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1.1  Inleiding

In 2012, het laatste jaar van ons strategische plan: ‘Focus op beter onderwijs’ 2009-2012, hebben

de scholen van de Stichting Protestants Christelijke Onderwijs te Utrecht (PCOU) opnieuw

belangrijke stappen gezet in de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

We hebben de periode waarin ‘snelle verbeteringen’ konden worden gerealiseerd, achter ons

gelaten en zijn aangeland bij een aantal weerbarstige thema’s die veel tijd, aandacht en geld vragen

als we de kwaliteit van het onderwijs duurzaam willen verbeteren. Data-analyse, kwaliteitsbeleid en

professionalisering op alle niveaus spelen hierbij een sleutelrol. Dit alles tegen de achtergrond van

verslechterende financiële condities en onverminderd hoge kwaliteitseisen. 

In 2012 zijn we erin geslaagd een begin te maken met de verbetering van de financiële weerbaarheid

van de Stichting. Dat ging vaak gepaard met pijnlijke maatregelen. Werken aan een gezondere

financiële basis blijft echter nodig en zal inspanningen van de organisatie blijven vergen.

Voor de Stichting was 2012 ook om andere redenen een bewogen jaar. Er vond een bestuurs-

wisseling plaats: André de Jong trad per 1 april af als bestuursvoorzitter en werd Directeur-Generaal

primair en voortgezet onderwijs op het Ministerie van OCW. Hij werd als voorzitter opgevolgd door

Marja Blom, die al lid was van het College van Bestuur. Op 1 augustus is Henkjan Bootsma in dienst

getreden als lid van het College van Bestuur. 

Op deze plek willen we alle medewerkers van PCOU bedanken voor hun inzet. Zij zijn er in geslaagd

om ondanks verslechterende randvoorwaarden, verbeteringen in het onderwijs te realiseren. Ook en

misschien zelfs juíst op scholen waar de resultaten nog achterbleven, zijn immense inspanningen

gepleegd die de basis leggen voor duurzame verbetering. 

We danken alle medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor

hun constructieve bijdragen aan het functioneren van de scholen en de Stichting. Tot slot willen we

de Raad van Toezicht danken voor de kritische feedback en de wijze waarop toezicht is gehouden.

Marja Blom

Henkjan Bootsma

29 juni 2013
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Identiteit, een brede benadering

In het voorjaar van 2012 vond de jaarlijkse identiteitsconferentie plaats, georganiseerd door de werkgroep
identiteit van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) en de Willibrord Stichting. 
Cok Bakker (universitair hoofddocent/bijzonder hoogleraar en als adviseur betrokken bij identiteitsprojecten
en -vraagstukken in het onderwijs) introduceerde het thema van de middag: het spreken over identiteit kan
vaag zijn, maar het is te belangrijk om het daarom maar te laten. Hieronder een beknopte weergave van zijn
inleidende woorden: 
'Ogenschijnlijk hebben we bij het spreken over identiteit met tegenstellingen
te maken. Zo leven we niet meer in een verzuilde samenleving, maar is
het onderwijs nog steeds georganiseerd volgens dit model. De ontker-
kelijking gaat enorm snel, maar we spreken nog wel over christelijke
scholen. Het besef dat identiteit een allesdoordringende dimensie
is, maakt het noodzakelijk om ons hier grondig op te beraden.
Daarbij hebben we te maken met de smalle en de brede identiteit
van de school. Onder smalle identiteit verstaan we de keuzes die
een school maakt in het kader van haar levensbeschouwelijke
identiteit: aan welke vieringen geven we op welke wijze ge-
stalte, welke methode godsdienst of levensbeschouwing wordt
er gekozen, et cetera? Onder brede identiteit verstaan we alle
dimensies samen: levensbeschouwelijk, pedagogisch, onderwijs-
kundig en organisatorisch.'

Het pleidooi van Cok Bakker is om in het gesprek over identiteit uit te
gaan van de brede identiteit. Het gevaar bestaat namelijk dat we onze
blik versmallen wanneer we slechts kijken naar de methode godsdienst of
naar de wijze waarop een dagopening of viering gestalte krijgt. Hanteren wij de
brede opvatting van identiteit, dan realiseren we ons dat iedere school een identiteit heeft, ongeacht de wijze
waarop de smalle identiteit gestalte krijgt. Het gesprek hierover levert een bewustwordingsproces op, waar
je als school beter van kan worden. Je realiseert je als het ware wat voor school je bent en wat voor school je
wilt worden. 

De traditie van een jaarlijkse conferentie is meer dan een eenmalige reflectie op een thema. De identiteit van
de scholen van PCOU en Willibrord wordt iedere dag vormgegeven door alle mensen die betrokken zijn bij
de scholen. Tijdens de conferentie werd een oproep gedaan aan de aanwezige scholen om mee te doen aan

een pilotproject. De pilot is bedoeld om de betekenis en waarde te onderzoeken van
een structureel identiteitsberaad op een school. De overtuiging die hieraan ten

grondslag ligt, is dat de identiteit van een school vraagt om een structurele
bezinning op de vraag: waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Cok Bakker begeleidt samen met Erik van Kerkhoff (docent levensbeschou-
wing) de deelnemende scholen, het Gerrit Rietveld College (Willibrord)
en de Taalschool Het Mozaïek (PCOU). De ervaringen met de pilot
worden door de werkgroep identiteit met het bestuur geëvalueerd.
Op grond van deze evaluatie wordt nagedacht over het organiseren
van een structureel identiteitsberaad op scholen. 

Een andere activiteit van de werkgroep is het verzorgen van een
passend activiteitenaanbod voor schoolleiders en leraren. Zo is er een
inspirerend programma in filmtheater ’t Hoogt, bestaande uit films met

een aan onderwijs gerelateerd thema. In een ontspannen sfeer is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over het thema

van de film en de eigen onderwijspraktijk. 
Voor schoolleiders wordt bovendien periodiek een lunchbijeenkomst geor-

ganiseerd. Dit zogenaamde ‘broodje moraal’ is een informele bijeenkomst waarbij
de deelnemers een lunch geserveerd krijgen door de leerlingen van de Rafaëlschool en

in gesprek gaan over vragen en thema’s die raken aan het vorm geven van de identiteit van de eigen school. 

Met bovenstaande activiteiten is voor de komende jaren een richting gekozen. Het thema identiteit vraagt
om een structurele en fundamentele bezinning op de onderwijspraktijk. De identiteit van een school wordt
iedere dag weer duidelijk uit de wijze waarop mensen op een school met elkaar omgaan. De werkgroep iden-
titeit ziet het als haar taak om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren waarbij bezinning op deze
praktijk mogelijk wordt en we elkaar kunnen inspireren. Daarbij biedt onze rijke protestantse en katholieke
traditie een schat aan inspirerende verhalen om ons aan te spiegelen. 
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1.2  De kwaliteit van het onderwijs

Inleiding

In ons strategische beleidsplan ‘Focus op beter onderwijs 2009-2012’ hebben wij ons voorgenomen

om de onderwijskwaliteit van onze scholen te verbeteren, zodat er na vier jaar geen zeer zwakke of

zwakke scholen meer zouden zijn. 

Het was ook onze ambitie om de kwaliteit van de reeds voldoende presterende scholen te

verbeteren. Om deze doelen te bereiken, hebben de scholen zich toegelegd op het zogenaamde

‘opbrengstgerichte werken’. Dat betekent: ‘het continu en consequent doorlopen van een cyclus van

doelen stellen, gegevens verzamelen, evalueren en analyseren en beredeneerde conclusies trekken

voor het verdere onderwijs, waarna de cyclus opnieuw wordt doorlopen. Dit alles moet gebeuren op

het niveau van de individuele leerling, de groep en de school.’

Niets nieuws onder de zon, want dit is in feite een definitie van ‘kwaliteitszorg’, maar centraal in

deze werkwijze staat een analyse van de opbrengsten (op basis van het CITO LOVS) die mede dankzij

het gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem op een hoger niveau kunnen worden gebracht. 

Dat hogere niveau is zonder meer bereikt en in 2012 - het jaar waarin ons strategisch beleidsplan is

afgelopen - hebben we een kwaliteitssprong gemaakt als het gaat om de analyses die scholen maken

van de eigen resultaten. Deze analyses bieden medewerkers in de scholen handvatten om interventies

te bedenken en het onderwijs nog beter af te stemmen op de leerbehoeften van leerlingen. 

Na vier jaar ‘Focus op beter onderwijs’ kunnen we dan ook stellen dat zich dankzij grote

inspanningen van leraren, intern begeleiders en schoolleiders op onze scholen een stille revolutie

heeft voltrokken op het gebied van kwaliteitszorg. De scholen werden daarbij terzijde gestaan door 

een beleidsstaf (PCOU Academie) die deze ontwikkeling initieerde, stimuleerde, monitorde en

ondersteunde. 

Hoewel de verbeterde kwaliteitszorg positieve gevolgen heeft gehad voor de onderwijskwaliteit op

onze scholen, is dat in 2012 niet op alle scholen beloond met stijgende opbrengsten. Zes scholen

scoorden onvoldoende op de CITO-eindtoets.

We kunnen over de kwaliteit van scholen echter pas écht iets zeggen als we precies in kaart kunnen

brengen welke leerwinst (voortgang tussen twee opeenvolgende toetsen) kinderen hebben geboekt

en welke rol de school daarin heeft gespeeld. We spreken in dat geval van de toegevoegde waarde

van een school. Die is op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk omdat achtergrondkenmerken

van leerlingen (die voor 80% de eindresultaten bepalen) het beeld vertroebelen. Het is in theorie

mogelijk dat een school met lage opbrengsten een grotere toegevoegde waarde heeft dan een

school met hoge opbrengsten, maar we hebben nog geen instrumenten waarmee we dat kunnen

aantonen. Eén van onze scholen participeert in een door het Ministerie van OCW uitgezette

landelijke pilot waarin wordt geprobeerd een eerlijke maat te vinden voor de beoordeling van de

kwaliteit van scholen en scholen en besturen handvatten te geven om de opbrengsten te verbeteren. 

Leek het er vorig jaar nog op dat we alle scholen tenminste op het niveau van ‘voldoende’

(‘basisarrangement’ in Inspectietermen) hadden getild, in 2012 werden we teleurgesteld door het

oordeel ‘zwak’ voor de Koningin Emmaschool, onze school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in
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Amersfoort. Het is goed te weten dat op het moment dat dit verslag wordt geschreven, deze school

al weer hard op weg is naar een voldoende, maar dat neemt niet weg dat de kwaliteit niet

onvoldoende had mogen zijn. 

Kwaliteitszorg

In 2012 is opnieuw veel geïnvesteerd in de professionaliteit van leraren, intern begeleiders en

schoolleiders. Vrijwel alle leraren kennen inmiddels hun weg in ParnasSys. Daartoe is centraal

scholing aangeboden en dat aanbod wordt elk jaar herhaald. De - inmiddels allemaal professioneel

opgeleide - intern begeleiders vormen een onmisbare schakel in de borging van alle expertise in de

school omdat zij, zo mogelijk bijgestaan door ICT-vaardige leraren, de kennis in het team op peil

houden. Daarnaast hebben inmiddels vijftien scholen een intensieve scholing toetsanalyses gevolgd.

Dat betreft scholing die centraal is ingekocht, maar op maat in de scholen is uitgevoerd. 

Deze scholing voorzag kennelijk in een grote behoefte en is zeer positief geëvalueerd door alle

betrokkenen. Een en ander heeft ertoe geleid dat de scholen, zoals in de inleiding al gezegd, in het

afgelopen jaar steeds beter zijn geworden in het analyseren van de leerresultaten van hun leerlingen.

Verderop gaan we nader in op het professionaliseringsbeleid. 

Torenpleinschool 

Door het ontstaan van de grote scholen in Leid-
sche Rijn staat de Torenpleinschool vanwege het
kleinschalige karakter en het goede pedagogische
klimaat volop in de belangstelling. Dat heeft ge-
resulteerd in grote groepen en een wachtlijst.

De schoolleiding en het team hebben de laatste
jaren hard gewerkt aan de verbetering van de on-
derwijskwaliteit onder meer door het versterken
van het didactische handelen van leraren
en door meer onderwijstijd te gebruiken
voor de cognitieve vakken. Dit heeft gere-
sulteerd in duidelijk waarneembare verbe-
teringen van de opbrengsten. Ook werpt
het programma ‘De betere basisschool’
vruchten af. Het laatste onderdeel hiervan,
het verbeteren van de onderlinge commu-
nicatie (met name feedback geven), is voor-
jaar 2013 afgerond. In het najaar van 2012
is gestart met het werken met onderdelen
uit de werkwijze ‘Teach like a champion’.
Vooral wil het team door een goede werk-
 houding en betrokkenheid van de leerlingen te
stimuleren, de resultaten nog verder verbeteren.
Door gebruik te maken van de subsidie voor on-
derwijskundige vernieuwingen, beschikt de school
sinds de zomervakantie over een prachtige perso-
neelskamer, een ICT-ruimte en een kamer voor re-
medial teaching. Door de bestaande zolderruimte
hiervoor te benutten, kwam een (noodzakelijk)
extra klaslokaal op de begane grond beschikbaar.

ICT-ruimte
Torenpleinschool

Kamer voor
remedial taeching
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Minstens zo belangrijk vinden wij dat op alle niveaus de medewerkers in onze scholen steeds 

meer gemotiveerd raken om zich te verdiepen in de leerresultaten en vervolgens met de opgedane

kennis te werken aan de verbetering van het onderwijs. Leraren spelen daarin een sleutelrol, 

want zíj maken het verschil. Een middel daartoe is het observeren van leraren en vervolgens

feedback geven. 

Het was in 2012 één van onze speerpunten om de kwaliteit van het observeren van de

groepsleraren op een hoger peil te brengen. We hebben geleerd dat ook korte, frequent uitgevoerde

lesobservaties, die zich richten op een deelaspect van het pedagogisch-didactisch handelen, zeer

effectief kunnen zijn mits de feedback op de goede wijze wordt gegeven. 

Daarom hebben niet alleen de inhoud van de feedback, maar ook de gehanteerde observatie- 

en gesprekstechnieken aandacht gekregen. Een aantal directeuren heeft zich laten scholen in de

principes van ‘Marte Meo’ (letterlijk vertaald: op eigen kracht), een benaderingswijze die leraren

inspireert en motiveert en die model kan staan voor de wijze waarop leraren hun leerlingen

bejegenen. We zullen blijvend aandacht besteden aan vorm en inhoud van feedback, omdat goede

feedback volgens de wetenschapper John Hattie de meest effectieve manier is om tot leren en

verbetering van resultaten te komen. 

Resultaten van de scholen

Onder leerresultaten verstaat de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van leerlingen op

bijvoorbeeld een toets of observatie-instrument. Onder opbrengsten verstaat de Inspectie naast de

cognitieve prestaties van leerlingen ook de sociale competenties van leerlingen. Dit laatste aspect is

veel lastiger meetbaar. 

In de schoolgidsen publiceren de scholen de leerresultaten van de eigen school. Met de gemeenteraad

is door de Utrechtse schoolbesturen de discussie gevoerd of de scholen niet net als in Amsterdam

alle leerresultaten op internet zouden moeten publiceren. Hoewel PCOU al jaren de toetsresultaten

in het jaarverslag publiceert, hebben we erop aangedrongen om geen energie te steken in een

‘Utrechtse toetsscore-publicatie’, maar te wachten op Vensters voor Verantwoording, dat voor het

primair onderwijs in ontwikkeling is. Hierin zullen onderwijsresultaten in samenhang met andere

relevante gegevens uit de context van de scholen op internet worden gepubliceerd. Onze Stichting

participeert in een pilot Vensters voor Verantwoording. 

In februari 2013 is de CITO-eindtoets afgenomen in de groepen 8 van alle scholen. Deze toets meet

in feite de eindopbrengsten over 2012. Van de 26 scholen waren er zoals gezegd 6 onvoldoende.

De cijfers van de afgelopen drie jaar:

2009 2010 2011 2012
(toetsafname febr. 2010) (toetsafname febr. 2011) (toetsafname febr. 2012) (toetsafname febr. 2013)

Goed 6 7 9 10

Voldoende 11 14 14 10

Onvoldoende 9 5 3 6



Tabel 1: Scores op de CITO-eindtoets, vergeleken met ondergrens, 
bovengrens en het landelijke gemiddelde

Van vijf van de zes scholen die een onvoldoende op de CITO-eindtoets hebben, bestaat de leerling -

populatie voor bijna de helft uit leerlingen van wie de ouders laag opgeleid zijn, de zogenaamde

gewogen leerlingen. Een nadere analyse van de resultaten van deze scholen leert ons dat het

onderdeel begrijpend lezen een belangrijke voorspellende waarde heeft voor het resultaat van de

eindtoets.

In Tabel 2 zijn de scholen gerangschikt op basis van de uitslagen van de tussentoetsen. We zien hier

dat op vijf van de scholen met een onvoldoende eindopbrengst, de tussenopbrengsten bij begrijpend

lezen in groep 6 en soms 7 ook onvoldoende zijn. Omdat dit niet geldt voor alle scholen en omdat

er scholen zijn met onvoldoende tussenopbrengsten begrijpend lezen en toch een voldoende

eindopbrengst, heeft dit onderwerp onze aandacht. We zullen hoe dan ook doorgaan met het

investeren in de kwaliteit van het onderwijs in begrijpend lezen, omdat hiervan zoveel afhangt voor

het verdere schoolsucces van kinderen. 
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Tabel 2: Overzicht scores CITO LOVS 2012-2013
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Kwaliteitsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs

Aan het begin van 2012 hadden alle PCOU-scholen een basisarrangement.

Op de Koningin Emmaschool vond (op de SO-afdeling en de VSO-afdeling) op 12 januari 2012 een

kwaliteitsonderzoek plaats. De Inspectie beoordeelde op beide afdelingen de kwaliteit van het

onderwijs als onvoldoende, zodat de school nu onder intensief toezicht staat. Na een vervolgonderzoek

op 24 mei 2012 stelde de Inspectie dat zij er vertrouwen in heeft dat de school de onderwijskwaliteit

in 2013 voldoende verbeterd zal hebben. Met het bestuur zijn hierover afspraken gemaakt. 

De Inspectie voert in het najaar van 2013 een afsluitend onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uit.

De Schakel, De Piramide (Van Maasdijkstraat), W.G. van de Hulstschool, Jenaplanschool De Brug, 

Da Costaschool Kanaleneiland, Taalschool Het Mozaïek en De Boomgaard hebben in 2012 een

onderzoek van de Inspectie gehad. Aan al deze scholen is een basisarrangement toegekend.

Samengevat hebben, met uitzondering van de Koningin Emmaschool, alle PCOU-scholen eind 2012

een basisarrangement. We streven ernaar deze situatie te handhaven, maar gelet op het feit dat met

name op kleine scholen het verschil tussen voldoende of onvoldoende eindopbrengsten soms

gelegen is in de prestaties van één enkele leerling, kunnen we dit niet garanderen. 

Passend onderwijs

Alle schoolbesturen in Nederland krijgen met ingang van 1 augustus 2014 de opdracht om in

regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de

eigen regio. Dit met als doelstelling ‘kinderen en jongeren de kans te geven het optimale uit zich zelf

te halen, om de eigen mogelijkheden te versterken, om zich te ontplooien en voorbereid te worden

op participatie naar vermogen in de maatschappij’. Voor de realisering van deze opdracht dienen 

het regulier en speciaal onderwijs bestuurlijk samengebracht te worden in een regionaal samen -

werkingsverband voor het primair onderwijs. Daar waar nodig en gewenst aangevuld met

samenwerking binnen het lokale jeugdbeleid (vooral gericht op de Centra voor Jeugd en Gezin en

de Jeugdzorg).

Centraal staat daarbij een vraaggerichte benadering. Vanuit de eigen kracht van de jongere en zijn

omgeving wordt een gewenst aanbod van onderwijs en zorg geformuleerd en beschikbaar gesteld.

Altijd vanuit een integrale benadering, dus met het oog op de sociale en maatschappelijke context

van het kind of de jongere en gericht op de volledige, vaak onderwijsoverstijgende problematiek.

Daarbij heeft een preventieve aanpak sterk de voorkeur. 

Om het huidige onderwijs ‘passend’ te maken, wordt per 1 augustus 2014 de bestaande organisatie

van de leerlingenzorg in het basis- en voortgezet onderwijs ingrijpend veranderd. De scheiding tussen

regulier en speciaal onderwijs wordt opgeheven. Met de wet op het passend onderwijs wil de Rijks -

overheid knelpunten in het onderwijsstelsel aanpakken en zorgen voor meer afstemming tussen

onderwijs, gemeenten en lokale zorgpartners. Dit wordt als belangrijke conditie gezien voor het

realiseren van de ambitie van passend onderwijs. Het is aan de regionale schoolbesturen om in dit

veranderingsproces het voortouw te nemen. Bij hen ligt de taak de gestelde doelen te realiseren

binnen het vastgestelde tijdpad.

Onder leiding van een daartoe aangetrokken kwartiermaker hebben de betrokken schoolbesturen

(nu verenigd in drie samenwerkingsverbanden in Utrecht) zich tot doel gesteld om in 2012 te komen
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tot één nieuw samenwerkingsverband. In 2013 zal dit proces zijn voltooiing krijgen. De inhoudelijke

basis hiervoor is geformuleerd in een gezamenlijk ondersteuningsplan (zorgplan) dat verder is

uitgewerkt in een basisstandaard voor de scholen. In december 2012 zijn de stappen naar een

volgende fase ingezet waarin de gehele inhoudelijke en bestuurlijke vormgeving zal worden

afgerond. In dit veranderingsproces zijn alle scholen (PO, SBO, SO), besturen en ander partners

(jeugdzorg, gemeente, enzovoorts) betrokken.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs hebben zich in 2012 voorbereid op de invoering van de

Kwaliteitswet (V)SO (met ingang van 1 augustus 2013) en de invoering van passend onderwijs 

(met ingang van 1 augustus 2014). Voor de scholen is, naast het werken aan kwaliteitsverbetering,

ook sprake van een andere manier van organiseren van het onderwijs. Behalve de ontkoppeling van

de afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs, betekent het dat het

bestaande samenwerkingsverband (REaCtys) ophoudt te bestaan. 

In de lijn van deze ontwikkelingen is in 2012 het volgende uitgevoerd:

1. Ontwikkeling en invoering van een kwaliteitshandboek voor de zml-scholen. 

2. Start met de ontvlechting van het VSO- en het SO-onderwijs.

3. Voorbereiding van de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Kwaliteitshandboek

In 2012 wilden we op de scholen de ontwikkelingen verder stimuleren op basis van bovenstaande

veranderende eisen. Dat is gelukt, een belangrijk instrument dat we daartoe uitwerkten was het

kwaliteitshandboek. In dit handboek zijn, in een cyclus van drie jaar, beschreven: de aspecten van de

kwaliteit die periodiek worden getoetst, aanwijzingen voor de analyse van de verzamelde gegevens

en de stappen die kunnen worden gezet om tot verbeteringen te komen. Op basis van het handboek

is in 2012 voor alle leerlingen een ontwikkelingsprofiel opgesteld en zijn een toetskalender,

toetsprotocol en bijbehorende handleiding ontwikkeld. Op onze scholen is bovendien een pilot

uitgevoerd met toetsen van het CITO (die geschikt zijn voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften

en/of een vertraagde ontwikkeling), zowel voor wat betreft de uitvoering als het gebruik van de

toetsgegevens. In dit jaar hebben we daardoor de basis gelegd om in de komende jaren in de

verantwoording naar ouders, bestuur en Inspectie ook gebruik te maken van opbrengstgegevens.
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Leerlingen De Krullevaar schenken een hoop geld

Hoop doet leven en de leerlingen van De Krullevaar schonken een hoop geld toen zij een cheque van € 11.500 over-
handigden aan de Stichting ‘A sister’s hope’. Deze stichting zet zich in voor borstkankeronderzoek in Nederland en
werkt nauw samen met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. In een aantal lessen op de school is, aangepast aan
het niveau van de kinderen, aandacht aan de ziekte borstkanker besteed. Eén van de moeders van de school heeft
op grond van haar persoonlijke ervaring met borstkanker het plan opgevat om geld in te zamelen voor onderzoek
naar behandelmethoden voor de ziekte. Zo is het idee ontstaan van een sponsorloop, waaraan op 16 mei bijna 500
kinderen meededen. Met zijn allen hebben ze een bedrag aan € 11.500 bij elkaar gelopen. Onder luid gejuich van
de kinderen nam Martje Hoekmeijer van de Stichting ‘A sister’s hope’ de cheque in ontvangst. Zo hebben de kinderen
een hoopvolle bijdrage geleverd voor een betere toekomst.



Op weg naar één VSO

In 2011 werden de voorbereidingen getroffen om in 2012 te komen tot samengaan in één VSO-

school van de VSO-afdelingen van de Prinses Wilhelminaschool, Rafaëlschool (beide PCOU) en de

Herderschêeschool (SPO Utrecht). In 2012 bleek dat dit om uiteenlopende redenen niet haalbaar

was. De hoofdreden was dat er geen geschikte bestuurlijke en juridische constructie gevonden werd.

Inmiddels heeft PCOU besloten dat de VSO-afdelingen van de Prinses Wilhelminaschool en de

Rafaëlschool samengaan. De streefdatum is 1 augustus 2013. De redenen voor samenvoeging van

de afdelingen zijn evident: aansluiting op de invoering van de kwaliteitswet en passend onderwijs,

groter onderwijsaanbod (meer branches) en meer mogelijkheden om groepen leerlingen van

vergelijkbaar niveau te vormen. De nieuwe VSO-school zal met de VSO-afdeling van de Herderschêe -

school een nieuw gebouw betrekken. Er zal tussen deze scholen een passende samenwerking

opgezet worden.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

Met de invoering van passend onderwijs ontstaan nieuw op te richten samenwerkingsverbanden.

Een deel van de middelen van de samenwerkingsverbanden gaat naar het (V)SO. Onze scholen voor

(V)SO in Utrecht hebben te maken met diverse (toekomstige) samenwerkingsverbanden gezien de

woonplaatsen waaruit de leerlingen afkomstig zijn. Met deze samenwerkingsverbanden in oprichting

is zowel op bestuurlijk als op onderwijsinhoudelijk terrein intensief overleg gevoerd over de nieuwe

situatie. Dat geldt ook voor onze (V)SO-school in Amersfoort. Indien nodig wordt gebruik gemaakt

van de zogenaamde ‘opting in’-regeling. 

Uitstroom VSO

We hechten - mede op grond van de nieuwe wet Kwaliteit (V)SO en het nieuwe toezichtkader van

de Inspectie - groot belang aan de resultaten die scholen met hun onderwijs bereiken. 
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Tabel 3: Uitstroom leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs schooljaar 2011-2012

Het Keerpunt

Het Keerpunt is een school voor speciaal basisonderwijs. In het kort gezegd bestaat de doelgroep uit

kinderen die moeilijkheden hebben op het gebied van leren en/of gedrag. De ambitie van de school

is dat iedere leerling aan het einde van schoolloopbaan zoveel kennis en vaardigheden heeft verworven

dat hij/zij gemotiveerd en met succes een passende vorm van voortgezet onderwijs kan volgen.

Uitstroom

Onderwijsvorm 2012-2013

Praktijkonderwijs 9

Vmbo-bbl 7

Vmbo-bbl/kbl 1

Totaal 17
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Rafaëlschool Rafaëlschool Emmaschool SO Emmaschool SO Wilhelminaschool SO Wilhelminaschool SO

cluster 3 (ZML en MG) cluster 3 (ZML en MG) cluster 3 (ZML en MG) cluster 3 (ZML en MG) cluster 3 (ZML ) cluster 3 (ZML en MG)

aantal leerlingen verbreed OKE verbreed OKE verbreed OKE verbreed OKE verbreed OKE verbreed OKE

6 14 2 23 0 16 0 13 5 23 26

duur OKE <2jaar >2jaar <2jaar >2jaar <2jaar >2jaar <2jaar >2jaar <2jaar >2jaar <2jaar >2jaar

0 14 1 22 3 13 0 13 4 19 0 26

nog op uitstroom bestemming  na 1 jaar

ja 14 11 17 17 17 16

nee 1 2 1

onbekend 2

uitgestroomd naar tot

PRO 1 1 1 2

reguliere arbeidsplaats 2 1 1 4

sociale werkvoorziening 1 8 1 10

arbeidsmatige dagbesteding 8 14 22

activiteiten gerichte dagbesteding 8 8 16

arbeidstrainingscentrum 1 1

buitenland 1 1

overleden 1 1

so cluster 1 t/m 4 1 1 1

VSO arbeid/praktijk gericht onderwijs 5 12 1 7 20

VSO dagbesteding 7 10 1 11

speciaal basisonderwijs (sbo/sbao) 1 1

thuiszitter, niet meer leerplichtig 1 1

zorg/behandeling zonder onderwijs 1 1

onbekend 1 1

totaal 14 22 13 13 19 26 93

IQ OKE leerlingen

n = 14 n = 22 n = 13 n = 13 n = n = 

≥ 120

90-119

80-89 1

70-79 1 

56-69 6 5 2 1 8 4

36-55 7 14 8 8 9 18

≤ 35 2 2 2 4 

onbekend 4

14 21 13 13 19 26 



 Kwaliteitsverbetering

Het team van Het Keerpunt werkt gestadig aan het versterken van het opbrengstgerichte werken.

De leraren zijn geschoold in het maken van opbrengstenanalyses naar aanleiding van de afgenomen

toetsen. De gegevens worden verwerkt in de groepsplannen en op schoolniveau besproken.

In het schooljaar 2012-2013 is gewerkt aan het verbeteren van het woordenschatonderwijs. 

Door vroegsignalering zijn risicoleerlingen geselecteerd voor het 3+-project. Een subsidie van de

gemeente Utrecht maakt het voor het tweede achtereenvolgende jaar mogelijk om leerlingen extra

ondersteuning te bieden bij het woordenschatonderwijs en het aanvankelijk leesproces. Ook werkt

de school aan het verbeteren van de ouderbetrokkenheid, met als onderliggende gedachte: samen

werken aan de ontwikkeling van de leerling. Zowel het ontwikkelingsperspectief van iedere leerling

als het handelingsplan wordt met de ouders besproken. Daarnaast is een aantal ouderbijeenkomsten

georganiseerd met onder meer de thema’s Kom op voor je zelf, Vreedzame school en Voorlees-

Express (introductie van een voorleesritueel bij gezinnen met een taalachterstand). 

Taalschool Het Mozaïek - een bijzondere school met een bijzondere groep kinderen

Taalschool Het Mozaïek is een stedelijke schakelvoorziening, die bestuurlijk is ondergebracht bij

PCOU. De school is bedoeld voor kinderen, afkomstig uit het buitenland, die de Nederlandse taal

niet of onvoldoende beheersen om naar een basisschool te gaan. De kinderen, afkomstig uit

(gemiddeld) 42 verschillende landen, verblijven ongeveer anderhalf jaar op de school om de Nederlandse

taal te verwerven. Gedurende het hele schooljaar stromen kinderen in en uit. Het aantal kinderen en

de samenstelling van de leerlingpopulatie wisselen daardoor voortdurend. Onbekendheid met de

Nederlandse taal, al of niet bekend met het naar school gaan, al of niet de eigen taal beheersend,

grote culturele verschillen en soms de traumatische achtergrond van leerlingen, stellen hoge eisen

aan de didactische en pedagogische kwaliteiten van het schoolteam. 

Sinds augustus 2012 wordt er niet meer klasdoorbrekend gewerkt in niveaugroepen maar in vaste

stamgroepen. Er is volop gewerkt aan handelingsgericht werken: voorbeelden hiervan zijn een

nieuwe zorgcyclus, de samenstelling van een zorgteam en een groepsplan voor lezen. Daarnaast

wordt ParnasSys gebruikt en is er een nieuw onderwijskundig en leerlingrapport ontwikkeld. 

Het onderwijskundig rapport wordt bij uitstroom meegegeven aan de nieuwe school. In de zomer -

vakantie 2012 heeft er een verbouwing plaatsgevonden en is er een kleuterdomein gecreëerd.

Schakelklassen

Met de inzet van subsidie van de gemeente Utrecht zijn op zeven scholen schakelklassen gevormd.

Concreet betekent dit dat op die scholen gedurende vier dagdelen per week minimaal tien

leerlingen uit de groepen 3 een aanvullend taalstimuleringsprogramma in de eigen school volgen.

Professionalisering 

Professionalisering schoolleiders, intern begeleiders en leraren

In maart 2012 vond de jaarlijkse tweedaagse studiebijeenkomst voor schoolleiders plaats. Het thema

was het leiding geven aan goed onderwijs voor het jonge kind. Wetenschappelijk onderzoek toont

onomstotelijk aan dat de basis voor schoolsucces al wordt gelegd in de periode van vooral twee tot

zes jaar. Vooral als het gaat om de ontwikkeling van taal en lezen, getalbegrip, zelfregulering en

sociaal gedrag.
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In 2012 is tijdens de bijeenkomsten van het directieberaad gesproken over financiën, bedrijfsvoering,

personeel en het onderwijskundig beleid. Kernactiviteiten in 2012 zijn geweest: passend onderwijs,

afstemming, opbrengstgericht en handelingsgericht werken en het schooloverstijgende aanbod voor

professionalisering.

Op basis van de analyses van de observaties van de leraren hebben de schoolleiders professionaliserings-

trajecten ingekocht gericht op de verdere ontwikkeling van didactische vaardigheden, klassen-

management, gebruik ParnasSys en het maken van toetsanalyses. Dit laatste op het niveau van de

school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen.

In eigen beheer werd scholing aangeboden op het terrein van het maken van toetsanalyses, gebruik

van het digibord en het invoeren van leerlingvolgsystemen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

van de leerlingen. Ook is er een scholing over tweetaligheid verzorgd vanuit de Universiteit van

Utrecht. 

Partners in professionalisering

Wij werken voor reguliere opleidingstrajecten samen met de beide hogescholen, de Universiteit van

Utrecht en de schoolbesturen SPO Utrecht en KSU. Het scholingsaanbod is te vinden op de daartoe

speciaal ingerichte website http://hu.marnixonderwijscentrum.nl.

Opleiden met een plus

In 2012 is een werkgroep gestart die onderzoekt of het mogelijk is om aan het eind van het tweede

studiejaar van de PABO of de Academische lerarenopleiding basisonderwijs (ALPO), de betere

aspirant-leraren te binden aan PCOU. In een pilot willen wij onderzoeken of dit voor vier studenten

mogelijk is.

Wetenschap ontmoet onderwijs

Onder dit motto organiseert de Hogeschool Marnix Academie zes keer per jaar een studiemiddag. 

In 2012 zijn de bijeenkomsten door ongeveer 30 leraren en/of directeuren bezocht.

Leerlingvolgsysteem ParnasSys

Hoewel we in 2011 schreven dat de invoering van ParnasSys succesvol was afgerond, hebben we

moeten constateren dat het bekwamen in het juiste gebruik onze voortdurende inzet, voortgezette

scholing en training vergt. Dit laat onverlet dat de schoolteams op een overwegend goede en

gemotiveerde manier de leeropbrengsten van de leerlingen volgen; niet alleen op de leerstofgebieden

taal, lezen en rekenen, maar tevens op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie

en burgerschapsvaardigheden. De interactie tussen de diverse toets- en leerlingvolgsystemen - we

hebben het hier over de aansluiting tussen CITO en ParnasSys - verloopt nog steeds moeizaam. 

Digitaliseren van het onderwijs

Een viertal scholen heeft met inzet van bovenschoolse middelen (voor een bedrag van € 60.000)

voor telkens één volledige groep leerlingen Ipads aangeschaft om in een meerjarige pilot te

onderzoeken of de inzet van tablets leidt tot aantrekkelijker onderwijs en hogere opbrengsten. 

In 2013 wordt het beleid met betrekking tot digitalisering van het onderwijs verder uitgewerkt.
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Brede Schoolontwikkeling

In aansluiting op het gemeentelijk beleid was in 2012 het streven de basis te leggen voor een

dekkend aanbod van brede scholen in de zogenaamde krachtwijken. De werkgroep brede school

van de Utrechtse OnderwijsAgenda, waarin PCOU participeert, heeft criteria geformuleerd waaraan

brede scholen moeten voldoen. In de notitie wordt onderscheid gemaakt tussen bindende criteria en

ontwikkelcriteria. Voor de bindende criteria geldt dat deze voor 1 januari 2014 in de brede scholen

ingebed dienen te worden. Huidige brede scholen zijn: Hoograven, Hart van Noord, Kanaleneiland

Zuid, Overvecht, Waterwin, Weide Wereld, Zuilen-Oost, Brede Ondiep School, Staatslieden, 

Het Zand en De Klimroos.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Op 1 december 2012 is in Utrecht het project Lerende netwerken Educatie van het jonge kind gestart.

PCOU is penvoerder van dit project dat een looptijd heeft tot 1 januari 2016. De project leiding is in

handen van twee medewerkers, één in dienst van PCOU en één in dienst van Cumulus. Het doel 

van het project is om stadsbreed lerende netwerken op te zetten, bestaande uit pedagogisch

medewerkers uit de voorscholen en leraren groepen 1 en 2 van de basisschool. De basis voor het

leren is een concept van het Utrechts Kwaliteitskader Educatie van het jonge kind. Dit kwaliteitskader

bevat als het gaat om inhoud, organisatie en de kwaliteit van de professional een elftal speerpunten,

waarmee de kwaliteit van de educatie van het jonge kind kan worden verbeterd. Aan de totstandkoming

van dit kwaliteitskader werkte de werkgroep Het Jonge Kind van de Utrechtse OnderwijsAgenda in

samenwerking met Paul Leseman van de Universiteit van Utrecht.

Negen PCOU-scholen hadden in 2012 een VVE-aanbod, dat wil zeggen dat de kinderen uit groep 1

en 2 een extra taalaanbod krijgen. Naast het jaarlijkse scholingsaanbod voor leraren, zijn in 2012

netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die tot doel hebben om de VVE-coördinatoren (verder) te

scholen en de kwaliteit van VVE op de scholen te borgen.

Werkmaatschappij Het Jonge Kind

De drie wijkwelzijnsorganisaties Cumulus, Portes en Ludens en de drie schoolbesturen KSU, SPO

Utrecht en PCOU hebben een werkmaatschappij opgericht om de gemeente een aanbod te doen 

op het gebied van voorschoolse educatie (de voorscholen). Het aanbod is gehonoreerd en de

werkmaatschappij zal in de hele stad, inclusief Leidsche Rijn, de voorschoolse educatie organiseren.

In de loop van 2013 wordt de werkmaatschappij omgevormd naar een stichting. De schoolbesturen

laten zich vertegenwoordigen in de Raad van Toezicht van deze stichting. De stip aan de horizon

is om samen te werken aan de realisatie van integrale kindcentra voor kinderen van twee tot 

twaalf jaar.

Intensiveringsmiddelen

In 2012 kon het bestuur beschikken over de zogenoemde prestatieboxmiddelen.

De middelen worden ingezet ten behoeve van hogere leeropbrengsten en professionalisering. 

Voor PCOU betekende dit ongeveer € 535.000 aan extra middelen. Aan de hand van een in het

directieberaad afgesproken en door de GMR goedgekeurde procedure is in totaal ongeveer 

€ 400.000 extra ingezet op 16 scholen. Daarnaast is ruim € 40.000 besteed aan - 

eerdergenoemde - trainingen.
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1.3  Personeelsbeleid

Inleiding

Goed personeelsbeleid is van groot belang om op onderwijskundig gebied tot goede resultaten te

komen. Vakbekwame, resultaatgerichte en gemotiveerde schoolleiders en leraren kunnen het

verschil maken. Speerpunten in 2012 waren de aanpak van het ziekteverzuim en de professionalisering

van medewerkers, in het bijzonder leraren. Daarnaast hebben we ons in 2012 voorbereid op de

invoering van een nieuw personeels- en salarisadministratiesysteem (met ingang van 1 januari 2013). 

Verzuimbeleid 

We hanteren het zogenaamde eigen regiemodel. In het eigen regiemodel speelt de direct

leidinggevende een belangrijke rol bij de begeleiding van de medewerkers, de beheersing van het

verzuim en de stappen die leiden tot werkhervatting. Vooral bij langdurige ziekte wordt in overleg

met de medewerker gezocht naar alternatieve - bij de beperkingen passende - werkzaamheden. 

In 2012 is een begin gemaakt met het regelmatig organiseren van trainingen voor leidinggevenden

en het geven van workshops voor onderwijsgevenden. Meerdere malen per schooljaar zullen

dergelijke scholingen en voorlichtingen voortaan worden aangeboden.

De ervaringen met het voeren van eigen regie in het verzuimbeleid zijn positief. Het ziekteverzuim 

is ten opzichte van 2011 licht gedaald.

Tabel 4: Verzuimcijfers 2007 - 2012

Jaar % kortdurend % middellang % langdurend % totaal % landelijk
0 - 8 dagen 8 - 43 dagen > 43 dagen gemiddelde

2007 1,1 1,0 5,3 7,4 6,9

2008 1,1 0,9 6,0 8,0 6,9

2009 0,9 0,6 5,3 6,8 6,8

2010 1,0 0,9 5,0 6,9 6,5

2011 1,0 0,7 7,1 8,8 6,7

2012 0,7 0,6 7,0 8,4

N.B.: Landelijke cijfers 2012 zijn ten tijde van verschijning van dit jaarverslag nog niet beschikbaar.

Tabel 4 laat zien dat het korte en het middellange verzuim gedaald zijn ten opzichte van vorige

jaren. De inzet van gesprekken met kortfrequent verzuimende medewerkers blijkt effect te sorteren.

Ook het middellange verzuim lijkt hierdoor onder controle te blijven.

De mate van langdurend verzuim blijft echter zeer zorgelijk. In veel gevallen gaat het om een

combinatie van privéfactoren en werkgerelateerde oorzaken. Het tijdig inzetten van de juiste

middelen (psychologische begeleiding, coaching en loopbaangesprekken) is van het grootste belang.

Het gebruiken van het eigen regiemodel, waarbij vooral bij langdurig zieken in een dialoog gezocht

wordt naar alternatieve - bij de beperkingen passende - werkzaamheden, heeft het verzuim nog 

niet voldoende substantieel doen dalen. 
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De leidinggevende heeft de regie zowel in het curatieve als in het preventieve verzuimbeleid. 

Nu medewerkers door gewijzigde wet- en regelgeving later dan voorheen de pensioengerechtigde

leeftijd zullen bereiken, wordt de preventieve verzuimbegeleiding minstens zo belangrijk. Om de

medewerkers zo lang mogelijk vitaal en gemotiveerd te kunnen inzetten, is regelmatige feedback 

op het professionele handelen, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van belang. 

In Tabel 5 is te zien dat ongeveer 40% van de medewerkers 45 jaar of ouder is.

Tabel 5: Aantal medewerkers per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie Aantal

15-24 jaar 183

25-34 jaar 326

35-44 jaar 256

45-54 jaar 288

55-64 jaar 204

65-99 jaar 5

Totaal 1262

Eigen risicodrager Regeling Werkhervatting Arbeidsgehandicapten

PCOU is met ingang van 1 januari 2012 eigen risicodrager geworden voor de WGA (Regeling

Werkhervatting Arbeidsgehandicapten). Als eigen risicodrager zijn we vanaf de eerste ziektedag

verantwoordelijk voor het hele traject van ziekteverzuim, waardoor we de bijbehorende kosten waar

mogelijk kunnen beïnvloeden. Het dragen van eigen risico voor de WGA brengt met zich mee dat

PCOU tien jaar lang verantwoordelijk is voor de re-integratie van de (ex) medewerker en voor de

uitkeringskosten nadat de medewerker twee jaar ziek is geweest. 

We stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat de medewerker snel en verantwoord weer aan

het werk kan gaan. Hoe eerder we daarmee beginnen, des te groter is de kans van slagen. De kans

op succesvolle reïntegratie is het grootst in de eerste twee jaar van het ziekteverzuim. Des te kleiner

is de kans dat later een eventuele WGA-uitkering voor onze rekening komt. 

Bij de overgang van het risicodragerschap van het UWV naar PCOU is door P&O-adviseurs van 

het bestuursbureau met elke bestaande WGA-gerechtigde een gesprek gevoerd, met het doel om

op Stichtingsniveau een actueel beeld te hebben van de bestaande situatie. Vanuit dat beeld zijn de
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Leerlingenraad De Regenboog

Onze school heeft sinds kort een leerlingenraad! Dit is een
raad van onze school en dan kunnen kinderen ook zeggen wat
beter kan. Er zijn echte verkiezingen gehouden in de groepen
5 tot en met 8. Er is ook campagne gevoerd. Dus dat betekent
dat je goeie ideeën moet bedenken. We konden stemmen op 12 september. De winnaars zijn Robbe en Anna voor
groep 5, Eva en Daan voor groep 6, Ines en Josefien voor groep 7 en Elisa en Paul voor groep 8. We zijn blij dat we
nu een leerlingenraad hebben, want nu kunnen kinderen ook meebeslissen. 



plannen van aanpak voor deze WGA-gerechtigden bijgesteld. Voor nieuwe WGA-gerechtigden in

2012 is een plan van aanpak opgesteld dat aansluit op het plan van aanpak uit de WIA-wachttijd. 

Professionalisering medewerkers

Gesprekscyclus

Ons streven is om de gesprekscyclus op de scholen verder te verbeteren. De gesprekscyclus is immers

het instrument waarmee het functioneren van medewerkers en daardoor de kwaliteit van het

onderwijs verbeterd kan worden. Omdat de nadruk op scholen ligt op opbrengstgericht werken, ligt

het voor de hand om de opbrengsten te bespreken met leraren. Een nieuw element in het voeren

van gesprekken met medewerkers is daarom het bespreken van de resultaten van leerlingen en van

klassen. Bij die gesprekken worden ook de observaties in de klassen betrokken. Dat zal het

makkelijker maken voor de leidinggevenden om functie-eisen, competenties en ontwikkelingsdoelen

bespreekbaar te maken.

Met de aanschaf van een nieuw HRM-systeem, Raet online, ontstaat ook de mogelijkheid om

gemaakte afspraken en vorderingen digitaal te verwerken en toegankelijk te maken voor de

medewerker zelf, diens leidinggevende en de personeelsadviseur. We zijn in 2012 nog niet zo ver

dat elke medewerker consequent aan zijn eigen bekwaamheidsdossier werkt; in 2013 verwachten

we hierin stappen te zetten.

Gelet op het belang dat de schoolleiders de ontwikkeling van docenten helpen bevorderen, heeft

het bestuur in toenemende mate aandacht voor deze specifieke kwaliteit. In 2012 is daarom gestart

met het gebruik van de NSA1-competentie ‘monitor’ als onderdeel van de gesprekken tussen bestuur

en schoolleider. Daarnaast is gekozen voor het bespreken van vier resultaatgebieden: 

• onderwijsresultaten

• financiële resultaten

• facilitaire resultaten

• HRM-beleid. 

Het bovenschools georganiseerde professionaliseringsbeleid van de leiding en de leraren staat verder

beschreven in het hoofdstuk onderwijs.

Instroom, doorstroom, uitstroom van personeel 

Het totaal van de instroom, doorstroom en uitstroom van de medewerkers moet leiden tot een

kwantitatief en kwalitatief goed personeelsbestand, waarmee we de kwaliteit en continuïteit van

het onderwijs kunnen waarborgen. Tabellen 6 en 7 laten zien dat relatief veel leraren vertrekken,

waarvan de helft jonger dan 35 jaar is.

Tabel 6: Instroom versus uitstroom van medewerkers in 2012

Functiecategorie Instroom Uitstroom Saldo

Directie 1 - +1

Onderwijsondersteunend personeel 44 27 +17

Onderwijzend personeel 105 72 +33

Totaal 150 99 +51
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1 Nederlandse Schoolleiders Academie. Met ingang van 1 januari 2013 heet NSA ‘schoolleidersregister’. 
www.schoolleidersregisterpo.nl



Tabel 7: Uitstroom per leeftijdscategorie in 2012

Leeftijdscategorie Aantal

15-24 jaar 17

25-34 jaar 29

35-44 jaar 20

45-54 jaar 13

55-64 jaar 19

65-99 jaar 1

Totaal 61

Vertrek van medewerkers kan om allerlei redenen plaatsvinden. Het is voor de scholen zaak om

goede leraren te behouden en startende leraren optimaal te begeleiden. 

Interne mobiliteit 

Het mobiliteitscentrum van PCOU heeft als taak het coördineren van alle activiteiten met betrekking

tot gedwongen overplaatsing (als gevolg van boventalligheid) en vrijwillige (o)verplaatsing van

medewerkers. 

Na vaststelling van de formatieplannen voor de PCOU-scholen, bleek de boventalligheid in 2012 

7,0 fte (elf personen) te bedragen. De vacatureruimte binnen PCOU was iets groter, 10,62 fte,

verdeeld over verschillende functies. Alle boventallige medewerkers in de vaste formatie zijn

opnieuw geplaatst, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen PCOU, het

bestuursbureau of het samenwerkingsverband. Met één medewerker is het met wederzijds

goedvinden tot beëindiging van het dienstverband gekomen. 

De medewerkers in de tijdelijke formatie (8,6 fte = 20 personen) konden gedeeltelijk op de eigen

school blijven; daarnaast is een aantal van hen geplaatst in vacatures op verschillende PCOU-scholen.

Voor de onderwijsassistenten (met een tijdelijk dienstverband) van de scholen voor speciaal onderwijs

hebben we nieuwe functies kunnen vinden. Ditzelfde geldt voor een gedeelte van de

benoemingsomvang van een conciërge. 

Op basis van de vrijwillige mobiliteit zijn twee medewerkers overgestapt naar een andere school.

Functiemix

In het Convenant Leerkracht van Nederland is afgesproken extra middelen te investeren in het

onderwijs. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor een betere beloning van leraren. 

De scholen krijgen extra geld om leraren naar hogere salarisschalen te bevorderen. In de CAO van

2009 zijn met de bonden bindende afspraken gemaakt over het percentage functies in de LB- en 

LC-schaal in het kader van de functiemix. Dit percentage loopt jaarlijks op tot en met 2014. 

PCOU heeft ervoor gekozen de functiemix beleidsrijk in te zetten. Dat betekent dat de

bevorderingen naar volgende functies vooral ten goede moeten komen aan leraren die daar op

grond van hun onderwijsprestaties voor in aanmerking komen. Er zijn functiebeschrijvingen gemaakt

voor de verschillende lerarenfuncties en in 2011 is gestart met het benoemen van leraren in de LB-

en LC-schaal. Het aantal benoemingen is in 2012 gestegen in de richting van het verplichte

percentage op bestuursniveau van 32% in 2013. Het S(B)O en VSO liggen nu al op koers en hebben
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het verplichte percentage voor 2013 al behaald. De scholen hebben een meerjarenformatieplan

opgesteld om in 2014 te verplichte percentages te behalen. 

Onderstaand de ontwikkelingen in de functiemix voor 2011 versus 2012. 

Tabel 8.a.: Functiemix basisscholen 2011 en 2012 

LA LB LC Totaal
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Totaal fte 305,27 304,64 64,80 74,52 4,07 4,07 374,14 383,23

% 81,6 79,5 17,3 19,4 1,1 1,1 100 100

Tabel 8.b.: Functiemix scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs 2011 en 2012

LB LC Totaal
2011 2012 2011 2012 2011 2012

Totaal fte 82,0473 74,8274 10,0475 10,8889 92,0948 85,7163

% 89,1 87,3 10,9 12,7 100 100

Nieuw personeels- en salarisadministratiesysteem

In 2012 is een Europese aanbesteding gedaan voor een nieuw personeels- en salarisadministratie -

systeem en zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering. Het bestaande personeels- en

salarisadministratiesysteem voldeed niet langer aan hedendaagse eisen en aan de wensen van de

organisatie. In september 2012 is, na een uitvoerige beoordeling, softwareleverancier Raet met de

beste prijs/kwaliteit verhouding naar voren gekomen. Direct aansluitend hierop is gestart met de

voorbereiding van de invoering. Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijker: personeel kan

bijvoorbeeld salarisstroken digitaal opvragen en inzien. Daarnaast kunnen er door leidinggevenden

en medewerkers zelf gegevens worden ingevuld, waardoor op termijn minder personeel nodig is en

de kosten sterk afnemen. Mede dankzij de inzet van alle medewerkers van de personeels- en

salarisadministratie zijn in januari 2013 de eerste salarisbetalingen vanuit het nieuwe salarissysteem

gedaan en waren kort daarop salarisstroken ook digitaal beschikbaar. In 2013 ligt de focus op de

implementatie van de verzuimmodule, managementinformatie en de invoering van selfservice.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

De VOG is een bestaande wettelijke voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen 

een onderwijsinstelling. Vanaf 2012 kunnen er sancties opgelegd worden indien ontbrekende VOG’s

worden geconstateerd. Er is een protocol VOG opgesteld met als doel te waarborgen dat voor alle

medewerkers voor wie dit wettelijk verplicht is, een geldig VOG aanwezig is. Alle medewerkers

hadden in 2012 een geldige VOG.
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1.4  Huisvesting 

Inleiding

De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen wordt mede bepaald door de materiële

voorzieningen voor leerlingen en leraren, waarbij goed geoutilleerde gebouwen een vereiste zijn.

Voor onze 29 scholen hebben we de beschikking over 41 gebouwen, waarvan 24 dienst doen als

hoofdgebouw en 17 als nevenvestiging. Zeven scholen beschikken over tijdelijke huisvesting en vijf

gebouwen zijn een zogenaamde multifunctionele accommodatie (MFA), waarin naast scholen

voorzieningen zijn gehuisvest zoals wijkwelzijn, sport, kinder- en buitenschoolse opvang.

Een belangrijke doelstelling voor 2012 was de versnelde uitvoering van het Masterplan Primair

Onderwijs, deels om achterstanden in de uitvoering van nieuwbouw- en renovatieplannen in te

halen, deels om voordeel te halen uit de economische omstandigheden in de bouwwereld. 

De plannen voor 2012 betroffen voorbereiding en/of uitvoering van nieuwbouw van De Oase, 

Da Costaschool Hoograven, Op Dreef, Da Costaschool Kanaleneiland en de VSO-afdelingen van de

Prinses Wilhelminaschool en de Rafaëlschool. Een andere doelstelling was het technisch en

functioneel verbeteren van een aantal bestaande schoolgebouwen. De uitvoering daarvan vond

deels plaats in het kader van het programma onderwijskundige vernieuwing, deels als onderhoud.

Ook zijn op een aantal scholen maatregelen genomen om het binnenklimaat en de energie-

efficiency te verbeteren.

Samengevat zijn de inspanningen in 2012 gericht geweest op de verbetering van bestaande

gebouwen en de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouwprojecten. 

Nieuwbouw en renovatie (Masterplan)

Het bestuur kiest uitsluitend bij projecten van beperkte omvang voor eigen bouwheerschap. 

Het bouwheerschap bij nieuwbouwprojecten en bij omvangrijke renovatieprojecten is in handen 

van de gemeente Utrecht of van een externe partij.

De Oase

Medio 2012 is het nieuwbouwplan voor De Oase aanbesteed. Het programma van eisen bevatte

ruimten voor onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderopvang. Omdat de kosten voor de ruimte

voor kinderopvang hoger bleken te zijn dan de beschikbaar gestelde normvergoeding, is besloten

om deze ruimte uit het programma van eisen te halen. Voor het nieuwe plan is vervolgens een

architect geselecteerd. Het bouwheerschap wordt belegd bij een extern bureau. De verwachting is

dat de nieuwbouw in december 2014 gereed zal zijn. Met de gemeente vindt overleg plaats over de

tijdelijke huisvesting (uitbreiding van het aantal lokalen en verlenging van de gebruiksduur) die 

nodig is totdat het nieuwe gebouw gereed is. 

Op Dreef

Het nieuwbouwplan voor Op Dreef, met ruimte voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en een

ouder-kind-voorziening, is voorbereid en aanbesteed binnen de normvergoeding. Zowel het ontwerp

als de uitvoering is in handen van de aannemer, op basis van een zogenaamd 'Design & Build'-

contract. De planning volgens het contract is dat de nieuwbouw eind 2013 gereed zal zijn. 

Het bouwheerschap is belegd bij een extern bureau.
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Da Costaschool Hoograven

De Brede School Duurstedelaan, waarvan de Da Costaschool Hoograven deel uitmaakt, is gesitueerd

op de Limes, de noordelijke grens van het vroegere Romeinse Rijk. Na de sloop van het oude

gebouw zijn voorafgaand aan de start van de nieuwbouw archeologische werkzaamheden

uitgevoerd, waarbij sporen en voorwerpen zijn ontdekt en geconserveerd. Vervolgens is de bouw

door de gemeente, die bouwheer was, voortvarend uitgevoerd. De nieuwbouw is prachtig

vormgegeven en is in het voorjaar van 2013 in gebruik genomen. In het gebouw zijn naast drie

scholen, een organisatie voor kinderopvang en een peuterspeelzaal gehuisvest.

Prinses Wilhelminaschool en Rafaëlschool VSO-afdelingen

Voor de gezamenlijke huisvesting van de VSO-afdelingen van de Prinses Wilhelminaschool, de

Rafaëlschool en de Herderschêeschool (SPO Utrecht) is een plan opgesteld voor de renovatie van 

het gebouw aan de Europalaan. Het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering zijn onder

bouwheerschap van de gemeente tot stand gekomen. Het nieuwe gebouw is voorzien van de

gewenste vaklokalen en andere voor de doelgroep benodigde voorzieningen. Het gebouw zal 

medio 2013 worden opgeleverd en in gebruik genomen. 

Da Costaschool Kanaleneiland

De Da Costaschool Kanaleneiland vormt samen met De Kaleidoskoop (SPO Utrecht), DOENJA

Dienstverlening en Saartje Kinderopvang de Hele Dag School Kanaleneiland-Zuid. Het ontwerp voor

de nieuwbouw is gereed en de aanbesteding is in gang gezet. De uitvoering zal volgen na de sloop

van de huidige huisvesting van de Rafaëlschool (VSO-afdeling). De verwachting is dat de nieuwbouw

eind 2014 zal worden opgeleverd. Het bouwheerschap is belegd bij de gemeente.
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De Krullevaar geeft het mooiste feestje

In Avonturia in Den Haag was op 24 november de prijsuit-
reiking van het ‘vissenfeest’. Kinderboekenuitgeverij De Vier
Windstreken vierde met deze wedstrijd de twintigste ver-
jaardag van het kinderprentenboek ‘De mooiste vis van de
zee’. ‘De mooiste vis van de zee’ gaat over de mooie vis
Regenboog, die leert dat het belangrijker is om vrienden te
hebben dan de mooiste te zijn. 
De groepen drie van juf Naomi en juf Elly van De Krullevaar
eindigden op de eerste plaats. De Krullevaar had veel werk gestopt in het feest dat ze hadden gegeven voor Regen-
boog, de hoofdpersoon uit ‘De mooiste vis van de zee’. De kinderen hadden allerlei werkjes geknutseld en samen met
de juffen een vissenfeestzaal gemaakt. De kinderen sprongen een gat in de lucht toen ze hoorden dat ze de eerste
prijs hadden gewonnen. De prijs bestond uit een Regenboogprijzenpakket. Na de prijsuitreiking was er een speur-
tocht door Avonturia. 



Maliebaanschool

De renovatie van het schoolgebouw aan de Homeruslaan (het voormalige Stedelijk Gymnasium) is in

de zomer van 2012 voltooid. De Maliebaanschool is nu in zijn geheel - samen met een organisatie

voor kinderopvang en BSO - in het monumentale gebouw gehuisvest. Het gevolg van de monumenten-

status van het gebouw is dat rekening moet worden gehouden met hogere exploitatielasten dan de

normvergoeding. Waar mogelijk worden hiervoor beheersmaatregelen genomen.

Programma onderwijskundige vernieuwing/onderhoud

In 2012 is vervolg gegeven aan het programma onderwijskundige vernieuwing uit het Masterplan.

Een greep uit de uitgevoerde werkzaamheden:

• In de Taalschool Het Mozaïek zijn bestaande ruimtes opnieuw ingedeeld, waardoor er spreekkamers

zijn, een ruimte voor speltherapie en een kleuterplein met allerlei speelmogelijkheden. 

• De Torenpleinschool beschikt over een nieuwe personeelskamer, een ICT-ruimte en een kamer

voor remedial teaching. Door de bestaande zolderruimte hiervoor te benutten, kwam een 

(noodzakelijk) extra klaslokaal op de begane grond beschikbaar.

• Bij De Boemerang (Boerhaaveplein) zijn allerlei werkzaamheden uitgevoerd, zoals het realiseren

van bergruimten, ICT-werkplekken, schilderwerkzaamheden, renovatie van de sanitaire ruimtes

en het creëren van een personeelskamer en een ruimte voor intern begeleiding/remedial teaching.

• Bij de W.G. van de Hulstschool is de centrale hal verruimd en opgeknapt. Er zijn behalve een ICT-

ruimte ook nieuwe werkruimtes gecreëerd voor de directie, intern begeleider en conciërge. 

Verbetering binnenklimaat en energie-efficiency 

De gemeente Utrecht heeft in 2012 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van

het binnenklimaat en de energie-efficiency van (bestaande) scholen. De uitvoering betreft isolatie -

werkzaamheden, het aanbrengen van zonwering en aanpassingen aan de klimaatinstallatie. 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd op de Parkschool, De Piramide (Bisschopsplein), De Brug
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(beide gebouwen), Rafaëlschool (Attleeplantsoen) en Taalschool Het Mozaïek. Op het gebouw van 

De Boomgaard zijn zonnepanelen geplaatst. Het bestuur is gehouden aan een bijdrage in de kosten.

Conform wet- en regelgeving mogen investeringen in gebouwen door het bestuur, anders dan

kosten voor onderhoud, niet komen uit de vergoeding voor materiële instandhouding. 

De rechtmatigheid van de bijdrage van het bestuur is afgestemd met het Ministerie van OCW, de

gemeente en de accountant. 

Overige activiteiten

Voorzieningenprogramma onderwijshuisvesting

Naast het Masterplan is invulling gegeven aan de uitvoering van het voorzieningenprogramma

onderwijshuisvesting 2012. Het voorzieningenprogramma biedt ons middelen voor het huren van

onderwijsruimtes, het onderhouden van de buitenkant van de schoolgebouwen en de aanschaf van

eerste inrichting en onderwijsleerpakketten bij uitbreiding van scholen. 

In 2012 breidden De Ridderhof, Maliebaanschool en De Krullevaar met één of twee groepen uit;

deze scholen kregen een vergoeding voor de eerste inrichting. Daarnaast vond dakonderhoud plaats

bij De Piramide (Bisschopsplein), Van Asch van Wijckschool en de Torenpleinschool; bij Jenaplanschool

De Brug en de Koningin Beatrixschool respectievelijk gevelonderhoud en aanpassingen aan het

schoolplein. 

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor het voorzieningenprogramma 2013. Voor De Fakkel en

de Koningin Beatrixschool zijn diverse aanvragen ingediend bij de gemeente. Uit overleg met de

gemeente is naar voren gekomen dat beide scholen niet in aanmerking komen voor vervangende

nieuwbouw. Wel zijn aanvragen toegekend voor onderhoud en voor onderwijskundige vernieuwingen.

Bovendien komt de Koningin Beatrixschool in aanmerking voor verbetering van het binnenklimaat

en de energie-efficiency. 

Project schoolveiligheid

Scholen zijn verantwoordelijk voor een veilige (leer)omgeving voor leerlingen, medewerkers, ouders

en bezoekers. Op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is daarom sprake van wettelijke

verplichtingen. Zo moeten scholen beschikken over een veiligheidsplan en een ontruimingsplan en

moeten zij er voor zorgen dat de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd is. De afdeling Facility en

Huisvesting heeft met behulp van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) het project

schoolveiligheid opgezet. Hierbij zijn mogelijkheden onderzocht om de organisatie van veiligheid op

scholen effectiever en efficiënter in te richten. Onderdeel van het project is het afsluiten van een

nieuw contract voor de trainingen bedrijfshulpverlening. De trainingen vinden nu plaats op basis van

een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), waardoor ze beter aansluiten op de werkelijke

veiligheidsproblematiek op de scholen. Bovendien leidt het nieuwe contract tot een kostenbesparing.

Conclusie

Voor één school is sprake van nieuwe huisvesting, voor zes scholen is nieuwbouw in voorbereiding

en vier scholen zijn aangepast aan de eisen van de tijd. Daarnaast is op negen scholen noodzakelijk

onderhoud uitgevoerd. Een belangrijke strategische doelstelling, namelijk dat alle scholen

beschikken over adequate huisvesting, komt langzamerhand binnen bereik.
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1.5  Financiën 

Inleiding

Voor 2012 streefden we voor wat betreft de financiën en het financiële beheer het volgende na:

• Het realiseren van een exploitatieoverschot van € 657.000.

• Het reduceren van het ziekteverzuim en de daaraan gerelateerde vervangingskosten.

• Beter plannen van investeringen en uitgaven voor groot onderhoud ter voorkoming van 

liquiditeitsproblemen.

• Beter sturen op huisvestingsprojecten door middel van kwartaalrapportages.

• Intensiever terzijde staan van scholen die te maken hebben met omvangrijke ombuigingsoperaties.

• Intensiever toezicht op de exploitatie van het bovenschoolse budget van de Stichting met als doel

kostenreductie.

• Verder werken aan de door de accountant genoemde verbeterpunten in de managementletter 2011.

Exploitatieresultaat

Begroot resultaat 2012

Eind 2011 is samen met de scholen de begroting 2012 opgesteld. In december 2011 kon het

College van Bestuur voor het jaar 2012 een begroting vaststellen met een positief exploitatiesaldo

van € 657.000. Op basis van goedgekeurde begrotingen zijn de schoolleiders gemandateerd om

voor 7/12e van hun begroting uitgaven te doen. 

Voor de goedkeuring van de overige maanden van het jaar zijn in de periode maart tot en met mei

met alle schoolleiders gesprekken gevoerd om te bezien of de begroting voor 2012 moest worden

herzien onder meer als gevolg van veranderingen in leerlingenaantallen. De uitkomst van dit proces

was een bijstelling van het exploitatiesaldo naar € 397.000. De belangrijkste reden voor deze

bijstelling is dat op het moment van opstellen van de herziene begroting duidelijk werd, dat we als

gevolg van het hoge ziekteverzuim teveel vervangingskosten zouden declareren bij het

Vervangingsfonds. We hebben daarom rekening gehouden met een malus op de premie van 

€ 300.000.

Werkelijk resultaat 2012

Het exploitatieresultaat van PCOU (inclusief het Samenwerkingsverband) komt voor 2012 uit op een

bedrag van € 1.002.311. Dit is € 345.311 meer dan het oorspronkelijk begrote exploitatieresultaat.

De bijstelling van de bekostigingsparameters en met name de groeifinanciering heeft in ruime mate

bijgedragen aan dit betere resultaat. Maar ook de beheersing van de formatie is een belangrijke

verklarende factor voor het behaalde resultaat.

Tenslotte heeft de malus uit hoofde van ziektedeclaraties een negatief effect gehad van.

De ziektevervangingen waren van dusdanige omvang dat de betaalde premie aan het Vervangingsfonds

niet voldoende was om de vervangingskosten te dekken. Als gevolg hiervan hebben we een malus

van ongeveer € 311.000 betaald.
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Tabel 9: Overzicht financiële resultaten op Stichtingsniveau

Werkelijk resultaat Begroot resultaat Werkelijk resultaat
2012 2012 2011

Baten

Rijksbijdragen 49.084.083 47.869.100 47.675.404

Overige subsidies en bijdragen 2.576.515 1.728.200 2.231.111

Overige baten 1.958.455 2.295.400 2.173.091

Totaal baten 53.619.053 51.892.700 52.079.606

Lasten

Personeelslasten 42.621.58 41.632.10 42.344.331

Taakstelling

Afschrijvingen 1.194.743 1.202.900 955.670

Huisvestingslasten 3.081.028 3.117.650 3.163.573

Overige lasten 5.808.325 5.340.150 5.552.355

Totaal lasten 52.705.681 51.292.800 52.015.929

Saldo baten/lasten 913.373 599.900 63.677

Financiële baten/lasten 88.939 57.000 55.445

Exploitatiesaldo 1.002.312 656.900 119.122

Resultaatbestemming:

- Algemene reserve 914.886 58.996

- Bestemmingsreserve Flex Bapo 87.425 60.126

Resultaat 1.002.311 119.122

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en het resultaat zijn als volgt te verklaren. 

De werkelijk ontvangen rijksbijdragen zijn € 1.215.000 hoger dan begroot. Op hoofdlijnen wordt 

dit veroorzaakt door:

• € 535.000 subsidie prestatiebox. Deze subsidie is begin 2012 toegekend. 

• € 273.000 subsidie leerlinggebonden financiering. Bij het opstellen van de begroting was nog

niet duidelijk hoe de ambulante begeleiding van de SO/VSO-scholen zou gaan lopen in 

2012-2013. Hierdoor zijn er voor 2012-2013 geen inkomsten opgenomen.

• € 230.000 groeisubsidie. De uiteindelijke groei van het aantal leerlingen bij de basisscholen 

was hoger dan begroot. 

• € 195.000 verlofsubsidie. Voor een deel heeft vrijval plaatsgevonden van voorafgaande jaren. 

De gerealiseerde overige subsidies en bijdragen zijn € 848.000 hoger dan begroot. Het gaat om

subsidies leerlingenzorg (€ 364.000), leertijduitbreiding (€ 138.000) en startgroep peuters, subsidie

project wijkaanpak, Brede school Hoograven en U-pas (€ 161.000). 

Bij de overige baten is de realisatie € 337.000 lager dan de begroting. Belangrijkste oorzaak is 

dat € 294.000 als stelpost was opgenomen voor inkomsten vanuit REaCtys. Uiteindelijk zijn deze
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inkomsten als subsidie leerlinggebonden financiering gerealiseerd (zie ook toelichting op

rijksbijdragen).

De personele kosten zijn € 989.000 hoger dan de begroting, ondanks dat de reguliere formatie is

verminderd. Dit verschil wordt verklaard door de malusregeling van € 311.000, extra kosten van

nascholing eigen personeel van € 279.000, een eenmalige dotatie aan de jubileavoorziening van 

€ 238.000 en een overschrijding op het budget uitzendkrachten van € 281.000. 

De materiële lasten zijn € 468.000 hoger dan begroot. De grotere verschillen zijn voor een

belangrijk deel te verklaren door kosten van schoolbegeleiding van € 278.000 en uitgaven op

gemeentelijke subsidies van € 301.100.
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Financieel beheer

In het jaarverslag over 2011 voorzagen wij op het gebied van het financieel beheer de volgende

verbeteringen:

• Het realiseren van een exploitatieoverschot van € 549.600. 

• Systematisch uitvoeren van het begrotingsbeleid.

• Verbetering van het financieel beheer bij sommige scholen door het serieuzer onderzoeken 

van leerlingenprognoses. 

• Beter sturen op huisvestingsprojecten door middel van kwartaalrapportages.

• Intensiever terzijde staan van scholen die te maken hebben met omvangrijke ombuigings-

operaties.

• Intensiever toezicht op de exploitatie van het bovenschoolse budget van de Stichting. 

• Verder werken aan de door de accountant genoemde verbeterpunten in de 

managementletter 2010.

Ten aanzien van de bovenstaande punten kunnen we aangeven dat in 2012 met name met

betrekking tot de begeleiding van scholen die te maken hebben met bezuinigingsoperaties en het

toezicht op het bovenschoolse budget ten opzichte van voorgaande jaren vooruitgang is geboekt. 

De procedurebeschrijving is in 2011 gereedgekomen. De implementatie in 2012 is vertraagd.

De accountant meldde in zijn managementletter over 2012 (die in januari 2013 is uitgebracht) onder

andere de volgende verbeterpunten:

• Werk aan een visie en een duidelijk beleid inzake van de rol van het bestuursbureau (BCOU). 

• Richt de specifieke doelsubsidies zodanig in dat gemakkelijk aan de verantwoordingsplicht kan

worden voldoen. 

• Pas periodieke rechtmatigheidscontroles toe.

• Ontwikkel beleid ten aanzien van overschrijdingen van budgetten. Ook zijn er geen afspraken

gemaakt voor het melden van overschrijdingen.

• De beschrijving van de administratieve organisatie is niet volledig en dat wat beschreven is moet

geformaliseerd worden.

• De projectenadministratie van de afdeling huisvesting is niet geïntegreerd in de financiële 

administratie.

• Het vaststellen van de gewichten van de basisschoolleerlingen moet verbeterd worden.

Wij gaan de hierboven vermelde aanbevelingen van de accountant op het gebied van het financieel

beheer oppakken alsmede de door ons geconstateerde verbeterpunten.

Ook willen wij de lijn die in 2012 ingezet is voortzetten, door te werken aan de verbetering van het

toezichtinstrumentarium. Daarbij wordt vooral gedacht aan een nog betere begeleiding van de

schoolleiders bij het lezen van hun tussentijdse overzichten en ondersteuning.

Financiële positie

Kengetallen financiële positie

In 2009 heeft de Commissie Don een nieuw stelsel van indicatoren voorgesteld om de financiële

positie van schoolbesturen te bepalen. Centraal in het stelsel staat de kapitalisatiefactor. 
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Dit kengetal geeft inzicht in het vermogen dat een bestuur moet aanhouden om kortlopende

schulden te kunnen voldoen, vervangingsinvesteringen te kunnen doen en onverwachte tegenvallers

te kunnen opvangen: de zogenaamde bufferliquiditeit. De som van de op deze manier bepaalde

componenten gedeeld door het totaal van de baten wordt vervolgens de kapitalisatiefactor

genoemd. Dit kengetal dient om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun

kapitaal inefficiënt benutten. Voor de kapitalisatiefactor wordt een signaleringsgrens van 37,5%

aangehouden. Wanneer de kapitalisatiefactor hoger is, is dit aanleiding voor de Inspectie van het

Onderwijs voor een nader onderzoek om te kijken of er niet teveel geld wordt ‘opgepot’ ten koste

van de kwaliteit van het onderwijs. 

Tabel 10: Kapitalisatiefactor 2011 en 2012

Kapitalisatiefactor Per 31-12-2012 Per 31-12-2011 

Totale baten (inclusief financiële baten/lasten) 53.707.993 52.135.051

Totaal activa minus investeringen in gebouwen en verbouwingen 1) 15.605.043 15.106.952

Kapitalisatiefactor 29,1% 29,0%

Signaleringsgrens 37,5% 37,5%

Ter dekking van:

Kortlopende schulden 8.835.496 9.669.782

Vervangingsinvesteringen 2) 5.574.788 4.947.866

Bufferliquiditeit 3) 2.685.400 2.606.753

Totaal benodigd 17.095.684 17.224.401

Tekort - 1.490.641 - 2.117.449

1) rekening houdend met egalisatierekening investeringen en onderhanden werk
2) 50% van aanschafwaarde van de vaste activa exclusief gebouwen en verbouwingen
3) 5% van de totale baten

In de tabel is te zien dat de kapitalisatiefactor eind 2012 nauwelijks is gestegen ten opzichte van

ultimo 2011. Het bedrag aan uitstaande activa is niet voldoende om de kortlopende schulden en de

volgens de normen van Don berekende vervangingsinvestering en bufferliquiditeit te voldoen. 

Het tekort bedraagt € 1.500.000; dat is wel een verbetering ten opzichte van vorig jaar van 

€ 617.000. Deze verbetering is met name te danken aan de vermindering van de kortlopende

schulden met € 835.000 ten opzichte van ultimo 2011. Volgens de norm behorend bij de
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Leerlingen Het Keerpunt schitteren in Globetrotters 

In het najaar werd op Het Keerpunt het theater- en dansproject Globetrotters uitgevoerd. In het project maken de
leerlingen een reis om de wereld. Docenten van het UCK studeerden met iedere groep een act in en met de eigen
leerkracht werkten de kinderen aan kostuums en decors. Na een dag hard werken lieten de leerlingen vol trots aan
de ouders en aan de andere groepen zien wat ze geoefend en gemaakt hadden. Op www.sbohetkeerpunt.nl (onder
‘Meer nieuws’) kunt u de voorstelling zien!



kapitalisatiefactor zijn er onvoldoende middelen voor het opvangen van financiële tegenvallers op

korte termijn. Dat betekent dat de eerstkomende jaren gewerkt moet worden aan de opbouw van

een voldoende activa. Voor een voldoende dekking van de kortlopende schulden/vervangings -

investeringen en bufferliquiditeit komen we nu € 1.500.000 tekort.

Vóór de introductie van de kapitalisatiefactor waren de gangbare kengetallen voor de financiële

positie: het weerstandsvermogen, de solvabiliteit, de rentabiliteit en de liquiditeitspositie. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de waarden van deze kengetallen voor de jaren 2010,

2011 en 2012. In de tabel worden ook de definities van deze begrippen gegeven en is voorts de

marge aangegeven waarbinnen deze kengetallen zich volgens het Ministerie van OCW zouden

moeten bevinden voor een gezonde financiële positie.
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Tabel 11: Kengetallen financiële positie 2010-2012

De liquiditeitskengetallen (current ratio en quick ratio) zijn gestegen als gevolg van een verbetering

van het saldo vlottende activa en kortlopende schulden van rond € 1.000.000. De ratio’s liggen

echter nog wel onder de norm. 

Alle eerdervermelde kengetallen liggen op het niveau van eind 2011 of vertonen een lichte verbetering. 

Beleggingsbeleid

Op basis van artikel 7 lid 1 van de Statuten heeft de Raad van Toezicht op 15 april 2009 het

Treasurystatuut goedgekeurd. Op 11 maart 2010 is dat statuut naar aanleiding van de vanaf 

1 januari 2010 ingegane aanscherping van de regeling belenen en beleggen aangepast.

De regeling belenen en beleggen geldt voor het publieke vermogen van de Stichting.  

Na goedkeuring van het Treasurystatuut is daaropvolgend met de huisbankier voor alle portefeuilles

een zeer defensief profiel afgesproken. Concreet hield dat in dat het alleen maar mogelijk was te

beleggen in spaarrekeningen, deposito’s en obligaties. Inmiddels voldoen de beleggingsportefeuilles

van de Stichting volledig aan het statuut.
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Kengetallen financiële positie

Liquiditeit (current ratio)

(vlottende activa gedeeld door 

kortlopende schulden)

Liquiditeit (quick ratio)

(vlottende activa exclusief effecten

gedeeld door kortlopende schulden)

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen gedeeld door 

totaal passiva)

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen plus voorzieningen

gedeeld door totaal passiva)

Rentabiliteit

(resultaat gedeeld door totale baten)

Weerstandvermogen

(vermogen gedeeld door totale

baten inclusief rente) 

2012

1,04

0,92

0,32

0,52

1,87%

11,06%

2011

0,93

0,81

0,28

0,46

0,23%

9,46%

2010

1,03

0,88

0,44

0,54

0,82%

13,10%

Toelichting

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is om met de haar ter beschikking staande

vlottende middelen aan haar verplichtingen

te voldoen, waarbij ook tot verkoop van de

effecten kan worden overgegaan.

(norm ligt tussen 1,1 en 2,0)

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is om met de haar ter beschikking staande

vlottende activa (exclusief de voor de lange

termijn vastgelegde middelen in effecten)

aan haar kortlopende verplichtingen te

 voldoen. (norm ligt tussen 0,5 en 1,0)

Geeft aan in hoeverre de organisatie op de

lange termijn in staat is om aan haar

 verplichtingen (inclusief voorzieningen) te

voldoen.

(norm ligt tussen 0,33 en 0,50)

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is op de lange termijn aan haar verplichtingen

(exclusief voorzieningen) te voldoen.

(norm ligt ook hier tussen 0,33 en 0,50)

Cijfers zijn inclusief incidentele baten. 

In 2009 waren de incidentele baten hoog.

Vermogen om op lange termijn aan

 verplichtingen te voldoen.

(norm ligt tussen 10% en 40%)



Uit een door onze huisbankier uitgevoerde scenarioanalyse is gebleken dat het toevoegen van

aandelen/van aandelen afgeleide producten over een langere periode leidt tot een lager risico op

vermogensverlies. De Raad van Toezicht heeft erin toegestemd dat voor wat betreft het (private)

vermogen van de Steunstichting kan worden afgeweken van het beleggingsstatuut. Daarop zijn de

met onze bank afgesproken beleggingsprofielen aangepast in een defensief profiel en is inmiddels

10% van het vermogen van de Steunstichting belegd in de vorm van door de bank aanbevolen

aandelenbeleggingsfondsen.

Toekomst

De belangrijkste prioriteit voor 2013 is dat het exploitatiesaldo van de basisscholen, de sbo- en 

so-scholen omgebogen wordt van een structureel tekort naar een structureel overschot. Op moment

van schrijven is dit proces in 2013 inmiddels afgerond. De eerste signalen geven aan dat we op de

goede weg zijn qua besparingen. Deze besparingen zijn minder dan de geformuleerde doelstellingen

vanwege het feit dat we ook te maken hadden met lastenstijgingen ten opzichte van de begroting

2013 als stijging pensioenpremie en sociale lasten.

Een tweede belangrijke prioriteit voor 2013 is de reorganisatie van de financiële kolom zodat betere

sturing op de financiën kan plaatsvinden en de processen efficiënter gaan lopen. 

Een derde prioriteit voor 2013 is het terugdringen van het ziekteverzuim en de daaraan gerelateerde

vervangingskosten. Ten opzichte van 2012 lijkt over de eerste maanden van 2013 een verlaging van

ziekteverzuim en vervangingskosten plaats te vinden. Tegelijkertijd ontstaat meer beleidsvrijheid en

financiële ruimte doordat PCOU met ingang van januari 2013 eigen risicodrager is voor de eerste 

52 weken ziekte van een werknemer. Op dit moment is het echter nog te vroeg om te kunnen

constateren dat deze doelstelling voor 2013 gerealiseerd is.

Een vierde punt betreft voortzetting van de lijn die we in 2012 ingezet hebben met betrekking tot de

planning en monitoring en toetsing liquiditeiten van uitgaven voor investeringen en groot onderhoud.
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Op basis van de investeringswensen van de scholen is nu al bekend dat deze wensen voor 2014 de

beschikbare liquide middelen (vrijkomend uit afschrijvingen) overschrijden. We willen daarom

voorafgaand aan de begrotingsronde 2014 afspraken met scholen maken om de investeringswensen

meer over de jaren te spreiden. In 2013 wordt ook een nieuwe schouw gedaan voor de kosten van

het preventief onderhoud en het in 2015 door te gemeente over te hevelen buitenonderhoud. 

Dit moet voorafgaand aan de begrotingsronde 2014 leiden tot een onderhoudsplan dat ook binnen

de financiële kaders past.

Een vijfde verbeterpunt betreft een kostenreductie ten laste van het bovenschoolse budget. 

De eerste stappen zijn hierin al gezet. In verband met lopende verplichtingen kan dit verbeterpunt

niet van het ene op het andere moment gerealiseerd worden.

Uiteraard zullen we gaan werken aan de door de accountant genoemde verbeterpunten in de

managementletter 2012. 

Begroting 2013

Ter informatie is onderstaand de verkorte door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 

voor het boekjaar 2013 opgenomen.

Tabel 12: Begroting 2013

Begroting 2013

Baten

Rijksbijdragen OCenW 46.945.100

Overige overheidsbijdragen 2.004.200

Overige baten 1.974.275

Totaal baten 50.923.575

Lasten

Salariskosten personeel in loondienst - 38.932.800

Taakstelling 16.700

Overige personele lasten - 2.290.000

Afschrijvingen - 1.224.800

Huisvestingslasten - 2.928.100

Overige instellingslasten - 4.044.975

Leermiddelen - 700.500

Totaal lasten - 50.104.475

Financiële baten / lasten 49.300

Exploitatiesaldo 868.400
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1.6  Klachtenregeling/overige regelingen/overzicht van klachten

PCOU beschikt over een klachtenregeling. De regeling is bedoeld voor medewerkers, ouders en

leerlingen. Meestal lukt het als zich een verschil van mening, conflict of een onplezierige gebeurtenis

voordoet, dat de betrokkenen daar met elkaar, bijvoorbeeld door een gesprek, uitkomen. Soms lukt

dat niet en leidt een gebeurtenis tot een officiële klacht. Voor die situatie is de klachtenregeling van

toepassing. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de directeur, het

bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie.

Iedere school beschikt in het kader van de klachtenregeling over contactpersonen die eerste

aanspreekpunt zijn en informatie kunnen verstrekken over de klachtenregeling. Daarnaast zijn er

externe vertrouwenspersonen die onafhankelijk van het bestuur fungeren. Zij kunnen iemand die

een klacht wil indienen adviseren en ondersteunen. Naast de klachtenregeling heeft de Stichting

diverse regelingen en protocollen, die de mogelijkheid bieden om bezwaar of beroep aan te 

tekenen tegen een besluit van de school of het bestuur. 

Hieronder een overzicht van de klachten, beroepen en bezwaren die bij het bestuur zijn ingediend.

Indiener Klacht/beroep/bezwaar Afhandeling

Ouders Klacht over communicatie tussen school en ouders Klacht gegrond verklaard

Ouders Klacht betreffende besluitvorming van de school Klacht niet gegrond verklaard
en communicatie daarover

Ouders Klacht betreffende informatieverstrekking door Klacht gedeeltelijk gegrond verklaard 
de school

Ouders Klacht vanwege bejegening door medewerkers Klacht niet gegrond verklaard

Ouders Klacht vanwege bejegening leerling door de 
groepsleerkracht Klacht op schoolniveau afgehandeld
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Internationale Kopklas

De Internationale Kopklas, een stedelijke voorziening die bij PCOU is ondergebracht, is een extra jaar basisonderwijs
voor allochtone leerlingen die aan het einde van de basisschool nog veel achterstand hebben op het gebied van taal.
Door deze achterstand kunnen ze het voortgezet onderwijs nog niet volgen op vmbo-tl-, havo- of vwo-niveau, terwijl
ze daar wel de capaciteit, de inzet en de motivatie voor hebben. De uitstroom van de leerlingen aan het einde van
het schooljaar 2012-2013 is als volgt:

Niveau      Aantal leerlingen
vmbo-b 1
vmbo-k 4
vmbo-tl 14
havo/vmbo-tl 5
havo 5
Totaal 29



1.7 Algemene informatie/leerlingenaantallen

De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) heeft 29 scholen voor (speciaal)

basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Utrecht (één school in Amersfoort). De scholen

hebben samen ruim 7.800 leerlingen, waar circa 940 medewerkers (totaal 720 fte) werkzaam zijn.

Identiteit

De scholen verzorgen het onderwijs vanuit de christelijke traditie. Dat betekent dat ze werken aan

een praktische vertaling van op het christendom geïnspireerde waarden en normen. De scholen

doen dat vanuit de missie van de Stichting, recht doend aan het schoolprofiel en de omgeving. 

Organisatie/bestuur/medezeggenschap

Het College van Bestuur, bestaande uit twee personen, bestuurt de Stichting en geeft leiding aan de

schoolleiders. Dit gebeurt mede op grond van het meerjarenbeleidsplan dat in het voorjaar van 2013

is opgesteld. Daarvan afgeleid worden jaarlijks de doelen voor het komende jaar geformuleerd. 

Het College van Bestuur legt in een jaarverslag verantwoording af over het beleid en de resultaten.

De Raad van Toezicht toetst hoe de organisatie wordt bestuurd en of de doelstellingen van de

Stichting worden gerealiseerd. 

De schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Dit betekent dat zij verantwoordelijk

zijn voor het onderwijs (het primaire proces), het personeelsmanagement, het financiële beheer, de

bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg. Scholen met meer locaties hebben locatieleiders. De schoolleiders

zijn medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de Stichting en werken samen in het

directieberaad.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Op Stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad.

Het beleid van de Stichting en de scholen

Het meerjarenbeleidsplan van de Stichting (‘Focus op beter onderwijs 2’) is vastgesteld voor de

periode 2013 tot en met 2016. Het plan bevat doelstellingen op het gebied van de onderwijskwaliteit

en het personeelsbeleid. De doelstellingen met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiële

processen zijn opgenomen in een actieprogramma.

Iedere school beschikt over een wettelijke verplicht schoolplan voor vier jaar. Van het schoolplan en

het strategische plan van de Stichting worden diverse (jaar)plannen afgeleid. Het bestuur bespreekt

met de schoolleiders enkele keren per jaar de resultaten en de voortgang van de schoolontwikkeling.

Code goed onderwijsbestuur

De Stichting heeft de principes van de door de PO-Raad vastgestelde code Goed onderwijsbestuur

als volgt toegepast:

• Door middel van het jaarverslag en tussentijdse rapportages wordt op transparante wijze

 verantwoording afgelegd aan alle belanghebbenden over de strategische uitgangspunten, de

doelstellingen en behaalde resultaten op het gebied van onderwijs, het personeel, de huisvesting

en de financiën. 

• De scheiding tussen bestuur en toezicht is binnen de Stichting geïmplementeerd door de

 structuur van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.
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• De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn conform de principes uit de code verdeeld over

het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

• Er is een klokkenluidersregeling vastgesteld.

• Er zijn gedragscodes vastgesteld voor integriteit jegens leerlingen en collega’s en voor integriteit

inzake financiële en informative zaken.

• In 2012 is gewerkt is gewerkt aan aanpassing en wijziging van de statuten, het reglement voor

bestuur en toezicht en het managementstatuut. 

Bestuursbureau 

Het bestuur en de scholen worden - praktisch en beleidsmatig - ondersteund door het bestuursbureau:

het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). Het bureau voert taken uit op het gebied van

huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, bestuursondersteuning,

ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.

PCOU Academie

Het bestuur en de scholen worden op een aantal gebieden ondersteund door de PCOU Academie.

Het betreft monitoring en bewaking van de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg, ondersteuning van

directies en interimwerkzaamheden, training en opleiding van directies en middenkader en

beleidsontwikkeling.

Willibrord Stichting 

PCOU is nauw verbonden met de Willibrord Stichting, een organisatie van tien scholen voor

voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein en Vianen. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de beide Stichtingen bestaan uit dezelfde

personen. Hoewel juridisch sprake is van twee organisaties, is er een sterke samenhang tussen 

beide en fungeren ze in de praktijk op onderdelen als een geheel. 

Samenwerking

Het bestuur en de Stichting werken samen met diverse partners: schoolbesturen, de Gemeente

Utrecht, opleidingsinstituten en overige instanties. Deze samenwerking komt onder meer tot

uitdrukking in:

• De deelname aan de Utrechtse OnderwijsAgenda, waarin schoolbesturen, gemeente,

 welzijnsinstellingen, onderwijsopleidingen, jongerenwerk en jeugdzorg samen vorm geven 

aan de lokale onderwijsagenda, een programma voor een periode van vier jaar.

• Samenwerking met andere (grote) Utrechtse besturen, onder meer door gezamenlijk op te

 trekken bij onderwerpen als kwaliteitsverbetering van het onderwijs en adequate

 onderwijshuisvesting.
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Leerlingenaantallen 

Schoolnaam 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

Koningin Emmaschool 195 196 192 174 180

Rafaëlschool 221 228 220 231 225

2e Marnixschool 194 213 220 232 232

Torenpleinschool 199 206 212 231 234

Koningin Beatrixschool 218 232 247 251 256

Prinses Wilhelminaschool 207 223 226 231 228

Het Keerpunt 79 78 73 76 75

De Boemerang 324 315 317 308 281

De Schakel 229 218 225 224 270

Parkschool 135 130 134 132 124

Op Dreef 220 206 187 199 184

Blauwe Aventurijn¹ 153 135 131 135 140

De Regenboog 315 320 330 346 334

De Piramide Maasdijkstraat 222 239 231 231 226

De Piramide Bisschopsplein 205 192 194 188 188

Van Asch van Wijckschool 197 208 193 194 184

W.G. van de Hulstschool 205 195 169 156 144

Jenaplanschool De Brug 206 221 243 283 289

De Fakkel 217 221 220 218 227

Lukasschool 376 413 386 382 372

Maliebaanschool 308 316 314 323 320

Da Costaschool Kanaleneiland 161 156 160 166 174

Taalschool Het Mozaïek² 112 123 122 135 135

De Baanbreker 161 154 166 159 149

Da Costaschool Hoograven 163 160 160 162 160

De Boomgaard 775 800 748 753 719

De Krullevaar 443 465 482 456 443

Zonnewereld 342 337 334 355 383

De Ridderhof 528 609 668 709 753

De Oase 53 151 235

Totaal 7310 7509 7557 7791 7864

¹ voorheen J.W. van de Meeneschool

² Taalschool Het Mozaïek is een stedelijke schakelvoorziening die bestuurlijk deel uitmaakt van Stichting PCOU
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1.8  Namen/adresgegevens

Stichting PCOU
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
Tel. 030-2723123 - Fax 030-2723469
info@pcou.nl
www.pcou.nl

Raad van Toezicht 
J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter)
Drs. M. (Marc) Dijkstra RC
Dr. A. (Arno) Geurtsen RC
Drs. B.W.M. (Bas) Heijs
mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez
mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis 
Drs. C.C.M. (Cees) Vendrik

College van Bestuur
mw. Drs. M.T.C. (Marja) Blom (voorzitter)
Drs. J.H. (Henkjan) Bootsma 

Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU)
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
Tel. 030-2723123 - Fax 030-2723469
info@bcou.nl
www.bcou.nl
Directeur: Frans Durian

PCOU Academie
Rikus Renting, directeur opleidingen en kennisontwikkeling

SCHOLEN

Prinses Wilhelminaschool
www.prinseswilhelminaschool.nl 
Directeuren: J. (Jaap) Kant en 
mw. J. (Jenneke) van der Wal

Koningin Emmaschool
www.emmaschool-amersfoort.nl 
Directeur: H.J.M. (Hein) Kuiper

Rafaëlschool
www.rafaelschool.nl 
Directeuren: mw. A. (Astrid) Lotte en 
mw. P. (Pien) van Gendt

Het Keerpunt
www.sbohetkeerpunt.nl 
Directeur: J. (Jan) Bak

Blauwe Aventurijn
www.blauwe-aventurijn.nl
Directeur: 
mw. C. (Connie) van de Bruinhorst

Da Costaschool Hoograven
www.dacosta-hoograven.nl 
Directeur: mw. J. (Janine) Ziemerink

De Baanbreker
www.bsdebaanbreker.com 
Directeur: C.J. (Kees) Mandersloot

Lukasschool
www.lukasschool.nl 
Directeur: J. (Jan) Bak

Da Costaschool Kanaleneiland
www.lukasschool.nl 
Directeur: J. (Jan) Bak

Maliebaanschool
www.maliebaanschool.nl 
Directeur: mw. F. (Frederique) van Bruggen

Taalschool Het Mozaïek
www.lukasschool.nl 
Directeur: J. (Jan) Bak

Parkschool
www.parkschool-utrecht.nl 
Directeur: mw. A. (Annet) Baart

Jenaplanschool De Brug
www.jenaplandebrug.nl 
Directie: F.A.H. (Frans) Hagethorn en 
mw. M.F. (Marijke) Gastelaars-Jansen

Koningin Beatrixschool
www.beatrixdemeern.nl 
Directeur: 
mw. R.L.J. (Rachel) Taggenbrock-Extra

De Krullevaar
www.dekrullevaar.nl 
Directeur: P.A.J. (Peter) Soonius

2e Marnixschool
www.marnixbs.nl 
Directeur: mw. M. (Marieke) Boer-Jansink

Van Asch van Wijckschool
www.aschvanwijckschool.nl 
Directeur: mw. A. (Annemieke) Veeneman

De Fakkel
www.bsdefakkel.nl 
Directeur: mw. I.J. (Iris) Hekkert

De Piramide 
Locatie Van Maasdijkstraat
www.piramide-utrecht.nl 
Directeur: J. (John) van Batenburg

De Piramide
Locatie Bisschopsplein
www.cbspiramidebis-utrecht.nl 
Directeur: mw. L. (Lotte) Brente

W.G. van de Hulstschool
www.hulstschool.nl 
Directeur: 
mw. M. (Margriet) Gerrits-Oppenhuizen

Torenpleinschool
www.torenpleinschool.nl 
Directeur: 
mw. J.H. (Jennie) Klop-van der Straaten

De Schakel
www.cbs-de-schakel.nl 
Directeur: mw. M.M. (Margot) Reukers

Op Dreef
www.opdreefovervecht.nl 
Directeur: A.B. (Albert) de Wit

De Regenboog
www.onzeregenboog.nl 
Directeur: W. (Wijbrand) Keuning

De Boomgaard
www.deboomgaard.nl 
Directeur: R. (Roel) Hoogendoorn

Jenaplanschool Zonnewereld
www.zonnewereld.nl 
Directeur: mw. K. (Karien) Dekker

De Ridderhof
www.deridderhof.net 
Directeur: P. (Piet) Mast

De Boemerang
www.boemerangutrecht.nl 
www.boemerangoost.nl 
Directeur: mevr. A. (Annelies) van Dijk

De Oase
www.basisschooldeoase.nl 
Directeur: W. (Wim) Menke



2. Bericht van de Raad van Toezicht

Algemeen

De Willibrord Stichting en de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) vormen

het bevoegd gezag van respectievelijk tien scholen voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en

een aantal omliggende gemeenten en 29 scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs in

Utrecht (één in Amersfoort). Beide Stichtingen hebben een College van Bestuur en een Raad van

Toezicht. Het College van bestuur van beide stichtingen bestaat uit dezelfde personen; dit geldt ook

voor de Raad van Toezicht.

De taak van de Raad van Toezicht is het toezien op het beleid en het handelen van het College van

Bestuur en op de gang van zaken binnen de Stichting. De Raad bewaakt tevens de doelstellingen en

grondslagen van de Stichting. Statutair is bepaald dat een aantal besluiten van het College van Bestuur

ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hiertoe behoren de goedkeuring

van de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. Verder is de Raad van Toezicht de

werkgever, tevens het klankbord van de bestuurders. Binnen de Raad bestaan verschillende

commissies: de auditcommissie (die toezicht houdt op het naleven van de financiële kaders) en de

remuneratiecommissie (die de invulling van het werkgeverschap voorbereidt en uitvoert). 
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De Boomgaard excellente school!

De Boomgaard heeft in 2012 meegedaan aan het landelijke traject
excellente school en het predicaat excellente school behaald! Een
excellente school onderscheidt zich door uitstekend onderwijs, door
bijzondere prestaties en heeft een voorbeeldfunctie voor andere
scholen. De jury kwam voor De Boomgaard tot de volgende conclusie:

De school behaalt goede resultaten in de kernvakken en de gekozen leergebieden. De school weet succesvol om te
gaan met omstandigheden zoals een exponentiële groei en een grote tussentijdse instroom van leerlingen met
achterstanden. Een goed gestructureerd onderwijsleerproces dat effectiviteit en adaptiviteit evenwichtig combineert,
kenmerkt De Boomgaard. Het verband tussen de inrichting van het onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk:
de school slaagt erin om de resultaten vast te houden. Bij tegenvallende resultaten reageert zij adequaat. 
Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in de zorgstructuur zowel voor zwakke als voor getalen-
teerde leerlingen. De school als geheel heeft een coherent verhaal. Het optimaliseren van de resultaten van de leer-
lingen wordt geborgd door het systeem van toetsing, de groepsbespreking en de trendanalyse. Een interessant punt
is de beredeneerde keuze voor grotere groepen omdat daarmee formatieruimte word gecreëerd voor extra taken. 
Naast de vormende taak van de school profileert de school zich vooral op haar zorgstructuur. Deze structuur onder-
steunt allereerst een op effectiviteit en adaptiviteit gebaseerde inrichting van het onderwijsleerproces. De uitvoering
daarvan is gericht op het voorkomen van uitval. Daarnaast is deze structuur gericht op zorgleerlingen die ondanks
de op preventie gerichte werkwijze van de school toch nog extra aandacht behoeven. Bovendien heeft het systeem
van zorg en begeleiding een speciale taak om het onderwijs aan de meest getalenteerde leerlingen van de school zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. 

De uitreiking van het predicaat door staatssecretaris Dekker vond plaats op 4 februari 2013. 



De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak in 2012 naar behoren uit kunnen voeren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2012 hebben er geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

• J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter + remuneratiecommissie);

• Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (auditcommissie);

• Dr. A. (Arno) Geurtsen RC (auditcommissie);

• Drs. B.W.M. (Bas) Heijs (auditcommissie);

• mw. Dr. M.S.(Susana) Menéndez (remuneratiecommissie);

• mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis; 

• Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2012 zeven keer vergaderd. In de week voorafgaand aan de

vergaderingen kwam de auditcommissie bijeen. Daarnaast is er diverse malen overleg gevoerd door

de remuneratiecommissie. Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de bestuurders en de 

Raad van Toezicht heeft besloten om mevrouw Drs M.T.C. Blom met ingang van 1 april 2012 te

benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast heeft een selectiecommissie een

nieuw lid College van Bestuur voorgedragen, de heer Drs J.H. Bootsma, die per 1 augustus 2012 

is benoemd. Daarmee is het College van Bestuur weer op sterkte na het vertrek van voorzitter 

André de Jong naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad van Toezicht

evalueerde in het voorjaar van 2013 ook zijn eigen functioneren onder begeleiding van een extern

bureau.

Onder meer de volgende onderwerpen zijn met het College van Bestuur besproken:

• Onderwijskwaliteit, waaronder de onderwijsresultaten, de risicofactoren en het bevorderen 

van opbrengstgericht werken.

• Personeelsbeleid, vooral het arbeidsverzuim.

• Stand van zaken rondom het invoeren van passend onderwijs.

• Huisvesting.

• Bedrijfsvoering.

• Financiële resultaten.

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2012 hebben betrekking op

• De begroting van 2012.

• Het jaarplan 2012. 

• Het bureauplan 2012.

• De jaarrekening en het jaarverslag 2011.

• De benoeming van een nieuwe voorzitter en lid College van Bestuur.

De Raad van Toezicht acht het raadzaam om periodiek te wisselen van accountantsdienst. 

De auditcommissie van de Raad van Toezicht heeft samen met het College van Bestuur in 2012 

een selectieprocedure doorlopen waaruit Ernst & Young als nieuwe accountant is voortgekomen.
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31-01-2012

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

20-03-2012

J.J.M. (Hans)
Helgers 
(voorzitter)

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

Drs. C.C.M.
(Kees) Vendrik

8-5-2012

J.J.M. (Hans)
Helgers 
(voorzitter)

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

Drs. C.C.M.
(Kees) Vendrik

19-06-2012

J.J.M. (Hans)
Helgers 
(voorzitter)

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

Drs. C.C.M.
(Kees) Vendrik

04-09-2012

J.J.M. (Hans)
Helgers 
(voorzitter)

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

23-10-2012

J.J.M. (Hans)
Helgers 
(voorzitter)

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

Drs. C.C.M.
(Kees) Vendrik

13-12-2012

J.J.M. (Hans)
Helgers 
(voorzitter)

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

Mw. Mr. E.
(Elena) Kalthoff-
Seferiadis 

Drs. B.W.M.
(Bas) Heijs

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

Drs. C.C.M.
(Kees) Vendrik

Dialoog met belanghebbenden 

Er is een schoolbezoek afgelegd door de Raad van Toezicht aan de Rafaëlschool voor speciaal en

voortgezet speciaal onderwijs. Ook is er een werkconferentie gehouden met als thema ‘consequenties

van de invoering van passend onderwijs'. De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van

Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en heeft verschillende bijeenkomsten bijgewoond.

Daarnaast heeft het jaarlijkse gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

plaatsgevonden. Ook is er voor het eerst met de ondernemingsraad van Bureau Christelijk Onderwijs

Utrecht (BCOU) gesproken.

Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2012 met daarin de opgenomen

accountantsverklaring van Ernst & Young. De Raad van Toezicht heeft daarop zijn goedkeuring

gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening die door het College van Bestuur zijn vastgesteld.

Tot slot

De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en alle medewerkers van PCOU voor hun dagelijkse inzet

om alle leerlingen het optimale onderwijs te bieden. 

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting PCOU,

Utrecht, 25 juni 2013

Hans Helgers, voorzitter 

Aanwezigheid vergaderingen Raad van Toezicht
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3. Geconsolideerde jaarrekening

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2012
na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2012 31-12-2011

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.767.593 2.516.557

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.432.535 6.142.757

1.2.7 Materiële vaste activa in uitvoering - 31.5568 244.056

9.168.560 8.903.370

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 0

0 0

Totaal vaste activa 9.168.560 8.903.370

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.163.881 1.316.792

1.5.2 OCW/LNV 2.383.708 2.335.665

1.5.7 Overige vorderingen 29.942 49.299

1.5.8 Overlopende activa 919.959 2.057.012

4.497.490 5.758.768

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 272.653 240.508

1.6.2 Obligaties 781.455 865.582

1.054.108 1.106.090

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 4.842 7.687

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen * 2.956.877 2.086.327

1.7.3 Deposito's 22.583 22.630

1.7.4 Overige 671.455 115

3.655.757 2.116.760

Totaal vlottende activa 9.207.355 8.981.618

Totaal activa 18.375.915 17.884.988

* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden
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2 Passiva 31-12-2012 31-12-2011

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve ** 3.803.912 2.889.026

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat  1.608.985 1.521.560

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 527.013 527.013

5.939.910 4.937.599

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen ** 2.417.009 2.085.061

2.3.3 Overige voorzieningen 1.183.500 1.192.546

3.600.509 3.277.607

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 1.665.833 1.397.581

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.602.773 1.599.565

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 578.276 524.517

2.5.9 Overige kortlopende schulden 139.629 58.735

2.5.10 Overlopende passiva * 4.848.985 6.089.384

8.835.496 9.669.782

Totaal passiva 18.375.915 17.884.988

** I.v.m. vermogensmutaties voorziening WGA aangepast

Prinses Máxima bezoekt Zonnewereld

Prinses Máxima was op 31 mei 2012 op bezoek bij Jenaplanschool Zonnewereld. Zij woonde een uitvoering bij van
het muziekproject Muziek is de basis! Tijdens de uitvoering is muziek gespeeld (met blaas- en slaginstrumenten) en
is er volop gedanst. Prinses Máxima genoot er zichtbaar van en de kinderen natuurlijk ook. 
Muziek is de basis! brengt kinderen van vijf verschillende basisscholen uit Vleuten en De Meern met elkaar in contact.
Gezamenlijk maken zij kennis met verschillende muziekinstrumenten. Een deel van de leerlingen leert vervolgens in
groepsverband een blaasinstrument bespelen. Op 3 juni gaven alle (360) kinderen die aan het project meedoen een
concert in het Prinses Máxima Park in Vleuten.



3.2  Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012

2012 Begroot 2012 2011

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 49.084.083 47.869.100 47.675.404

3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 2.576.515 1.728.200 2.231.111

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0

3.5 Overige baten 1.958.455 2.295.400 2.173.091

Totaal baten 53.619.053 51.892.700 52.079.606

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 42.621.585 41.632.100 42.344.331

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 1.194.743 1.202.900 955.670

4.3 Huisvestingslasten 3.081.028 3.117.650 3.163.573

4.4 Overige lasten 5.808.325 5.340.150 5.552.356

Totaal lasten 52.705.681 51.292.800 52.015.930

Saldo baten en lasten 913.373 599.900 63.676

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 97.674 75.000 88.865

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 8.735 - 18.000 - 33.108

5.5 Rentelasten 0 0 312

Saldo financiële baten en lasten 88.939 57.000 55.445

Resultaat 1.002.311 656.900 119.122

*Met ingang van 1 januari 2010 mag er wegens een wijziging in de wet op de jaarrekening geen voorziening getroffen
worden voor de Flex Bapo. Dit jaar zijn er geen mutaties in de Flex Bapo geboekt.
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3.3  Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 2012 2011

Resultaat 913.373 63.676

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 1.194.743 955.670

- Mutaties voorzieningen 322.902 - 97.485

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden

- Vorderingen 1.261.278 - 1.125.599

- Schulden - 834.286 1.908.697

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.858.009 1.704.959

Ontvangen interest 97.674 88.865

Betaalde interest 0 -312

Buitengewoon resultaat 0 -33.108

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.955.682 1.760.404

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - 1.735.557 - 2.181.487

Desinvesteringen in materiële vaste activa 275.624 309.848

Investeringen immateriële vaste activa 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0

Investeringen in deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden

Mutaties leningen 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa 10.084

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 1.459.933 - 1.861.555

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige investeringen in financiële vaste activa 43.247 - 108.935

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 43.247 - 108.935

Mutatie liquide middelen 1.538.996 - 210.086

Beginstand liquide middelen 2.116.760 1.655.757

Eindstand liquide middelen 3.655.756 1.445.671

Mutatie 1.538.996 - 210.086
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3.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

3.4.1 Algemeen

De organisatie is een Stichting. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het primair onderwijs

en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is

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

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

aangeduide uitzonderingen. 

3.4.2 Grondslagen 

Grondslagen voor de consolidatie

Consolidatie geschiedt volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs indien de

zeggenschap over de Stichting ligt bij de directeur of een medewerker van een school, of bij het

bevoegd gezag en het belang van de Stichting groter is dan 5% van het enkelvoudig balanstotaal. 

In de consolidatie zijn betrokken:

• Stichting PCOU;

• Stichting Steunfonds PCOU;

• Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht en omstreken.

Grondslagen voor de waardering activa en passiva

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

zijn (voor zover niet anders vermeld) gebaseerd op historische kosten.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de organisatie zullen terugvloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bijzondere waardevermindering 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde-

verminderingen, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de

boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa

die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de

geschatte contante waarde voor de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting

zal genereren. 
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Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Veronderstellingen en schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 

de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Schattingswijziging voorziening jubileum

In 2012 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden van de voorziening jubileumkosten. 

Voorheen was de voorziening gebaseerd op de jubileumkosten van de afgelopen vijf jaar. Vanaf 2012

wordt een bedrag van € 550,- per personeelslid voorzien. Dit heeft in 2012 een negatief effect op

het resultaat van € 237.559.

Stelselwijziging

Tot 2012 betaalde PCOU een premie voor de WGA via de loonkosten aan het UWV, waaruit

uitkeringen betaald worden aan oud-werknemers die recht hebben op een WGA-uitkering. 

De premielast van PCOU blijkt hoger dan de feitelijke lasten voor de uitkeringen. 

Om die reden is besloten dat per 1 januari 2012 PCOU eigenrisicodrager is voor de WGA. Voor de

op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief
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De Fakkel - wetenschap en techniek -
hoe leuk kan het zijn!

Nadat De Fakkel in eerdere jaren
deelnam aan het project Verbre-
ding Techniek in het basisonderwijs, is het vak techniek een wezenlijk onderdeel van het
onderwijsaanbod. De leerlingen doorlopen in de lessen op hun eigen niveau een aantal fasen:
1.  Verzamelen en groeperen van feitenmateriaal.
2.  Formulering van veronderstellingen.
3.  Toetsbare voorspellingen doen.
4.  ‘Toetsing’: nagaan of de theorie overeenstemt met de werkelijkheid.
5. ‘Evaluatie’: in de evaluatiefase wordt de vraag gesteld of het kennisprobleem 

opgelost is of niet.

Voorbeelden van lesactiviteiten zijn:
• Pannenkoeken bakken met als vraagstelling: welk ingrediënt 'plakt'?
• Deelname aan de Nationale Wetenschapsquiz.
• Proeven doen: welke rol speelt de luchtdruk bij het duiken?



werkgeverslasten) van naar verwachting voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsgeschikt personeel is -

door middel van een vermogensmutatie - nu een voorziening gevormd. 

De vermogensmutatie bedraagt eenmalig € 1.876.634. 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij PCOU vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden.

Deze instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct

toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare

transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen

wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor het risico van oninbaarheid.

Activa

• Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Deze zijn, voor zover hierna niet anders vermeld, gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs

verminderd met afschrijvingen.

De afschrijvingen zijn:

• bij uitbreiding en renovatie: 5% van de aanschafwaarde;

• bij kleine verbouwingen 10% van de aanschafwaarde;

• bij noodlokalen 20% van de aanschafwaarde.

De gebouwen worden lineair afgeschreven.

De Stichting Steunfonds PCOU bezit twee noodlokalen. De afschrijvingslast op deze twee lokalen is

gelijk aan de baten die wij hiervoor van de gemeente krijgen.

Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. 

Inventaris wordt als volgt afgeschreven:

• netwerkbekabeling: 15 jaar;

• digiborden borddeel: 8 jaar;

• computers, beamerdeel digiborden  en overige automatiseringsmiddelen: 4 jaar;

• leermethoden/leermiddelen: 8 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur);

• meubilair: 20 jaar.

Inventaris en apparatuur worden lineair afgeschreven.

Materiële vaste activa in uitvoering

Dit betreft onderhanden zijnde bouwprojecten. Deze worden gewaardeerd tegen de gemaakte

kosten minus de eventueel al ontvangen investeringssubsidie. 
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• Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde

waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.   

Beleggingen geschieden volgens het Treasurystatuut van PCOU en van de Stichting Steunfonds

PCOU. Zie ook paragraaf 1.5 met betrekking tot het beleggingsbeleid.

• Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn, indien niet anders is vermeld, direct

opeisbaar.

Passiva

• Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, een private bestemmingsreserve en een

publieke bestemmingsreserve ten behoeve van de Flex Bapo. 

Bestemmingsreserve publiek (Flex BAPO)

Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om een voorziening te treffen voor de Flex BAPO.

De bestaande voorziening moest toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Het bestuur heeft

besloten aan deze toevoeging een bestemming te geven ten behoeve van toekomstige

onttrekkingen van de Flex BAPO. Jaarlijks zal middels resultaatbestemming het bedrag ter hoogte

van de  onttrekkingen en vrijval ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht.

• Voorzieningen

Waardering van de voorzieningen geschiedt tegen nominale waarde. 

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor verplichtingen die per balansdatum in rechte

of feitelijk afdwingbaar zijn. Voor de afwikkeling van deze verplichting is een uitstroom van

middelen noodzakelijk. Van de omvang van de verplichting kan een betrouwbare inschatting

gemaakt worden. 

De grondslagen voor een aantal specifieke voorzieningen luiden als volgt:

Voorziening jubileumgratificaties 

Dit betreft een schatting van de nog uit te betalen jubileumkosten per ultimo 2012; per

personeelslid is een bedrag van € 550 voorzien.

Voorziening mobiliteitscentrum

In 2012 is een voorziening gevormd voor personeel dat bij PCOU op de loonlijst stond, maar

gedetacheerd was bij REaCtys. De meeste activiteiten van REaCtys zijn afgebouwd en hierdoor is de

detachering beëindigd. Het betreffende personeel is lastig te herplaatsen en daarom is ultimo 2012

voor een periode van drie jaar een voorziening mobiliteit gevormd. De voorziening bedraagt

€ 108.000.
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Voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

Per 1 januari 2012 is PCOU eigenrisicodrager voor de WGA. Er is ervoor gekozen dit niet te

verzekeren, waardoor het risico volledig bij PCOU is komen te liggen. De voorziening is gevormd

voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen

(inclusief werkgeverslasten) van naar verwachting voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsgeschikt

personeel.

Voorziening spaarverlof

Deze is gevormd doordat een aantal personeelsleden gebruik maakt van het recht om verlof te

sparen en op een tijdstip na de balansdatum op te nemen. De voorziening wordt berekend door het

aantal uren te vermenigvuldigen met de GPL (CAO 2008-2010) per functiecategorie.

Voorziening groot onderhoud 

Deze is gevormd teneinde toekomstig onderhoud te kunnen realiseren. De basis van deze voorziening

is een meerjarenonderhoudsplan. Op basis daarvan is een bedrag per jaar gereserveerd.

Onderhoudskosten zijn ten laste van deze reservering gebracht. 

• Kortlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van korter dan één jaar worden aangeduid als kortlopend. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het exploitatie-

saldo is in de balans op basis van de bestemming in het eigen vermogen verwerkt. 

Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde

pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstak-pensioenfonds (ABP)

en wordt - overeenkomstig de in de RJO 660 aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening

verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde

premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijs-indexatie en

beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen 

in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de

balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor 

de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
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3.5  Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

Verkrijgingsprijs Waardever- Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Boekwaarde
t/m 2011 minderingen 31-12-2011 2012 investeringen 2012 31-12-2012

en afschrijvingen 2012
t/m 2011

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 3.564.886 1.048.329 2.516.557 481.713 0 230.677 2.767.593

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur (ICT) 1.961.102 882.746 1.078.356 531.672 0 363.850 1.246.178

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur (LM) 2.546.429 1.210.045 1.336.383 439.260 0 317.215 1.458.428

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur (MEUB) 5.292.686 1.646.722 3.645.964 210.594 0 274.548 3.582.010

1.2.2.4 Inventaris en apparatuur (OMVA) 95.515 13.461 82.054 72.317 0 8.452 145.919

1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.895.732 3.752.975 6.142.757 1.253.843 0 964.065 6.432.535

1.2.3 Materiële vaste activa 244.056 275.624 -31.567

Totaal materiële vaste activa 13.460.618 4.801.304 8.903.370 1.735.556 275.624 1.194.742 9.168.560
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1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag Peildatum

1.2.a.1 OZB-waarde gebouwen en terreinen 466.000 01-01-2009

1.2.a.2 Verzekerde waarde gebouwen

De OZB-waarde betreft een schoolgebouw aan de Regentesselaan. 

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde Mutaties Mutaties Boekwaarde
31-12-2011 2012 + 2012 -/- 31-12-2012

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 0 0 0

Totaal Financiële vaste activa 0 0 0 0

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 31-12-2012 31-12-2011

1.5.1 Debiteuren 1.163.881 1.316.792

1.5.2 OCW/LNV 2.383.708 2.335.665

1.5.7 Overige vorderingen 29.942 49.299

Totaal overige vorderingen 3.577.531 3.701.755

1.5.8 Overlopende activa 919.959 2.057.012

Totaal vorderingen 4.497.490 5.758.768

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

Stand 31-12-2011 44.120

Onttrekking - 14.675

Eindstand 29.446

1.6 Effecten Aandelen Obligaties Totaal

Stand per 1-1-2012 240.508 865.582 1.106.090

Investeringen - 22.055 -99.944 - 121.999

Herwaardering 54.200 15.817 70.017

Boekwaarde 31-12-2012 272.653 781.455 1.054.108

1.7 Liquide middelen 31-12-2012 31-12-2011

1.7.1 Kasmiddelen 4.842 7.687

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.956.877 2.086.327

1.7.3 Deposito's 22.583 22.630

1.7.4 Overige 671.455 116

Totaal liquide middelen 3.655.757 2.116.760

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen                                                                                   Mutaties
Bestemming

Saldo exploitatiesaldo Herschikking Saldo
31-12-2011 2012 2012 31-12-2012

2.1.1 Algemene reserve * 2.889.026 914.886 0 3.803.912

2.1.1 Bestemmingsreserve (privaat) 1.521.560 87.425 0 1.608.985

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) Flex Bapo 527.013 0 0 527.013

Totaal vermogen 4.937.599 1.002.311 0 5.939.910

2.3 Voorzieningen Mutaties
Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo

1-1-2012 2012 2012 2012 31-12-2012

Jubileumgratificaties 171.064 237.559 11.523 0 397.100

Mobiliteitscentrum 0 108.000 0 0 108.000

WGA * 1.876.634 262.792 170.872 91.920 1.876.634

Spaarverlof 37.363 0 0 2.088 35.275

2.3.1 Personeelsvoorzieningen * 2.085.061 608.351 182.395 94.008 2.417.009

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 1.192.546 269.900 278.946 0 1.183.500

Totaal voorzieningen 3.277.607 878.251 461.341 94.008 3.600.509

2.3 Voorzieningen Onderverdeling saldo 31-12-2012
< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Tot.

Jubileumgratificaties 39.710 158.840 198.550 397.100

Mobiliteitscentrum 10.800 43.200 54.000 108.000

WGA 187.663 750.654 938.317 1.876.634

Spaarverlof 3.528 14.110 17.638 35.275

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 241.701 966.804 1.208.505 2.417.009

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 118.350 473.400 591.750 1.183.500

Totaal voorzieningen 360.051 1.440.203 1.800.254 3.600.509

2.5 Kortlopende schulden 31-12-2012 31-12-2011

2.5.3 Crediteuren 1.665.833 1.397.581

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.602.773 1.599.565

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 578.276 524.517

2.5.9 Overige kortlopende schulden 139.629 58.735

2.5.10 Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.317.157 1.320.922

Te besteden overig 88.661 58.547

Nog te betalen bedragen 1.000.368 2.146.738

Vooruitontvangen bedragen 1.349.504 482.017

Tussenrekening ziekengeld, WAO, etc. 0 202.571

Overige subsidies OCW geoormerkt 8.179 262.826

Gemeentelijke onderwijssubsidies 402.142 192.628

Overige 682.974 1.423.136

Totaal overlopende passiva 4.848.984 6.089.385

Totaal kortlopende schulden 8.835.496 9.669.782

* I.v.m. vermogensmutaties voorziening WGA aangepast
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3.1 Rijksbijdragen 2012 Begroot 2012 2011

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 47.746.303 47.214.400 47.072.168

3.1.2 Overige subsidies OCW 1.336.959 606.600 456.411

3.1.3 Geoormerkte subsidies OCW 821 48.100 146.825

Totaal Rijksbijdragen 49.084.083 47.869.100 47.675.404

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 233.963 64.200 201.655

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 387.738 0 80.496

3.2.3 Gemeentelijke onderwijssubsidie 1.954.814 1.664.000 1.948.960

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.576.515 1.728.200 2.231.111

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.3 Overige 0 0 0

Totaal baten werk in opdracht van derden 0 0 0

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 339.805 508.100 249.959

3.5.2 Detachering personeel 130.336 602.200 165.711

3.5.4 Sponsoring 1.637 2.800 8.902

3.5.5 Ouderbijdragen 109.889 110.200 162.678

3.5.6 Overige 1.376.788 1.072.100 1.585.840

Totaal overige baten 1.958.455 2.295.400 2.173.090

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 29.053.717 39.199.100 29.252.043

Sociale lasten 6.161.862 0 6.045.140

Pensioenpremies 3.962.749 0 3.671.720

4.1.1 Lonen en salarissen 39.178.328 39.199.100 38.968.902

Dotaties personele voorzieningen 394.793 0 - 27.513

Personeel niet in loondienst 1.623.794 1.292.800 2.099.656

Overig 1.709.190 1.164.000 1.302.760

4.1.2 Overige personele lasten 3.727.777 2.456.800 3.374.904

4.1.3 Af: Uitkeringen -284.520 0 525

Totaal personeelslasten 42.621.585 41.655.900 42.344.331

Personeelsbezetting

Het aantal fte’s in dienst bij PCOU per 1 oktober was:

2012*) inclusief 2012*) exclusief 2011 inclusief
vervangingsfonds vervangingsfonds vervangingsfonds

Directie 47,5 47,42 48,2
Onderwijzend personeel 501,55 476,26 518,7
Onderwijsondersteunend personeel 168,35 159,51 174,2
Stagiaires 8,48 8,48 6,4

Totaal 725,88 691,67 747,4

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland.      *) inclusief 2,79 fte Reactys (2011: 11,7 fte Reactys)
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WOPT

De beloningen van alle medewerkers liggen onder de WOPT norm en een melding is 

derhalve niet noodzakelijk.

Beloning College van Bestuur

arbeidsovereenkomst periodiek pensioen
Naam begindatum   einddatum betaalde beloning bijdragen Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011

A.H.M. De Jong 1 jan 2008 1 april 2012 1 36.465 122.112 9.427 37.143 45.892 159.254

M.T.C. Blom 1 okt 2006 1 131.127 114.946 30.096 27.938 161.223 142.884

J.H. Bootsma 1 aug 2012 1 47.067 14.044 61.111

Het College van Bestuur van Stichting PCOU bestaat uit de zelfde personen als het College 

van Bestuur van de Willibrord Stichting.

Honorering Raad van Toezicht 

Vanaf 1 augustus 2009 is er één Raad van Toezicht voor zowel de Stichting PCOU als voor de 

Willibrord Stichting. In 2012 zijn aan de Raad van Toezicht de volgende bedragen uitbetaald:

periodiek
overeenkomst betaalde beloning

Naam functie begin datum einddatum 2012 2011

J.J.M. Helgers Voorzitter 01-09-11 8.100 8.100

M. Dijkstra Vice voorzitter plus 

lid auditcommissie 01-04-10 10.067 2.700

B.W.M. Heijs Lid auditcommissie 01-10-08 4.860 4.837

A. Geurtsen Lid auditcommissie 01-08-09 5.837 4.320

Mevr. E. Kalthof Seferiadis Lid 01-12-09 5.733 2.700

Mevr. M.S. Menéndez Lid 01-08-09 5.733 2.700

C.C.M. Vendrik Lid 01-08-10 De heer Vendrik ziet af van beloning

Door aanpassingen in functies en vergoedingen (met terugwerkende kracht over 2011) komen 
de betalingen in 2012 hoger uit dan in 2011. 
De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord Stichting en de PCOU.

Nevenfuncties College van Bestuur

Mevrouw Marja Blom heeft in 2012 de volgende nevenfuncties vervuld:

• Bestuurslid van de Vrienden van het Utrechts Archief, onbezoldigd.

• Lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs van het CITO. Het vacatiegeld wordt overgemaakt

aan Stichting PCOU/de Willibrord Stichting.

De heer André de Jong heeft in 2012 de volgende nevenfunctie vervuld:

• Lid Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank (tot en met 31 maart 2012). 

De inkomsten uit deze functie zijn overgemaakt aan Stichting PCOU/de Willibrord Stichting.

De heer Henkjan Bootsma heeft in 2012 de volgende nevenfuncties vervuld:

• Lid Raad van Toezicht scholengroep De Onderwijsspecialisten / De Radar-ABS, gevestigd 

in Arnhem, bezoldigd.

• DGA van BMAC Holding B.V. gevestigd in Ede, onbezoldigd. 

ta
ak
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.2 Materiële vaste activa 1.194.743 1.202.900 955.670

Totaal afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa 1.194.743 1.202.900 955.670

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 609.177 682.500 516.558

4.3.3 Onderhoud 596.660 544.200 494.039

4.3.4 Energie en water 724.403 786.800 819.680

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.043.290 1.042.200 1.049.882

4.3.6 Heffingen 47.954 41.550 47.416

4.3.7 Overige 59.545 20.400 235.998

Totaal huisvestingslasten 3.081.028 3.117.650 3.163.573

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2.770.593 2.664.000 2.805.824

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.105.062 1.017.200 1.275.236

4.4.4 Overige 1.932.671 1.658.950 1.471.295

Totaal overige lasten 5.808.325 5.340.150 5.552.355

Honoraria accountant 

In 2012 zijn in de jaarrekening de onderstaande bedragen (inclusief btw) aan de accountants

verantwoord:

2012 2011

Accountantsonderzoek jaarrekening*) 55.466 56.992

Andere controle-opdrachten 1.333 12.063

Fiscale adviesdiensten 0 0

Andere niet-controlediensten 2.083

58.882 69.055

*) inclusief controle bekostigingsgegevens

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 97.674 75.000 88.865

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa 

en effecten - 8.735 - 18.000 - 33.108

5.5 Rentelasten 0 0 312

Totaal financiële baten en lasten 88.939 57.000 55.445





3.6  Overige verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Verklaring Consoli-
vorm zetel activiteit vermogen saldo art. 2:403 datie

31-12-2012 2012 BW
ja/nee ja/nee

Stichting Steunfonds van de Stichting Utrecht 4 1.608.985 87.425 nee ja

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs

 Stichting P.C Samenwerkingsverband Stichting Utrecht 4 732.000 141.734 nee ja

Utrecht

3.7  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Kopieer- en printerhuur

Voor de kopieerapparaten en printers van de PCOU- en de Willibrordscholen zijn twee

mantelcontracten afgesloten met Ricoh. Deze overeenkomst loopt tot 30 september 2015. 

De bedoeling is dat alle lopende contracten bij expiratie worden ondergebracht binnen dit contract.

Op dit moment is voor een bedrag van € 72.488 (vorig jaar: € 165.000) aan contracten afgesloten.

De totale uitgave voor kopieerkosten bedroeg in 2012  € 342.000.

Schoonmaakkosten

Voor de schoolgebouwen  zijn (per gebouw) schoonmaakcontracten afgesloten. 

Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in 2012 circa € 950.000. 

De looptijd van deze contracten varieert.
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W.G. van de Hulstsschool

Het gebouw van de W.G. van de Hulstschool heeft in de zomervakantie van 2012
een heel ander aanzien gekregen. Zo is de centrale hal verruimd en opgeknapt
en er zijn behalve een ICT-ruimte ook nieuwe werkruimtes gecreëerd voor de
directie, intern begeleider en conciërge. En in alle lokalen hangt nu een digi-
bord. Bovendien heeft de school een veel lichter interieur gekregen. De leraren,
kinderen en ouders zijn erg enthousiast over de vernieuwingen. Tijdens de werkzaamheden kwamen twee gevel-
stenen tevoorschijn uit het vroegere gebouw van de school, waarvan één met de volgende tekst: 'Deze school is uit
liefdegaven der gemeente gesticht, is in gebruik genomen op 3 augustus 1908.'. 

In november deed de school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Na jarenlang zonder succes te hebben ingeschre-
ven, werden we dit keer ingeloot. De kinderen genoten van hun heerlijke en goed verzorgde ontbijt. Dank zij de
bijbehorende lespakketten was het voor de kinderen ook een leerzame ervaring. Ook was er in november een show
van Mad Science. De kinderen kregen een presentatie van verschillende scheikundige en natuurkundige verschijnselen.
Aansluitend konden ze inschrijven voor zes middagen na schooltijd om zelf met natuurkunde en scheikunde bezig te
zijn. Het was een groot succes! En tenslotte draait op school een project voor gezinnen, Eat en Meet. Gedurende zes
woensdagmiddagen komen ouders en kinderen gezamenlijk naar school om met elkaar een spel te doen, te eten en
te praten. Er is een moment waarop ouders en kinderen gescheiden worden. Doel van deze bijeenkomsten is de
betrokkenheid bij de school (en omgekeerd) te vergroten. 
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1.

2.

De prestatie is ultimo boekjaar
conform de subsidiebeschikking

3.8  Verantwoording doelsubsidies (model G)

G.1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 31-12-2012

Omschrijving Datum en Totaalbedrag Ontvangen
kenmerk toewijzing t/m verslagjaar

Geheel Nog
uitgevoerd niet geheel

Regeling sociale veiligheid LHBT 23-11-2012 en afgerond afgerond
jongeren op school OND/ODB-2012/59851M 8.000 8.000 X

Totaal 8.000 8.000

Parkschool - iPadschool

De Parkschool startte in augustus 2012 met een pilot als iPadschool. Het team heeft tijdens de voor-
bereiding kennisgemaakt met het gebruik van iPads in de klas en een selectie gemaakt uit het aanbod
van educatieve apps. Ook de voorzieningen zijn op orde gebracht. De Parkschool heeft een glasvezel-
verbinding en een dekkend draadloos netwerk in de hele school. Bovendien zijn alle lokalen voorzien
van een digitaal schoolbord. Daarmee kunnen de leraren centrale instructie geven en de leerlingen het
werk vanaf de iPad klassikaal presenteren. 

G.2.b Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Datum en Bedrag van Ontvangen Te verrekenen
kenmerk de toewijzing t/m verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Subsidieregeling scholing 20-10-2011
overblijfmedewerkers 2011 PO/ZO/2007/12884 1.000 1.000 821 179

Totaal 1.000 1.000 821 179



3.9  Gemeentelijke onderwijssubsidies

                                   

 

  

Omschrijving Kenmerk Datum Totaalbedrag

toewijzing

UCareForKids 10.085142/12.042607 - 7874 26-10-10 14.400

Schakelklassen 2010/2011 10.088383 - 7597 23-11-10 794.000   

Schoolconciërge 2011 10.106467 - 8023 10-12-10 89.351

Voor- en vroegschoolse educatie 2011 10.106467 - 8023 10-12-10 214.750

Voor- en vroegschoolse educatie 2010; Materiaalimpuls 10.107305 - 8479 13-12-10 71.500

Voor- en vroegschoolse educatie 2012; Materiaalimpuls 2012-457 - 370 16-10-12 15.000

Combinatiefuncties BSO-onderwijsassistent 10.108777 - 8499 17-12-10 86.000

LKS Vangnetbanen 2011 108.MGA.MAIL.00042 134.392

Project wijkaanpak 11.074303 - 9067 22-07-11 380.324

Schakelklassen 2011 11.107006 19-12-11 910.350

Plan lerende netwerken (Het Jonge Kind/VVE Utrecht) 2012-457 - 080 22-10-12 125.000

Extra activiteiten Brede School Hoograven-Noord 2011 2012-456 - 1283 16-05-12 31.200

Extra activiteiten Brede School Hoograven-Noord 2012 2012-456 - 1428 11-09-12 30.200

Leertijduitbreiding 2012* 2012-456 - 1318 28-06-12 270.398

Startgroep peuters Parkschool 2012-456 - 745 23-12-11 57.000

Aanvulling startgroep Parkschool 2012-456 - 1328 27-06-12 4.128

Conciërges 2012 2012-456 - 306 28-11-11 72.300

Voor- en vroegschoolse educatie 2012 2012-456 - 1228 27-04-12 244.800

Voor- en vroegschoolse educatie 2012;

Professionalisering 2012-456 - 1228 27-04-12 20.500

Voor- en vroegschoolse educatie 2012;

Professionalisering on-the-job 2012-456 - 1397 09-07-12 23.080  

Schakelklassen 2012 2012-456 - 1228 27-04-12 894.350

Schoolcoördinatie na- en buitenschoolse

activiteiten (VSD) 2012 2012-457 - 187 22-12-11 52.000

Activiteitencoördinatie en activiteitengeld Het Mozaïek 2012-457 - 187 22-12-11 12.840

Brede School Academie 2012-456 - 1424 24-07-12 37.838

4.585.701

* Deze subsidie is nog niet door de accountant gecontroleerd. 

Controle zal in overleg met de gemeente eind 2013 plaatsvinden. 
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t/m 31-12-2011                                 t/m 31-12-2012

Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2012

tbv exploitatie tbv investeringen

  7.200 6.049 1.151 1.151 0

   730.833 794.000 - 63.167 - 63.167

   89.351 84.456 4.895 4.895

      214.750 208.000 6.750 6.750

       71.500 49.920 21.580 21.580

       15.000 1.751 3.068 10.182

   86.000 58.736 27.264 21.483 5.781

  134.392 129.761 4.631 4.631

   85.304 31.007 54.297 43.034 11.263

  379.313 368.334 10.979 -10.979 0

        125.000 125.000

       31.200 31.200 0

       30.200 30.200 0

   256.878 142.966 113.912

    57.000 47.161 9.839

    4.128 4.128

   72.300 72.300 0

      244.800 239.750 5.050

    

  20.500 20.500

    

   17.110 17.607 - 497

   894.350 894.350 0

   

    52.000 52.000 0

      12.840 12.840 0

    37.838 37.838

1.798.643 1.730.263 68.380 1.860.165 1.607.793 3.068 317.684
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4. Enkelvoudige jaarrekening

4.1 Enkelvoudige balans Stichting PCOU per 31 december 2012

1 Activa 31-12-2012 31-12-2011

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.642.362 2.391.326

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.429.118 6.138.439

1.2.7 Materiële vaste activa in uitvoering - 31.567 244.056

9.039.912 8.773.821

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 0

0 0

Totaal vaste activa 9.039.912 8.773.821

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 871.530 1.225.208

1.5.2 OCW/LNV 2.383.708 2.335.665

1.5.7 Overige vorderingen 29.942 49.299

1.5.8 Overlopende activa 332.756 641.622

3.617.936 4.251.793

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 0

1.6.2 Obligaties 0 0

0 0

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 4.842 7.687

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.503.875 1.285.981

1.7.3 Deposito's 22.583 22.630

1.7.4 Overige 671.089 0

2.202.389 1.316.299

Totaal vlottende activa 5.820.325 5.568.092

Totaal activa 14.860.237 14.341.913
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2 Passiva 31-12-2012 31-12-2011

2.1 Eigen vermogen*

2.1.1 Algemene reserve 3.071.912 2.298.760

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat (Flex Bapo) 527.013 527.013

3.598.925 2.825.773

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 2.417.009 2.085.061

2.3.3 Overige voorzieningen 1.183.500 1.192.546

3.600.509 3.277.607

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 1.260.543 1.190.024

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.602.773 1.599.565

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 578.276 524.517

2.5.9 Overige kortlopende schulden 139.629 58.735

2.5.10 Overlopende passiva 4.079.582 4.865.693

7.660.804 8.238.534

Totaal passiva 14.860.238 14.341.913

* Aansluiting enkelvoudig vermogen met geconsolideerd vermogen 2012 2011

Algemene reserve 3.071.912 2.298.760

Bestemmingsreserve privaat (Flex Bapo) 527.013 527.013

Totaal enkelvoudig vermogen PCOU 3.598.925 2.825.773

Eigen vermogen Stichting Steunfonds PCOU 1.608.985 1.521.560

Eigen vermogen Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht 732.000 590.266

Geconsolideerd vermogen 5.939.910 4.937.599
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4.2  Enkelvoudige staat van baten en lasten 
Stichting PCOU over 2012

2012 Begroot 2012 2011

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 47.868.785 46.625.700 46.452.990

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.232.557 1.402.600 1.768.519

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0

3.5 Overige baten 1.730.776 2.098.600 1.979.551

Totaal baten 51.832.118 50.126.900 50.201.061

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 41.995.539 41.101.900 41.720.975

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 1.193.443 1.202.000 955.318

4.3 Huisvestingslasten 3.055.410 3.080.150 3.128.171

4.4 Overige lasten 4.816.307 4.448.850 4.555.266

4.5 Taakstelling 0 0 0

Totaal lasten 51.060.699 49.832.900 50.359.730

Saldo baten en lasten 771.418 294.000 - 158.669

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 7.579 23.000 8.018

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten - 5.845 - 11.000 - 6.229

5.5 Rentelasten 0 0 5

Saldo financiële baten en lasten 1.734 12.000 1.784

Netto resultaat 773.152 306.000 - 156.885

Resultaat Stichting Steunfonds PCOU 87.425 36.400 60.126

Resultaat Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht 141.734 314.500 215.881

Totaal Resultaat 1.002.311 656.900 119.122
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5. Overige gegevens

5.1  Controleverklaring
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Utrecht, 28 juni 2013
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5.2  Statutaire verklaring inzake resultaatbestemming

Ingevolge de Wet op het Primair Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend 

met de reserve.

Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar van € 1.002.311 wordt 

toegevoegd aan het eigen vermogen van de Stichting als volgt:

Toevoeging algemene reserve € 914.886

Toevoeging private bestemmingsreserve € 87.425

Toevoeging per saldo € 1.002.311

Er heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden ter grootte van de onttrekkingen 

van de Flex Bapo ad. € 49.098. Dit bedrag is ten laste gebracht van de publieke bestemmingsreserve

Flex Bapo en ten gunste van de algemene reserve.

5.3  Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het

resultaat en het vermogen van de Stichting.

Colofon 
Samenstelling en eindredactie: Koos Kool en Sandra Looren de Jong
Tekst- en andere bijdragen: Berthe Diekerhof, André Fondse, Ingrid Klaarenbeek, Koos Kool,  Peter Koster,
Lidia Loef, Sandra Looren de Jong, Marlies Middeldorp, Rinie de Pater, Frans Reijnen, Rikus Renting, 
Suzan Roozen, Hans van Schaik, Chantal van Steenderen 
Vormgeving en drukwerk: Studio Sanhaveld - Zeist
Fotografie: Studio Sanhaveld - Pieter Troost

De foto’s in het jaarverslag zijn gemaakt op de Maliebaanschool te Utrecht.
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