540 544 542 536

H. de Cockschool Ulrum 541 536,7 533,7 540,8

Meander Sauwerd 538 534,4 533,8 90

Rank Warffum 539 540,9 85 80

Ichthus Baflo 540 525.3 537,6 83

Noordkaap Uithuizermeeden 534 538,2 537,3 532,3

KWA Uithuizen 535 533.2 82 79

Ichthusschool Zoutkamp 531 534,8 74 88
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VCPO Noord – Groningen 2013 2014 2015 2016

Regenboog Bedum 535 535,7 83,5 80

’t Groenland *)Zuidwolde 535 527,1 83 78

Haven Onderdendam 534 534,6 540,2 538

Fontein Ten Boer 538,8 540,2 537,2 540,7

Wieken Ten Post 541 532,8 537 537

De Til Thesinge 537 538,9 539,4 89

*) CBS De Akker

Twee van de zestien scholen hebben in 2016 onder de ondergrens van de inspectie gescoord en
krijgen van de inspectie een Attendering.

4.4.3.2 Tussenopbrengsten op de genormeerde LVS toetsen van het CITO:

In bovenstaand overzicht staan zowel de tussenopbrengsten van zowel de middentoetsen als de
eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem aangegeven. Helemaal bovenaan staan verticaal de namen
van de verschillende scholen. Daaronder zijn de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen,
rekenen en wiskunde en spelling weergegeven.
Met de markering van groene vakjes wordt een onderdeel op een school als voldoende aangegeven.
De andere kleuren spreken voor zich.

Opmerkelijk is dat binnen elk vakgebied er wel groepen zijn die een onvoldoende score. De toets
voor het begrijpend lezen wordt enkel in januari van een schooljaar afgenomen. Over de gehele linie
vraagt dit onderdeel aandacht. Binnen de VCPO-academie is in het cursusjaar 2016-2017 hier een
avond aan gewijd.
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Ook op de andere vakgebieden zijn bepaalde jaargroepen aan te wijzen, die extra aandacht
verdienen. De problemen in de verschillende groepen en met de verschillende onderdelen
manifesteren zich zeer divers. Een school moet zelf bepalen wel onderdeel onder de maat is
gescoord en op welke wijze ze hierin verbetering tracht aan te brengen. Plannen om tot verbetering
te komen worden als acties opgenomen in de schooljaarplannen. Ook kunnen lopende het schooljaar
verbeterplannen worden geformuleerd.

Voor de tussenopbrengsten (zomer en winter 2016) was het beeld als volgt:

Tussenopbrengsten 2016 (16 scholen)

Beoordeling winter zomerwinter

Voldoende 88% 88%

Onvoldoende 12% 12%

In ieder geval worden op alle scholen de volgende toetsen door de inspectie gewaardeerd: technisch
lezen (TL) groep 3 en 4, begrijpend lezen (BL) groep 6 en rekenen en wiskunde (R&W) groep 4 en 6.
De resultaten hierop in 2016:

Domein en groep
Voldoende

winter 2016

Onvoldoende

winter 2016

Voldoende

zomer 2016

Onvoldoende

zomer 2016

TL groep 3 71% 29% 76% 24%

TL groep 4 94% 06% 88% 12%

BL groep 6 65% 35%

R&W groep 4 59% 41% 82% 18%

R&W groep 6 82% 18% 88% 12%
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4.4.3 Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 valt de VCPO N-G onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01.
Dit samenwerkingsverband bestaat uit 36 besturen en beslaat de hele provincie Groningen en
Noorderveld in Drenthe. Het SWV is voor de werkbaarheid opgedeeld in 4 sub regio’s, de VCPO N-G
maakt deel uit van sub regio Noord, waar Lauwers & Eems, Marenland, Noordkwartier de
belangrijkste partners zijn. In het schooljaar 2016 is de werkagenda verder uitgevoerd, de meest
recente informatie vindt u op:
www.passendonderwijsgroningen.nl.

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In kader van Passend Onderwijs is iedere school in bezit te zijn van een SOP welke is toegevoegd aan
het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO 20.01. Het SOP geeft aan in hoeverre de
scholen voldoen aan de basisondersteuning en in op welke manier de school kan voorzien in extra
ondersteuning en wat de ambities zijn van de school om extra ondersteuning te verlenen, eind 2016
is er vernieuwd format verschenen met aangevuld instrumentarium, in 2017 zal dat verder worden
ingevoerd.

Van indiceren naar arrangeren
In het proces toewijzing van extra ondersteuning staat het woord handelingsgericht centraal.
Om te voorkomen dat de vraag ‘Wat is er nodig’ wordt beantwoord met ‘Wat is het aanbod?’ heeft
het SWV voorbeeldarrangementen ontwikkeld die samen een palet vormen. Deze voorbeelden
kunnen fungeren als een handelingswijzer/checklist voor het bepalen van de concrete uitwerking van
de ondersteuningsbehoefte die bijvoorbeeld uit het VPI naar voren is gekomen. Collega’ s met
specifieke expertise op het gebied van cluster 3 en cluster 4-problematiek kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag ‘Wat heeft deze leerling/deze leerkracht/het
team/de ouders nodig. Daarmee ondersteunen zij de basisscholen bij het inrichten en uitvoeren van
een arrangement dat past bij de leerling, de ouders en de school/leraren. Ieder arrangement past in
een matrix die bestaat uit vijf velden (zie schema als voorbeeld). Deze velden zijn ontleend aan het
instrument ‘Indiceren vanuit onderwijsbehoeften’(IVO).
Wat is er nodig?



Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2016 VCPO Noord-Groningen (41261)

- 19 -

Schema:

knoppen Leerling leerkracht schoolteam ouders

Aandacht en tijd

Specifieke deskundigheid

Methoden en materialen en

faciliteiten

Inrichting schoolgebouw

Samenwerking

ketenpartners

Uiteraard worden alleen de vlakken ingevuld die wezenlijk zijn voor het uitvoeren van de extra

ondersteuning omdat zij van invloed zijn op het ontwikkelingsproces van de leerling. De aspecten in

de linker kolom zijn de knoppen waarmee voorbeeldarrangementen op maat kunnen worden

gemaakt. In het verslagjaar zijn naast inzet van personeel (ambulante begeleiding) ook middelen als

Ipads voor dyslecten, softwareprogramma’s en andere hulpmiddelen ingezet.

4.4.4 De ondersteuningsstructuur
Het Bovenschools ondersteuningsteam (BOOT) van de VCPO N-G bestaat uit een orthopedagoog/GZ
psycholoog, een orthopedagoog en een deskundige op het gebied van gedrag. Het BOOT heeft in
2016 weer een veelheid aan vragen beantwoord. Dit team wordt aangestuurd door een directeur
met een taak onderwijs en kwaliteit.
De afgesproken Cyclus Planning en Control voorziet in een tweetal leerling besprekingen door het
BOOT. Tijdens deze gesprekken worden de opbrengsten en het overzicht van leerlingen met
ondersteuningsvragen besproken en wordt er een inventarisatie gemaakt voor verdere acties
omtrent de individuele leerlingen wat betreft onderzoek en begeleiding en ondersteuning van
groepen op gebied van gedrag.

De agenda voor de bespreking ziet er als volgt uit:
- Opbrengstengegevens afzonderlijke groepen
- Wat valt? Hoe zou dat kunnen? Gewenste acties
- Overzicht leerlingen met een ondersteuningsvraag (zorgleerlingen)
- Leerlingbespreking: probleemoriëntatie, analyse van het probleem, advies en vervolg
- Inventarisatie verdere actie (zie onder)
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Inventarisatie verdere acties ondersteuning

01. intelligentie onderzoek
02. onderbouwing individuele leerlijn (vanaf medio groep 6 met bepaling intelligentie)
03. aanvullend didactisch onderzoek en/of advies vervolg
04. aanvraag ambulante begeleiding SEO
05. aanmelding Verwijsindex, aanmelding externe instantie voor zorg
06. overgaan op individuele leerlijn, met deskundigenverklaring
07. aanmelding vergoede dyslexiezorg
08. uitvoeren onderzoek naar dyslexie (vanaf medio groep 6)
09. uitvoeren onderzoek naar dyscalculie (vanaf medio groep 6)
10. arrangement samenstellen (extra ondersteuning)
11. aanvragen TLV via CvA voor SBO / SO
12. extern onderzoek
13. advies / op de hoogte brengen
14. check opstellen OPP

Naar aanleiding van deze inventarisatie vindt er overleg plaats van de interne coördinator met
externe uitvoerders en worden de afgesproken acties vastgesteld. Tussentijdse hulpvragen kunnen
worden ingebracht in het netwerk Intern Begeleiders of via de mail. Voor de extra ondersteuning en
begeleiding van leerlingen wordt ook gebruik gemaakt van de externe begeleiders.

Overzicht uitvoering Bovenschoolsondersteuningsteam:

School NIO-
afname

Dyslexie-
onderzoek

Dyscalculie-
onderzoek

PO / IQ-
afname

TLV
aanvraag

Leerlijn Overleg
IB

Leens 2

Borgschool 2 1

H. de Cock 1 2 1

Meander 9 2 1

Noordkaap 1

Piramiden 1 3

Simonides 1

Bedum 4 5 3 7 1

Baflo 2 1 4 1

Zoutkamp 1 2 1

Haven 1 1

Rank 3 1

Akker 1 1 2

Uithuizen 3 1 2 5 3 2

Fontein 6

De Wieken

De Til

TOTALEN NIO-
afname

Dyslexie-
onderzoek

Dyscalculie-
onderzoek

PO / IQ-
afname

TLV
aanvraag

Leerlijn Overleg
IB

2015-2016
91 24 11 9 35 10 0 2
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4.4.5 Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor klachten is de modelklachtenregeling van de Besturenraad van toepassing. Deze geldt voor alle
bij de school betrokken personen en geledingen. Iedere school is verplicht een vertrouwenspersoon
te hebben die als aanspreekpunt kan dienen en mensen eventueel kan doorverwijzen naar de
onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
Afhandeling van klachten: voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder
onderwijs (GCBO) kan men terecht bij één loket.
Op de website www.gcbo.nl kan men terecht voor informatie over de GCBO, de
(klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de
jurisprudentie. Stichting GCBO.

De vertrouwenspersoon van de VCPO N-G:
Dhr. E. van der Riet, Zoutkamp.
In 2016 is geen gebruik gemaakt van de klachtencommissie en is de vertrouwenspersoon evenmin
ingeschakeld.

4.5 Werken aan personeelsbeleid

4.5.1 Kengetallen met betrekking tot personeel

a. Aantallen mannen/vrouwen en totale formatie
Per 1 januari 2016 is de VCPO N-G gefuseerd met de VPCBO Ten Boer. Het aantal vrouwen bij onze
vereniging is daardoor in 2016 toegenomen tot 160 en het aantal mannen tot 27. De totale formatie
bedroeg in 2016 119 fte (inclusief bapo/seniorenverlof).
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b. Vaste en tijdelijke dienstverbanden
Van de formatie van 119 fte heeft 3% een tijdelijk dienstverband en 97% een vast dienstverband.

c. Leeftijdsopbouw
Medewerkers bij de VCPO N-G zijn verdeeld over alle leeftijdscategorieën. De meeste medewerkers
(32,5%) zijn tussen de 45 en 55 jaar oud. Meer dan helft van onze medewerkers (65,2%) is inmiddels
ouder dan 45 jaar.

d. Functieopbouw
80% van ons personeelsbestand is leerkracht. Het percentage onderwijsondersteunend personeel
bedraagt 10% van de formatie, dat is inclusief de schoolschoonmakers. 10% van onze formatie
betreft directiefuncties.

Soort functie Gemiddelde fte incl. bapo

DIR 12,3

OOP 12,3 (incl. schoonmaakpersoneel)

OP 94,4

Eindtotaal 119

3%

97%

Soort dienstverband

Bepaalde tijd

Onbepaalde tijd

1,2%

21,5%

31,1% 32,5% 32,4%

0,3%
0
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e. Functieverblijftijd en parttime/fulltime werk
Veel medewerkers van de VCPO N-G zijn al lang werkzaam voor onze organisatie: 41% van ons
personeel werkt langer dan 10 jaar bij onze vereniging.

In 2016 hebben 50% van onze medewerkers een parttimebaan. Er zijn evenveel fulltimers, waarbij
onder fulltimers die medewerkers worden verstaan die een baan hebben van 0,8 fte of meer.

f. Functiemix
In 2011 is een start gemaakt met de invoering van de functiemix. Als gevolg daarvan is inmiddels 22%
van onze medewerkers benoemd in een LB-schaal.

17% 3%

7%

32%

41%

Duur dienstverband in FTE

[0 tot 1 jaar]

[1 tot 3 jaar]

[3 tot 5 jaar]

[5 tot 10 jaar]

[10 tot 20 jaar]

50%
50%

Werktijdfactor in FTE

Fulltime

Parttime

78%

22%

Functiemix
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g. Personele lasten
Personele lasten beslaan 82% van de totale lasten van de VCPO N-G. Het gros (60%) van de personele
lasten gaat op aan salariskosten OP. In 2016 was 11% van de personele lasten voor rekening van
salariskosten directie en 6% voor rekening van salariskosten OOP. Vervangingskosten beslaan 9% van
de personeelslasten; 1% wordt besteed aan scholing en opleiding.

82%

3%
4%

11%

Verdeling lasten

VenW 04 Lasten 4.1
Personeelslasten

VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen

VenW 04 Lasten 4.3
Huisvestingslasten

VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten
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2% 1%

2%
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4.5.2 Integraal Personeelsbeleid (IPB)
In 2012 is een start gemaakt met het opnieuw vormgeven van Integraal Personeelsbeleid (IPB). IPB
moet ervoor zorgen dat we onze organisatiedoelen behalen door het ontwikkelen van goed
personeelsbeleid. In ons personeelsbeleid hebben we twee speerpunten: Professionalisering en
Vitaliteit. In 2016 hebben we bij deze speerpunten zes onderwerpen geselecteerd die we m.b.v.
werkgroepen verder uitwerken:

Speerpunten Integraal Personeelsbeleid VCPO NG

1. Professionalisering

Leiderschapsontwikkeling Leiderschapsontwikkeling door
 Visieontwikkeling op de directiestructuur van de toekomst
 Vormgeven van een kweekvijver voor directeuren
 Professionaliseren van directeuren i.h.k.v. het schoolleidersregister

Talentmanagement Aandacht voor talentmanagement door:
 De LB-notitie te herzien
 Vormgeven van bewegingsonderwijs

Personeelsontwikkeling Aan de slag met personeelsontwikkeling/professionalisering door:
 Het verder inrichten van COO7 en de gesprekkencyclus
 Het opstellen van scholingsbeleid incl. budgettering hiervoor

2. Vitaliteit

Werkdruk/inzetbaarheid De inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers vergroten door:
 Invoering van het overlegmodel (cao PO) op een aantal scholen en dit te

verbinden met het onderwerp werkdruk/werkplezier en taakbeleid

Mobiliteit Mobiliteit bevorderen door:
 Het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie (mede in relatie tot RTC

Groningen)
 Medewerkers verantwoordelijk maken voor hun eigen

loopbaanontwikkeling

Verzuimmanagement De VCPO N-G wordt op termijn ‘eigen risicodrager’, we moeten daarop
anticiperen door:
 Versterken van preventief verzuim
 Evalueren van het huidig sociaal-medisch overleg
 De eigen regie van leidinggevenden en medewerkers bij (voorkomen

van) verzuim te vergroten

4.5.3 Formatiebeleid
In ons formatiebeleid anticiperen wij op leerlingenkrimp. Er wordt rekening gehouden met de
onderstaande leerlingenprognose. In deze prognose is rekening gehouden met de fusie van de beide
scholen in Zoutkamp tot de Samenwerkingsschool de Zoutkamperril onder de vlag van de VCPO N-G
per 1-8-2017.

Leerlingenprognose 2017-2020

2017 2018 2019 2020

Totaal leerlingenaantal 1641 1588 1549 1516

Tot 2020 hebben wij een verwachte leerlingenkrimp tot 1516 leerlingen. De consequenties daarvan
voor de formatie zijn in de onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt:

Datum Taakstellingen Vacatureruimte Saldo

01-08-2017 0 fte 1,52 fte 1,52 fte

01-08-2018 -3,46 fte 8,43 fte 4,97 fte

01-08-2019 -5,40 fte 8,26fte 2,86 fte

01-08-2020 -10,39 fte 7,26 fte -3,12 fte

totaal -19,25 fte 25,47 fte 6,23 fte
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Op basis van de bovenstaande tabel is het saldo van de vacatures en taakstellingen 6,23 fte tot en
met kalenderjaar 2020. Ondanks de krimpende leerlingaantallen is er sprake van een flink aantal
vacatures dat moet worden vervuld in de komende jaren. Dit is extra urgent omdat in de
bovenstaande cijfers niet het natuurlijk verloop is verdisconteerd. Ook de formatie van de flexpool
van de VCPO N-G / RTC Groningen (deze bedraagt 4% van de totale formatie van onze organisatie
dus circa 5 fte) is in deze cijfers niet meegenomen. Het werkelijke aantal vacatures zal dus hoger zijn
dan in deze tabel wordt voorzien.

a. Flexpool RTC Groningen
De VCPO N-G maakt sinds 1 augustus 2015 onderdeel uit van het Regionaal Transfercentrum (RTC)
Groningen. Daarin participeren nog 13 andere schoolbesturen uit de regio. Het RTC Groningen
bestaat uit een flexpool en een mobiliteitscentrum. Op dit moment zijn 170 medewerkers in de
flexpool werkzaam, waarvan 7 medewerkers (voor in totaal 4,9 fte) zijn aangesteld bij de VCPO N-G.
Poolers worden dagelijks op een van de 192 scholen van de 14 besturen ingezet.

b. Mobiliteit
Mobiliteit is een gespreksonderwerp bij de ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. Ook wordt
ieder jaar door middel van de Loopbaan- en ambitievragenlijst aan medewerkers gevraagd of zij in
aanmerking willen komen voor een functie op een andere school. In 2016 zijn 11 medewerkers op
een andere school gaan werken.

4.5.4 Ziekteverzuim

a. Verzuimpercentage
Het ziekteverzuim bij de VCPO N-G bedroeg in 2016 5,2% terwijl het verzuim in 2015 nog 5,6%
bedroeg. De landelijke verzuimcijfers over 2016 zijn nog niet bekend, maar zullen naar verwachting
rond de 6% liggen.

Verzuimpercentages VCPO NG 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

VCPO Noord-Groningen 6,9 6,1 7,8 5,6 5,2

Verzuimpercentages landelijk PO 2013-2015 (bron: Vervangingsfonds)

2013 2014 2015

Onderwijzend personeel in het PO 6,5 6,0 6,3

Ondersteunend personeel in het PO 6,7 5,8 6,1

In 2016 heeft met name de leeftijdscategorie boven de 55 jaar een groot aandeel in het verzuim,
zoals de onderstaande tabel laat zien. Dit verzuim wordt vooral veroorzaakt door langdurig verzuim
van individuele personeelsleden.

Verzuim% naar leeftijdscategorie

leeftijd Verzuim%

25 t/m 34jaar 3,65%

35 t/m 44 jaar 2,92%

45 t/m 54 jaar 5,79%

55 t/m 64 jaar 8,08%

Eindtotaal 5,2%
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Uit de onderstaande grafiek (ziekteverzuim% over de laatste 5 jaar) wordt duidelijk dat het verzuim
onder leerkrachten in 2016 verder is gedaald. Onder directeuren en ondersteunend personeel is het
verzuim echter licht gestegen.

b. Verzuimduur
Het verzuim is met name te wijten aan het lang verzuim en het zeer lang verzuim:

De duur van de verzuimcategorieën zijn als volgt:

 Kort: 1 tot 7 dagen

 Middel: 8 tot 42 dagen

 Lang: 43 tot 365 dagen

 Zeer lang: langer dan 1 jaar
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c. Ziekmeldingsfrequentie
De ziekmeldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in een jaar. De
ziekmeldingsfrequentie in 2016 bedraagt bij de VCPO N-G 0,67 en dat is lager dan in 2015 toen dit
getal 0,88 was. Landelijk was de ziekmeldingsfrequentie in het basisonderwijs in 2015 overigens 1,1
(bron: Vervangingsfonds) en hoewel het cijfer over 2016 ten tijde van het schrijven van dit verslag
nog niet bekend is zal dat niet ver hier vanaf liggen. In die zin steekt het getal voor de VCPO N-G dus
gunstig af bij de rest van Nederland. Als we kijken naar de ziekmeldingsfrequentie per
functiecategorie dan zien we dat directeuren en leerkrachten zich het vaakst ziek melden:

Functiecategorie Ziekmeldingsfrequentie

DIR 0,60 37%

OOP 0,28 17%

OP 0,74 46%

Eindtotaal 0,67

d. Sociaal-Medisch Team
Om grip te houden op verzuim is in 2012 een start gemaakt met het Sociaal-Medisch Team (SMT).
Het SMT komt eens in de 8 weken bijeen en bestaat uit de bedrijfsarts (van Arbo unie), de adviseur
P&O en de schooldirecteur. In het SMT wordt de verzuimbegeleiding afgestemd, met name m.b.t.
langdurig zieke medewerkers.
Om medewerkers die verzuimen beter te kunnen begeleiden is besloten tot de aanschaf van de
Verzuimmanager: een digitale ‘tool’ die ons niet alleen in staat stelt om digitale verzuimdossiers bij
te houden maar er ook voor zorgt dat we kunnen voldoen aan alle eisen die de Wet Verbeterde
Poortwachter aan ons stelt.

4.5.5 Scholing, coaching en Academie

a. Scholing
Scholing binnen de vereniging wordt zoveel mogelijk direct gerelateerd aan het realiseren van de
doelstellingen uit het strategisch beleidsplan en aan het versterken van het opbrengstgericht leren
en resultaatgericht managen.

In 2016 zijn er diverse (team)trainingen geweest, zoals onder meer:

 Het project leerKRACHT bij de Borgschool, de H. de Cock en de Regenboog Leens. Met de
leerKRACHT-aanpak leren docenten van elkaar en verbeteren samen het onderwijs.

 Een training Fonemisch Bewustzijn bij de Noordkaap en de Haven. Fonemisch bewustzijn richt
zich op taal- en spraakontwikkeling bij kinderen.

 Een training Begrijpend lezen en Spelling bij de H. de Cock en de Borgschool.
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17%

46%

Ziekmeldingsfrequentie per functiecategorie

DIR
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 Een training over meervoudige intelligentie bij de Rank.

 Een training Rekenen in het Basisonderwijs bij de Koning Willem-Alexanderschool.

 Veel medewerkers zijn getraind in het gebruik van ZIEN, een pedagogisch expertsysteem dat de
leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

 Bij de Piramiden en de Koning Willem-Alexanderschool is er geïnvesteerd in PBS (Positive
Behavior Support), een programma ten behoeve van sociale veiligheid op school.

De VCPO N-G hecht grote waarde aan verdere professionalisering van medewerkers. Dit is af te lezen
uit de kosten voor scholing. In 2016 is het bedrag voor scholing gestegen tot € 105.538.

Kosten scholing/opleiding 2012 2013 2014 2015 2016

€ 67.728 € 76.904 € 131.640 € 82.333 € 105.538

b. Coaching
In het kader van opbrengstgericht werken voeren de directeuren aan de hand van het formulier voor
lesobservatie uit Mooi (dit staat voor Medewerker Ontwikkeling Onderwijs Interactief, voorheen:
COO7) jaarlijks een groepsbezoek uit bij iedere medewerker. Op basis van de uitkomsten van dit
bezoek worden waar nodig individuele begeleidings- en/of coaching afspraken met de medewerkers
gemaakt. Een lesobservatie maakt deel uit van de reguliere cyclus voor ontwikkelingsgesprekken en
personeelsbeoordelingen.

Vanaf 2014 werkt de VCPO N-G met de digitale tool Mooi voor directeuren, intern begeleiders en
leerkrachten. Mooi voldoet aan de eisen zoals die in de Wet BIO zijn gesteld en aan het digitale
bekwaamheidsdossier zoals deze nu in ontwikkeling is bij het Lerarenregister. De legitimering ligt
onder meer in het starten met een objectieve nulmeting (mede ontwikkeld door een toets- en
testpsycholoog) die de Wet BIO-competenties PO toetst en legitimeert en handvatten biedt voor de
ontwikkeling van de 7 competenties. Naast een nulmeting voor de leerkracht/docent is deze er ook
voor de directeur en de IB-er uit het PO.

c. VCPO Academie “VCPO aan Zee”
In het jaar 2015 is de VCPO N-G haar eigen academie gestart. De VCPO academie “VCPO aan Zee”
verzorgt scholingen aan het eigen personeel. Het doel van de academie is personeelsleden scholen,
inspireren, verbinden en motiveren op een prachtige locatie en in een ontspannen sfeer.
De locatie “Garnwerd aan Zee” leent zich bij uitstek hiervoor. Met de gekozen onderwerpen willen
we een positieve bijdrage leveren aan het werkplezier, passie voor het vak en uiteindelijk voor een
duurzame kwaliteit van het onderwijs in onze regio. De scholing is vrij toegankelijk voor het
personeel en gratis.
Voor het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte van het werkveld en de
actualiteit. Zo is er ruim baan voor de verdere invoering van ICT op de scholen en zijn er
onderwerpen die te maken hebben de dagelijkse lespraktijk en organisatie. Niet voor niets draagt het
beleid van het schoolbestuur voor de komende jaren de titel “Samen op weg naar duurzame
kwaliteit”. Via de website kunnen personeelsleden van de VCPO N-G zich online aanmelden. De
avonden beginnen met een inloop met koffie en thee waarna er circa twee uur een workshop volgt.
Tot slot is er de mogelijkheid om even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

4.6 Werken aan ICT

Een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit staat of valt voor de VCPO N-G met een goed
gebruik van ICT in de scholen. De integratie en inzet van moderne ICT-middelen gebruiken wij om ons
onderwijs boeiend en flexibel in te richten en inhouden gericht af te stemmen op de behoeftes van
leerlingen. Het hebben van voldoende ICT-vaardigheden is hierbij onmisbaar voor leerkrachten en
leerlingen.
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Ook buiten de klas is ICT essentieel voor de kwaliteit van onderwijs: leerlingvolgsystemen maken het
mogelijk de leeropbrengsten te volgen, een goed CMS zorgt ervoor dat de communicatie met ouders
en andere belangstellenden professioneel is en altijd up to date.

Gedurende het schooljaar 2016 is er op het gebied van ICT dan ook gewerkt aan de volgende
bouwstenen:

a. Visie en beleid
b. Scholing en professionalisering
c. Online onderwijsomgeving
d. Communicatie en samenwerking
e. Middelen

Visie en Beleid
Vanuit het strategisch beleidsplan en het bovenschools ICT beleid zet elke school jaarlijks hun eigen
koers uit met een concreet plan van aanpak. Dit noemen we ook wel een dynamisch en adaptief ICT
beleid. Met de vervanging van de hardware in 2016 zijn er heel wat iPads de scholen binnen
gekomen. Dit heeft geresulteerd in en aantal verschillende onderwijsmodellen en ICT richtingen op
de scholen:

- Snappet scholen
- Gepersonaliseerd leren
- iPad onderwijs
- Werken met Cloud oplossingen

Scholing en Professionalisering
Om ICT nog beter in te kunnen zetten, moeten leerkrachten worden geschoold in het gebruik en de
mogelijkheden van ICT, zowel in de klas als daarbuiten.
Op basis van de gekozen ICT richtingen van de scholen en de aanvullende wensen uit de actieplannen
zijn er in 2016 de volgende scholingen georganiseerd:

a. Voor elke leerkracht gericht op het vergroten van ICT vaardigheden zoals:

- Verbeterd digibord gebruik (Gynzy)

- Leren werken met de iPad voor zowel beginners als gevorderden

- Flipping de Classroom

- Video in de les

- Werken met QR-codes
b. Teamgerichte trainingen gerelateerd aan de actieplannen van de scholen

- Bijv. Snappet

- Zuludesk

- SharePoint
c. Trainingen voor ICT coördinatoren waarin vooral het coachen van het schoolteam bij de

concrete vertaling van de plannen van aanpak aan de orde komt en het implementeren en
enthousiasmeren van nieuwe ICT trajecten.

- Zuludesk

- QL-Online plus

- Programmeren

- QR-codes
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De scholingen worden onder andere aangeboden op:

- ICT Netwerk

- Kwaliteitskringen

- Teams

- VCPO Academie

- Facultatieve sessies

- E-learning modules binnen Mooi
Deze ICT-vaardigheden komen vervolgens aan de orde in de beoordelingsgesprekken en
lesobservaties. Zo wordt ICT ook betrokken bij de beoordeling van leerkrachten.

Online onderwijsomgeving
In 2016 is de SharePoint omgeving nog verder ingericht en uitgebreid voor alle geledingen van de
VCPO N-G waarin documenten online kunnen worden gedeeld. Er is een start gemaakt met een
online forum en een directiememo waarin onderling informatie kan worden gedeeld.
Zoals al eerder genoemd werkt de VCPO N-G met de digitale tool Mooi voor directeuren, intern
begeleiders en leerkrachten. Binnen Mooi beschikt de VCPO N-G over een e-learning omgeving
waarin medewerkers hun eigen leerproces centraal kunnen stellen, ook op het gebied van ICT.

Communicatie en samenwerking
Alle scholen hebben een volledig en actuele website en houden hun CMS up to date, eventueel al
met integratie van sociale media. Scholen kunnen zich met hun schoolsite op een zeer professionele
wijze presenteren op het internet en ervoor zorgen dat de communicatie met ouders en andere
belangstellenden altijd up to date is.
Er is een protocol gebruik email, internet en sociale media opgesteld voor alle medewerkers en
leerlingen van de VCPO N-G.
Daarnaast hebben we gewerkt aan de volledige implementatie en het verbeteren van het gebruik
van ParnasSys op alle scholen d.m.v. eenduidige formats voor alle scholen in ParnasSys. In 2016 zijn
meerdere scholen gestart met het ouderportaal en het digitaal rapport van ParnasSys.

Middelen
Vanaf 1 januari 2016 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Ten Boer, een
vereniging met 3 basisscholen: De Til in Thesinge, De Wieken in Ten Post en De Fontein in Ten
Boer gefuseerd met de VCPO N-G. Op deze scholen is er in 2016 een WIFI netwerk aangelegd en is er
een start gemaakt met de migratie naar de Rolfgroep en de hardware vervanging. Tevens zijn deze
scholen omgezet naar een nieuw CMS.

4.7 Werken aan financieel beleid

Hoewel de vereniging financieel zonder meer gezond is, kan het financiële beleid en de sturing
daarop nog verbeterd worden. In de komende jaren willen wij werken aan het verder verfijnen van
een beleidsrijke meerjarenbegroting en aan meerjaren begrotingen op schoolniveau. De frequentie
waarin de bedrijfsvoering gegevens geanalyseerd en binnen de organisatie besproken worden moet
omhoog, zodat in een nog eerder stadium geanticipeerd kan worden op eventuele overschrijdingen
van budgetten en begrotingen. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 zal daarom periodiek
worden gesproken met de directeuren van de scholen over de ontwikkeling van de financiën.
In hoofdstuk 5 treft u het financiële jaarverslag over 2016 van de vereniging aan. Waar nodig en
mogelijk zijn de cijfers van een analyse en toelichting voorzien.
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5. Financieel beleid

Het kalenderjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 86.437. Dit positieve resultaat
wordt vooral veroorzaakt door de vrijval vanuit de voorziening onderhoud. Zonder deze vrijval zou
het resultaat negatief zijn uitgevallen en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere
personele lasten en hogere overige lasten.

5.1 Gevoerd financieel beleid

Binnen de vereniging wordt er gewerkt met één taakstellende bovenschoolse begroting. De
directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor deze taakstelling. De totale begroting van de
vereniging wordt gevormd door de afzonderlijke schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting.
De schooldirecteur is verantwoordelijk voor zijn/haar schoolbegroting.

De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de auditcommissie en de Raad van
Toezicht over de financiële stand van zaken. Deze verantwoording bestaat uit een “verkorte”
exploitatierekening en een schriftelijke toelichting. De schooldirecteuren voeren periodiek overleg
met de directeur-bestuurder over hun budgetverantwoordelijkheid en leggen op die manier
verantwoording af.

5.2 Analyse financieel resultaat

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt
voor het daaropvolgende schooljaar. Verder geldt dat de vergoeding voor de leerlingen in de
onderbouw hoger ligt dan die voor de leerlingen in de bovenbouw.

Als aangegeven in 4.5.3 heeft de VCPO N-G, wat betreft de personele inzet met ingang van
kalenderjaar 2010 gekozen om de zogenaamde T-systematiek te hanteren. Deze systematiek wijkt af
van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de
personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het
voorgaande kalenderjaar. Er is binnen de vereniging gekozen voor de T-systematiek om de inzet van
personeel te baseren op het aantal, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school
aanwezig zijn. Dit om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden.
Zoals ook eerder is aangegeven, zal het aantal leerlingen de komende jaren verder dalen. Deze trend
is ook terug te zien in de prognose van het aandeel van de onderbouw leerlingen. Hierdoor is de
verwachting dat de vergoeding van het ministerie voor de personele bekostiging de komende jaren
zal dalen.

Vermogenspositie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liquiditeit 3,28 3,31 2,84 3,33 3,06 3,71 3,41

Solvabiliteit 71,1% 71,6% 69,4% 72,9% 65,0% 65,6% 66,3%

Rentabiliteit -/-
3,9%

-/-
2,21%

-3,68% 3,68% -5,27% 2,75% 0,8%

Kapitalisatiefactor 58,4% 55,3% 52,9% 52,9% 54,8% 55,5% 60,3%

Kapitalisatiefactor
exclusief Privaat

43,1% 39,3% 36,0% 36,0% 36,7% 37,7% 41,6%

Weerstandsvermogen
incl. Privaat Vermogen

40,6% 37,7% 39,4% 36,3% 37,2% 40,5%

Weerstandsvermogen
excl. Privaat vermogen

24,5% 20,6% 22,5% 18,1% 19,2% 21,8%
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De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de vereniging zijn: liquiditeit,
solvabiliteit, weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen
betalen en de solvabiliteit geeft aan dat in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van
liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. De onderneming is liquide bij een ratio van 0,75 of
meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 30%.

De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van (het vermogen van) de vereniging.

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van
de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal
niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens
gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De vereniging valt onder
de grote instellingen. Dit kengetal wordt inmiddels niet meer gehanteerd en zal met ingang van
kalenderjaar 2017 niet meer opgenomen worden in het bestuursverslag.

Het weerstandsvermogen geeft indicatie van de financiële reservepositie. Dit wordt gedefinieerd als
het eigen vermogen gedeeld door de totale baten uit de bedrijfsvoering. Dit kengetal is in de plaats
gekomen van de kapitalisatiefactor. Hierbij geldt een ondergrens van 5%.

Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de vereniging is het volgende van
belang: De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door
de gerealiseerde investeringen. De financiële positie van de vereniging is verbeterd ten opzichte van
kalenderjaar 2015 en de vereniging is in staat om haar schulden te voldoen.

Samenvatting vermogenspositie
De vereniging heeft het kalenderjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 86.437. Dit is
positiever dan was begroot maar lager dan kalenderjaar 2015.

Exploitatieresultaat 2016 Begroting 2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 9.917.610 10.205.501 8.207.757

3.2 Overige overheidsbijdragen 10.610 64.696 126.323

3.5 Overige baten 337.740 475.477 506.450

Totaal 3. Baten 10.265.960 10.745.674 8.840.530

4. Lasten

4.1 Personele lasten 8.313.141 8.782.354 7.134.385

4.2 Afschrijvingslasten 345.223 331.797 251.871

4.3 Huisvestingslasten 641.641 401.593 455.469

4.4 Overige lasten 1.016.401 1.186.474 828.902

Totaal 4. Lasten 10.316.406 10.702.218 8.670.627

5. Financiële baten en lasten

5.0 Financiële baten en lasten 52.900 42.982 73.228

Totaal 5. Financiële baten en lasten 52.900 42.982 73.228

Resultaat 2.454 86.437 243.131
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Het positieve resultaat, als eerder aangegeven, wordt vooral veroorzaakt de vrijval vanuit de
onderhoudsvoorziening. Zonder deze vrijval is het resultaat negatief en dit wordt vooral veroorzaakt
dor de hogere personele lasten en de hogere overige lasten.

Baten
De realisatie van de totale baten is ongeveer 4,7% hoger dan de begroting en is ongeveer 21,6%
hoger dan de realisatie in het kalenderjaar 2015. Het verschil met kalenderjaar 2015 kan vooral
verklaard worden door de besturenfusie met de VPCBO Ten Boer per 1 januari 2016.

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de vereniging in belangrijke mate, te weten ongeveer 95,6%,
afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de
Rijksbijdragen van het OCW (95%).

Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen gelet op de opbrengsten en doordat de kosten op
korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het
aantal leerlingen in de gaten te houden, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen
worden.

Dat de baten hoger zijn uitgevallen, wordt vooral veroorzaakt door normaanpassingen van het
ministerie, de hogere bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband, de prestatieboxgelden, door een
aantal niet begrote subsidies vanuit de Gemeente en door een aantal andere vergoedingen die niet
waren begroot.

De normaanpassingen van het ministerie hebben betrekking op een tweetal ontwikkelingen: de
indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord 2015. In vergelijking met de
in de begroting gehanteerde normen gaat het ongeveer om een stijging iets meer dan 3%. Daarnaast
is ook de bekostiging voor schooljaar 2016-2017 opnieuw vastgesteld in verband met
prijsaanpassingen. De stijging van de APB-premie per 1 april van 1% is niet in de bekostiging
verwerkt. Hier staan hogere salariskosten tegenover.
De vergoedingen vanuit het Samenwerkingsverband vallen hoger uit omdat het
Samenwerkingsverband in 2016 een eenmalige vergoeding heeft verstrekt.
De subsidies vanuit de Gemeente vallen hoger uit aangezien een aantal baten zijn toegekend die niet
waren begroot. Het gaat hier bijvoorbeeld om de vergoeding terreinen, de financiële gelijkstelling en
bijdrage sportieve gezonde school. Daarnaast zijn de schoolbegeleidingsgelden vanuit de Gemeente
hoger uit doordat deze door de schooldirecteuren te laag zijn begroot.
Verder zijn, zoals eerder is aangeven, diverse baten gerealiseerd die niet waren begroot. Het gaat
hierbij o.a. om de vergoedingen van Kentalis, opbrengsten uit voorleeswedstrijden, workshops e.d.
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Deze baten waren ten tijde van het maken van de begroting niet bekend. Hier staan overigens ook
hogere kosten tegenover.

Lasten
De realisatie van de totale lasten is ongeveer 3,7% hoger dan de begroting en is ongeveer 23,4%
lager dan in het kalenderjaar 2015. Het verschil met kalenderjaar 2015 kan vooral verklaard worden
door de besturenfusie met de VPCBO Ten Boer per 1 januari 2016.

Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere personele lasten en de
hogere overige lasten. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de lagere huisvestingslasten in
verband met de vrijval van de voorziening onderhoud.

Zoals onderstaande grafiek weergeeft, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te
weten ongeveer 82%. Andere belangrijke kosten zijn de Huisvestinglasten met een aandeel van 4%
en de overige lasten met een aandeel van 11%.

De personele lasten zijn ongeveer 5,6% hoger dan was begroot en de personele lasten bestaan
vooral uit salariskosten (93,2%).

Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt door de hogere salariskosten en door de hogere
kosten van inhuur van personeel. De overige personeel lasten zijn echter lager, waardoor een deel
van deze hogere kosten worden gecompenseerd.

De hogere salariskosten worden veroorzaakt doordat meer personeel is ingezet en doordat de
gemiddelde personeelslast hoger uitvalt in verband met de stijging van de lonen per 1 januari 2016.
De kosten van inhuur zijn hoger doordat meer payrollers zijn ingezet en doordat in verband met de
fusie van de school in Zuidwolde meer personeel is ingeleend. Daarnaast zijn deze kosten ook hoger
doordat een Intern begeleider, 2 interimmanagers en een combifunctionaris zijn ingehuurd en deze
kosten waren niet waren begroot. Per saldo is dus meer personeel ingezet en dit heeft o.a. te maken
met de problematiek op de scholen. De kosten van scholing zijn iets lager dan begroot.

De personele lasten zijn ongeveer 23,1% hoger dan in kalenderjaar 2015 en dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de besturenfusie met de VPCBO Ten Boer per 1 januari 2016. De salariskosten zijn
in 2015 lager doordat in 2015 minder personeel is ingezet. In 2016 waren 118,77 fte werkzaam en in
2015 waren dit er 102,47 fte en dit wordt dus voornamelijk veroorzaakt door de besturenfusie per 1
januari 2016. De gemiddelde personeelslast is daarnaast ongeveer 2,17% gestegen en deze stijging
wordt veroorzaakt door een stijging van het brutoloon inclusief toeslagen (1,99%) en door de stijging
van de werkgeverslasten van 0,17%. Beide stijgingen zijn gevolg van de cao-wijziging per 1 januari
2016 en de personele mutaties gedurende het kalenderjaar 2016.
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Vanaf 2008 dient een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het
personeel in geval van 25-jarig of 40-jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2008
nieuwgevormde voorziening. De mutatie van deze voorziening bedraagt in 2016 € 9.013 en het
betreft een vrijval van € 13.988 en een dotatie van € 23.000.

De afschrijvingskosten bestaan, zoals uit onderstaande grafiek blijkt voor een groot deel uit de
investeringen in inventaris en apparatuur en daarnaast uit investeringen in leermiddelen.

De afschrijvingskosten zijn ongeveer 3,9% lager dan was begroot en ongeveer 31,7% hoger dan
kalenderjaar 2015.

De afschrijvingslasten vallen lager uit, aangezien niet alle geplande investeringen zijn geïnvesteerd.
Verder vallen de afschrijvingslasten lager uit omdat de afboekingen van de boekwaarde van de activa
van De Haven door het uitstel van de fusie niet zijn gerealiseerd.

De afschrijvingskosten ICT vallen wel hoger uit, aangezien hier in 2015 meer in is geïnvesteerd en dit
was bij het opstellen van de begroting 2016 niet bekend. Daarnaast is in 2016 ook meer geïnvesteerd
in ICT.

De huisvestingslasten zijn ongeveer 37,4% lager dan begroot en ongeveer 11,8% lager dan
kalenderjaar 2015.

Deze huisvestingskosten bestaan vooral uit kosten van dotatie onderhoud (12%), uit de kosten van
energie (53%); uit schoonmaakkosten (11%) en uit onderhoudskosten (12%).
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Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de lagere kosten van energie, heffingen
en schoonmaakkosten.

Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de vrijval van de
onderhoudsvoorziening en daarnaast door de lagere kosten van onderhoud en schoonmaak. Echter
vallen de kosten van huur, energie en beveiliging hoger uit. De vrijval van de onderhoudsvoorziening
heeft te maken met het feit dat in 2018 en in 2019 een aantal scholen in een nieuw schoolgebouw
worden gehuisvest. Hierdoor is de onderhoudsvoorziening te hoog en heeft de organisatie besloten
de vrijval van de voorziening in 2016 ten gunste van de exploitatie te brengen. De kosten van huur
vallen hoger uit aangezien de kosten van het gebruik van het gymlokaal niet waren begroot. Hier
staan overigens ook baten tegenover, aangezien de Gemeente deze huur vergoedt. De kosten van
energie en water liggen hoger doordat het energiegebruik hoger is uitgevallen en daarnaast wordt
het verschil veroorzaakt door de prijsstijgingen. De kosten van beveiliging vallen hoger uit als gevolg
van de kosten van alarmopvolging. Deze hogere kosten worden gecompenseerd doordat de kosten
van schoonmaak en onderhoud niet volledig zijn gerealiseerd.

De Overige Lasten hebben betrekking op de kosten van administratie en beheer; de kosten van
inventaris en apparatuur; leermiddelen en overige lasten. De overige lasten zijn ongeveer 16,7%
hoger dan begroot en ongeveer 43,1% hoger dan kalenderjaar 2015.

De overige lasten bestaan vooral uit de kosten voor administratie en beheer (43%); diverse lasten
(35%) en de kosten van leermiddelen (20%).

Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de kosten van administratie en beheer
en hebben betrekking op de lagere reproductiekosten, de lagere kosten onderhoudscontracten ICT
en hogere advieskosten.

Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere private lasten, de hogere
advieskosten en een voorziening in verband met de afboeking van een aantal vorderingen. Daarnaast
wordt het verschil veroorzaakt doordat met een aantal kosten onvoldoende rekening is gehouden of
dat een aantal kosten niet waren begroot. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de accountantskosten en
administratiekosten van de controle van de jaarrekening 2015 van de VPCBO Ten Boer,
abonnementen en representatiekosten.
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De afboeking van de vorderingen heeft te maken met het moeizaam innen van vorderingen van
kinderopvang organisaties die gebruik maken van de schoolgebouwen. Doordat deze gelden jaarlijks
moeizaam worden geïnd, is de kans groot dat deze vorderingen uiteindelijk afgeboekt moeten
worden. Hier zal in 2017 meer duidelijkheid over komen.

5.3 Treasury- en financieringsbeleid

De uitgangspunten van de Regeling Beleggen en Belenen zijn vertaald in ons treasurystatuut. Het
beleid is conform het voorschrift “Beleggen en belenen” van het ministerie. De algehele doelstelling
voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt.
Treasury heeft bij de VCPO-NG primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het
reduceren van financieringskosten. De beleggingen hebben vooral betrekking op obligaties en zijn
verspreid over verschillende risicocategorieën en hebben vooral betrekking op staats(gerelateerde)
obligaties. Deze beleggingen hebben per 31-12-2016 een waarde van € 824.364 en zijn verdeeld over
verschillende looptijden, te weten 0-3 jaar 37%, 3 tot 5 jaar 34% en 5 tot 7 jaar 29%. Deze
beleggingen zijn overigens gefinancierd met de private middelen. Het bevoegd gezag heeft een deel
van het verenigingsvermogen belegd bij de Rabobank. In 2016 is een rendement gerealiseerd van
ongeveer 1,2%. Dit rendement wordt gevormd door de ontvangen renten en op de
waardeverandering van de financiële vast activa.
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6. Continuïteitsparagraaf

Op 20 december 2013 verscheen in de Staatscourant (nr. 35803) een wijziging in de regeling
jaarverslaggeving onderwijs. Deze wijziging houdt in dat een bevoegd gezag, met ingang van de
jaarrekening over 2013, een zogenoemde toekomstparagraaf, ofwel continuïteitsparagraaf, moet
toevoegen aan zijn jaarverslag. In deze paragraaf moeten de financiële verwachtingen voor de
komende drie (verslag)jaren worden vastgelegd.
Dit vastleggen gebeurt in de vorm van een toelichting op de voorziene ontwikkelingen in de balans.
Daarbij gaat het om zaken als financieringsstructuur, huisvestingsbeleid, mutaties in reserves,
fondsen en voorzieningen. Maar ook ontwikkelingen in de staat van baten (zoals rijksbijdrage,
subsidies, overige baten) en lasten (zoals personeel, afschrijvingen, huisvesting, overige lasten)
moeten erin worden opgenomen. Daarnaast beschrijft het bevoegd gezag voor de komende drie
verslagjaren de verwachte ontwikkelingen in leerlingen-, deelnemer-, en studentenaantallen,
personele bezetting, en huisvestingslasten.

Verantwoording
Ook legt het bevoegd gezag verantwoording af over de aanwezigheid en werking van zijn systeem

van risicobeheersing en controle. Daarbij benoemt het de voornaamste risico’s en onzekerheden en

de (beheersings-)maatregelen die men daarvoor heeft getroffen of gaat nemen. Hieraan voegt het

toezichthoudend orgaan een beschrijving toe van de manier waarop het aan het bestuur in financieel

opzicht ondersteuning en advies verleent

Kengetallen

Kengetal 2016 2017 2018 2019

Personele bezetting:

- Directie

- Onderwijzend personeel

- Overige medewerkers

11,30
94,42
16,69

10,83
93,64
14,06

10,83
89,20
13,52

10,79
86,79
13,10

Leerlingaantallen 1.615 1.641 1.588 1.549
 Opgemerkt wordt, dat in bovenstaand overzicht geen rekening is gehouden met het aantal fte voor vervanging,

aangezien hier uitkeringen vanuit het vervangingsfonds tegen overstaan. Ook is hierin geen rekening gehouden met
personeel dat wordt ingehuurd.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat bij een verwachte daling van het aantal leerlingen het
personeelsbestand navenant zal moeten krimpen. Daarbij komt dat de komende periode zal moeten
worden gekeken of de vereniging kleine scholen zal moeten samenvoegen. In 2016 is dit gebeurd in
Roodeschool en in Zuidwolde. In 2017 zullen in Zoutkamp scholen worden samengevoegd. In 2017
zal De Haven in Onderdendam gaan fuseren met De Regenboog in Bedum. Naast krimp kan daarom
ook de samenvoeging van scholen leiden tot boventallig personeel, een reden te meer om te zorgen
voor een adequate personeelsplanning en goed formatiebeheer. De VCPO-NG neemt in dit verband
gerichte maatregelen. Zo faciliteren we op maat personeel ouder dan 60 jaar met regelingen voor
vervroegd pensioen en we vermijden vaste dienstverbanden door gebruik te maken van payrolling.
In 2016 zijn er geen personeelsleden in het risicodragende deel van de formatie (RDDF) geplaatst.

Fusie
Per 1-1-2016 zijn de besturen van de VCPO-NG en de VPCBO Ten Boer met elkaar gefuseerd. De
scholen welke ressorteerden onder de VPCBO Ten Boer in de gemeente Ten Boer maken vanaf 2016
deel uit van de VCPO-NG. De positie van het christelijk onderwijs in Noord Groningen is door deze
fusie verder verstevigd en de continuïteit van het christelijk onderwijs in ten Boer gewaarborgd.
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Op 1-8-2016 zijn de christelijke basisschool ‘Simonides’ in Roodeschool en de openbare basisschool
‘Roodschoul’ in Roodeschool gefuseerd. De nieuwe school ‘De Dobbe’ is onder het bestuur van
Lauwers en Eems gesteld.

Op 1-8-2016 zijn de christelijke basisschool ‘De Akker’ in Zuidwolde en de openbare basisschool
‘Venhuisschool’ in Zuidwolde gefuseerd. De nieuwe school ’t Groenland’ is onder het bestuur van de
VCPO-NG gesteld.

Op 1-8-2017 fuseren de christelijke school ‘De Haven’ in Onderdendam en de christelijke basisschool
‘De Regenboog’. De nieuwe school ‘De Regenboog’ blijft onder het stuur van de VCPO-NG vallen.

Op 1-8-2017 fuseren de christelijke basisschool “De Ichthusschool’ in Zoutkamp en de openbare
school ‘Soltecampe’ in Zoutkamp. De nieuwe school ‘Zoutkamperril’ wordt onder het bestuur van
VCPO-NG gesteld.

Voor de samenwerkingsscholen die onder het bestuur van de VCPO-NG vallen ontvangt het bestuur,
vanaf de datum van de fusie, gedurende 6 achtereenvolgende jaren, fusiefaciliteiten.

6.1 Meerjarenbegroting 2016

BATEN Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Rijksbijdrage OC en W 10.205.501 10.062.990 10.058.362 9.837.831

Overige Overheidsbijdragen 64.696 120.260 23.510 13.510

Overige Baten 475.477 451.345 446.949 433.589

Totale Baten 10.745.674 10.634.595 10.528.821 10.284.930

LASTEN Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Personele Lasten 8.782.354 8.741.343 8.521.627 8.362.742

Afschrijvingslasten 331.797 324.320 479.949 422.583

Huisvestingslasten 401.593 534.746 534.096 525.681

Overige Lasten 1.186.474 1.039.962 1.043.193 1.019.402

Totale lasten 10.702.218 10.640.371 10.578.865 10.330.408

RESULTAAT Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Rentebaten 42.982 52.900 52.900 52.900

Buitengewone resultaat - - - -

Netto Exploitatieresultaat 86.438 47.124 2.856 7.422

Huisvesting
Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun
schoolgebouwen. Tussen de PO-VO-raad en de VNG is recentelijke een akkoord bereikt over de
onderwijshuisvesting. Het Integraal huisvestingsplan krijgt daarin een wettelijke status en ook de
gedeelde verantwoordelijkheid voor renovatie zal een nadere uitwerking krijgen. Het akkoord kent
enkel nog uitgangspunten en zal nog moeten worden uitgewerkt in wetgeving. Goede afstemming
met de gemeenten over vervangende nieuwbouw en renovatie is daarom noodzakelijk.



Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2016 VCPO Noord-Groningen (41261)

- 41 -

Staatssecretaris Dekker gaat onderzoeken onder welke voorwaarden volledige doorcentralisatie van
onderwijshuisvesting kan plaatsvinden. Bij Doordecentralisatie beperkt de gemeente zich tot een
bijdrage in de investeringskosten in de vorm van een jaarlijkse vergoeding. De omvang van de
benodigde gemeentelijke vergoeding is op basis van het huisvestingsplan onderzocht, uitgaande van
de economische levensduur van een schoolgebouw. Op basis van dit onderzoek kunnen gemeente en
schoolbestuur tot een afspraak komen over de hoogte van de vergoeding. Ook komt er meer
duidelijkheid over het investeringsverbod. Het investeringsverbod ziet erop toe dat onderwijsgeld
niet wordt uitgegeven aan huisvesting waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, zoals
nieuwbouw. Investeringen door schoolbesturen worden toegestaan, als aantoonbaar kan worden
gemaakt dat de investering in de beheer en exploitatiefase binnen een redelijke tijd wordt
terugverdiend. Bij doordecentralisatie wordt steeds een keus gemaakt voor een alternatieve vorm
van financiering. Het is dan niet meer de gemeente die geld aantrekt op de kapitaalmarkt, maar het
schoolbestuur sluit zelf een lening af voor de dekking van de investeringslasten.

De gevolgen van krimp
In de regio Noord-Groningen is de afgelopen periode sprake geweest van sterke krimp, waardoor
een aantal basisscholen erg klein is geworden. Naast de sterke krimp is er een toenemende druk van
buitenaf met een focus op behoud van de onderwijskwaliteit. Verwachtingen ten aanzien van de
bekostiging zijn minder gunstig voor instandhouding kleine scholen. In de betreffende regio zijn,
naast aan aantal kleinere besturen, twee grote schoolbesturen actief, te weten de VCPO N-G
(christelijk primair onderwijs) en Lauwers en Eems (openbaar primair onderwijs). Beide besturen
merken door de krimp in de regio externe druk op kwaliteit dat de noodzaak om gezamenlijk te
blijven onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om te zorgen dat er in de toekomst ook een
kwalitatief en consistent onderwijsaanbod in de regio blijft bestaan.

De gevolgen van aardbevingen:
De gevolgen van aardbevingsschade voor de huisvesting van scholen zijn in 2016 manifester
geworden. Alle scholen van VCPO N-G die in het aardbevingsgebied liggen worden in de toekomst
bouwkundig verstevigd of in sommige gevallen nieuwgebouwd. In samenspraak met de betreffende
gemeente en de NAM worden door het schoolbestuur de programma’s en de planning voor de ver-
en nieuwbouw aan de transitietafels besproken en vastgesteld. De VCPO-NG heeft ook in het
verslagjaar 2016 fors geïnvesteerd in tijd en in geld om bij alle besprekingen en overleggen aanwezig
te kunnen zijn.

Op basis van de meerjarenbegroting volgt hier de geprognosticeerde balans voor de komende 3 jaar.

Activa Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Vaste activa
Immateriële Vaste Activa - - - -

Materiële Vaste Activa 1.645.986 1.728.644 2.167.912 2.094.899

Financiële Vaste Activa 811.400 811.400 811.400 811.400

Totale vaste activa 2.457.386 2.540.044 2.979.312 2.906.299

Vorderingen - - - -

Effecten 682.348 675.789 673.833 654.459

Liquide Middelen 3.429.165 3.396.062 2.979.803 2.941.407

Totale Vlottende activa 4.111.513 4.071.851 3.653.636 3.595.866

TOTALE ACTIVA 6.568.899 6.611.895 6.632.948 6.502.165
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Passiva Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.958.003 2.005.127 2.007.983 2.015.405

Bestemmingsreserve Publiek 385.753 385.753 385.753 385.753

Bestemmingsreserve Privaat 2.013.490 2.013.490 2.013.490 2.013.490

Totaal Eigen Vermogen 4.357.246 4.404.370 4.407.226 4.414.648

Voorzieningen 1.005.077 1.061.249 1.067.324 966.728

Langlopende schulden - - - -

Kortlopende schulden 1.206.576 1.146.276 1.158.398 1.120.789

TOTAAL PASSIVA 6.568.899 6.611.895 6.632.948 6.502.165

Voor de uitvoering van het binnen onderhoud worden de meerjaren onderhoudsplannen van OBM
gevolgd (en vanaf 2015 ook het buitenonderhoud). Dit zijn tevens financiële planningen op basis van
technische noodzaak. In verband met de nieuwbouw van diverse scholen in de toekomst is een deel
van de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

De mutatie op het eigen vermogen heeft betrekking op het exploitatieresultaat en de mutatie van de
voorziening is gebaseerd op het verwachte onderhoud voor de komende jaren. Het gaat hierbij dus
om het saldo van de dotatie aan de voorzieningen en de geplande onttrekkingen.

Op basis van de meerjarenbegroting en balans volgt hier de geprognosticeerde kasstroomoverzicht
voor de komende 3 jaar.

2017 2018 2019 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Resultaat voor financiële baten en lasten 5.776- € 50.044- € 45.478- € 43.938€

Aanpassingen voor

afschrijvingen 324.320€ 479.949€ 422.583€ 264.190€

mutaties voorzieningen 56.172€ 6.075€ 100.596- € 35.817€

overige mutaties EV -€ -€ -€ -€

Veranderingen in vlottende middelen

vorderingen 6.559€ 1.956€ 19.374€ 13.224€

kortlopende schulden 60.300- € 12.122€ 37.609- € 54.459- €

Ontvangen interest 52.900€ 52.900€ 52.900€ 52.900€

Betaalde interest -€ -€ -€ -€

Buitengewoon resultaat -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 373.875€ 502.958€ 311.174€ 355.610€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa -€ -€ -€ -€

(Des)investeringen materiële vaste activa 406.978- € 919.217- € 349.570- € 149.667- €

(Des)investeringen financiële vaste activa -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 406.978- € 919.217- € 349.570- € 149.667- €

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten -€ -€ -€ -€

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 3.429.165€ 3.396.062€ 2.979.803€ 2.941.407€

Mutaties liquide middelen 33.103- € 416.259- € 38.396- € 205.943€

Eindstand liquide middelen 3.396.062€ 2.979.803€ 2.941.407€ 3.147.350€

Kasstroom
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6.2 Risicoparagraaf en Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings-
en controlesysteem.

De VCPO-NG opereert in een dynamisch en complexe omgeving en dit brengt risico met zich mee. De
risico’s zijn inmiddels een belangrijk onderdeel geworden en zijn daarmee onderdeel van de planning
en control cyclus. De managementrapportage vormt hierbij een belangrijk onderdeel en in de
toekomst zal het risicomanagement hierin worden opgenomen. Risicomanagement bestaat uit het
op een gestructureerde wijze identificeren, analyseren en beheersen van risico’s. Het gaat daarbij
vooral om risico’s die de realisering van strategische doelen kunnen belemmeren. Het aantal risico’s
is groot, maar niet ieder risico is van even groot belang. Het gaat in eerste instantie ook niet om
risico’s die een verstorende invloed kunnen uitoefenen op de financiële prestaties van een instelling,
en die door hun aard en voorspelbaarheid eerder hun dekking moeten vinden in de
meerjarenbegroting. Naast een instrument dat helpt bij het identificeren van risico’s, bij het
aanbrengen van prioriteiten en bij het beoordelen van de toereikendheid van getroffen
beheersingsmaatregelen is ook de organisatiestructuur en de cultuur van wezenlijk belang bij het
welslagen van risicomanagement. Het moet ervoor zorgen dat er maatregelen worden getroffen die
de kans van optreden of de gevolgen van risico’s op een gewenste wijze beïnvloeden.
Risicomanagement is een continu proces. Niet alleen vanwege de wettelijke plicht een risico-
inventarisatie te maken en te beschrijven, maar ook vanwege het opzetten van een deugdelijke
meerjarenplanning is het van belang om de specifieke risico’s van de VCPO-NG te kennen en waar
mogelijk te beperken, te vermijden of als het niet anders kan te accepteren.

Op de meeste beleidsterreinen is er sprake van een stabiliteit van het risico, maar vastgesteld moet
worden dat er nieuwe risico´s ontstaan of groter worden. Zo zal bijvoorbeeld het risico op
huisvesting in de komende jaren toenemen. De risico´s zijn thans beheersbaar en de organisatie zijn
in control.

Onderwijskwaliteit
Door grotere groepen en de kleiner wordende scholen met meer gecombineerde groepen neemt de
druk op het goede vakmanschap van de directeur en de leerkrachten toe en zal scherp gestuurd
moeten blijven worden op onderwijskwaliteit van de scholen.
Door het versterken van scholen vanwege de bevingsproblematiek is er tijdelijke verplaatsing van
leerlingen noodzakelijk. Het doorbreken van de structuur, het wennen aan een nieuwe omgeving en
het mogelijke verlies van onderwijstijd brengt eveneens een risico met zich mee voor de
onderwijskwaliteit. VCPO-NG monitort regelmatig gedurende het schooljaar de kwaliteit van het
onderwijs middels interne en externe auditbezoeken.

Passend Onderwijs
De invoering van passend onderwijs brengt een groot risico met zich mee, doordat ook kinderen
geholpen moeten worden met een zwaardere problematiek. Iets waarop de organisatie zich volop
mee bezighoudt, met name door het opzetten en uitvoeren van arrangementen op de scholen.

Leerlingaantallen
De eerdergenoemde prognose van het aantal leerlingen laat zien dat de komende jaren een verdere
daling van het aantal leerlingen wordt verwacht. Dit is een beeld wat herkenbaar is in deze krimp
regio. Vastgesteld wordt dat het in stand houden van kleine scholen steeds verder onder druk komt
te staan. Dit wordt vervolgens versterkt doordat in de nabije toekomst de voorwaarden voor de
kleine scholen toeslag waarschijnlijk zullen veranderen en er nadere voorwaarden zullen worden
gesteld aan samenwerking. Welke gevolgen dit heeft voor de VCPO-NG is niet bekend, aangezien niet
duidelijk is hoe deze nieuwe bekostiging vorm wordt gegeven. Bij de VCPO-NG is de bekostiging van
de kleine scholentoeslag inzichtelijk en kan, zodra duidelijk is hoe de bekostiging vorm gegeven
wordt, een goede inschatting gemaakt worden van de impact van deze wijziging.
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De bevingsproblematiek kan een risico opleveren voor het leerlingenaantal van en school. Het risico
kan zijn dat ouders hun kinderen eerder aanmelden bij een bevingsbestendige school of hun
kinderen gaan verplaatsen naar een bevingsbestendige school. Dat geldt temeer als de school van
hun kinderen in een tijdelijke voorziening moet worden ondergebracht.

Personele risico´s
Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen is het ook noodzakelijk dat het personeelsbestand
in overeenstemming wordt gebracht met deze daling. Door een goede personeelsplanning kan dit
risico adequaat in de hand gehouden worden. De organisatie beschikt over betrouwbare cijfers met
betrekking tot het personeelsverloop en de personeelsopbouw.
Ziekteverzuim, mobiliteit en vakmanschap spelen hierbij ook een belangrijke rol en er zal ook in de
toekomst geïnvesteerd moeten worden in personeel.

Financiële risico´s
Door de terugloop van het aantal leerlingen en doordat de bekostiging van het ministerie achterblijft
op de werkelijke kosten zal de organisatie verder moeten bezuinigen in de personele sfeer. Zo is er
sprake van een stijging van werkgeverslasten, de verplichte invoering van de functiemix, het tekort
op de vergoeding van de materiele instandhouding enz. Via managementrapportgages worden de
ontwikkelingen van de financiën nauwlettend in de gaten gehouden en elk kwartaal doorgesproken
met de medewerker planning en control van OBM. Voorafgaand aan elke vergadering van de Raad
van Toezicht komt de auditcommissie bij elkaar om alles op het gebied van financiën met elkaar te
bespreken

Huisvesting
De scholen voldoen thans aan de minimale eisen. Maar de vraag is of deze scholen ook voldoen aan
de energiebesparende eisen van deze tijd. De energielasten zullen alleen nog maar stijgen als gevolg
van de prijsontwikkelingen, maar ook doordat meer gebruik wordt gemaakt van het ICT-onderwijs.
Verder is er door de terugloop van het aantal leerlingen minder geld beschikbaar voor het
onderhoud van de schoolgebouwen. Het komt erop neer, dat de leegstand die door deze terugloop
ontstaat niet wordt vergoed. Met ingang van kalenderjaar 2015 is het buitenonderhoud
overgeheveld van gemeenten naar de schoolbesturen. Dit brengt extra risico’s met zich mee.
Door de bevingsproblematiek en de ontstane schade is de veiligheid van leerlingen en personeel in
het geding en moet als risico worden aangeduid.
Risicovolle huisvesting kan in samenspraak tussen gemeente en schoolbesturen verbeterd worden.
Goede samenwerking is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Het risico van aardbevingen
Als gevolg van de aardbevingsproblematiek moet de VCPO N-G investeren in menskracht
(bestuurder, directeuren, secretariaat) en in geld (inhuren adviesbureaus enzovoort).
Van de NCG wordt een vergoeding van € 17.000,- per project beschikbaar gesteld als vergoeding voor
deze kosten. Hiermee zijn volgens berekening de bovengenoemde kosten niet volledig gedekt.
Het is maar de vraag of de risico’s vanwege de schades van de bevingen voldoende zijn afgedekt.

Daarnaast komt in toenemende mate het verzoek van de gemeenten die hebben besloten tot het
bouwen van nieuwe schoolgebouwen dat schoolbesturen ook een bijdrage moeten leveren aan de
nieuwe school. Ondanks het feit dat VCPO-NG hier zeer terughoudend in is dient dit wel als een
financiële risico aangemerkt te worden. In het concept wat er ligt wordt uitgegaan van investering
van de eigen bijdrage van de scholen door de gemeenten en terugbetaling middels 10 jaar de
afdracht van € 12,- per m2BVO van de MI vergoeding, uit de besparing die het oplevert bij een
gunstiger beheer en exploitatieresultaat wordt dit bekostigd. Risico is dat de besparing niet hetzelfde
is dan vooraf berekend, of meer leegstand dan geprognotiseerd. Dit risico kan over 40 jaar
verdisconteerd worden in de begroting huisvesting. Verder dient In alle scholen versneld
afgeschreven en geïnvesteerd te worden in ICT en meubilair.
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6.3 Verslag van de Raad van Toezicht (toezichthouder)

Samenstelling Raad van Toezicht
Hieronder het overzicht van de leden van de Raad van Toezicht in 2016:

Naam M/V Functie Benoemd Beëindiging benoeming

J.R. Nicolai M Voorzitter Maart
2013

J. Dusseljee M Lid Maart
2013

F.G.H. Mulder V Lid Juni 2015

H.H. Bakker V Lid April 2016

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Naam Uiterlijke datum van aftreden

J.R. Nicolai Maart 2017

J. Dusseljee Maart 2017

F.G.H. Mulder Juni 2019

H.H. Bakker April 2020

Geen van de leden van de Raad heeft een arbeidsovereenkomst met de VCPO-NG.

Toezichtkader voor de Raad van Toezicht
Naast de statuten van de vereniging en het bestuurs- en managementstatuut is het meerjaren
strategisch beleidsplan (2015-2019) een belangrijk document in de verhoudingen tussen de Raad van
Toezicht en het College van bestuur. Dit beleidsplan en de daaraan gekoppelde jaarplannen,
actieplannen en begrotingen vormen het toetsingskader voor de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling
van de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht
adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Toezicht hanteert als kader
voor het toezicht de code goed bestuur en daarmee ook de Governance Code voor schoolbesturen.
Voor een transparante werkwijze tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur beschikt de
VCPO-NG over een bestuur statuut. De Raad van Toezicht stelt het statuut vast waarin wordt bepaald
op welke wijze door het College van Bestuur invulling en uitvoering wordt gegeven aan de uitoefening
van de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van het College van Bestuur.

Het toezichtkader voor de Raad van Toezicht is als volgt samen te vatten:
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Toezichtkader

Beleid en Strategie Onderwijskundige
doelen

Organisatie en
risicobeheersing

Toezicht en
verantwoording

Document

Strategisch beleidsplan Opbrengstrapportages Jaarbegroting en
meerjarenprognose

Governancecode

Meerjarenbegroting Oordeelsbrief
Ministerie/Inspectie

Treasurystatuut Bestuursstatuut

Managementrapportage Investeringsplan Managementstatuut

Gesprek GMR Jaarverslag en
jaarrekening

Verslag accountant

Communicatieprotocol

Informatieprotocol

Werkwijze 2016
De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar regulier zevenmaal in het bijzijn van het College
van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen
van de Raad. Hij ziet toe op het goed functioneren, draagt zorg voor een adequate
informatievoorziening aan de leden en zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor de besluitvorming.
De Raad oefent haar toezichthoudende functie ook uit op de verbindingen van de VCPO Noord-
Groningen. De Raad definieert haar eigen informatiebehoefte en kan zich laten bijstaan door interne
functionarissen en externe adviseurs. De items die u in dit jaarverslag aantreft zijn ook de
belangrijkste items die in het afgelopen jaar onderwerp van overleg of besluitvorming van de Raad
van Toezicht zijn geweest. Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies ingesteld:

Auditcommissie
De auditcommissie voert haar taken uit volgens het reglement zoals dat door de Raad van Toezicht is
goedgekeurd. De auditcommissie bestaat uit twee leden vanuit de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn
het College van Bestuur en de controller aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie. De
auditcommissie wordt voorgezeten door de heer J. Dusseljee. De auditcommissie is belast met het
ten behoeve van de Raad van Toezicht adviseren over en bewaken van de integriteit van de
jaarrekening, begroting en tussentijdse rapportages, de financiering en financiering gerelateerde
strategieën en het functioneren van het risicobeheersings- en controlesysteem.

Remuneratiecommissie
De taken en bevoegdheden van de Remuneratiecommissie zijn het doen van voorstellen aan de Raad
van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de College van Bestuur,
alsmede elke materiële wijziging daarvan en de periodieke beoordeling van het functioneren van
individuele bestuurders en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht. De
remuneratiecommissie bestaat uit twee leden vanuit de Raad van Toezicht. De
remuneratiecommissie wordt voorgezeten door de heer J.R. Nicolai.
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De onderwerpen die in 2016 in de Raad van Toezicht aan de orde kwamen, hadden betrekking op de
strategie, het risicomanagement, het financiële beleid en de realisering van de onderwijskundige
taken in relatie tot onderwijs en kwaliteit. Met name de krimp in deze regio en de gevolgen hiervan
voor het onderwijsaanbod is met enige regelmaat onderwerp van overleg geweest in de Raad. De
fusie van de scholen in Roodeschool Zuidwolde en Zoutkamp was een belangrijk onderwerp
waarover de Raad regelmatig heeft gesproken. Specifieke aandacht is er door de Raad besteed aan
de identiteit en de naleving van de fusie-afspraken van de besturenfusie met VPCBO Ten Boer. De
driemaandelijkse managementrapportages informeren de Raad over de uitvoering en de voortgang
van de bedrijfsvoering. Daarnaast brengt het College van Bestuur, aanvullend op de
managementrapportage, voor iedere reguliere vergadering verslag uit van de actuele
ontwikkelingen, de risico’s in de opbrengsten, het overleg met de stakeholders, P&O-zaken etc.

Deskundigheidsbevordering
De voorzitter van de Raad draagt zorg voor het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma voor
de leden. De Raad is aangesloten bij de PO-raad. De PO-raad heeft als doel het behartigen van de
belangen van haar leden en het ondersteunen van toezichthouders, om daarmee een bijdrage te
leveren aan hun professionaliteit. Vanaf juni 2016 zijn de leden van de Raad van Toezicht lid van VTOI
(Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen)

De Raad is samengesteld uit verschillende geledingen van de maatschappij en heeft voldoende
kennis van het werkgebied. De Raad blijft via verschillende wegen op de hoogte van actuele
ontwikkelingen. De informatie komt digitaal van Verus, de PO-raad en VTOI en in de vorm van een
selectie van relevante publicaties via de reguliere vergaderingen. Daarnaast hebben de leden van de
Raad de mogelijkheid om deel te nemen aan bijeenkomsten en cursussen die worden georganiseerd
door de PO-raad en VTOI, of door andere organisaties. Op 25 november 2016 bezocht de Raad CBS
De Til, CBS De Fontein en CBS De Wieken in de Gemeente Ten Boer.

Zelfevaluatie
Op 20 april 2016 evalueerde de Raad van Toezicht haar werkwijze.

Integriteit
De Raad van Toezicht heeft als taak om toe te zien op de integriteit van zowel het College van
Bestuur als van de Raad zelf. Haar taak is tevens om toezicht te houden op zaken die onverenigbaar
zijn met de uitoefening van de betreffende functie. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling
tussen de VCPO-NG en het College van Bestuur wordt vermeden. In 2016 was er geen sprake van
tegenstrijdige belangen. Er was ook geen sprake van onverenigbare nevenfuncties van leden van de
Raad van Toezicht en/of het College van Bestuur. De Raad van Toezicht waakt ervoor dat haar leden
onafhankelijk zijn. Bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt expliciet
aandacht geschonken aan integriteit. In het kader van ongewenste omgangsvormen is een externe
vertrouwenspersoon beschikbaar.

Samenwerking
De Raad werkt in verschillende hoedanigheden samen met de Vereniging: als toezichthouder, als
werkgever en als klankbord. Het College van Bestuur is aanwezig bij de reguliere vergaderingen van de
Raad en licht daarin zijn standpunten toe. Ter voorbereiding op de agenda is er overleg met de
voorzitter. Daarnaast adviseert de Raad het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

Werkgeversrol
Honorering leden Raad van Toezicht
Sinds 2012 wordt aan de leden van de Raad van Toezicht een honorering toegekend. Tijdens de
zelfevaluatie op 20 april 2016 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de honorering. De leden van de
Raad van Toezicht hebben gekozen voor een systeem van Self-billing.
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De honorering (nettobedragen) per toezichthouder, ontvangen vanuit de salarisadministratie, voor het
jaar 2016 staat in de volgende tabel.

Naam Functie Totaal (bruto)

J.R. Nicolai Voorzitter
€ 3.000 + 106,68 reiskostenvergoeding

J. Dusseljee Lid
€ 2.500 + 234,08 reiskostenvergoeding

F.G.H. Mulder Lid
€ 2.500

H.H. Bakker Lid € 1.875

Er is geen sprake van een vaste onkostenvergoeding, maar gemaakte reiskosten kunnen worden
gedeclareerd. De overige kosten van vergaderingen en ontwikkelingsactiviteiten van de Raad van
Toezicht bedroegen in 2016 in totaal: € 1200,77

Gegevens College van Bestuur
Het College van Bestuur van de VCPO Noord-Groningen bestaat uit één persoon. Jaarlijks voert de
remuneratiecommissie een bestuursgesprek met het College van Bestuur. De voltallige Raad geeft, ter
voorbereiding van dit gesprek, input in een vergadering zonder het College van Bestuur. In de tabel
hieronder de gegevens van het College van Bestuur.

Persoonlijke gegevens

Naam S. van der Wal

Functie College van Bestuur

Geboortedatum 23 december 1964

Nevenfuncties - Voorzitter Raad van Toezicht
Woningcorporatie Marenland tot 1 oktober 2016

- Voorzitter Federatiebestuur samenwerkingsschool
“Op Wier”

- Lid cie. Van beroep eindexamens Fivelcollege

- Voorzitter bezwaarcommissie Groninger Huis,
Wierden en Borgen en Steelande Wonen

Werkzaam in de huidige functie 2012

Werkzaam bij VCPO-NG 2012

Financieel jaarverslag 2016
Het Financieel jaarverslag over 2016 is door het College van Bestuur opgesteld en vastgesteld. Deze
omvat de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting over het
afgelopen boekjaar. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het financieel jaarverslag inclusief
het bestuursverslag conform art. 7 lid 8 sub d van de statuten van de Vereniging.
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Bijlage 1: Prestatiebox: verslag van activiteiten en financiële verantwoording

De middelen uit de Prestatiebox zijn ingezet voor het project:

Duurzame verhoging van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van VCPO Noord-Groningen
door resultaatgericht werken

Doelen op bestuursniveau:

Het bestuur werkt volgens de principes van resultaatgericht management. Daartoe ontwikkelt het
bestuur een organisatiecockpit, waardoor prestatiemanagement in alle geledingen kan worden
doorgevoerd. Prestatiemanagement impliceert beleidsrijk kunnen opereren, planning en control
en het strak organiseren van intern toezicht. Dit zal worden aangepakt en geprofessionaliseerd.

Uitwerking:

Zowel op bovenschools als op schoolniveau is een systeem van kwaliteitszorg gecontinueerd,
hierdoor is een eenduidige aanpak mogelijk en wordt er in een vierjarige cyclus gewerkt.
De kwaliteitszorg is georganiseerd volgens de structuur van het INK-model (integraal) en de
Demingcyclus (cyclisch), waarbij voor ieder INK-domein prestatie-indicatoren worden
geformuleerd. Deze prestatie-indicatoren zijn vastgelegd op verenigingsniveau en vormden het
vertrekpunt van het vaststellen van presentatie-indicatoren op schoolniveau.
Vanuit de prestatie-indicatoren en de zelfevaluatie is op verenigingsniveau in het eerste jaar een
strategisch beleidsplan (SBP)opgesteld. Dit SBP diende als richtsnoer voor de scholen die op grond
van hun prestatie indicatoren en zelfevaluatie ook zijn gekomen tot een schoolplan. In dit
schoolplan komen de beleidsdomeinen van het INK-model aan de orde.

Doelen op schoolniveau:

De eindopbrengsten (en tussenopbrengsten) moeten voor alle scholen op voldoende niveau zijn.
Normindicatoren worden als voldoende beoordeeld. Een verandering in aansturing door
schooldirecteuren is noodzakelijk om bereikte verbeteringen te realiseren en te borgen. Dit doel
vereist inspanning van leerkrachten, IB-ers en schoolleiding. Er moet goed lesgegeven worden; de
effecten van het onderwijs moeten regelmatig gemeten en geëvalueerd worden; zorg moet tijdig,
efficiënt en effectief verleend worden.
Schoolresultaten in termen van onderwijsopbrengsten worden voor een belangrijk deel bepaald
door de kwaliteit van handelen van de leerkrachten. Wat kwaliteit in deze context is, wordt steeds
minder vrijblijvend geïnterpreteerd. Het VCPO Noord-Groningen is overtuigd van de kracht van de
methode van activerende directe instructie. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij deze
methode kennen en gebruiken. Daarnaast vraagt het analyseren van toets gegevens (taal en
rekenen) om scholing. Deze analyse is noodzakelijk om de afstemming van het onderwijs te
verbeteren.

Uitwerking:

Op de scholen zijn de opbrengstrapportages uniform uitgewerkt en gebruiken allen het
administratiesysteem ParnasSys. Het verenigingsbestuur heeft zicht op de resultaten van alle
scholen en kan vandaaruit sturen op resultaten en wordt gebruikt om, waar nodig, extra middelen
in te zetten.
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De leerkrachten zijn getraind is het analyseren van leerling gegevens. Deze training is op
teamniveau en in bouwen uitgevoerd. Afstemming en handelingsgericht werken zijn nadrukkelijke
thema’s in de intensieve training, waarbij coaching-on-the job- als mogelijkheid is ingebouwd.

Doelen op leerling-niveau:

Op het niveau van de leerlingen willen we bereiken dat geen enkele leerling achterblijft in zijn of
haar ontwikkeling. Het houdt in dat er voldoende controlemomenten worden gepland om
tegenvallende opbrengsten tijdig te signaleren en hierop acties te ondernemen.

Uitwerking:

Alle scholen hanteren het stappenplan leerlingenzorg, waardoor vroegtijdige leerlingen worden
gesignaleerd met achterliggende leerprestaties. Al deze leerlingen ontvangen planmatige zorg als
bedoeld in het Inspectie Toezichtkader, kwaliteitsaspecten 7 en 8: Zorg en Begeleiding. Om nog
meer te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn de scholen begonnen
met het werken middels groepsplannen.

Samenwerking en leren van elkaar:

Sinds de fusie in 2008 werken onze 14 scholen steeds meer samen. Door deze samenwerking
kunnen ervaringen worden uitgewisseld en schoolresultaten worden vergeleken. Samenwerking
maakt het wenselijk maar ook mogelijk om een kwaliteitszorgsysteem te delen. Door een gedeelde
benadering en een evaluatiecyclus kunnen de scholen van elkaar leren.
Samenwerking tussen onze scholen is niet direct een doel van dit project, maar is wel een vereiste
om het project te kunnen afronden. Onze scholen zijn vaak zo klein dat er geen menskracht
genoeg is als iedere school alle aspecten van dit plan individueel moet uitvoeren.

Inzet middelen en financiële verantwoording

De scholen zijn voor het onderdeel opbrengstrapportage (en zorgstructuur) ondersteund door de
orthopedagoog in dienst van de vereniging.

Het Bovenschool Ondersteuningsteam is ingezet om de scholen te ondersteunen bij de
leerlingenzorg. Daarnaast zijn er diverse scholingen gerealiseerd om de onderwijskwaliteit te
verhogen.
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2016 2015

Rentabiliteit 0,80% 2,75%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 3,41                3,71        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan 

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

Solvabiliteit 66,3% 65,6%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de organisatie

in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Kapitalisatiefactor 60,3% 55,5%

Kapitalisatiefactor exclusief privaat 41,6% 37,7%

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de

organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de

taken van de organisatie. 

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.

35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)

60% voor kleine besturen (<5 mln)

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 1.379 1.441

Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar) 116,96             105,29    

Personeelskosten per FTE 75.090             67.758    
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Grondslagen

De activiteiten van VCPO Noord Groningen bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen. 

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort  uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Fusie

Ver. v. PCBO Gem. Ten Boer is per 01-01-2016 opgeheven en per die datum gefuseerd met VCPO Noord-

Groningen. Samen zijn zij verder gegaan onder de naam VCPO Noord-Groningen. Deze fusie heeft invloed op 

op alle vergelijkende cijfers. Alle tot het vermogen behorende zaken van beide fusiepartners zijn 

overgedragen aan VCPO Noord-Groningen tegen boekwaarde middels een activa/passiva-transctie.

Op 1-8-2016 zijn de christelijke basisschool ‘Simonides’ in Roodeschool en de openbare basisschool 

‘Roodschoul’  in Roodeschool gefuseerd. De nieuwe school ‘De Dobbe’ is onder het bestuur van Lauwers en 

Eems gesteld.

Op 1-8-2016 zijn de christelijke basisschool ‘De Akker’ in Zuidwolde en de openbare basisschool 

‘Venhuisschool’ in Zuidwolde gefuseerd. De nieuwe school ’t Groenland’ is onder het bestuur van de VCPO-NG 

gesteld.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde

   -ICT 20% en 10% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 13% en 25% van de aanschafwaarde
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Financiële vaste activa

De leningen en vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden, voorzover ze 

worden aangehouden tot het einde van de looptijd, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere 

marktwaarde. Obligaties die niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd 

tegen marktwaarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van vorderingen.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Bestemmingsreserve publiek

De bestemmingrerve publiek is bedoeld voor specificeke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare 

midddelen gedekt moeten worden.

Bestemmingsreserves Privaat

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen 

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een 

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt 

tegen het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw en er worden nog maar 

zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. De voorziening wordt pas opgenomen als 

de verplichting betrouwbaar is te schatten. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. 

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, deze is gelijk 

aan de nominale waarde.

Pagina 5641261 Jaarrekening 2016



Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds 

een dekkingsgraad van 91,7% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.1 Balans per 31 december 2016

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 1.645.986       1.461.158           

1.3 Financiële vaste activa 811.400          803.650              

Totaal vaste activa 2.457.386       2.264.808          

1.5 Vorderingen 682.348          727.861              

1.7 Liquide middelen 3.429.165       2.018.470           

Totaal vlottende activa 4.111.514       2.746.331          

Totaal activa 6.568.899      5.011.139         

31 december 2016 31 december 2015
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 4.357.245       3.287.105           

2.2 Voorzieningen 1.005.077       984.157              

2.4 Kortlopende schulden 1.206.577       739.877              

Totaal passiva 6.568.899      5.011.139         

31 december 2016 31 december 2015
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 10.205.501     9.917.610          8.207.757       

3.2 Overige overheidsbijdragen 64.696           10.610              126.323         

3.5 Overige baten 475.477         337.740            506.450         

Totaal baten 10.745.674     10.265.960        8.840.530       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 8.782.354       8.313.141          7.134.385       

4.2 Afschrijvingen 331.797         345.223            251.871         

4.3 Huisvestingslasten 401.593         641.641            455.469         

4.4 Overige lasten 1.186.474       1.016.401          828.902         

Totaal lasten 10.702.218     10.316.406        8.670.627       

Saldo baten en lasten 43.456           50.446-              169.903         

5 Financiële baten en lasten 42.982           52.900              73.228           

Netto resultaat 86.438          2.454                243.131        
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 43.456         169.903       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 331.797       251.871       

- Mutaties voorzieningen 20.920         106.939       

- Overige mutaties EV 983.703       -                  

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 45.513         53.414         

- Kortlopende schulden 466.700       21.818-         

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.892.090    560.310       

Ontvangen interest 35.232         70.583         

Betaalde interest -                  1-                 

Buitengewoon resultaat -                  -                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.927.321    630.892            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Inbreng activa fusie 180.302-       -                  

(Des)investeringen immateriële vaste activa -                  -                  

(Des)investeringen materiële vaste activa 336.324-       260.576-       

(Des)investeringen financiële vaste activa -                  100.000       

-                  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 516.626-       160.576-            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kredietinstellingen -                  -                  

Mutatie overige langlopende schulden -                  -                  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  -                       

Mutatie liquide middelen 1.410.695    470.315            

Beginstand liquide middelen 2.018.470    1.548.155    

Mutatie liquide middelen 1.410.695    470.315       

Eindstand liquide middelen 3.429.165    2.018.470          
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1. Activa

1.2 Materiele vaste activa

Mutaties 2016

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2015

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2015

Boekwaarde 

per 31 

december 

2015

Inbreng 

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2015 Ten Boer

Inbreng 

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 

2015 Ten Boer

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2016

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2016

Boekwaarde per 

31 december 

2016

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 82.426        15.285-        67.141       -                  -                  2.507-        -                   82.426       17.792-        64.635         

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 3.393.893   2.220.712-   1.173.181   743.628     608.751-     278.335       38.380-         230.001-    21.999          4.377.477   3.037.466-   1.340.011    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 1.156.765   935.930-      220.835     227.013     181.588-     57.989         54.929-         71.801-      43.822          1.386.838   1.145.497-   241.340       

Materiële 

vaste activa 4.633.084   3.171.927-   1.461.158   970.641     790.339-     336.324       93.309-         304.309-    65.821          5.846.741   4.200.755-   1.645.986    

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde 

per 31 

december 

2015 Investeringen

Des-

investeringen Resultaat

Boekwaarde 

per 31 

december 

2016

1.3.6 Effecten:

Obligaties 803.650       -                 -                 7.750            811.400       

Totaal 803.650       -                 -                 7.750            811.400       

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 24.658        22.442           

1.5.2 Vorderingen OCW 462.155       413.002         

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden 

en P&A beleid.

1.5.6 Overige overheden 82.822        107.675         

1.5.7 Overige vorderingen 16.650        7.350            

     Overige overlopende activa 77.438        109.274        

     Vervangingsfonds 32.756        49.719          

     Kruisposten 183             18.399          

1.5.8 Overlopende activa 110.377       177.392         

1.5.9 AF: voorziening wegens oninbaarheid 14.315-        -                   

Totaal Vorderingen 682.347       727.861         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 3.947          2.209            

1.7.2 Banken 3.425.218    2.016.260      

3.429.165    2.018.470      

Door de toetreding per 01-1-2016 van 40889 PCBO Ten Boer zijn de banktegoeden met € 851.513 gestegen

Mutaties 2016

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2015

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties, 

inbreng Ten 

Boer

Boekwaarde 

per 31 

december 2016

2.1.1 Algemene reserve 1.699.826    54.770        203.406       1.958.002      

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek -                  -                 385.753       385.753         

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 1.587.279    31.667        394.544       2.013.490      

3.287.105    86.437        983.703       4.357.245      

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Resultaat m.b.t. obligaties komt ten gunste of ten laste van het privaat vermogen.

De post overige mutaties betreft de toevoeging van de algemene reserves, bestemmingsreserve publiek

(personele reserves) en de bestemmingsreserves privaat van fusiepartner 40889 PCBP Ten Boer per 01-01-2016.

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2015

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties 

inbreng Ten 

Boer

Boekwaarde 

per 31 

december 2016

Personele reserve -                  -                 385.753       385.753         

-                  -                 385.753       385.753         

2.2 Voorzieningen

Mutaties 2016
Boekwaarde 

per 31 

december 

2015

Inbreng 40889 

Ten Boer Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 

2016

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 38.253        31.639        4.975           13.988-         -                 60.879        8.100            52.779         

Spaarverlof -                 6.685          -                 -                 -                 6.685          -                   6.685           

Jubilea 38.253        24.954        4.975           13.988-        -                 54.194        8.100            46.094         

2.2.3 Overige 

voorzieningen

945.904       2.132          294.307       42.145-         256.000-       944.198       80.203           863.995       

Onderhoud 945.904      2.132          294.307       42.145-        256.000-      944.198      80.203          863.995       

984.157       33.771        299.282       56.133-         256.000-       1.005.077    88.303           916.774       

In de stand van de onderhoudsvoorziening per 31 december 2016 is rekening gehouden met 

voorzichtigheidshalve een extra buffer voor de onduidelijkheden, onzekerheden en financiële consequenties 

rondom de aardbevingsschade in Groningen. 

Mutaties 2016

Mutaties 2016
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 224.471       63.066           

2.4.7.1      Loonheffing 295.629      295.973        

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 43.262        5-                  

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 338.892       295.968         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 80.674        72.353           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 10.338        14.324           

2.4.10.5      Overlopende passiva mbt Vakantiegeld 253.641      211.606        

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 298.561      82.561          

2.4.10 Totaal overlopende passiva 552.203       294.167         

Totaal kortlopende schulden 1.206.577    739.877         

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2016 31 december 2015
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Er is een onderhoudscontract afgesloten bij De Rolfgroep voor de periode van 2014 t/m 2017 inzake ict.

Een deel van de kosten van het contract wordt jaarlijks berekend aan de hand van het aantal leerlingen.

Voor 2017 bedragen de kosten € 37.000,-

Er is een energiecontract afgesloten voor elektriciteit bij DVEP voor de periode 1 januari 2015 

t/m 31 december 2020. Voor 2017 bedragen de kosten € 58.000,-

Gebeurtenissen na balansdatum

01-08-2017: Fusie 08BW CBS Ichthusschool met 18LG OBS Solte Campe Zoutkamp van L&E 

onder bevoegd gezag van VCPO Noord Groningen
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Omschrijving toewijzing (€) in 2016

Lerarenbeurs 34.390              34.390                   

34.390              34.390                   

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Totaalbedrag Ontvangen tm Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing (€) 2016 kosten 31 december 2016

Aflopend -                       -                   -                    -                            

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaalbedrag
Saldo

Ontvangen Lasten Totale 
Saldo nog te 

besteden

Omschrijving toewijzing (€) 31 december 2015 in 2016 2016 kosten 31 december 2016

X

Nog niet geheel afgerondGeheel uitgevoerd en afgerond
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 9.394.770        9.220.277     7.678.160       

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 285.527           229.729        223.826          

Totaal rijksbijdragen via OCW 9.680.297        9.450.006     7.901.987       

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 525.204           467.604        305.771          

Totaal rijksbijdragen 10.205.501       9.917.610     8.207.757       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 47.096             2.000            73.692            

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 17.600             8.610            52.631            

64.696             10.610          126.323          

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.5.1 Verhuur 89.665             73.852          67.864            

3.5.2 Detachering personeel 162.713           145.856        139.054          

3.5.5 Ouderbijdragen 152.890           103.122        121.359          

3.5.6 Overig 70.209             14.910          178.172          

475.477           337.740        506.450          
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Bruto lonen en salarissen 6.080.970        5.907.310     5.071.183      

Sociale lasten 1.403.448        1.363.368     1.209.022      

Pensioenlasten 704.144           684.035        627.794         

4.1.1 Lonen en salarissen 8.188.562        7.954.713     6.908.000       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 4.975              14.000         2.123             

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 645.122           447.384        326.022         

4.1.2.3      Overig 197.597           262.415        213.953         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 105.539           110.280        82.333           

4.1.2 Overige personele lasten 953.232           834.078        624.432          

4.1.3 Af: Uitkeringen 359.440-           475.650-        398.047-          

8.782.354        8.313.141     7.134.385       

Realisatie Realisatie

2016 2015

117 105

4.2 Afschrijvingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.2.2.1 Gebouwen 2.507               2.993            2.507              

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 246.382           236.564        182.835          

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 82.908             105.666        66.530            

331.797           345.223        251.871          

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.3.1 Huur 10.216             2.150            11.395            

4.3.3 Onderhoud 46.809             50.976          37.697            

4.3.4 Water en energie 212.995           197.191        163.670          

4.3.5 Schoonmaakkosten 44.923             50.946          34.015            

4.3.6 Heffingen 22.558             23.554          8.823              

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 38.307             294.307        185.319          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 25.786             22.517          14.550            

401.593           641.641        455.469          

Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 513.760           481.187        390.650          

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 14.960             9.950           15.265           

     4.4.2.2      Leermiddelen 232.706           201.705        183.123         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 247.666           211.655        198.388          

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 14.315             -                   -                     

4.4.4 Overig 410.733           323.559        239.864          

1.186.474        1.016.401     828.902          

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 10.669             8.773              

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 1.119               -                     

Accountantslasten 11.788             8.773              

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met 

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel 

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn 

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke 

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de 

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle 

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit, 

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

5.1 Rentebaten 35.232             52.900          70.583            

5.3 7.750               -                   2.646              

5.5 Rentelasten -                      -                   1-                    

42.982             52.900          73.228            

Waardeveranderingen financiële vaste activa 

en effecten
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(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 1.645.986       1.641.456           

1.3 Financiële vaste activa 811.400          803.650              

Totaal vaste activa 2.457.386       2.445.106          

1.5 Vorderingen 682.348          825.493              

1.7 Liquide middelen 3.429.165       2.869.983           

Totaal vlottende activa 4.111.514       3.695.476          

Totaal activa 6.568.899      6.140.582         

31 december 2016 31 december 2015

Balans per 31 december 2016 VCPO Noord Groningen + Ver. V. 

P.C.B.O. Gem. Ten Boer
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 4.357.245       4.270.809           

2.2 Voorzieningen 1.005.077       1.017.928           

2.4 Kortlopende schulden 1.206.577       851.845              

Totaal passiva 6.568.899      6.140.582         

31 december 2016 31 december 2015
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 10.205.501     9.917.610          9.865.720       

3.2 Overige overheidsbijdragen 64.696           10.610              128.089         

3.5 Overige baten 475.477         337.740            557.197         

Totaal baten 10.745.674     10.265.960        10.551.006     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 8.782.354       8.313.141          8.519.916       

4.2 Afschrijvingen 331.797         345.223            291.634         

4.3 Huisvestingslasten 401.593         641.641            549.401         

4.4 Overige lasten 1.186.474       1.016.401          1.006.171       

Totaal lasten 10.702.218     10.316.406        10.367.122     

Saldo baten en lasten 43.456           50.446-              183.884         

5 Financiële baten en lasten 42.982           52.900              76.547           

Netto resultaat 86.438          2.454                260.431        

Staat van baten en lasten over 2016 VCPO Noord Groningen 

+ ver. V. P.C.B.O. Gem. Ten boer
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische 

vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 Stichting Gemeente Groningen 4
Schoolbestuur voor primair en voorgezet onderwijs tussen 

Lauwers en Eemsstichting Stichting Gemeente Eemsmond 4
Coöperatie Regionaal Transfercentrum Primair Onderwijs 

Groningen U.A. Coöperatie Groningen 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam S. van der 

Wal

Functie Alg. Dir.
Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Gewezen topfunctionaris j/n n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j

Individueel WNT-maximum           128.000 

Beloning       108.791 

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn            14.508 

Subtotaal            123.299 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag      

Totaal bezoldiging           123.299 

Verplichte motivering indien overschrijding PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2015 in FTE 1

Beloning     103.264

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn 13.667

Totaal bezoldiging 2015      116.931

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2016 een bezoldigingsmaximum van € 128.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op VCPO Noord Groningen van toepassing is. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam J.R. Nicolai J. Dusseljee L.G.H. 

Mulder

H.H. Bakker

Functie Voorzitter lid RvT lid Rvt lid Rvt

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/4-31/12

Individueel WNT-maximum               19.200         12.800         12.800           9.644 

Beloning               3.000           2.500           2.500           1.875 

Belastbare onkostenvergoedingen              107              234 

Beloningen betaalbaar op termijn      

Subtotaal                3.107           2.734           2.500           1.875 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging                 3.107           2.734           2.500           1.875 

Verplichte motivering indien overschrijding 
PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning     1.562 0 923

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015      1.562 0 923

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Naam

Functie(s) gedurende dienstverband

Omvang dienstverband in FTE

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering       
Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëndiging dienstverband      
-/- Onverschuldigd deel       0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband       
Waarvan betaald in 2016

Verplichte motivering indien overschrijding 
PM

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. 

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 

vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

54.770€          wordt toegevoegd aan de algemene reserve

31.667€          wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- S. van der Wal

Toezichthouder:

- J.R. Nicolai

- J. Dusseljee

- L.G.H. Bakker

- H.H. Bakker
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41261

Naam instelling VCPO Noord Groningen

KvK-nummer 02073954

Statutaire zetel Winsum GN

Adres Borgweg 46a

Postadres Postbus 74

Postcode 9950 AB

Plaats Winsum GN

Telefoon 0595-447133

E-mailadres s.vanderwal@vcpong.nl

Website www.vcpong.nl

Contactpersoon De heer S. van der Wal

Telefoon 0595-447133

E-mailadres s.vanderwal@vcpong.nl

BRIN-nummers 03KP Koning Willem-Alexander

05RP De Haven 

05TO De Fontein

05UG De Rank 

05UU De Piramiden 

05XE De Noordkaap 

07EO H.H. Simonides 

07WQ Ichtus 

07ZO De Regenboog 

08AY De Wieken

08AZ De Til

08BL De Meander 

08BO De Borgschool

08BW Ichtusschool 

08BY 't Groenland

09BL De Regenboog 

15DS H. de Cockschool
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Overige gegevens

Controleverklaring
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