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Voorwoord
Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag over het jaar 2016 van de Vereniging voor
Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.
Allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen over het
gevoerde beleid. In een vereniging als de onze vinden we dat van groot belang. Maar we
trekken het begrip verantwoording met dit verslag ook breder – naar meer groepen: de
ouders, de vele contacten zoals scholen, verenigingen, stichtingen, instanties waarmee
we samenwerken, ook genoemd in dit verslag. Tenslotte is dit verslag ook voor ouders
van de toekomst. Op deze manier leggen wij, in termen van governance, horizontale
verantwoording af aan al onze stakeholders. We hebben geprobeerd duidelijk te zijn,
zowel in tekst als in beelden.
Dit verslag zullen wij toelichten op de Algemene Ledenvergadering.
Tenslotte willen wij vanaf deze plaats alle medewerkers op de scholen danken voor de
wijze waarop zij vorm hebben gegeven aan het onderwijs in onze Vereniging in 2016.
Tevens dank aan de medewerkers van het Onderwijskantoor de Cirkel voor hun inzet en
werkzaamheden op administratief gebied.
Het bestuur,
J.C.P. van Nieuwamerongen
S.G. Bootsma
T. Kruithof
R. Broersma
J. Nederhand
T. Scheffers
R. van der Sluijs
M. Groeneveld
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MISSIE EN VISIE
De route van waarom via hoe naar wat….
Van Simon Sinek hebben we geleerd dat elke succesvolle onderneming – of het nu een
bedrijf of een politiek of een maatschappelijk project is – begint met een helder antwoord
op de vraag: waarom doen we dit eigenlijk? Daarna komt het hoe, en pas aan het einde
het wat. Voor de VCPO hebben we deze beweging eveneens gemaakt.
Waarom?
Wij geloven in kinderen en grote mensen die het vermogen hebben om in alles kansen te zien om
zich te ontwikkelen, van en met anderen, buiten de gebaande paden en gericht op een
samenleving waarin mensen zich verbinden met elkaar en op elkaar betrokken zijn.

Hoe komen we daarbij?
Dat vraagt de samenleving van ons
We leven in een wereld die sneller dan ooit verandert en misschien ook wel lijdt aan verandergekte. In
zo’n wereld moeten mensen kunnen inspelen op veranderingen. Daarvoor hebben ze het vermogen
nodig om veranderingen niet te zien als bedreigingen, maar als kansen om te leren en zich verder te
ontwikkelen.
In een samenleving die alle nadruk legt op ieders persoonlijke leer- en ontwikkelingsweg, moet het
besef levend gehouden worden dat we ons alleen optimaal kunnen ontwikkelen als we leren van en
met elkaar. Individuele ontplooiing kan niet zonder (nieuwe) verbindingen tussen mensen en (nieuwe)
vormen van gemeenschap.
Een wereld die voor grote uitdagingen staat, vraagt om mensen die zich ervoor willen inzetten dat
deze wereld een plek wordt waar iedereen tot zijn/haar recht komt. Daarvoor hebben ze het vermogen
nodig om buiten de bestaande kaders te denken en de bereidheid om ‘meer dan het gewone’ te doen.

o

o

o

Onze bronnen inspireren ons daartoe
De Bijbelse verhalen leren ons het leven te zien als een reis die erop gericht is om steeds meer mens te
worden. Ze vertellen van de levensreis van de mens met (of zonder) God. Steeds weer wordt de mens
weggeroepen uit wat hem of haar gevangen houdt, om op weg te gaan naar… het land van belofte, het
koninkrijk van God. Het is een tocht door woestijnen van tegenslag, maar in het vertrouwen dat op
onverwachte momenten nieuwe hoop kan worden geput.

Hoe?
Wij geven ruimte aan ontwikkeling en gebruiken die op een open, (zelf)verantwoordelijke en
betrokken manier.
Ons motto is: Wij geloven in ieder kind en in elkaar. Dat motto waarmaken, vraagt iets van de manier
waarop wij ons werk doen. Door dat heel concreet in ons gedrag te laten zien, maken wij VCPO Spijkenisse tot
een organisatie waarin we niet alleen maar een baan hebben met allerlei taken en verantwoordelijkheden, maar
waarin we tot ons recht komen en elkaar tot ons recht laten komen, waarin we samen werken aan een hoger
doel en waarin iedere bijdrage telt en wordt gewaardeerd.

Wat?
Wij bieden onderwijs dat zich richt op optimale ontwikkeling ►


Wij geven vorm aan Leren met toekomst



Wij nemen belemmeringen weg



Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin ‘leren van elkaar’ centraal staat



Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid in de regio.
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BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Vereniging
De VCPO is een vereniging voor christelijk primair onderwijs en bestaat al meer dan 115
jaar.

Uit Jong van geest, jubileumboek 100 jaar Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (1999):
“In de geschiedenis van de vereniging is echter één belangrijke constante. Het kind, de leerling en de
volwassene, de leerkracht. (…) Zij vormen het (voort)levende verhaal van de geschiedenis.” (pag. 9)
“In een angstig hoog tempo voltrekken zich veel veranderingen in onze maatschappij. Ook ons onderwijs
maakt daar deel van uit en verandert mee. Onveranderd is het belang van de normen en waarden in ons
christelijk onderwijs. Die speelden en spelen een fundamentele rol, toen en nu en… in de toekomst!! (pag.
69)
Het bestuur van de VCPO kiest bewust voor een verenigingsvorm. Argumenten hiervoor
zijn:
o Het belang van “de lokale democratie”
o Publieke middelen dienen te worden verantwoord naar de overheid, echter
passend bij het karakter van het bijzonder onderwijs dient eveneens
verantwoording te worden afgelegd naar de leden van de vereniging, die de
scholen in stand houden.
In 2013 heeft de VCPO, mede vanwege de wetgeving rondom “Goed Onderwijs, Goed
Bestuur” het lidmaatschap van de Vereniging opnieuw geformuleerd. Daarop volgend
heeft er een ledenwerving plaatsgevonden. Medio maart 2017 heeft de vereniging 66
leden.
De organisatie
Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie.
Statuten

GMR

Algemeen Bestuur
(toezichthoudend)
Directeur –
bestuurder

MR

Staf

Directies
Scholen

In 2011 heeft de VCPO als gevolg van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur een
wijziging ondergaan in de bestuurlijke organisatie. De belangrijkste wijziging betreft de
scheiding tussen bestuur en toezicht. Daarbij is er door de VCPO gekozen voor het Raad
van Beheermodel, waarbij het bestuur de intern toezichthoudende taak vervult en de
algemeen directeur deel uitmaakt van het bestuur. Er ontstaat hierdoor een nieuwe
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functie: directeur-bestuurder. De intern toezichthouders vormen het algemeen bestuur,
de directeur-bestuurder het dagelijks bestuur.
Algemeen toezichthoudend bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat, medio maart 2017, uit zeven leden, van wie zes
leden in het algemeen toezichthoudend bestuur. In het algemeen bestuur hebben leden
zitting die algemene bestuurlijke deskundigheid hebben en die de ‘omgeving’ van de
school vertegenwoordigen. Het zorgt er voor dat het bestuur goed verankerd is in de
achterban.
In onderstaand overzicht, de leden van het toezichthoudende bestuur in 2016 met
daarbij aangegeven hun functies en nevenfuncties.
Naam

Functie

Nevenfuncties

Peter van Nieuwamerongen
(voorzitter)

Teamleider Ambulante
ouderenpsychiatrie en
rehabilitatiecentrum Hoogvliet

niet van toepassing

Sjoerd Bootsma
(secretaris)

Bureauredacteur RTV Rijnmond

Secretaris Bewonersvereniging omgeving
Heemraadlaan
Lid comité van aanbeveling Hospice de
Waterlelie

Rinze Broersma

Controlebeheerder / Bestandsbeheerder
Douane

Lid van OR regio Groningen

José Nederhand

PhD onderzoeker Bestuurskunde
Erasmus Universiteit Rotterdam en
Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur

Ton Scheffers

Senior Innovatie- Organisatieadviseur
CED

Voorzitter atletiekvereniging Spark
Lid Bewonersvereniging Hekelingen

Raymond van der Sluijs

Afdelingshoofd Stadsbeheer Nissewaard

niet van toepassing

Het bestuur kwam in 2016 zes keer bijeen in een bestuursvergadering.
De volgende beleidsstukken zijn door het bestuur vastgesteld:
o
o
o
o

Bestuursverslag 2015
Jaarrekening 2015
(Meerjaren)begroting 2015-2020
Strategisch beleidsplan 2015-2019

Het intern toezicht als werkgever
De intern toezichthouders hebben invulling gegeven aan hun werkgeversrol door met de
directeur bestuurder in verschillende gesprekken zijn functioneren te bespreken en te
beoordelen.
Jaarlijkse evaluatie intern toezichthouders
In de bijeenkomst op 27 juni 2016 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden. De
volgende thema’s kwamen aan de orde.
Dilemma’s
In het afgelopen jaar hebben ook een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden, die een beroep
hebben gedaan op het professioneel samenspel binnen het bestuur, de goede sfeer waarin op basis
van vertrouwen - als elkaar begrijpen - wordt samengewerkt. Hierbij zijn ook een aantal van de
typische dilemma’s voor bestuurders en toezichthouders ervaren.
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1. Distantie versus betrokkenheid
2. Controlerende versus proactieve opstelling
3. Loyaliteit versus countervailing power
4. Buiten bestuur om (?) op zoek naar informatie
5. Relatie met stakeholders en onafhankelijkheid
6. Transparantie versus zekere selectie en ‘beslotenheid’
Naar aanleiding van een casus en ingevulde vragenlijsten is verder gesproken over:
Duidelijk zijn over rol, boodschap en toetsingscriteria
Een van de rode draden, die de casus heenloopt, gaat om de vraag: Hoe duidelijk zijn we in het
afgeven van een boodschap? En, is er vooraf duidelijkheid over wat van de intern toezichthouders
wordt verwacht, dan wel hoe zij zich opstellen:

Sparren?

Gevraagd advies?

Ongevraagd advies?

Zet de intern toezichthouder in op een interventie, vraagt de directeur-bestuurder om een
interventie, of zet hij hierop zelf in naar een medewerker?
Daarnaast wordt geconstateerd dat niet altijd even duidelijk is wat de gehanteerde toetsingscriteria
zijn, zowel voor de intern toezichthouder als de directeur-bestuurder. De eerste zijn op te nemen in
een intern toetsingskader (ITK) als apart document of onderdeel van een bestuurlijk toetsingskader
(BTK). Ze geven antwoord op de vraag: wanneer is het nu goed? Procesmatig en inhoudelijk.
Tegelijkertijd, door erover met elkaar van gedachten te wisselen aan tafel, vinden de directeurbestuurder en de intern toezichthouders elkaar. Op een kritisch constructieve manier worden
inhoudelijke argumenten uitgewisseld. Er wordt vanuit betrokkenheid en vertrouwen, sowieso veel
over inhoud gesproken met elkaar (op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau).
Tegelijkertijd kan het gesprek aan tafel daarom soms wel (te) lang duren of kunnen onderwerpen
(te) lang worden doorgeschoven of in de vergetelheid raken. Het vraagt om meer structuur,
duidelijkheid, prioritering en focus.
Dat geldt met name voor belangrijke thema’s, waarvoor het ook echt nodig is om de tijd te nemen.
Geconstateerd wordt dat het aan de ene kant nodig is om als (proactieve) intern toezichthouders,
deze dan ook zelf op de agenda/kalender te plaatsen en anderzijds er voor te zorgen dat er sprake
is van voldoende voorbereiding en tijd op hierover te spreken.
Schoolbezoeken
De leden van het toezichthoudend bestuur hebben in 2016 schoolbezoeken afgelegd , zij willen hier
zeker mee verder gaan en de uitkomsten hiervan (inclusief het gesprek met de GMR) zijn ook met
elkaar uitvoerig gesproken tijdens de Heidag. Het schoolbezoek als ‘soft control’ biedt voor de
intern toezichthouders een waardevolle aanvulling op de cijfermatige informatie. Tegelijkertijd
bleek het niet voor alle deelnemers duidelijk op welke wijze de uitkomsten hieruit nu worden
verwerkt en hoe deze wordt teruggekoppeld naar de schoolleiders. Ook bestaat de behoefte onder
enkele deelnemers om te zoeken naar een meer uniforme werkwijze.
Goede medezeggenschap
Geconstateerd wordt dat in de afgelopen jaren gewerkt is aan een verdere professionalisering van
intern toezicht en bestuur binnen de VCPO. Mede in het licht van de grotere wordende eisen die
aan good governance worden gesteld. Een zelfde soort ontwikkeling wordt ook gezien ten aanzien
van ‘goede medezeggenschap’. Om tot een goed samenspel te komen met de directeur-bestuurder
en toezichthoudend bestuur, zou wellicht ook hier een ingezet moeten worden op een verdere
professionalisering en het ook meer/beter in positie brengen van de GMR.

Code Goede Bestuur in het Primair onderwijs
Het bestuur van de VCPO handelt volgens de code Goed Bestuur in het Primair
Onderwijs.
In 2016 is aandacht besteed aan de eigen informatievoorziening van de toezichthouders.
Enerzijds doen zij dat op basis van de kengetallen in een vaste planning en control
cyclus. Anderzijds is er aandacht voor zgn. ‘soft controls’ van het toezicht houden. In de
besturing van de organisatie richt het schoolbestuur zich niet alleen op de resultaten,
maar ook op de wijze waarop deze tot stand komen (zoals cultuur, processen en
condities). In dat kader is de jaarkalender aangepast. Het bestuur heeft de frequentie
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van vergaderen verminderd, alle schoolteams bezocht, een gesprek gevoerd met het
directieteam en GMR en tenslotte de uitzichtbijeenkomst bijgewoond.
Bestuurlijke visitatie
In 2016 heeft de VCPO deelgenomen aan het pilot project bestuurlijke visitatie vanuit de
PO Raad. De bestuurder heeft hiertoe, in samenwerking met betrokkenen binnen de
VCPO, een zelfevaluatierapport opgesteld. Deze zelfevaluatie vormt het uitgangspunt
voor de visitatie.
Na de visitatie is er een rapport opgesteld met daarin o.a.. aanbevelingen. Voor de VCPO
richten de aanbevelingen zich op meer focus (niet alles willen doen) en aandacht voor de
borging van de verschillende initiatieven.
Wet Normering Topinkomens
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector,
kortweg ‘Wet normering topinkomens’ of ‘WNT’ is vanaf 1 januari 2013 van kracht.
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en
in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Op grond
van de WNT komen in 2016 partijen geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer
bedraagt dan de norm voor de topfunctionarissen in het primair onderwijs. De norm voor
de VCPO wordt gebaseerd op het aantal complexiteitspunten, opgenomen in het
accountantsverslag.
De toezichthouders ontvangen binnen de VCPO geen bezoldiging.
De VCPO hanteert eveneens, conform de WNT, de maximering van de uitkering die een
topfunctionaris in de (semi-)publieke sector van wie het dienstverband wordt beëindigd
kan krijgen op € 75.000.
De scholen
Onder de verantwoordelijkheid van de VCPO vallen acht scholen voor primair christelijk
basisonderwijs, waaronder de Branding, een school voor Speciaal Basisonderwijs.
De gegevens van de scholen met de bijbehorende locaties, medio 2015:
De Rank
Marimba
De Duif

Lisstraat 15

3202 JG

Spijkenisse

Oranjelaan 29

3201 CN

Spijkenisse

Eikenlaan 88a

3203 BM

Spijkenisse

Galileilaan 7

3204 AK

Spijkenisse

Salamanderveen 354

3205 TG

Spijkenisse

Snoekenveen 947

3205 CK

Spijkenisse

De Bron

Vlasdreef 2

3204 GS

Spijkenisse

Het Baken

Kreek 125

3206 HK

Spijkenisse

De Hoeksteen

Gangesstraat 13

3207 AC

Spijkenisse

Het Anker

M. Rutgers Hoitsemastraat 4

3207 EJ

Spijkenisse

W. Bladergroenstraat 45

3207 TA

Spijkenisse

Anne Frankstraat 26

3207 GA

Spijkenisse

De Branding

De Marimba is per 1 augustus 2013, vanwege het leerlingenaantal onder de
opheffingsnorm, gefuseerd met de Duif. Er is gekozen voor een vorm van administratieve
fusie, waarbij zowel de Duif als Marimba als zelfstandige locaties functioneren.
Het Anker is per 1 augustus 2016 verhuisd van de schoolwoningen op het Lena
Schenkplein naar een dislocatie aan de Wilhelmina Bladergroenstraat 45. De
schoolwoningen op het Lena Schenkplein zullen per 01 augustus 2017 door de gemeente
worden afgestoten als onderwijsbestemming.
Directies
De leiding van de school is in handen van de directeur, ondersteund door een adjunct
directeur of een senior leerkracht locatieleider. In de eerste plaats is de directeur
onderwijskundig leider van de school. Naast het onderwijskundige leiderschap is de
directeur verantwoordelijk voor de schoolorganisatie en de contacten met de ouders van
de leerlingen, individueel en vertegenwoordigd in raden.
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Tussen de schooldirecties en de directeur-bestuurder was er ook in 2016 frequent en
gestructureerd overleg in de vorm van vergaderingen, werkgroep overleg, studiedagen,
schoolgesprekken en individuele gesprekken. De directeur bestuurder heeft in het
afgelopen jaar een beweging gemaakt naar meer sturend op hoofdlijnen. Hij geeft meer
ruimte en stimuleert eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap en autonomie.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en
personeelsleden van de scholen. Als vertegenwoordiging van het bestuur behartigt de
directeur-bestuurder de contacten met de GMR.
De GMR is dit jaar vijf keer bijeen geweest. De raad doet dat aan de hand van een
jaarkalender. De jaarkalender hangt deels samen met de beleidscyclus van de VCPO,
deels bestaat deze uit activiteiten, voortvloeiend uit eigen accenten.
De genoemde beleidsstukken bij het bestuur zijn van advies en/of instemming voorzien.
Tevens heeft de GMR positief geadviseerd ten aanzien van de vakantieregeling 20162017.
Een belangrijk thema in het afgelopen jaar was de cao. De gevolgen van de cao en de
invoering binnen de VCPO zijn uitgebreid aan de orde geweest. M.n. het taakbeleid vroeg
aandacht. De personeelsgeleding van de GMR heeft ingestemd om per 1 augustus 2016
te werken vanuit het overlegmodel. In dit model ontstaan meer mogelijkheden voor
maatwerk in het taakbeleid. Alle schoolteams, behalve het Baken, werken nu vanuit het
overlegmodel. Het Baken koos er voor om uit te blijven gaan van het basismodel.
IDENTITEIT
Identiteit
In onze missie wordt duidelijk de bronnen van onze christelijke identiteit benoemd.
De scholen van de VCPO willen een christelijke ontmoetingsschool zijn. Dat betekent dat
alle kinderen op onze scholen welkom zijn, onze leerkrachten willen werken vanuit een
christelijke inspiratie en de scholen een open houding hebben naar andere godsdiensten.
Wij geven op verschillende manieren vorm aan de identiteit. Allereerst is dat te zien
in het onderwijs op de scholen. Enkele belangrijke elementen zijn:
Bezinning
Op elke school van de VCPO vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag een
moment van bezinning plaats, waarbij het gebed als een belangrijke vorm wordt gezien.
De Bijbel
De verhalen uit de Bijbel, als bron van het christelijk geloof, worden door de leerkrachten
verteld.
Het zingen van liederen
Er worden liederen, die uiting geven aan onze identiteit, gezongen.
De viering
De christelijke feesten worden gevierd op onze scholen. De scholen kiezen daarin elk hun
eigen vormen.
Vanuit die identiteit is er ook ruime aandacht voor normen en waarden. Die hebben te
maken met de omgang met elkaar, de omgang met eigendommen van een ander,
taalgebruik, respect voor een andere mening. Ook de aandacht voor de ander is
belangrijk. Scholen voerden ook in 2016 diverse acties die zich vooral richten op hulp aan
kinderen.
ONDERWIJS
Leren met toekomst
Wij zoeken de voortgaande ontwikkeling van ons onderwijs in de vier kerndomeinen van
‘Leren met toekomst’: zelfregulering, perspectief nemen, denkkracht en samenwerken.
Het betreft hier vaardigheden in brede zin, dus als een geheel van houding, vaardigheid
en kennis.
Een eerste kerndomein is het vermogen tot zelfregulatie en zelfsturing. Dit is de basis
voor alle 21e-eeuwse vaardigheden. Het gaat erom dat de leerling in staat is actief en
betrokken zijn eigen leerproces te sturen. Een tweede kern het vermogen tot perspectief
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nemen. Het gaat erom dat de leerling die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt en
om kan gaan met allerlei mensen met verschillende achtergronden. Naar ons idee is het
zich kunnen verplaatsen in anderen hiervoor cruciaal. Een derde kern wordt gevormd
door ‘denkkracht’. Hierbij gaat het om dat de leerling kritisch en creatief denkt en
problemen kan oplossen. Deze verschillende vormen van denken zijn verwant aan elkaar,
vandaar dat we ze samen nemen. De vierde kern wordt gevormd door ‘samenwerken’.
Hier gaat het erom dat de leerling als deel van een geheel kan bijdragen aan een
gemeenschappelijk doel, doelgericht kan zijn, met allerlei verschillende mensen.
Communicatieve, sociale en culturele vaardigheden zijn hierbij van belang; ook deze
nemen we samen.
Samen vormen deze vier een model van vier elkaar deels overlappende kernen.

Zelfregulatie

Perspectief
nemen

Samenwer
ken

Denkkracht

Het onderwijs op de scholen
Accenten, die de scholen geven in het onderwijs
De Rank heeft n.a.v. een audit een plan van aanpak gemaakt met daarin de kwaliteitskalender.
Specifiek wordt er gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten d.m.v. 4D aanpak bij rekenen.
In de kleutergroepen is gestart met een ander observatiesysteem BOSOS.
De teacher leaders zijn begonnen met extra lesmoment voor pluskinderen – extra opdrachten /
aandacht voor plusmap. Een aantal leerkrachten vormt de regiegroep gedrag en bekijkt wat de
Rank nodig heeft.
Vanuit het kernvaardighedenmodel van de 21st century skills is er gekozen voor samenwerken.
Marimba heeft dit jaar na eerst intensieve teamscholing de vertaalslag gemaakt naar de leerlingen
en ouders w.b.t. de aanpak "The leader in me". Deze aanpak zien wij als een pedagogische lijn
binnen onze school waarbij een sterk beroep op persoonlijk leiderschap wordt gedaan. In
onderwijs- ontwikkelgroepen is er daarnaast gewerkt aan het versterken van verschillende
gebieden binnen onze school: invoeren en begeleiden directe instructiemodel, ondersteuning van
chromebooks binnen ons onderwijs, invoering van de methode BLINK. Marimba wordt begeleid
door een externe in het verbeteren van onze opbrengsten, het analyseren van onze toetsgegevens
en de invoering van BOSOS in groep 1/2
De Duif is gestart met de invoering van de methode ‘Met Sprongen Vooruit’ met als doel de
betrokkenheid van de leerlingen te verhogen bij het rekenonderwijs. Daarnaast heeft de school
voor opbrengstgericht werken de begeleiding van een externe, gericht op het rekenonderwijs
voortgezet in het tweede jaar. Tevens wordt de school begeleid door een externe in het beter
analyseren van de opbrengsten.
De Hoeksteen heeft de volgende stap gemaakt met het werken in units. Naast de unit 3/4 is er nu
ook een unit 5/6. Tevens is er een organisatie-interventie gedaan in de groepen 1/2 waardoor er
ook een eerste stap naar een unit 1/2 is gemaakt. Eerste stappen naar samenwerking binnen de
overige groepen zijn gemaakt.
Het verbetertraject t.a.v. Topondernemers onder begeleiding van een externe deskundige is
gecontinueerd. Tevens wordt de school begeleid door een externe in het beter analyseren van de
opbrengsten. Er is gestart met de invoering van de taal methode ‘Staal’ en de aanvankelijk
leesmethode ‘Lijn 3’.
De Bron: De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wonen de 10-minutengesprekken bij, de CITOtoetsen worden met de leerlingen nabesproken en nieuwe doelen worden gesteld, om hen
medeverantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling.
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Om te werken aan de opbrengsten zijn de studiedagen besteed aan het verbetertraject 4D:
traject. Duiden Denken Doelen Doen. Dat betekent analyseren van de toetsen, analyseren van ons
handelen, nieuwe doelen stellen, verwerken in groepsplannen. Tegelijkertijd is er gewerkt aan het
verhogen van kennis op het vakgebied rekenen. Er zijn bij elke leerkracht 2 klassenconsultaties
geweest. De opmerkingen die hieruit komen zijn besproken en worden schoolbreed toegepast.
De teacher leader werkt met het team aan Effectieve Directe Instructie.
Het Baken: Om te werken aan de opbrengsten zijn de studiedagen besteed aan het verbetertraject
4D: traject. Duiden Denken Doelen Doen. Dat betekent analyseren van de toetsen, analyseren van
ons handelen, nieuwe doelen stellen, verwerken in groepsplannen. Tegelijkertijd is er gewerkt aan
het verhogen van kennis op het vakgebied rekenen. Er zijn bij elke leerkracht 2 klassenconsultaties
geweest. De opmerkingen die hieruit komen zijn besproken en worden schoolbreed toegepast.
Om het lezen te stimuleren beginnen we nu elke dag met 1 minuten lezen / mandjeslezen.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wonen de 10-minutengesprekken bij, de CITO-toetsen
worden met de leerlingen nabesproken en nieuwe doelen worden gesteld, om hen
medeverantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling.
Tijdens teambesprekingen is gesproken hoe we op het Baken van een familiecultuur kunnen gaan
werken aan een professionele cultuur.
Het Anker heeft het leren met toekomst vertaald in doelen per onderdeel en in zichtbaar
leerkrachtgedrag. In de bovenbouw werken we ook in de digitale classroom. Daarnaast is er
daadwerkelijk gekozen voor gedeeld leiderschap. Elke specialist c.q. teacher leader is
verantwoordelijk voor het proces en resultaat van zijn of haar onderdeel.
Er is een vervolg gegeven aan boeiend onderwijs, waarbij systeemdenken en coöperatieve
werkvormen centraal staan. Engels hebben we doorgevoerd vanaf groep 1. We hebben een plan
voor sociale emotioneel leren uitgevoerd. We hebben studietijd genomen om goed begrijpend
luisteren en lezen te geven en verwachten ook betere resultaten hiervan. We zijn tot slot ook
gestart met onderzoek en aanpak om de werkdruk te verlagen.
Op SBO de Branding was er aandacht voor het gebruik van de nieuwe methode voor spelling en
taal . Wat hebben de leerlingen op de Branding nodig om zo succesvol mogelijk de Nederlandse
taal in alle facetten onder de knie te krijgen?
Elke groep heeft een maatschappelijke stage gelopen, thema was dit jaar “de oudere”.
Het technisch ontdeklokaal is verder ingericht, daarin kunnen de leerkrachten experimenteren met
het thema denkkracht. Tenslotte houden teacher-leaders van de school zich bezig met het
veranderen van onze groepsplannen, en kijken zij samen met de CED naar de lessen die we geven,
in hoeverre zijn deze haalbaar zijn qua organisatie sluiten zij aan op de onderwijsbehoeften van de
kinderen.

Nieuwe lesmethodes
Alle scholen werken op de vakgebieden Nederlandse Taal, Lezen, Rekenen & Wiskunde
en Wereldverkenning met methoden die voldoen aan de door de overheid gestelde
kerndoelen. De invoering van nieuwe methodes is niet alleen een kwestie van aanschaf
van nieuwe boekjes en materialen, maar vraagt ook van leerkrachten dat zij hun
lesgeven aanpassen aan de nieuwe inzichten van de nieuwe methode.
Hieronder een overzicht van de scholen, waarbij wordt aangegeven op welke
vakgebieden in 2016 nieuwe methodes zijn aangeschaft.

school

Nieuwe methodes

Rank

Rekenen & Wiskunde

Marimba

Blink; methode W.O.: geschiedenis, natuur, aardrijkskunde

Duif
Bron
Baken
Hoeksteen

Aanvankelijk Lezen, Taal

Anker

Engels in groep 1 t/m 6 erbij, Begrijpend lezen

Branding

Spelling, Taal
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Kwaliteitszorg
Om gecoördineerd en permanent op zoek te zijn naar verbeteringen van het onderwijs,
heeft de VCPO een systeem van integrale kwaliteitszorg ontwikkeld. Bij kwaliteitszorg is
er sprake van een steeds terugkerend proces van bepalen, verbeteren, bewaken en
borgen.
In het kwaliteitsbeleid hanteren de scholen het onderstaande denkmodel geïntroduceerd,
de lemniscaat van kwaliteitszorg. In dit model wordt uitgegaan van een breed
kwaliteitsbegrip (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming)

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen
o

o

Extern, meetbaar, resultaten

De het kwaliteit – de vereiste kwaliteit rond wet- en regelgeving

De zij kwaliteit – de verwachte kwaliteit door leerlingen en ouders, de
waardering en tevredenheid
Intern, merkbaar, processen

De wij kwaliteit – de kwaliteit waarmee het bestuur of de school zich wil
onderscheiden

De ik kwaliteit – de kwaliteit, die iedere leerkracht wil leveren

Elke school heeft dit jaar een nieuwe kwaliteitsagenda opgesteld, waarin alle activiteiten
in het kader van de kwaliteitszorg staan gepland en met elkaar in verband worden
gebracht.
Als ondersteunend systeem wordt binnen de VCPO gebruik gemaakt van Integraal. Dit
systeem is gekoppeld aan ParnasSys, het leerlingvolgsysteem.
Eindtoets
De VCPO-scholen gebruikten in 2016 als eindtoets voor de eerste keer de IEP-toets. In
onderstaande tabel zijn de scores van de IEP-toets weergegeven.
2016

arrangement

RANK

71,1

AANGEPAST

MARIMBA

75,5

BASIS

DUIF

71,9

BASIS

BRON

70,8

BASIS

BAKEN

68,8

BASIS

HOEKSTEEN

84,3

BASIS

ANKER

72,9

BASIS

BRANDING
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Overzicht van de resultaten CITO Screening 2016
In onderstaande tabel worden de leeropbrengsten weergegeven van de CITO-screening,
juni 2016.

De scholen werken gericht aan de verbetering van de leeropbrengsten. In het hoofdstuk
onderwijs op de scholen wordt dit geschetst.
Inspectie
In 2016 heeft de Inspectie de Rank bezocht. De school kreeg vanwege te lage
eindopbrengsten een aangepast arrangement. In 2017 zal de school opnieuw door de
inspectie worden bezocht.
Tevens voerde de inspecteur het jaargesprek met een vertegenwoordiging van het
bestuur. Daarin werden de laatste ontwikkelingen binnen de VCPO en het
inspectietoezicht besproken.
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
In 2010 is de Lokale Educatieve Agenda vastgesteld, waarin door besturen van het
onderwijs, verschillende organisaties in het jeugdbeleid en de gemeente op lokaal niveau
een onderwijsvisie is geformuleerd. In 2016 zijn de verschillende thema’s verder
uitgewerkt, t.w.
 De samenwerking is de voor- en vroegschoolse periode tussen de scholen en de
aanbieders van de kinderopvang.
 Dit jaar is de werkwijze op de scholen doorgezet om de kennis en deskundigheden
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorg(advies)teams op de scholen af
te stemmen. Hiervoor worden er zgn. gezamenlijke besprekingen georganiseerd
om te komen tot Handelingsgerichte Integrale Arrangementen (HIA).
 In de wijk Noord/Centrum en de wijk de Akkers is er in de laatste week van de
zomervakantie een zomerschool gehouden, waarin leerlingen van groep 6 van de
verschillende scholen, waaronder de Rank, het Baken en de Bron, worden
voorbereid op het nieuwe schooljaar. Daarnaast is er in samenwerking met de
verschillende partners een aanbod van sport en cultuur.
 In 2016 is de gemeente gestart het project “Thuis in de wijk”. Gemeenten staan
vanaf 2015 voor de opgave het sociaal domein fundamenteel om te vormen, te
transformeren. De gedachte is dat door het versterken en benutten van de eigen
kracht van mensen én van de sociale structuren, minder beroep op dure zorg
gedaan wordt. De gemeente heeft samen met de maatschappelijke partners in
Nissewaard een manier ontwikkeld waarop zij het sociale domein wil omvormen.
Gemeente, professionele organisaties en inwoners hebben uitgesproken hun
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krachten te willen bundelen en het concept “Thuis in de Wijk” inhoud en vorm te
geven.
Passend Onderwijs
Het doel van het Passend Onderwijs is een passend en thuisnabij onderwijsaanbod voor
alle leerlingen en hen die ondersteuning te leveren die daarbij noodzakelijk is. Om
hieraan vorm te geven worden er sinds 2014 nieuwe Samenwerkingsverbanden
gevormd. Ook in de regio Voorne-Putten & Rozenburg is er door de tien besturen een
dergelijk Samenwerkingsverband KindKracht gevormd. In vergelijking met de huidige
samenwerkingsverbanden neemt ook het Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4) deel aan de
samenwerking.
Het Samenwerkingsverband KindKracht werkt vanuit een handelingsgericht
uitgangspunt, waarbij de scholen zich richten op de mogelijkheden en de
onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op beperkingen en
belemmeringen. We richten ons daarbij sterk op de samenwerking en de interactie met
de omgeving van het kind.
In onderstaande afbeelding is de toekomstige zorgstructuur in beeld gebracht.

De onderste laag van de piramide betreft de basisondersteuning, het minimum niveau
van de ondersteuning die scholen hun leerlingen kunnen bieden. Voor het grootste deel
van de leerlingen voldoet dit niveau om zich goed te kunnen ontwikkelen. In 2015 heeft
er een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de basisondersteuning op de
scholen.
Voor ongeveer 10 tot 15% van de leerlingen is een extra aanbod nodig. Daar moet een
individuele aanpak in worden ontwikkeld, soms aangevuld met specifieke
deskundigheden binnen en buiten de school. Zo ondersteunt KindKracht de scholen door
de inzet van ambulante begeleiders.
Voor een paar procent van de leerlingen is nog meer nodig. Hier is de reguliere lesplek
meestal niet meer de beste plek en arrangeren we passende ondersteuning op een
passende plek, bijvoorbeeld het speciaal (basis) onderwijs. In dit arrangeren volgen we
de systematiek van het Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA), waarin naast de
school ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en ouders actief zijn betrokken.
PERSONEEL
Gesprekkencyclus
Binnen de VCPO zijn ook dit jaar met alle medewerkers functionerings- en
beoordelingsgesprekken gevoerd.
Regionale samenwerking in vervangingsbeleid
De samenwerking met de besturen op Voorne-Putten is het afgelopen jaar versterkt. Er
wordt gewerkt met een gezamenlijke vervangingspool, de vervangers worden daarin
begeleid door zgn. consulentbegeleiders, die door de besturen gezamenlijk worden
bekostigd. Deze begeleiders spelen ook een rol in de begeleiding van de startende
leerkrachten in hun ontwikkeling naar basisbekwaamheid. Ook de interne coaches op de
verschillende VCPO-scholen spelen een belangrijke rol in de begeleiding en coaching van
collega’s en studenten vanuit de PABO’s.
Leren van en met elkaar
Dat leerkrachten naast lesgeven ook zelf moeten blijven leren, wordt steeds meer
onderdeel van het personeelsbeleid. Allerlei ontwikkelingen in onderwijsland maken het
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nodig dat ook leerkrachten hun kennis en vaardigheden vergroten. Al een aantal jaren
geleden zijn de leerkrachten gestart met het invullen van een eigen competentieprofiel
en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In samenspraak met de
betreffende directeur kan de leerkracht zo zichzelf ontwikkelen en daarmee zijn waarde
voor onze leerlingen en de vereniging vergroten. Voor de nascholing maken scholen
uiteenlopende keuzes, die samenhangen met hun accenten in het beleid.
In 2016 heeft ook de jaarlijkse studiedag plaatsgevonden, waarin de leerkrachten van de
VCPO workshops voor elkaar verzorgen. Op deze manier ontstaat er beeld van alle
activiteiten op de scholen, worden deze gedeeld en wordt er geleerd van elkaar.
Gedeeld leiderschap
Dit jaar zijn er leertrajecten voor directies, intern begeleiders en teacher leaders
opgestart. VCPO zet in ‘gedeeld leiderschap’ en talentbenutting op alle lagen van de
organisatie, als antwoord op de snel veranderende samenleving en omgeving. Het
leerarrangement bestaat uit twee onderdelen: bijeenkomsten buiten de school en
ervaringsgericht leren door te werken in de school. Het leren is in de leerkringen zoveel
mogelijk gekoppeld aan de eigen werkplek.
De leerkring van teacher leaders werd mede bekostigd vanuit een subsidie Duurzame
inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020.
Ziekteverzuim
Hieronder een overzicht van de verzuimpercentages. In 2016 nam het
ziekteverzuimpercentage af. M.n. de gemiddelde ziektefrequentie nam af, dit is een
indicator voor afname van het kort verzuim.
Ziekteverzuimpercentage (voortschrijdend)
1e jaar
2e jaar
TOTAAL

NORM: maximaal 6%, t.o.v. 2012 -dalend
2012

2013

2014

2015

2016

5,00%

5,83%

4,61%

6,97%

6,18%

3,30%

0,76%

0,04%

0,91%

0,54%

8,30%

6,59%

4,65%

7,88%

6,71%

Ziektefrequentie (voortschrijdend)

NORM: Ziektefrequentie 1,2
2012

GEMIDDELDE ZIEKTEFREQUENTIE

2013

2014

2015

2016

1,05

1,24

1,31

0,75

NORM: Verzuimduur
15,9

Ziekteverzuimduur (voortschrijdend)
2012

2013

2014

2015

2016

14,70

7,80

12,70

13,30

Vrouw

Man

Totaal

15 tot 25 jaar

12

1

13

25 tot 35 jaar

34

5

39

35 tot 45 jaar

29

2

31

45 tot 55 jaar

47

4

51

55 tot 65 jaar

52

8

60

GEMIDDELDE ZIEKTEVERZUIMDUUR
Kenmerken
Personeelsbestand totaal
Leeftijdscategorie

65+ jaar
Totaal
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0

3

177

20

197

15

Personeelssamenstelling

Personeelsomvang per school / Cirkel / Bovenschools bestuur
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MATERIEEL
Onderwijskantoor de Cirkel
In 2011 besloten de VCPO en VCO de Kring om per 1 januari 2012 een samenwerking
aan te gaan op het gebied van de financiële en salarisadministratie. De samenwerking
vindt plaats op grond van kosten voor gemene rekening. Het kantoor staat per 1 januari
2012 onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering, die tevens een adviserende taak heeft
gekregen in de bedrijfsvoering van beide organisaties.
In de afgelopen jaren heeft de Cirkel zich verder ontwikkeld in haar dienstverlening. De
financiële, personeels- en salarisadministratie is verder op elkaar afgestemd. Ook het
aantal deelnemende besturen als partner in de samenwerking is uitgebreid. In 2015 is
Primo-vpr, toegetreden, per 1 januari 2016 is ook Prokind Scholengroep deel gaan
nemen aan de samenwerking.
Door deze snelle ontwikkelingen hebben de besturen in 2016 een interim leidinggevende
ingezet om kwantitatief en kwalitatief het leidinggevende kader op het kantoor te
versterken.
Decentralisatie buitenonderhoud
Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk
voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen.
De gemeente is nog steeds de verantwoordelijke als het gaat om de bekostiging van
zaken als nieuwbouw en uitbreiding.
In 2016 is in samenwerking met de besturen VPR een contract aangegaan met Anculus
vastgoedbeheer. Anculus heeft de meerjarenplanning van het onderhoud op de VCPO
scholen geactualiseerd. Op basis van deze planning is de hoogte van de jaarlijkse dotatie
gehandhaafd op € 255.000.
Trendgrafiek saldo onderhoud VCPO Spijkenisse

€ 700.000

Saldo (cumulatief) MI-vergoeding, huur en onderhoud
VCPO Spijkenisse

€ 600.000
€ 500.000
Saldo (cumulatief)

€ 400.000
Uitgaven 10+30+50

€ 300.000
Inkomsten MI incl.
huurinkomsten

€ 200.000
€ 100.000
€0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Veiligheid
Alle speeltoestellen hebben de jaarlijkse veiligheidsinspectie ondergaan. De uitslag van
deze inspectie heeft geleid tot enkele aanpassingen aan de toestellen.
Op alle scholen is er een veiligheidsprotocol ontwikkeld, waarin de scholen beschrijven op
welke wijze zij omgaan met de fysieke, maar ook sociale veiligheid op de school.
Jaarlijks maakt ook de brandweer, in het kader van de gebruiksvergunning. een
inspectieronde op de scholen. De gebreken, die niet voldeden aan de
veiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012, zijn op alle scholen hersteld.
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De Wet Sociale Veiligheid op scholen is van kracht geworden. Verplicht en nieuw in het
veiligheidsbeleid zijn daarin ondermeer
o Een jaarlijkse inventarisatie van de veiligheidsbeleving bij leerlingen.
o De benoeming van een vertrouwenspersoon op school.
Schoonmaak
Per 1 maart 2016 is de VCPO, na Europese aanbesteding, een nieuw schoonmaakcontract
voor 3 jaar aangegaan met CTS Bedrijfsdiensten B.V. te Waalwijk.
Om de kwaliteit te waarborgen wordt er door een extern bedrijf tweejaarlijks een
schoonmaakcontrole uitgevoerd. Bij een score van 5,5 of minder vindt een herkeuring
plaats. Is de kwaliteit van de schoonmaak dan nog onvoldoende, dan wordt de
schoonmaakvergoeding ingehouden totdat de kwaliteit op voldoende niveau is. In 2016 is
de boeteclausule niet toegepast.
Huisvesting
Met de gemeente was er ook in 2016 regelmatig overleg in het kader van het Integraal
Huisvestingsplan. In dit plan, voortdurend in ontwikkeling, wordt geanticipeerd op de
kwalitatieve en kwantitatieve huisvestingsbehoeften van de verschillende besturen. In
2016 is het Anker verhuist van de dislocatie op het Lena Schenkplein naar de dislocatie op
de Wilhelmina Bladergroenstraat 45. De schoolwoningen op het Lena Schenkplein zullen
per 01 augustus 2017 door de gemeente worden afgestoten als onderwijsbestemming.

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE
Leerlingaantallen
In bijgaande tabel wordt het leerlingenaantal over de 5 laatste jaren van de scholen
weergegeven.
2012

2013

2014

2015

2016

RANK

423

450

475

480

494

MARIMBA

169

205

201

216

227

DUIF

211

231

218

232

228

BRON

199

197

200

211

205

BAKEN

210

188

187

188

194

HOEKSTEEN

218

234

244

246

261

ANKER

256

263

240

233

229

1686

1768

1765

1806

1838

107

99

85

83

100

1793

1867

1850

1889

1938

TOTAAL BaO
BRANDING
TOTAAL
VCPO

Te zien is een stijging van het aantal leerlingen binnen de reguliere basisscholen. Na
jaren van daling van het leerlingenaantal op het SBO de Branding, stijgt ook dat aantal in
2016.
Buitenschoolse opvang
De VCPO heeft m.b.t. buitenschoolse opvang samenwerking met de verschillende
organisaties voor kinderopvang. Belangrijke punten in de samenwerking zijn de
afstemming tussen school en opvang (tijden, vervoer, jaarplanning) en de kwaliteit van
de opvang.
Dit jaar is op het Anker een opvang gestart met kinderopvangorganisatie “Mundo”. Op de
Marimba Sterrenkwartier is een lokaal in gebruik genomen door “Klein maar Dapper”.
Tussen de Middagopvang
Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om het overblijven op hun
school/scholen te (laten) organiseren. Scholen maken voor hun tussen de middagopvang
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een eigen keuze. Deze is afhankelijk van de locatie, het gebouw, de beschikbaarheid van
ouders en mogelijkheden voor samenwerking. Een deel van de scholen, t.w. de Rank,
Marimba Groenewoud, de Duif, de Bron, het Baken en het Anker is samenwerking
aangegaan met kinderopvangorganisaties. Daarbij is er voor een opzet gekozen, waarbij
de opvang wordt geleid door professionele leid(st)ers, ondersteund door vrijwilligers.
Redenen om voor deze opzet te kiezen zijn het waarborgen van continuïteit en de
kwaliteitseisen die door de wet worden voorgeschreven. De Marimba Sterrenkwartier
heeft er voor gekozen de tussendemiddagopvang te laten verzorgen door vrijwillige
ouders. Ook in deze opzet is er aandacht voor de kwaliteitseisen die de wet stelt. Op SBO
de Branding wordt i.v.m. een continurooster de overblijf verzorgd door het personeel.
Klachtencommissie
In 2016 zijn er bij de klachtencommissie geen klachten door ouders ingediend.
Externe communicatie
De VCPO heeft ook in 2016 een open dag voor (toekomstige) ouders op alle scholen
gehouden. Een dergelijke dag vindt elk jaar plaats.
Samenwerking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste contractanten in 2016.
Contracten betreffende:

Firma

Schoonmaak

CTS Bedrijfsdiensten B.V.

Levering energie

Energie Direct

Vuilophaaldienst

Van Vliet

Onderhoud CV installaties

AA techniek

Onderhoud nood-en transparantverlichting

Dekker Elektro

Lease kopieermachines

Canon

ICT Netwerkbeheer

Rolf Groep

Salarisadministratie

Raet

Onderhoud groenvoorziening

Braber

Onderhoud speeltoestellen

Nijha

Verzuim-/re-integratie

Arbo Unie

Met een groot aantal instanties is frequent contact en samenwerking.








Gemeente Nissewaard
De kerken in Spijkenisse
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs “Kindkracht”
Kinderopvangorganisaties “SKS Alles Kids” en “Mundo”, “Klein naar dapper”
De schoolbesturen voor primair onderwijs, plaatselijk en regionaal
Het Voortgezet Onderwijs: Penta College Scala en Oude Maas
De opleidingsscholen InHolland, Zadkine en Albeda
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FINANCIEN
Balans
Onderstaand treft u aan de balans per 31-12-2016. Deze balans is een momentopname
van de vermogensstructuur van de VCPO.
Activa
31-12-2016
EUR

31-12-2015
EUR

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

854.756

Totaal vaste activa

805.619

854.756

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

881.854
1.891.876

805.619

909.189
1.667,211

Totaal vlottende activa

2.773.730

2.576.400

Totaal activa

3.628.486

3.382.019

Passiva
31-12-2016
EUR
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

31-12-2015
EUR

1.867.335
533.701
1.227.450

1.767.035
354.176
1.260.808
3.628.486

3.382.019

ACTIVA
De boekwaarde van de materiële vaste activa is met € 49.137 gestegen ten opzichte van.
2015. In 2016 is voor een bedrag van € 187.812 afgeschreven, voor een bedrag van €
89.432 gedesinvesteerd, er is voor een bedrag van € 237.446 geïnvesteerd. Op de
desinvestering was reeds een bedrag afgeschreven van € 88.935,-. Hierdoor is een
desinvesteringsverlies ontstaan van € 497,-. De materiële activa zijn per 31-12-2016 als
volgt opgebouwd:
ICT: netwerken
ICT: overig
Installaties

45.132,10
200.736,96
67.255,23

Leermiddelen 96 mnd.

167.504,80

Meubilair

323.425,31

Overige inventaris
Schoolborden

13.158,50
37.543,33
854.756,23

De kortlopende vorderingen OCW worden veroorzaakt door het afwijkende betaalritme van
de subsidies door het ministerie.
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PASSIVA
Het Eigen Vermogen zal door toevoeging van het resultaat van € 100.299 op een
totaalbedrag van € 1.867.335 komen. Dit is opgebouwd uit een Bestemmingsreserve
publiek van € 147.479, een Bestemmingsreserve privaat van € 107.517 en een Algemene
reserve van € 1.612.338.
Resultaat 2016
Aan de Private bestemmingsreserve wordt een bedrag onttrokken van:

€

14.923

Aan de Publieke bestemmingsreserve wordt een bedrag onttrokken van:

€

44.343

Aan de Publieke bestemmingsreserve zal een bedrag worden toegevoegd van:

€

51.942

Aan de algemene reserve zal een bedrag worden toegevoegd van:

€

107.623

€

100.299

De voorziening onderhoud is toegenomen met € 179.526 conform het
meerjarenonderhoudsplan. Er is € 75.474 aan de voorziening onttrokken, jaarlijks wordt er
€ 255.000 gedoteerd om de voorziening op peil te houden. De stand van de voorziening
bedraagt op 31 december 2016 € 533.701.
Aan de personeelsvoorziening, bestaande uit de voorziening jubileumgratificatie, is dit jaar
€ 13.497 onttrokken, De stand van de personeelsvoorziening bedraagt op 31 december
2016 € 67.124. Er heeft daartoe een dotatie van € 13.497 plaatsgevonden.
Exploitatie 2016
Realisatie

Begroot

Realisatie

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

9.836.672

9.567.458

9.347.199

78.211

78.581

91.268

Overige baten

910.459

683.584

621.009

Totaal Baten

10.825.342

10.329.623

10.059.476

BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Baten in opdracht van derden

LASTEN
Personeelslasten

8.880.344

8.525.704

8.291.930

Afschrijvingen

188.309

208.282

205.114

Huisvestingslasten

835.767

777.200

818.425

Overige lasten

830.091

732.082

713.574

10.734.511

10.243.268

10.029.043

90.831

86.355

30.433

9.468

11.033

16.803

100.299

97.388

47.236

Totaal Lasten
Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Verschilanalyse begroting – realisatie 2016
BATEN
De gerealiseerde baten liggen t.o.v. de begroting ruim € 495.000 hoger.
De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanvullende bekostiging van het Rijk om tegemoet
te komen aan de laatste salarismaatregelen in het kader van het loonruimteakkoord voor
een bedrag van € 200.000 en een verhoging van de bekostiging van de
basisondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband met ruim € 75.000.
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Ook de overige baten liggen hoger vanwege enkele aanvullende subsidies voor een
bedrag van € 10.000, een hogere doorberekening van de energiekosten en hogere baten
voor de Cirkel i.v.m. inhuur van extern personeel.
LASTEN
De gerealiseerde lasten liggen t.o.v. de begroting ruim € 491.000 hoger.
T.o.v. de begroting liggen vanwege de genoemde maatregelen in het loonruimteakkoord,
de groei van het leerlingenaantal op m.n. de Rank en Duif en de extra inhuur van
personeel op de Cirkel de personeelslasten € 354.000 hoger.
De stijging van de huisvestingslasten met € 58.000 hangt samen met de extra
beheerskosten vanuit de dienstverlening door Anculus en extra huur van lokalen. De
hogere overige lasten worden veroorzaakt door hogere administratiekosten en de kosten
voor plaatsing van leerlingen op de Kameleon.
Financiële exploitatie
Financieringsbeleid bij investeringen
Vanwege voldoende liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Als
enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt wordt een spreiding
van investeringen aangebracht. Dit wordt in beeld gebracht via een liquiditeitsbegroting.
Ontwikkelingen m.b.t. verbonden partijen of fondsen
Sinds 2006 maken de inkomsten uit de ouderbijdragen deel uit van de jaarrekening
VCPO Spijkenisse. Deze ouderbijdragen staan op de balans als private
bestemmingsreserve.
Treasurystatuut
In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun
financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de
toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De
vereniging heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt
van een spaarrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar. Rekeningencourant rekeningen zijn ondergebracht bij de ABN AMRO bank.
VCPO Spijkenisse leeft de Regeling Beleggen en Belenen na en heeft geen bijzondere
financiële producten in haar bezit anders dan reguliere spaar- en betaalrekeningen.
De VCPO bezit in 2016 een spaarrekening, een charitas spaarrekening (rentepercentage
0,2%). In verband met de dalende rentepercentages is in 2014 een tweede
spaarrekening geopend, een vermogens spaarrekening (rentepercentage destijds 1,6%).
Op 31-12-2016 bedraagt de basisrente 0,15% en de bonusrente 0,25%.
Het totale renteresultaat in 2016 bedraagt € 9.468.
Begroting 2017

2017
EUR
Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige Lasten
Saldo Baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Totaal resultaat

Bestuursverslag 2016
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10.057.747
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892.807
10.939.960
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210.000
850.150
898.851
88.747
12.000
100.747
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Financiële kengetallen
2016

2015

2014

2013

2012

norm

Solvabiliteitsratio

0,51

0,52

0,55

0,52

0,46

0,45-0,5

Liquiditeitsratio

2,26

2,04

1,95

1,79

1,16

1,2

Weerstandsvermogen

8,36

8,34

7,79

6,7






4,2

5 tot 20

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en
verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in
hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen de
vlottende activa (liquide middelen, vorderingen, eventuele voorraden) en de
kortlopende schulden.
Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt het eigen vermogen verminderd
met de materiële vaste activa. De gedachte hierachter is de volgende: Hoelang kan
men doorgaan met de exploitatie als de inkomsten wegvallen?

In de meerjarenbegroting 2017-2020 worden maatregelen genomen om te komen tot
overschotten op de exploitatie, waarmee de algemene reserve wordt aangevuld. Indien
deze positieve resultaten ook daadwerkelijk zullen worden behaald zal het
weerstandsvermogen maximaal komen op een niveau tussen de 10-15%.
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CONTINUITEITSPARAGRAAF
In deze paragraaf wordt zicht gegeven op het verwachte exploitatieresultaat in de
komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie van de VCPO.
Allereerst wordt een scenario geschetst, waarin m.n. de leerlingprognoses en daaraan
gekoppeld de toekomstige personele bezetting van belang zijn. Op basis van dit scenario
wordt eveneens een meerjarenperspectief geschetst van de balanspositie van de VCPO
en de raming van baten en lasten in de komende jaren. Dit scenario bevat diverse
onzekerheden, aan het einde van de paragraaf zal daar op worden ingegaan.
De prognoses
Hieronder de prognoses van de scholen, zoals opgesteld in november 2015. In het
algemeen zijn deze voorzichtig gesteld. Er wordt uitgegaan van een lichte gelijkmatige
daling van ruim 30 leerlingen in 4 jaar.
Prognoses
1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

RANK

494

494

494

500

495

MARIMBA

227

228

222

225

225

DUIF

228

227

215

215

215

BRON

205

206

205

205

200

BAKEN

194

194

200

200

195

HOEKSTEEN

261

265

270

275

280

ANKER

229

223

220

220

215

1838

1837

1826

1840

1825

100

105

95

95

95

1938

1942

1921

1935

1920

TOTAAL BAO
BRANDING

Het leerlingenaantal laat een stabiliserende trend zien. Daarnaast is de personele
bezetting van belang, immers deze bezetting hangt nauw samen de ontwikkeling van het
leerlingenaantal. In onderstaande tabel wordt een beeld geschetst van de
personeelsomvang in FTE, verdeeld in de verschillende functies. De daling van het aantal
FTE hangt samen met de aard van de benoeming, bv. de beëindiging van een tijdelijke
aanstelling en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers. Voor de
goede orde, het gaat hierbij om de personele verplichtingen, niet om de daadwerkelijke
inzet. Kijkende naar de prognoses zal er nog ruimte zijn voor inzet van tijdelijk
personeel.
1-8-2016

1-8-2017

1-8-2018

1-8-2019

DIR

5,7048

5,7048

5,7048

5,7048

OP

110,33

108,83

106,032

106,032

OOP

5,8479

5,8479

5,8479

5,8479

ID

1,9278

1,9278

0

0

TOTAAL

123,8105

122,3105

117,5847

117,5847

De personele bezetting laat een licht dalende trend zien.
Conclusie:
De VCPO verwacht, op basis van dit scenario, in de komende drie jaar geen kwantitatieve
fricties in de personele bezetting van de organisatie. Kijkende naar de arbeidsmarkt en
de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand zal er eerder sprake zijn van een tekort
aan personeel. In de strategische personeelsplanning zal de VCPO daarop moet inspelen.
Balans
Op basis van dit scenario een schets van de balanspositie van de VCPO en de raming van
baten en lasten in de komende jaren. Deze meerjarenbegroting is goedgekeurd in de
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bestuursvergadering van 12 december 2016.
BALANS

2016

2017

2018

2019

EUR

EUR

EUR

EUR

854.756

992.317

966.319

914.867

854.756

992.317

966.319

914.867

2.773.730
881.854

2.736.915
881.854

2.999.834
881.854

3.189.701
881.854

1.891.876

1.855.062

2.117.981

2.307.848

Totaal Activa

3.628.486

3.729.232

3.966.153

4.104.568

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve

1.867.335
1.612.338

1.968.082
1.713.085

2.205.003
1.950.006

2.343.418
2.088.421

107.517
147.479

107.517
147.479

107.517
147.479

107.517
147.479

533.701

533.701

533.701

533.701

1.227.450

1.227.450

1.227.450

1.227.450

3.628.486

3.729.232

3.966.153

4.104.568

2016

2017

2018

2019

EUR

EUR

EUR

EUR

10.825.342
9.836.672
78.211
910.459

11.028.707
10.057.747
78.153
892.807

11.121.597
10.144.562
78.356
898.678

11.013.106
10.085.761
43.033
884.313

10.734.511
8.880.344
188.309

10.939.960
8.980.959
210.000

10.896.676
8.923.303
215.000

10.886.691
8.872.849
213.198

Huisvestingslasten
Overige Lasten

835.767
830.091

850.150
898.851

852.000
906.373

897.000
903.643

Saldo Baten en lasten

90.831

88.747

224.921

126.415

9.468

12.000

12.000

12.000

100.299

100.747

236.921

138.415

ACTIVA
Vaste Activa
Immaterieel
Materieel
Financieel
Vlottende Activa
Vorderingen
Overlopende Activa
Liquide Middelen

Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsreserve publiek
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

STAAT / RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Totaal resultaat
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Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen
van eventuele calamiteiten (of financiële consequenties hiervan). Het gaat er dus om dat
situaties opgevangen kunnen worden als er noodzakelijke incidentele uitgaven plaats
moeten vinden. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge terugval in het leerlingenaantal of
arbeidsconflicten.
Kern van het financieel beleid binnen de VCPO is de opbouw van het
weerstandsvermogen. Daarnaast is het ook van belang de financiën te koppelen aan de
doelstellingen van het strategisch beleid. Sinds 2013 is dan ook € 150.000 toegevoegd
aan een bestemmingsreserve voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs in de
organisatie. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december € 107.517.
Risico’s beheersen en continuïteit en kwaliteit van het onderwijs garanderen. Dat is waar
VCPO per definitie naar streeft.
In het bovenste deel wordt de ontwikkeling van het weerstandsvermogen geschetst
exclusief bestemmingsreserve publiek, in het onderste deel de ontwikkeling inclusief de
bestemmingsreserve publiek.
Stand per 31-12
Eigen vermogen

2016

2017

2018

2019

€ 1.612.338

€ 1.713.085

€ 1.950.006

€ 2.088.421

Resultaat conform begroting vanaf 2016

€ 100.299

€ 100.747

€ 236.921

€ 138.415

Materiële vaste activa

€ 854.756

€ 992.317

€ 966.319

€ 914.867

Weerstandsvermogen

7,00%

6,54%

8,84%

10,66%

Conform begroting 2017

2017

2018

2019

Investeringen

€ 363.590

€ 218.090

€ 188.500

Afschrijvingen

€ 226.029

€ 244.088

€ 239.952

Stand per 31-12

2016

2017

2018

2019

€ 1.759.817

€ 1.860.564

€ 2.097.485

€ 2.235.900

Resultaat conform begroting vanaf 2016

€ 100.299

€ 100.747

€ 236.921

€ 138.415

Materiële vaste activa

€ 854.756

€ 992.317

€ 966.319

€ 914.867

Weerstandsvermogen

8,36%

7,87%

10,17%

12,00%

Eigen vermogen

Conform begroting 2016

2017

2018

2019

Investeringen

€ 363.590

€ 218.090

€ 188.500

Afschrijvingen

€ 226.029

€ 244.088

€ 239.952

De afgelopen jaren heeft het weerstandsvermogen zich als volgt ontwikkeld:

Ontwikkeling Weerstandsvermogen
9,00%

7,79%

8,00%

8,34%

8,36%

2015

2016

6,70%

7,00%
6,00%
5,00%

4,20%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2012
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Risicoregister VCPO Spijkenisse
Risicoregister VCPO Spijkenisse
Risico

Oorzaak

Gevolg

Beheersmaatregel

Strategisch beleid

1

Leegstand, instandhouding
vestigingen

Door krimp neemt de
leerlingenpopulatie af waardoor de
bezetting van gebouwen niet meer
optimaal is. Bewuste keuze van het
bestuur, concurrentiepositie.

-Hogere uitgaven dan financieel
verantwoord door lagere ontvangen
vergoeding
-Extra kosten die voortvloeien uit de
spreiding over meer locaties.
Versnippering van de formatie, hogere
huisvestingslasten.

Verhuur, medegebruik

Stakeholdersbeleid- zoeken naar
en samenwerken met relevante
stakeholders
(Kinderopvangorganisatie.
Ketenpartners Jeugd,
Besturen…)

2

De opbouw van het
personeelsbestand

Denk aan ouderschapsverlof dat
jaarlijks kan fluctueren en relatief
veel BAPO waarvan sprake kan zijn.

Financiën, liquiditeit

Adequaat personeels- en
benoemingsbeleid, waarbij gestreefd
wordt naar een evenwichtige
leeftijdsopbouw
Bevordering van mobiliteit

Strategische personeelsplanning
- kwalitatief

3

Onvoldoende kwalitatief
personeel.

Krapte op de arbeidsmarkt (30%
minder instroom PABO)
Veranderingen in de samenleving,
digitalisering stellen nieuwe eisen
aan leerkrachten.

Onderwijskwaliteit, imago scholen

Actief HRM beleid, scholing, ontwikkeling,
begeleiding

Actief HRM beleid, scholing,
ontwikkeling, begeleiding
Innovatie in vormgeving van
onderwijs

4

Onvoldoende kunnen voldoen aan
onderwijsbehoeften

Sociale problematiek in bepaalde
wijken. Afnemende inkomsten
gemeenten.

Werkdruk, belasting leerkrachten met
mogelijk uitval tot gevolg
Imago school

Deelname SWV
Scholing leerkrachten
Intensivering samenwerking

Onderwijs op maat.
Handelingsgericht werken, leren
van elkaar, coaching en
begeleiding

5

Piekbelasting, werkdruk onderwijs cao, regelingen vereniging,
ontbreken sociaal plan
Kleine vestigingen
Flexibiliteit en beleving personeel

Niet voldoende personeel op momenten
van piekbelasting, dus geen flexibele
inzet met mogelijke uitval, ziekte en
onvrede tot gevolg.

Investeren in professioneel vermogen van Goed werkgeverschap.
personeel
Vergroten van werkplezier,
Ruimte, eigenaarschap
Proactief P&O beleid

6

Vervangingsbeleid
Verplichtingen in het kader van
de WWZ

Het ontstaan van verplichtingen m.n. bij
vervangers bij afwezigheid van
personeel.
De kosten van verzuim worden binnen
de begroting van de VCPO opgevangen.

Aanpassing van het vervangingsbeleid
Samenwerking - vervangingspool

Vervangingsbeleid –
eigenaarschap bij scholen

Eigenaarschap bij scholen in het
kortdurend verzuim
Samenwerking met besturen VPR

Aanscherping van het
vervangingsbeleid

7.
Eigenrisicodragerschap – de
kosten van hoog ziekteverzuim
overstijgen de begrote kosten
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Risicoregister
Zoals al aangegeven liggen er binnen dit scenario diverse onzekerheden, die gevolgen
hebben voor het beeld, zoals hierboven geschetst. Deze onzekerheden zijn dit jaar mede
in beeld gebracht in het opgestelde risicoregister. Dit register wordt jaarlijks bijgesteld en
in relatie gebracht aan het strategisch beleid en bijpassende begroting, waardoor de
dynamiek en de samenhang in het beleid wordt vergroot.
Het belang van de risico’s wordt bepaald door de kans, dat het risico daadwerkelijk
plaatsvindt en de impact, het effect dat het genoemde risico zal hebben in de organisatie.
De genoemde risico’s worden vervolgens ook financieel vertaald, waardoor er een
indicatie ontstaat van het benodigde bedrag om het risico af te dekken.
Verslag toezichthoudend orgaan
Het verslag is opgenomen in het hoofdstuk bestuurlijke organisatie van dit
bestuursverslag.
TOEKOMSTIG BELEID
In 2015 is het strategisch beleidsplan opgesteld met daarin de thema’s:
o
o
o
o

Wij geven vorm aan Leren met toekomst
Wij nemen belemmeringen weg
Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin ‘leren van elkaar’ centraal staat
Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid
in de regio.

Uit het reisplan:
Zoals gezegd, leggen we het ‘wat’ niet tot in detail vast. We schetsen de richting en doen een beroep op alle
betrokkenen om daar mede invulling aan te geven. ‘Schoolvoorbeelden’ helpen daarbij (zie ook principe 6 uit
het vorige hoofdstuk). Vanaf 2015 zetten we op alle mogelijke manieren (onze eigen media, bijeenkomsten,
schoolplannen, et cetera) in op het delen van concrete ervaringen.
We plannen jaarlijks een Uitzichtdag in om te zien waar we staan op onze reis, welke leerweg we hebben
afgelegd en hoe we verder gaan.
We beschrijven de ‘basisuitrusting’ die we nodig hebben om ons verder te kunnen ontwikkelen. Die is als het
ware de motor van de verbeteringen die we nastreven. Het is een basis die we in de afgelopen jaren met hard
werken hebben gelegd. Het komt er nu op aan, die basis op orde te houden, te borgen en uit te bouwen.
Het gaat hier om de ‘harde’, tastbare en beheersbare zaken in onze organisatie: structuren, processen en
systemen. Dit is het domein van planning en control, managementinformatie, concrete verbeteracties,
doelstellingen en resultaten die wij in de komende jaren willen bereiken. Dit alles uiteraard op basis van onze
waarden en de talenten, de drijfveren en het vakmanschap van de medewerkers.
We beschrijven deze basis vanuit vier perspectieven: lerend vermogen, interne processen, de ‘klant’ en de
financiën. Daarbij helpen meetbare indicatoren onze organisatie om zich op de basis te blijven richten.

Uit de evaluaties, onze ervaringen en resultaten komen de volgende ‘rode draden” op
naar voren, waaraan we in het komende ja(a)ren aandacht aan willen besteden.
Basis op orde
o
o

De scholen werken gericht aan de verbetering van de leeropbrengsten
Op het gebied van huisvesting wordt er op gemeentelijk niveau een Integraal
Huisvestingsplan opgesteld om richting te geven aan toekomstige huisvesting van
de scholen. Daarin speelt de opgestelde meerjarenonderhoudsplanning een
belangrijke rol.

Leren met toekomst
o

o
o

Verdere ontwikkeling van de scholen op de kerndomeinen perspectief nemen,
zelfregulatie, samenwerken en denkkracht. De CED denkt daarbij mee over de
doorontwikkeling van de begrippen;
Versterking van de basisondersteuning op de scholen, mede n.a.v. de
onderzoeken die hebben plaatsgevonden;
Verdere oriëntatie op vormen van groepsdoorbrekend onderwijs
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We nemen belemmeringen weg
o

o

Voorbereiden en anticiperen op het Eigenrisicodragerschap, m.n. verdere
ontwikkeling van vervangingsbeleid, zowel in het kortdurend als langdurig
verzuim;
Ontwikkeling van de gesprekkencyclus en daaruit voortvloeiend
professionaliseringsbeleid.

Kwaliteitsontwikkeling
o
o
o

Invoering en ontwikkeling van de kwaliteitsagenda op de scholen
Ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor om de diverse ontwikkelingen te volgen
Opzetten van kwaliteitsaudits (“de blik van buitenaf”)

Leren van en met elkaar
o
o

Verdere ontwikkeling van leerkringen binnen de VCPO
Delen van en met elkaar – de digitale mogelijkheden

Ook in het komende jaar worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarin
we onze ervaringen delen en kijken hoe we verder willen gaan.
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