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1.1  Inleiding en samenvatting

In 2011 zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van de onderwijskwaliteit. Begin 2011 waren

er nog twee scholen waarvan de onderwijskwaliteit in voorgaande jaren door de Inspectie als zwak

was beoordeeld. Eind 2011 hebben alle scholen binnen de Stichting een basisarrangement. We zijn

tevreden met dit resultaat, maar zijn ons ervan bewust dat de onderwijskwaliteit van een aantal

scholen beter kan en soms ook moet. 

In het jaarverslag 2010 hebben we aangegeven dat we een leerlingvolgsysteem ingevoerd hebben:

Parnassys. De opbrengsten van de invoering van dit leerlingvolgsysteem worden steeds zichtbaarder.

Door het leerlingvolgsysteem zijn wij als bestuur beter op de hoogte van de resultaten en kunnen wij

ook de ontwikkelingen beter volgen. Dit zorgt ervoor dat eerder en nauwkeuriger kan worden

bijgestuurd om resultaten te verbeteren. Ook leerkrachten geven aan veel bruikbare informatie uit

de methodeonafhankelijke toetsen te halen. Zij hebben een beter overzicht van de koplopers, het

grote peloton en de achterblijvers. Leerkrachten kunnen hierdoor in hun groepen beter

 differentiëren.

De eindopbrengsten van de scholen zijn in 2011, gemeten aan de hand van de eindtoets CITO 

van februari, flink verbeterd. Net als in 2010 ligt de gemiddelde score van de eindtoets in 2011 

net boven het landelijk gemiddelde. Terwijl twee jaar geleden nog negen scholen  onvoldoende

scoorden bij de eindtoets, is dit vorig jaar afgenomen tot vier scholen en scoorde dit jaar maar één

school onvoldoende. Daarnaast is ook het aantal scholen met goede resultaten  toegenomen.

Onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, de Prinses Wilhelminaschool, Rafaëlschool en de

Koningin Emmaschool, hebben te maken met ingrijpende veranderingen als gevolg van nieuwe en

wijzigende wetgeving. Zo wordt nieuwe kwaliteitswetgeving voor het speciaal onderwijs van kracht,

daarnaast is in 2011 uitvoerig gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de wet passend

onderwijs en de bijbehorende bezuinigingen. In mei 2012 is duidelijk geworden dat de bezuinigingen

geen doorgang zullen vinden. Tevens zijn de voorbereidingen in volle gang voor de nieuwe school

voor voortgezet speciaal onderwijs (v.s.o) voor zeer moeilijk lerende kinderen (z.m.l.) in Utrecht. 

Ook hebben de scholen stevig ingezet op het formuleren van ontwikkelingsperspectieven,

 doorlopende leerlijnen en door- en uitstroomprofielen.

Financieel was 2011 een minder jaar dan 2010. Het exploitatieresultaat van de Stichting (inclusief

Samenwerkingsverband) komt voor 2011 uit op een bedrag van € 119 duizend. Dit is € 431 duizend

lager dan het begrote exploitatieresultaat. Belangrijkste tegenvaller was het negatieve effect van het

hoge ziekteverzuim, waardoor een malus moest worden betaald. Als gevolg hiervan liggen we

 achter op ons schema om voldoende bufferliquiditeit op te bouwen. De belangrijkste prioriteit voor

2012 is het reduceren van het ziekteverzuim en de daaraan gerelateerde vervangingskosten.

Goed HRM-beleid is van groot belang om op onderwijskundig gebied goed te kunnen presteren. 

In 2011 waren de speerpunten: de aanpak van het ziekteverzuim, de gesprekscyclus en de

 implementatie van de functiemix. Eind 2010 is het nieuwe verzuimbeleid vastgesteld en vervolgens 

is begin 2011 de nieuwe arbodienst (Argon Groep) van start gegaan. Desondanks is het ziekte -
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Identiteit PCOU

In het voorjaar van 2011 vond de jaarlijkse identiteitsconferentie plaats. De conferentie, georganiseerd door
de werkgroep identiteit van de Stichting, kende twee thema’s: presentie in het onderwijs en burgerschaps-
vorming. De inleiding op het eerste thema werd verzorgd door prof. dr. Andries Baart, verbonden aan de Uni-
versiteit van Tilburg en de Universiteit voor Humanistiek. Hij is de geestelijke vader van de presentietheorie.
Deze theorie gaat uit van de aandacht en toewijding
op de ander, zodat je leert zien wat er bij hem of haar
leeft of gaande is, waardoor je in een bepaalde situatie
kunt handelen met gevoel voor subtiliteit, vakman-
schap en wijsheid. Samen spraken we over wat dit voor
ons werk betekent. Het tweede thema werd ingeleid
door prof. dr. Micha de Winter, onder meer verbonden
aan de Universiteit van Utrecht. Hij plaatste de bena-
dering van Baart binnen de context van de gehele leef-
omgeving van de leerling. Zijn stelling is dat in deze
tijd van individualisering een versterking nodig is van
de ‘pedagogische civil society’, dat wil zeggen de
 sociale netwerken van ouders. De conferentie zorgde
voor een verfrissende blik op de relatie tussen ouder,
kind en school waarbij aandacht voor en toewijding op
de ander en het samen dragen van verantwoordelijk-
heid het adagium zijn. 

Ook voor de Willibrord Stichting was er in het voorjaar van 2011 een identiteitsconferentie. In die periode
ontstond het idee om de bestaande werkgroepen identiteit samen te voegen en voortaan activiteiten te
organiseren voor de beide Stichtingen gezamenlijk. De gedachte daarbij is dat de identiteit van de scholen
en het in de praktijk vorm geven van de identiteit, onderwerpen zijn die om voortdurende aandacht en
 uitwisseling vragen. Ook is het zinvol om stil te staan bij wat nu kenmerkend is voor de identiteit van PCOU-
en Willibrordscholen. 

Inmiddels is door de (nieuwe) werkgroep identiteit de beleidsnotitie ‘De kracht van compassie’ geschreven.
In deze notitie worden de inzichten van de twee conferenties uitgewerkt in een meerjarenplan en verbon-
den aan het begrip compassie, ontleend aan de godsdienstwetenschapper Karen Armstrong. Zij betoogt dat

de kern van de grote wereldgodsdiensten wordt
 gevormd door compassie, dat kan worden omschreven
als ‘medemenselijkheid’. Deze verbindende deugd of
grondhouding is zeer herkenbaar aanwezig in de
christelijke traditie van onze scholen en vraagt om
verdieping. 

De werkgroep heeft bovendien gezorgd voor een uit-
gebreid activiteitenaanbod voor de medewerkers van
de beide stichtingen. Zo is in het schooljaar 2011-2012
in het filmtheater ’t Hoogt een aantal keer een film te
zien met een aan onderwijs gerelateerd thema. Na het
zien van de film is er gelegenheid om      met elkaar in
gesprek te gaan. Een andere activiteit is bijvoorbeeld
‘broodje moraal’, een periodieke lunchbijeenkomst
waarbij schoolleiders ervaringen uitwisselen over in-
spiratie en identiteit bij het leidinggeven aan een
school. 

Het veelomvattende begrip identiteit zal de komende jaren verder ingekleurd worden vanuit de vraag naar
wat ons inspireert. Onze rijke protestantse en katholieke traditie biedt een schat aan inspirerende verhalen
om ons aan te spiegelen. Een tweede - even belangrijke - bron van inspiratie vormt het (dagelijkse) gesprek
met elkaar over gebeurtenissen in ons werk.
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 verzuim bij veel scholen nog niet gedaald. Daarom is voor het schooljaar 2011-2012 een actieplan

verzuimreductie opgesteld. In het kader van de verdere invoering van een adequate gesprekscyclus

zijn ook dit jaar weer goede stappen gezet. De gesprekscyclus wordt op steeds meer scholen een

instrument waarmee de kwaliteit van het onderwijs een extra borging krijgt.

Verder zijn er stappen gezet op het terrein van de implementatie van de functiemix. Zo zijn functie -

beschrijvingen gemaakt voor de verschillende lerarenfuncties en is gestart met het benoemen van

leraren in de LB- en LC-schaal. Het verplichte percentage functies in de LB- en LC-schaal is zowel op

schoolniveau als op Stichtingsniveau behaald.

Veel aandacht is uitgegaan naar huisvesting. Voor één school is nieuwbouw gerealiseerd, vier

scholen zijn aanzienlijk opgeknapt. De conclusie is dat driekwart van de scholen einde 2011 beschikt

over adequate huisvesting. Een tegenvaller is het niet doorgaan van de nieuwbouwplannen van 

De Fakkel, terwijl de aanbesteding voor Op Dreef, de nieuwe v.s.o.-school en de gymzaal van 

De Piramide pas in 2012 plaatsvinden. Voor de nieuwbouw van de Da Costabasisschool Hoograven

werd eind maart 2012 de eerste paal geslagen, zodat voor zowel deze school als de

Maliebaanschool voor 2012 adequate huisvesting in het verschiet ligt.

Al met al is 2011 voor de Stichting PCOU een redelijk goed jaar geweest. We hopen in 2012 de

vruchten te kunnen plukken van het ingezette verzuimbeleid en de gerichte acties op het gebied van

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De middelen uit de prestatiebox zullen hiervoor worden

ingezet. In 2012 zal daarnaast veel aandacht uitgaan naar verdere verbetering van het financieel

beheer, met name op enkele scholen die daar in 2011 opnieuw moeite mee hadden. 

Op deze plek willen wij alle medewerkers van de Stichting bedanken voor hun inzet. Zij dragen het

onderwijs. Ook willen wij alle medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggen -

schapsraad bedanken voor hun bijdragen aan het functioneren van de Stichting en de scholen. 

Tot slot willen wij ook de Raad van Toezicht bedanken voor de wijze waarop hij toezicht heeft

gehouden en voor zijn wijze raad.

Marja Blom

André de Jong

19 juni 2012
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1.2  De kwaliteit van het onderwijs

Inleiding 

De centrale doelstelling uit het strategische plan 2009-2012 is goed onderwijs, dat wil zeggen het

(verder) verbeteren van de algehele kwaliteit van het onderwijs. In het bijzonder streven we naar

goede leerresultaten op het gebied van taal, rekenen en lezen, mede omdat deze in belangrijke

mate de schoolloopbaan van kinderen bepalen. We spreken van goede leerresultaten als deze

ruimschoots voldoen aan landelijke normen. In 2011 zijn op dit gebied aantoonbaar grote

vorderingen gemaakt. 

Was begin 2011 nog sprake van een tweetal scholen waarvan de onderwijskwaliteit in voorgaande

jaren door de Inspectie als zwak was beoordeeld, eind 2011 hebben alle scholen een basis -

arrangement, dus geen zwakke scholen meer. We zijn hier tevreden over en zijn ons ervan bewust

dat de onderwijskwaliteit van een aantal scholen beter kan en soms moet. 

Voor iedere school is in 2011 door de schoolleider een jaarplan opgesteld. Het jaarplan bevat de

voornemens en bijbehorende activiteiten voor een schooljaar en is een concrete uitwerking van de

doelstellingen uit het ‘eigen’ schoolplan en het strategische plan PCOU. Daarnaast zijn in alle

scholen alle groepsleerkrachten tijdens het werken in hun groep geobserveerd door de schoolleiding

en de interne begeleiders, aan de hand van een bovenschools vastgestelde observatiematrix. 

Met behulp van deze matrix zijn de sterke en de te ontwikkelen vaardigheden van leerkrachten in

Muziekroute in De Schakel

De Brede School Overvecht is in 2011 met een nieuwe activiteit gestart: leerlingen van
drie scholen, waaronder De Schakel, krijgen les van muziekdocenten van het Utrechts
Centrum voor de Kunsten. De wekelijkse lessen - in kleine groepen - bestaan voor de
kinderen van groep 3 uit zang, voor de kinderen van groep 4 uit het leren bespelen
van een instrument, onder meer de cello, trompet, viool en trommel. Tijdens de laatste
les voor de kerstvakantie hebben alle leerlingen, onder leiding van een dirigent, voor
het eerst samen muziek gemaakt. Leerlingen met veel talent worden uitgenodigd om
ook buiten schooltijd te musiceren, in een wijkorkest dat in 2012 opgericht zal wor-
den. Er zijn inmiddels twee concerten gepland. Soortgelijke projecten zijn met succes
ingevoerd in achterstandswijken in Engeland en Amerika.
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beeld gebracht. Deze zijn per school opgenomen in een overzicht en dat wordt ‘teamfoto’ genoemd.

In het leerlingvolgsysteem Parnassys zijn van alle scholen de gegevens van leerresultaten (onder meer

van toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem) ingevoerd en geanalyseerd. Deze gegevens zijn zowel

op school- als op Stichtingsniveau beschikbaar.

In september 2011 hebben wij samen met medewerkers van de PCOU-Academie met alle school -

leiders en interne begeleiders een uitvoerig gesprek gevoerd over het jaarplan, de teamfoto en het

overzicht van leerresultaten. Deze gesprekken worden ook wel toetskaartgesprekken genoemd.

Waar nodig, bijvoorbeeld met scholen waarbij er risico’s in de onderwijskwaliteit gesignaleerd zijn,

zijn vervolgafspraken gemaakt. 

Voorts hebben we gewerkt aan de invoering van passend onderwijs. Zo is een begin gemaakt met

scholing (voor de schoolleiders en de interne begeleiders) om voor kinderen met gedragsgerelateerde

problemen in de juiste onderwijsbehoefte te voorzien. 

In 2011 hebben 19 scholen een nieuw schoolplan voor de periode 2011-2015 ingediend. 

De plannen zijn door medewerkers van de PCOU-Academie inhoudelijk beoordeeld en van feedback

voorzien. Voor alle schoolgidsen en de geprogrammeerde onderwijstijd is nagegaan of aan de

wettelijke vereisten is voldaan. Einde 2011 is dit, op een enkel document na, het geval. Overigens

wordt de huidige plan- en verantwoordingslast (zowel de wettelijke verplichtingen als de bestuurlijke

beleidscyclus) vanwege de benodigde tijd door de scholen als groot ervaren. 

Activiteiten en resultaten

Professionalisering schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten

In april 2011 vond de jaarlijkse tweedaagse studiebijeenkomst voor schoolleiders plaats. Het thema

was het bieden van een passend onderwijsaanbod voor kinderen met gedragsproblemen.

Vooraf hebben de schoolleiders het zogenaamde basiszorgprofiel en het breedtezorgprofiel van hun

scholen beschreven. Tijdens de tweedaagse zijn deze besproken en is het onderwijsaanbod van de

scholen geformuleerd in het kader van passend onderwijs. Deze informatie is later ingebracht in het

stedelijk overleg in Utrecht. Het overige deel van de tweedaagse werd verzorgd door prof. Kees van

der Wolf (pedagoog en onderwijskundige, een van de auteurs van het boek ‘gedragsproblemen in

scholen, het denken en handelen van leraren’). Hij pleit er voor om onderwijs niet te laten evolueren

naar “medische” zorg. Zijn stelling is dat de onderwijsleersituatie de primaire invalshoek is. 

In de school doen zich problemen voor en daar vragen ze om een oplossing. 

In de acht bijeenkomsten van het bestuur met de schoolleiders (het directieberaad) is de aandacht

voor bedrijfsvoering, personeel en het onderwijskundig beleid gaandeweg in een goede verhouding

gekomen. De bijeenkomsten hebben deels het karakter van een vergadering en deels van een

studiebijeenkomst. Het centrale thema van de studiebijeenkomsten in 2011 was het verwerven van

vaardigheden om het onderwijs af te stemmen op alle leerlingen. Kernwoorden waren afstemming,

opbrengst- en handelingsgericht werken, ook ten aanzien leerlingen met gedragsproblemen. 

Teamfoto

De doelstelling om aan het einde van het schooljaar 2010-2011 op alle scholen een zogenaamde



teamfoto te hebben, is gehaald. De teamfoto’s, opgesteld aan de hand van observaties van

leerkrachten in hun groep, zijn bovenschools verzameld en geanalyseerd. Er is nu zicht op de goed

ontwikkelde en minder goed ontwikkelde competenties van teams. Opvallend goed zijn in het

algemeen de pedagogische competenties. Op het gebied van didactische vaardigheden daarentegen,

is verbetering noodzakelijk. Zo wordt het model van ‘directe instructie’ in veel groepen niet of niet

volledig toegepast. Wel is bij verreweg de meeste leerkrachten de inzet op opbrengstgericht 

werken groot. 

Afstemming

Het project Afstemming· is verder uitgevoerd. Het gaat in het project om het aansluiten van het

onderwijsaanbod op de mogelijkheden en vaardigheden die het kind wél heeft. In 2011 deden alle

scholen mee. De evaluatie van het project heeft geleid tot de conclusie dat de doorvertaling van de

aangeboden kennis en vaardigheden door de schoolleiders en interne begeleiders naar leerkrachten

lastig is. In veel scholen is dit overigens wel redelijk succesvol gebeurd. Op een aantal scholen ging

kennis verloren door personele mutaties. Voor de scholen die de twee basisjaren hebben gevolgd, is

een vervolgprogramma (een derde jaar) van start gegaan. Hierbij staat centraal het omgaan met

leerlingen die extra aandacht vragen vanwege hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Leerlingvolgsysteem Parnassys

De invoering van het leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee we in 2010 zijn gestart, is succesvol

afgerond. We zijn daarbij op enkele knelpunten gestuit: de scholing van de gebruikers eiste meer

inzet dan was voorzien en de software vertoonde soms onvolkomenheden. In goed overleg met de

leverancier is aan verbeteringen gewerkt. We beschikken nu over een voor alle scholen gelijke

werkwijze voor het registreren van gegevens van leerresultaten, onderwijstijd, verzuim en

persoonsgegevens van leerlingen. Parnassys beschikt bovendien over een bovenschoolse module,

waardoor het mogelijk is om op Stichtingsniveau de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit

systematisch te monitoren, te analyseren en waar noodzakelijk bij te sturen. 

In 2011 zijn van alle scholen de toetsgegevens tijdig en correct ingevoerd. De resultaten per vak zijn

op school-, groeps- en leerlingniveau geregistreerd en tussen het bestuur en de schoolleiders

besproken. Ook zijn op Stichtingsniveau analyses uitgevoerd, waarover elders meer is te lezen.

Overigens is het gebruik van de bovenschoolse module van Parnassys tamelijk arbeidsintensief. 

Het beheer en de presentatie van de gegevens vragen gemiddeld een inzet van 0,6 fte.

Handleiding opbrengstgericht werken - toetskalender

In 2011 is een handleiding opbrengstgericht werken gereed gekomen voor leerkrachten, interne

begeleiders en schoolleiders. De handleiding bevat een toetsprotocol, een planning voor het

invoeren en aanleveren van (toets)gegevens, de observatiematrix voor leerkrachten en een

toetskalender. Inmiddels is de toetskalender als good practice te vinden op de website van de

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). We onderschrijven, naast het registreren en analyseren van

gegevens, het belang van goede hulp- en groepsplannen. De Inspectie laat deze overigens zwaar

meewegen in de beoordeling van de onderwijskwaliteit. Voor interne begeleiders hebben we

scholing georganiseerd voor het schrijven van hulp- en groepsplannen. 
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Resultaten van ons onderwijs

Goed onderwijs is meer dan taal, lezen en rekenen. Met de wetenschap dat de kunstzinnige vakken

(muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en dans) een positieve invloed hebben op de

ontwikkeling van kinderen, hun welbevinden én het kinderbrein, zoeken onze scholen naar

evenwicht tussen de diverse vak- en vormingsgebieden. Het gaat om een zo volledig mogelijke

ontwikkeling van het kind. Zo besteden de scholen aandacht aan wat worden genoemd de

‘executieve functies’ (ook wel regelfuncties genoemd), die een sleutelrol spelen in het gedrag van

kinderen en hun (school)prestaties. Voorbeelden zijn cognitieve flexibiliteit, creativiteit,

werkgeheugen en zelfbeheersing. In deze paragraaf beperken we ons tot de leerresultaten van de

kernvakken lezen, taal en rekenen, wat niet betekent dat we geen belang hechten aan de overige

opbrengsten van het onderwijs.

Wanneer we de termen ‘leerresultaten’ en ‘opbrengsten’ hanteren, gebruiken we de definities die

de Inspectie hanteert. Onder leerresultaten verstaat de Inspectie de prestaties van leerlingen op

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

de cognitieve prestaties van leerlingen, maar ook de sociale competenties van leerlingen en het

vermogen van een school om leerlingen vast te houden en zonder vertraging of schooluitval door

hun schoolloopbaan te leiden.

Het bovenstaande in ogenschouw nemend zijn we tevreden met de in 2011 gerealiseerde

vooruitgang van de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs op onze scholen. We laten dat

hierna zien aan de hand van de resultaten van de eindtoets CITO en de tussentijdse resultaten op

het gebied van lezen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. 

Tabel 1. Oordeel van de eindresultaten 2009 t/m 2011 (eindtoets CITO), 
op basis van de normen van de Inspectie

2008 2009 2010 2011
(toetsafname febr. 2009) (toetsafname febr. 2010) (toetsafname febr. 2011) (toetsafname febr. 2012)

Goed 10 x Goed 7 x Goed 7 x Goed 11 x

Voldoende 10 x Voldoende 10 x Voldoende 15 x Voldoende 14 x

Onvoldoende 6 x Onvoldoende 9 x Onvoldoende 4 x Onvoldoende 1 x

N.B. 
- In de tabel zijn niet opgenomen de stedelijke voorzieningen Taalschool Het Mozaïek en de Internationale Kopklassen 

(zie informatie elders). Evenmin is opgenomen basisschool De Oase; deze school heeft nog geen leerlingen groep 8.
- De gegevens van 2010 zijn achteraf gewijzigd. De Inspectie heeft aan twee scholen alsnog het oordeel voldoende

toegekend.
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Tabel 2. Score en oordeel eindtoets CITO 2012 

In de eerste twee kolommen staan respectievelijk de naam van de school en het leerlingenaantal. 

In de daaropvolgende groene kolommen is het leerlingenaantal gesplitst op basis van de

zogenaamde leerlinggewichten (0,00, 0,30 of 1,20). Het criterium voor het toekennen van een

leerlinggewicht is het opleidingsniveau van de ouders; des te lager dat is, des te hoger is het

leerlinggewicht. Het aantal gewogen leerlingen wordt afgezet tegen de grootte van de school. 

Een kleine school heeft minder mogelijkheden om de voor de gewichtenleerlingen gewenste extra

aandacht te realiseren. Daarom worden de resultaten van een gelijk aantal van deze leerlingen op

kleine scholen minder zwaar aangerekend dan op grotere scholen het geval is. Het CITO beoordeelt
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gereali-
Teldatum 1 oktober 2011 % ge- seerde CITO CITO CITO

wichts CITO onder- land. boven-
School tot lln. 0,00 0,30 1,20 lln. score grens gem. grens

Tweede Marnixschool 231 202 12 17 13 535,6 533,2 535,2 537,2

Torenpleinschool 231 222 8 1 4 534,6 534,6 536,6 538,6

Koniningin Beatrixschool 251 243 4 4 3 535,8 534,8 536,8 538,8

De Boemerang Oost 179 109 40 30 39 533,4 529,3 531,3 533,3

De Boemerang West 132 76 24 32 42 531,4 528,9 530,9 532,9

De Schakel 224 134 16 74 40 536,7 529,2 531,2 533,2

Parkschool 132 49 9 74 63 535,8 527,0 529,0 531,0

Op Dreef 199 77 21 101 61 538,6 527,1 529,1 531,1

Blauwe Aventurijn 135 97 14 24 28 531,6 530,9 532,9 534,9

De Regenboog, Wevelaan 120 109 9 2 9 536,7 533,9 535,9 537,9

De Regenboog, Regentesse 226 201 13 12 11 534,9 533,5 535,5 537,5

De Piramide, Bisschopsplein 188 159 20 9 15 535,8 532,9 534,9 536,9

De Piramide, Maasdijk 231 111 53 67 52 534,1 527,8 529,8 531,8

Van Asch van Wijck 193 147 25 21 24 533,9 531,5 533,5 535,5

W.G. van de Hulstschool 156 110 22 24 29 537,1 530,7 532,7 534,7

De Brug 283 271 1 11 4 534,9 534,6 536,6 538,6

De Fakkel 218 184 17 17 16 538,8 532,8 534,8 536,8

Maliebaanschool 323 317 3 3 2 533,1 534,9 536,9 538,9

Lukasschool 382 155 30 197 59 538,7 527,2 529,2 531,2

Da Costa Kanaleneiland 166 67 16 83 60 538,5 527,2 529,2 531,2

De Baanbreker 159 115 12 32 28 536,3 530,9 532,9 534,9

Da Costa BS Hoograven 162 110 13 39 32 535,6 530,3 532,3 534,3

De Boomgaard 753 730 13 10 3 536,6 534,8 536,8 538,8

De Krullevaar 456 447 2 7 2 534,9 534,9 536,9 538,9

Jenaplanschool Zonnewereld 355 335 13 7 6 534,6 534,3 536,3 538,3

De Ridderhof 709 673 20 16 5 535,0 534,5 536,5 538,5

De Oase

= goed

= voldoende

= onvoldoende



de resultaten van de eindtoets op basis van een bij de populatie behorend landelijk gemiddelde, dat

wil zeggen dat het CITO weet hoeveel gewogen leerlingen een school heeft. De resultaten worden

dan vergeleken met de resultaten van scholen met een vergelijkbare samenstelling van de

leerlingpopulatie.

In de laatste drie kolommen de respectievelijke grenswaarden waarbinnen de school dient te

presteren.

Vatten we de oordelen van de eindresultaten (eindtoets CITO) 2011 samen, dan zijn de resultaten

van 11 scholen goed, van 14 scholen voldoende en van 1 school (Maliebaanschool) onvoldoende. 

We hebben met de schoolleider en de interne begeleider van de Maliebaanschool een nadere

analyse uitgevoerd van de eindresultaten. Hierbij is vastgesteld dat sprake is van een onevenwichtige

samenstelling van de betreffende groep 8. Wij verwachten dan ook dat de resultaten voor deze

school volgend jaar voldoende of goed zullen zijn.

Indien we gegevens tonen in een staafdiagram, geeft dit een goed inzicht in de mate waarin de

school presteert ten opzichte van de landelijke gegevens. Als de score hoger is dan de bij de

doelgroep behorende bovengrens, dan is het oordeel goed. Bevindt de score zich tussen de onder-

en de bovengrens, dan is het oordeel voldoende. Een score onder de ondergrens geeft het oordeel

onvoldoende. 

Tabel 3. Oordeel eindtoets CITO 2012, afgezet tegen landelijke norm, 
met onder- en bovengrenswaarden
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In de volgende tabel zien we een meerjarenoverzicht van de tussentijdse resultaten en de

eindresultaten. 

De tussentijdse resultaten betreffen de toetsen technisch lezen (groep 3 en 4), rekenen/wiskunde

(groep 4 en 6) en begrijpend lezen (groep 6).   

Tabel 4. Tussentijdse resultaten 2010-2011/2011-2012 en score en
oordeel eindtoets CITO 2009-2012
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Tussentijdse opbrengsten Inspectie M-scores

Samenvattend CITO Eindtoets

2010/2011 2011/2012 10/11 11/12 Gecorrigeerd voor LG

Naam school DMT3 DMT4 RW 4 RW6 BL6 DMT3 DMT4 RW 4 RW6 BL6 2009 1 2010 1 2011 2012

norm cat. 1 21,0 48,0 50,0 84,0 32,0 21,0 48,0 50,0 84,0 32,0

of > cat. 1 45,0 79,0 26,0 45,0 79,0 26,0

Tweede Marnixschool 31,5 537,1 537,1 539,0 535,6

Torenpleinschool 28,2 534 532,4 536,2 534,6

Koniningin Beatrixschool 46,6 83,2 79,1 27,7 532,1 532,9 533,8 535,8

De Boemerang (Oost) 16,8 37,0 76,8 36,2 onbk. 534,4 529,0 533,4

De Boemerang (West) 41,3 74,4 15,2 15,4 44,7 22,9 onbk. 534,2 530,4 531,4

De Schakel 18,9 47,2 533,4 533,4 536,2 536,7

Parkschool 39,1 78,9 23,6 15,9 40,9 24,9 536,9 535,9 535,4 535,8

Op Dreef 20,9 33,6 23,1 74,8 20,4 539,0 532,2 537,6 538,6

Blauwe Aventurijn 18,9 46,0 43,3 66,6 23,2 534,5 531,0 536,4 531,6

De Regenboog, Regentesselaan toelichting 540,5 538,9 538,6 534,9

De Regenboog, Wevelaan 43,7 toelichting 532,8 534,9 532,2 536,7

De Piramide, Maasdijk 37,4 77,4 25,2 40,6 76,5 22,3 533,5 533,2 534,2 534,3

De Piramide, Bisschopsplein 20,1 41,6 78,6 24,9 536,3 536,8 531,8 535,8

Van Asch van Wijck 38,1 536,2 534,1 535,5 533,9

W.G. van de Hulstschool 44,1 536,9 535,5 536,1 537,3

Jenaplanschool De Brug 19,0 536,6 532,3 538,3 534,9

De Fakkel 540,0 537,1 542,1 538,8

Lukasschool 43,3 22,7 42,0 24,2 534,9 532,3 537,3 538,7

Maliebaanschool 542,7 539,6 535,8 533,1

Da Costaschool Kan. Eiland 25,0 74,7 20,8 539,1 534,3 537,4 538,5

De Baanbreker 15,6 43,6 42,5 535,9 536,1 535,0 536,3

Da Costa BS Hoograven 534,7 538,7 535,5 535,6

De Boomgaard 49,8 537,3 537,5 535,4 536,6

De Krullevaar 19,0 49,6 83,2 31,7 83,0 31,1 532,9 535,4 532,5 534,9

Jenaplanschool Zonnewereld 28,9 82,1 28,0 529,3 533,4 534,0 534,6

De Ridderhof 46,2 49,0 80,2 25,2 536,9 535,9 534,0 535,0

De Oase 20,5 46,5 20,9 nvt nvt nvt nvt

onvoldoende 9 5 11 7 9 3 2 9 7 13 7 5 536,0 535,0 535,4 535,5

535,2 535,2 535,2 535,3DMT =  drie minuten toets technisch lezen
BL   =  toets begrijpend lezen
RW =  toets rekenen en wiskunde

PCOU gemiddelde

landelijk gemiddelde



Toelichting bij tabel 4.

1. Hoewel de eindtoets CITO is afgenomen in februari 2012, hebben de resultaten (grotendeels)

 betrekking op het onderwijs in de voorliggende jaren; daarom zijn de scores en oordelen

 opgenomen in het jaarverslag 2011. 

2. De verwachting is dat de eindresultaten 2012, te meten in februari 2013, voor nagenoeg alle

scholen voldoende tot goed zullen zijn. Voor wat betreft de Blauwe Aventurijn zijn er zorgen, in

mindere mate geldt dit ook voor Op Dreef, De Boemerang-West en de Parkschool. 

3. De PCOU-Academie heeft in 2011 een aantal scholen ondersteuning geboden bij verbetertrajecten

technisch lezen. Het resultaat is er naar: van 14 groepen met een onvoldoende resultaat in juni

2011 naar 5 groepen met een onvoldoende resultaat in januari 2012. 

4. De tussentijdse resultaten begrijpend lezen in groep 6 (afgenomen in januari 2012) zijn bij 

13 scholen onvoldoende. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren door het voorgeschreven

toetsbeleid. Alle leerlingen, ook de kinderen met dyslexie, zijn dit jaar getoetst. In voorgaande

jaren namen dyslectische leerlingen niet deel aan de toets begrijpend lezen of werden toetsen

voorgelezen. Inmiddels is overleg gaande over aanvullend beleid en professionaliseringstrajecten,

dat wil zeggen schoolverbeterplannen voor begrijpend lezen en woordenschatonderwijs. 

5. De tussentijdse resultaten voor rekenen en wiskunde zijn in groep 6 gelijk gebleven. 

In groep 4 zijn de resultaten verbeterd. De scholen met onvoldoende resultaten worden 

extra ondersteund met behulp van verbeterplannen.

6. Taalschool Het Mozaïek komt in deze overzichten niet voor. Voor deze school geldt een voor de

doelgroep aangepast beleid. 

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 zijn schoolloopbaan zo veel kennis en vaardigheden heeft

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

volgen. 

Uitstroom

Onderwijsvorm 2011-2012

Praktijkonderwijs 11

Vmbo-bbl 6

Vmbo-bbl/kbl 3

Totaal 20

Kwaliteitsverbetering

Het team van de school werkt op basis van het nieuwe schoolplan aan de verbetering van de

kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk onderwerp is het opbrengstgericht en handelingsgericht

werken met kinderen, op basis van ontwikkelingsprofielen. In een ontwikkelingsprofiel worden van

iedere leerling de onderwijsbehoeften in kaart gebracht, in relatie tot verwachte resultaten en

gestelde doelen. Een tweede onderwerp is het vergroten van de expertise van leerkrachten op het

gebied van gedragsproblematiek. De reden is onder meer de toename van leerlingen met

gecompliceerde gedragsproblemen. 
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In samenwerking met het landelijk werkverband speciaal basisonderwijs en De Pels (een school 

voor speciaal onderwijs, die gespecialiseerd is in gedragsproblematiek) is hiervoor een tweejarig

programma opgesteld. In het eerste jaar (2010 -2011) is ingezoomd op leerkrachtgedrag. Een van

de concrete methodes die de leerkrachten hebben leren toepassen, is het cirkelgesprek. Aan de

hand van positief geformuleerde vragen, nodigt de leerkracht leerlingen uit om mee te denken over

het handelen in moeilijke situaties, waarbij de leerling leert om hierbij zijn sterke kanten in te zetten.

In het tweede jaar (2011/2012) is gewerkt aan het inzetten van ouders als partner bij het oplossen

van gedragsproblematiek en hen daarvoor mede verantwoordelijk maken. Leerkrachten hebben

onder meer geoefend met het voeren van lastige oudergesprekken en wat zij kunnen doen om

ouders te laten meedenken. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en schakelbeleid

Taal is de sleutel tot leren. Hoe eerder en beter kinderen de Nederlandse taal goed beheersen, 

des te groter hun kansen zijn op een goede schoolloopbaan. Om die reden zetten we ons - met

onder andere de gemeente en de andere besturen - in voor een doorlopend en goed aansluitend

taalaanbod, onder meer door mee te werken aan de Utrechtse Onderwijsagenda. Middelen die

worden ingezet om de doelstellingen van de Utrechtse Onderwijsagenda te bewerkstelligen, zoals

de beheersing van de Nederlandse taal op alle onderwijsniveaus en goede doorstroming naar

vervolgonderwijs, zijn onder meer voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen in het

basisonderwijs en de stedelijke schakelvoorzieningen Taalschool Het Mozaïek en Internationale

Kopklassen.

Schakelklassen basisonderwijs

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is er een nieuwe opzet van de schakelklassen. Er is nu

sprake van zogenaamde 3+ klas, dat wil zeggen dat de betreffende leerlingen (uit groep 3) op vier

dagdelen per week buiten de eigen groep extra taalactiviteiten krijgen aangeboden. Ook leren de

kinderen woorden en begrippen die ze nodig hebben bij rekenen. In de eigen groep vinden

daarnaast verlengde instructie en begeleide oefening plaats. Voor de schakelklassen is op het gebied

van lezen en woordenschat de boogde leeropbrengst geformuleerd. De volgende scholen hebben

een 3+ klas: De Piramide (Van Maasdijkstraat), Het Keerpunt, Lukasschool, Op Dreef, Van Asch van

Wijckschool, De Boemerang en Da Costabasisschool Kanaleneiland. 

Taalschool Het Mozaïek 

Taalschool Het Mozaïek is een bijzondere school met een bijzondere groep kinderen. Het is een

stedelijke schakelvoorziening, die bestuurlijk is ondergebracht bij de Stichting PCOU. De school is

bedoeld voor kinderen, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om naar een basisschool te

gaan. De kinderen, afkomstig uit (gemiddeld) 25 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 school team.

Tijdens een onderzoek van de Inspectie (februari 2012) complimenteerde de Inspectie het
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schoolteam en sprak van een overwegend positief beeld van de school. De Inspectie oordeelde dat

de onderwijskwaliteit op de meeste onderdelen (leerstofaanbod, schoolklimaat, didactisch handelen,

leerlingenzorg en kwaliteitszorg ) op orde is en noemde als verbeterpunten onder meer de

afstemming op verschillen tussen leerlingen en het efficiënt gebruiken van de leertijd.

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 achterstanden

hebben op het gebied van taal. Door deze achterstanden 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 gemiddelde standaardscore van de eindtoets CITO (februari 2012) is 537,1, de gemiddelde score

gecorrigeerd voor leerlinggewicht 541: een zeer goed resultaat. 

De plaatsing van de leerlingen aan het einde van het schooljaar 2011-2012 is als volgt.

Brugklas Aantal leerlingen

Vmbo-kbl 4

Vmbo-kbl/tl 2

Vmbo-tl 1

Vmbo-tl/havo - kansenklas 1

Vmbo-tl/havo 10

Havo/vwo 12

Totaal 30

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Negen PCOU-scholen hebben een VVE-aanbod, dat wil zeggen dat de kinderen uit groep 1 en 2 een

extra taalaanbod krijgen. Naast het jaarlijkse scholingsaanbod voor leerkrachten zijn in 2011 vier

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

en de kwaliteit van VVE op de scholen te borgen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde

geweest:

• Opstellen van een kwaliteitsplan en een kwaliteitscyclus.

• De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek ‘Pilot in gemengde groepen’ van Annika de

Haan, Paul Leseman en Ed Elbers (Universiteit Utrecht).

Het hiervoor genoemde onderzoek laat zien dat het uitvoeren van VVE-activiteiten, zoals interactief

voorlezen, gesprekken voeren, taalspelletjes doen, meten en weten en begeleid fantasiespel,

aantoonbaar positief effect heeft op kinderen. Voor onze scholen is de betekenis van het onderzoek

dat de onderwijstijd in de leerjaren 1 en 2 zo effectief mogelijk moet worden gebruikt. 

De W.G. van de Hulstschool en De Schakel nemen deel aan een landelijk project doorlopende

leerlijnen, dat wil zeggen de aansluiting tussen voor- en vroegschool. 

De Marnix Academie heeft een subsidie verkregen om het onderwijs aan jonge kinderen, die een
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geringe mondelinge taalvaardigheid hebben, te versterken. In een project, waaraan de Parkschool en

De Piramide met de bijbehorende voorscholen meedoen, wordt gekeken naar nieuwe werkwijzen

om de mondelinge interactie met en tussen de kinderen op een hoger peil te brengen.

Kwaliteitsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs

Voor De Boemerang-Oost en Jenaplanschool Zonnewereld is begin 2011 sprake van een aangepast

arrangement van de Inspectie, voor beide scholen op basis van een kwaliteitsonderzoek uit 2009. 

Alle overige scholen hebben een basisarrangement.

Op Jenaplanschool Zonnewereld vond op 27 september 2011 een onderzoek plaats naar de

kwaliteitsverbetering. De Inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs weer als voldoende

beoordeeld. De eindopbrengsten en de tussentijdse opbrengsten zijn op niveau. Het onderwijs -

leerproces (leerstofaanbod, didactisch handelen en afstemming), eerder al als voldoende beoordeeld,

is verder versterkt en het team heeft vorderingen gemaakt op het gebied van zorg en begeleiding en

kwaliteitszorg. Een verbeterpunt is het borgen van de vele verbeteringen die hebben

plaatsgevonden. 

Op de Boemerang-Oost vond op 11 oktober 2011 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

plaats. De Inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs weer als voldoende beoordeeld. Niet alleen

zijn de eindopbrengsten voldoende, ook zijn alle indicatoren van het leerstofaanbod, zorg en

begeleiding en van kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld. Verbetering is nodig bij de tussentijdse

opbrengsten en de borging van verbeteractiviteiten voor de kwaliteitszorg. 

De 2e Marnixschool, Koningin Beatrixschool, Parkschool, De Piramide (Bisschopsplein), De Regenboog,

Van Asch van Wijckschool, Maliebaanschool en De Baanbreker hebben in 2011 een onderzoek van

de Inspectie gehad. Aan deze scholen is een basisarrangement toegekend. 

Samenvattend hebben alle PCOU-scholen eind 2011 een basisarrangement. 

De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs - de Prinses Wilhelminaschool, Rafaëlschool en

Koningin Emmaschool - hebben te maken met ingrijpende veranderingen als gevolg van nieuwe 

en wijzigende wetgeving. Op 1 augustus 2012 wordt nieuwe kwaliteitswetgeving voor het speciaal

onderwijs van kracht, voor het voortgezet speciaal onderwijs is de ingangsdatum 1 augustus 2013.

De nieuwe wet is bedoeld om de kwaliteit en opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs te

vergroten en daarmee de ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen te verbeteren. Op 1 augustus

2012 treedt ook de wet passend onderwijs in werking, dat wil zeggen dat wordt begonnen met de

daadwerkelijke voorbereiding van het nieuwe stelsel. Met de invoering van passend onderwijs

verdwijnt bovendien het expertisecentrum REaCtys. Daarnaast moet er met ingang van 2013

rekening worden gehouden met bezuinigingen die in de daaropvolgende jaren worden opgevoerd.

Tevens start op 1 augustus 2013 de nieuwe v.s.o.-z.m.l.-school in Utrecht waarin de drie huidige

Utrechtse v.s.o.-scholen (twee van PCOU, één van SPO Utrecht) zullen opgaan. 

Deze ontwikkelingen geven een nieuwe horizon voor de z.m.l.-scholen. In 2011 zijn de komende

veranderingen in kaart gebracht en besproken. Tijdens de tweedaagse studiebijeenkomst hebben de
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directies van de z.m.l.-scholen op basis van de nieuwe wetgeving beleid ontwikkeld en zijn zij gestart

met de voorbereiding.

Gevolgen van de invoering van passend onderwijs

In nauwe samenwerking met de afdeling Planning en Control van het bestuursbureau zijn in het

voorjaar van 2011 meerjarenbegrotingen gemaakt, daarbij rekening houdend met de aangekondigde

bezuinigingen. Op basis daarvan hebben de directies van de scholen de gevolgen voor hun school -

organisatie, zoals de formatie, het aantal groepen, et cetera in kaart gebracht. Het is duidelijk dat

tijdig handelen nodig is, vooral om te voorkomen dat de mogelijke boventalligheid op school- 

en Stichtingsniveau tot problemen leidt. 

Een ander gevolg van de invoering van passend onderwijs is de splitsing van de afdeling speciaal

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in zelfstandige eenheden. Op de Prinses Wilhelminaschool

is daarom sinds augustus 2011 sprake van een directeur s.o. en een directeur v.s.o. Op de Rafaëlschool

was deze wijziging al eerder ingevoerd. 

In het stabiliteitsprogramma Nederland, het zogenaamde lenteakkoord van CDA, VVD, Groen Links, D66 en
ChristenUnie, gesloten in het voorjaar van 2012, wordt de aangekondigde bezuiniging op passend onderwijs
geheel ongedaan gemaakt. Op het moment dat hierover meer zekerheid bestaat, zullen de in 2011 ingezette
bezuinigingsmaatregelen worden herzien of teruggenomen.

Ontwikkelingsperspectieven - leerlijnen - door- en uitstroomprofielen

Op de z.m.l.-scholen zijn voor alle leerlingen ontwikkelingsperspectieven geformuleerd. 

Bij een ontwikkelingsperspectief gaat het er om dat voor de leerling voor een langere periode zijn

ontwikkelings mogelijkheden en leerdoelen worden beschreven, op basis van het te verwachten

uitstroomniveau. Van de ontwikkelingsperspectieven worden leerlijnen afgeleid, dat wil zeggen een

opbouw van realistische tussendoelen. Een logisch gevolg is dat de scholen toetsinstrumenten

ontwikkelen waarmee kan worden nagegaan of de tussendoelen zijn bereikt. In het voortgezet

speciaal onderwijs is bovendien gewerkt aan passende doorstroom- of uitstroomprofielen voor

leerlingen. De scholen ontwikkelen zich gaandeweg naar arbeidsgericht onderwijs en voor leerlingen

voor wie dat mogelijk is ook gecertificeerd vakonderwijs. Er is in dit verband een nauwe samenwerking

tussen de z.m.l.-scholen in Utrecht en Amersfoort, de Mytylschool Utrecht en de scholen voor

praktijkonderwijs.

De nieuwe ontwikkelingen vragen het nodige van de kwaliteit van de leraren, vooral het didactische

handelen. Zeker in het speciaal onderwijs moeten leerkrachten beschikken over complexe vaardigheden.

De z.m.l.-scholen hebben een observatie-instrument ontwikkeld en in gebruik genomen om de

handelingsvaardigheden en competenties van de leerkrachten in kaart te brengen. De scholen

gebruiken het instrument om te kunnen sturen op professionalisering van de leerkrachten. 

Naar één v.s.o.

De Prinses Wilhelminaschool, Rafaëlschool (beide PCOU) en de Herderschêeschool (SPO Utrecht)

gaan op 1 augustus 2013 samen in één v.s.o-school en zijn bezig met een intensief voorbereidings -

traject. De bedoeling van de nieuwe v.s.o.-school is dat deze meer dan nu het geval is, binnen het

kader van de nieuwe kwaliteitswet, onderwijs op maat kan bieden en leerlingen voorbereidt op

vervolgonderwijs, een duurzame plaats op de arbeidsmarkt of een vorm van dagbesteding. 
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Daarbij zal sprake zijn van een actieve samenwerking met andere v.s.o.-scholen, het praktijk -

onderwijs en het regulier onderwijs. 

Vooruitlopend op de totstandkoming van één v.s.o.-school heeft een bestuurlijk onderzoek

plaatsgevonden naar de kwaliteit van de scholen en een haalbaarheidsstudie door een externe

adviseur. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen onder meer op het terrein van:

• De bestuurlijke en juridische constructie voor de nieuwe school.

• De directievoering en werving en selectie van directieleden.

• De consequenties van de invoering van passend onderwijs

Er is een procesbegeleider aangesteld die uitwerking geeft aan de aanbevelingen. In dat verband

heeft een vijftal studiedagen van directieleden en bestuurders plaats gehad en zijn werkgroepen

geformeerd die vakinhoudelijke, pedagogisch en didactische vraagstukken bespreken.

REaCtys - ambulante begeleiding

Op 1 augustus 2014 houdt REaCtys, het Regionaal Expertise Centrum voor z.m.l.-leerlingen, 

op te bestaan. Daarop vooruitlopend heeft het bestuur van REaCtys besloten om in de periode van 

1 augustus 2012 tot 1 augustus 2014 alleen nog de wettelijke taken, zoals de indicatiestelling en de

toewijzing van zorggelden, uit te voeren. Het gevolg is dat de ambulante begeleiding, tot nu toe ook

een taak van REaCtys, wordt gedecentraliseerd naar de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Tevens is besloten dat de drie zml-scholen in Utrecht zullen samenwerken in één dienst voor

ambulante begeleiding. Ook de scholen in Amersfoort, waaronder de tot ons bestuur horende

Koningin Emmaschool, zullen samenwerken in één dienst voor ambulante begeleiding. 
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Kerstmis W.G. van de Hulstschool

In de Rivierenwijk kwam het kerstver-
haal op woensdagavond 21 december
2011 tot leven. Leerlingen van de W.G.
van de Hulstschool liepen samen met hun
ouders een met kaarsen verlichte route
door de wijk. Op hun route kwamen ze
allerlei figuren en voorstellingen uit het
kerstverhaal tegen. Romeinse soldaten,
een herberg, een koor van zingende
engelen en aan het einde het kerstkind. 



1.3  Personeelsbeleid

Inleiding

Goed personeelsbeleid is de basis voor goed onderwijs. Vakbekwame, opbrengstgerichte en

gemotiveerde schoolleiders en leerkrachten maken het verschil. Het grootste verbeterpunt op het

gebied van personeelsbeleid is het verzuim(beleid). Hier is in 2011 veel aandacht aan besteed.

Naast bovengenoemde aandachtspunt waren de verdere ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid

(binnen de Stichting), het werken met het nieuwe taakbeleid, het invoeren van FUWA PO

(Functiewaarderingssysteem primair onderwijs) en het behalen van de streefpercentages van de

functiemix belangrijke doelstellingen. 

Verzuimbeleid

Een goede dagelijkse beschikbaarheid van de leerkrachten is van cruciaal belang voor goed onderwijs.

Bij ziekteverzuim moet vervanging worden geregeld en worden medewerkers vaak belast met extra

taken vanwege zieke collega’s. Het risico is dat medewerkers met extra taken meer worden belast en

hierdoor meer kans lopen om zelf ook uit te vallen. Verzuimreductie is dus belangrijk voor de

continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, daarnaast kost verzuim veel geld en de begrotingen

van scholen staan al onder druk. Daarom heeft afdeling P&O een werkgroep opgericht rond dit thema. 

In december 2010 is het nieuwe verzuimbeleid vastgesteld en vervolgens is begin 2011 de nieuwe

arbodienst (Argon-groep) van start gegaan. Het ziekteverzuim is bij veel scholen nog niet gedaald en

in veel gevallen zelfs gestegen. Het ziekteverzuim is in 2011 toegenomen tot 8,8%. Dit is een

zorgwekkende ontwikkeling. Ook landelijk is deze ontwikkeling waarneembaar. Het Vervangingsfonds

ziet na een jarenlange daling, sinds eind 2010 een landelijke stijging van het ziekteverzuim. 

Om verdere uitvoering te geven aan de doelstelling het ziekteverzuim te verminderen is een actieplan

verzuimreductie opgesteld voor het schooljaar 2011-2012. Alle scholen met een verzuimpercentage

van meer dan 1% boven het landelijk gemiddelde krijgen de opdracht een passend plan van aanpak

voor verzuimreductie te maken en uit te voeren. De scholen worden hierbij indien nodig ondersteund

door de personeelsadviseur en de bedrijfsarts. De plannen om het verzuim aan te pakken zijn ook

besproken met de personeelsadviseur en het bestuur. Daarnaast zijn er trainingen georganiseerd in

het voeren van verzuimgesprekken voor schoolleiders. Vanaf 1 september 2011 is het ‘Verzuimsignaal’

in werking getreden waardoor betere communicatie rondom alle zieke medewerkers mogelijk is

gemaakt. Door het Verzuimsignaal kan verzuim beter worden gemonitord en kunnen scholen

worden voorzien van stuurinformatie. 

Tabel 1: Verzuimcijfers 2007 - 2011

Jaar % kortdurend % middellang % langdurend % totaal landelijk
verzuim verzuim verzuim verzuim 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% n.n.b.
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In het afgelopen jaar is op meerdere manieren en plaatsen aandacht besteed aan de oorzaken van

verzuim. Uit de verzuimcijfers blijkt dat het merendeel van het verzuim bestaat uit langdurig verzuim

(meer dan 42 dagen). In de leeftijdscategorieën 35-44 en 55-64 zijn de verzuimpercentages het

hoogste. Uit landelijk onderzoek (‘werken in het onderwijs’, Arbo Unie, AVS, VF publicaties) blijkt,

dat in het onderwijs de helft van het langdurig verzuim veroorzaakt wordt door psychische klachten.

Ook de bedrijfsarts constateert op grond van haar spreekuur dat veel zieke medewerkers psychische

klachten hebben. Vaak wijzen leidinggevenden desgevraagd de thuissituatie of privé-omstandigheden

van docenten als bron van psychische klachten aan. Medewerkers zelf noemen werkdruk, werkstress

of de stijl van leidinggeven als oorzaak van hun ‘overbelasting’. Veranderingen in het onderwijs,

bijvoorbeeld de toegenomen aandacht voor de opbrengsten en de gevolgen van bezuinigingen,

kunnen leiden tot een toename in de ervaren werk- en prestatiedruk. Er kan dus veel winst worden

behaald in preventie van het ziekteverzuim en daarbij is het klassieke HRM-instrumentarium niet

toereikend. Het welbevinden van leraren hangt nauw samen met hun succeservaringen op de

werkvloer. We beschouwen het beleid van de scholen waarbij docenten feedback krijgen op hun

handelen en waar nodig handvatten aangereikt krijgen om hun lessen te verbeteren, dan ook als

een belangrijke bijdrage aan de reductie van het ziekteverzuim. Ook het onderwijskundig

leiderschap van schoolleiders verdient en krijgt daarbij de nodige aandacht. Daarnaast kunnen

interventies op maat, zoals de workshop ‘ontspannen lesgeven’ die in 2011 door een aantal leraren

is gevolgd, van nut zijn. In 2012 hopen we de vruchten te plukken van het in 2011 ingezette beleid

op het gebied van verzuimreductie. 

Kwaliteit personeel

Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren, hebben we in 2011 gesprekscyclus en het 

opleiden van personeel opnieuw centraal gezet.

Gesprekscyclus

In het kader van de verdere invoering van een adequate gesprekscyclus zijn ook dit jaar weer goede

stappen gezet. Uit onderzoek bij de schoolleiders blijkt dat inmiddels op vrijwel elke school minimaal

één keer per jaar een functioneringsgesprek (inclusief POP) wordt gevoerd met elke medewerker.

Met beoordelingsgesprekken zijn we minder ver. Beoordelen gebeurt nu voornamelijk bij tijdelijke

medewerkers ten behoeve van een vaste aanstelling dan wel bij vaste medewerkers ten behoeve van

veranderingen van de salarisschaal of in geval van disfunctioneren. Bij twee scholen heeft het

beoordelingsgesprek een vaste plek gekregen in de gesprekscyclus. Enkele scholen geven aan in het

volgend cursusjaar te starten met het implementeren van het beoordelingsgesprek.

De gesprekscyclus wordt op steeds meer scholen een instrument waarmee de kwaliteit van het

onderwijs een extra borging krijgt. De gesprekken zijn bijna overal een vast onderdeel geworden en

in de gesprekken worden steeds vaker observaties uit lesbezoeken aan de orde gesteld. Tien scholen

geven aan met observatielijsten te werken voor het maken van een teamfoto van kwaliteiten.

Lesbezoeken vinden overal standaard minstens één keer per jaar plaats. Bij sommige scholen is zelfs

twee of drie keer per jaar gebruikelijk. In die gevallen waar dat nodig was, hebben dit jaar ook

meerdere lesbezoeken plaatsgevonden. Bij tijdelijke medewerkers wordt altijd een lesbezoek

afgelegd.
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Naarmate scholen meer informatie verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs en de bijdrage

die individuele leraren daaraan leveren steeds zichtbaarder wordt, staat deze informatie ook

prominenter op de agenda van functioneringsgesprekken. Op het merendeel van de scholen worden

de onderwijsresultaten standaard opgenomen op de agenda van de functioneringsgesprekken.

Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, maar we streven ernaar dat dit volgend jaar op 

alle scholen het geval zal zijn. 

Op dit moment werkt nog niet iedere medewerker consequent aan het eigen bekwaamheidsdossier. 

Op veel scholen zijn het vooral de schoolleiders die informatie verzamelen over het functioneren van

de medewerkers. Dit vergt dus nog extra aandacht. We denken - als je kijkt naar de grote verschillen

binnen de Stichting - dat scholen op dit gebied nog veel van elkaar kunnen leren.

Dit onderwerp zal ook het komend jaar hoge prioriteit krijgen omdat ook onlangs weer uit

onderzoek* is gebleken dat de mate waarin schoolleiders succesvol zijn in het bevorderen van de

professionele ontwikkeling van hun docenten, één van de belangrijkste succesfactoren is voor goed

onderwijs. Analoog daaraan zou het bestuur ook meer aandacht moeten hebben voor deze specifieke

kwaliteit van schoolleiders. In 2011 is dat onvoldoende aan bod gekomen. De focus van het bestuur

lag op gesprekken over kwantitatieve doelstellingen (onderwijsresultaten, financiële resultaten,

afspraken gesprekkencyclus) en er was onvoldoende aandacht, als onderdeel van een evenwichtige

gesprekkencyclus, voor de integrale ontwikkeling van schoolleiders. We zijn van plan dit onderwerp

in 2012 voortvarend op te pakken. 

Opleiden van personeel

Er zijn in 2011 diverse scholingsactiviteiten georganiseerd. Deze scholing heeft plaatsgevonden op

het niveau van docenten, interne begeleiders (ib’ers), onder- en bovenbouwcoördinatoren en

schoolleiders.  

Om de scholen verder toe te rusten voor het opbrengstgericht werken, zijn er diverse cursussen

aangeboden. Er is scholing aangeboden op het invoeren en het analyseren van de toetsgegevens in

het schoolvolgsysteem Parnassys. De tevredenheid met deze scholing was groot en heeft ook geleid

tot een effectieve implementatie van het schoolvolgsysteem. Daarnaast is in 2011 door meer dan

een derde van de scholen gebruik gemaakt van de centraal ingekochte teamtraining ‘analyseren van

opbrengsten’. Ook is er een op schoolleiders toegespitste training gegeven over dit onderwerp. 

De scholing ‘kind en gedrag’ is gegeven om ib’ers meer deskundigheid te geven over het creëren

van een passend onderwijsaanbod voor kinderen met sociaal emotionele problematiek. Ook in 2011

zijn er netwerkbijeenkomsten voor georganiseerd door het samenwerkingsverband voor ib’ers,

remedial teachers en een kenniskring hoogbegaafdheid. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel

gericht op het delen van kennis als op intervisie. 

Andere opleidingen die centraal zijn ingekocht zijn een training ‘omgaan met het Digibord’ en ‘het

voeren van oudergesprekken in relatie tot opbrengstgericht werken’. Bij deze laatste training werd

gefocust op het zorgvuldig uitleggen van de leerresultaten aan ouders en respectvol communiceren

met ouders als partner.
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In 2011 is gestart met een interne opleiding ‘middenmanagement’. In een zestal bijeenkomsten voor

bouwcoördinatoren is gesproken over onder andere communicatie, leiderschapsstijlen en

personeelsbeleid. Aan deze opleiding hebben 16 bouwcoördinatoren deelgenomen.

In 2010 zijn tien ib’ers gestart met de masteropleiding ‘Intern begeleider’. Deze in-company-opleiding

is een samenwerkingsproject tussen het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool

Utrecht, SPO Utrecht en PCOU. In 2011 hebben de eerste ib’ers de masteropleiding afgerond. Helaas

hebben 4 ib’ers om diverse redenen de studie tussentijds moeten beëindigen. Met de opleiding tot

schoolleider zijn in 2011 4 personen gestart. 

PCOU heeft sinds zeven jaar een partnerschap met de Marnix Academie in het opleiden van leer -

krachten. In het kader daarvan is een organisatie opgezet die voorziet in een bovenschoolse

opleidingscoördinator en per school een interne coördinator opleidingen (ICO). Elke school heeft

mentoren die de studenten (leraar in opleiding) tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding (stages)

begeleiden. De ICO stuurt in overleg met de schoolleider de mentoren aan. De ICO en de mentoren

moeten aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Om in de nabije toekomst de opleiding tot mentor in

eigen beheer uit te kunnen voeren, volgden enkele ICO’s in 2010 een aanvullend opleidingstraject

‘Train de trainer’. Sinds 2011 zijn de ICO’s toegerust om zelf de mentortraining uit te kunnen voeren.

In 2011 zijn er met succes drie groepen mentoren opgeleid. 

Met andere Utrechtse besturen in het primair onderwijs zijn de voorbereidingen getroffen voor

scholing over het jonge kind in het kader van voorschoolse en vroegtijdige educatie. Een ander

voorbeeld van samenwerking is het opzetten van een site ‘Partners in Professionalisering Utrecht’

(http://hu.marnixonderwijscentrum.nl). Op deze website kunnen docenten zich oriënteren op HBO-

professionaliseringsmogelijkheden in het hoger onderwijs in Utrecht. Deze site is een gezamenlijk

initiatief van drie grote besturen in Utrecht, te weten PCOU, SPOU en KSU en twee hogescholen

Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie.

Naast bovenstaande opleidingstrajecten wordt op schoolniveau een groot aantal schoolspecifieke

opleidingen en trainingen gevolgd. Deze worden geïnitieerd door de schoolleiders zelf, die daar een

budget voor hebben in hun begroting. In 2011 is er veel aandacht besteed aan taal en begrijpend

lezen. Er wordt naar gestreefd om meer opleidingen in gecoördineerd verband in te kopen of te

organiseren, waarbij de schaalgrootte wordt gebruikt om een goede verhouding tussen prijs en

kwaliteit te realiseren. 

Mobiliteit

In 2008 is het mobiliteitscentrum opgezet. Doel van dit centrum is het coördineren van alle

activiteiten rondom de verplaatsing van medewerkers. 

Boventalligheid

Aanvankelijk is veel energie gestoken in de effecten die de invoering van passend onderwijs zou

hebben op de formatie van met name het speciaal onderwijs. Gekozen is voor een ruime flexibele

schil in het personeel op onze drie scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast heeft de afbouw van

REaCtys relatief veel boventalligheid in de OOP-formatie opgeleverd.
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Op basis van de begroting 2011 was de boventalligheid voor 2011 berekend op ruim 10,4 fte (full-time

equivalent), daarvan zijn 3,3 fte vaste medewerkers en 7,1 fte tijdelijke medewerkers. Tegelijkertijd

waren er ongeveer evenveel vacatures op scholen (10,5 fte) verspreid over verschillende functies. 

Alle vaste medewerkers hebben een plek gevonden op scholen binnen onze Stichting. Een vakleerkracht

gymnastiek heeft een plek gevonden op een school van de Willibrord Stichting. De tijdelijke mede -

werkers konden voor een deel op de eigen school blijven, voor anderen is een nieuwe plek gevonden

binnen PCOU. Voor één tijdelijke medewerker is geen nieuwe plek gevonden en is het dienstverband

beëindigd. 

Vrijwillige mobiliteit

Zes medewerkers (totale benoemingsomvang 4,5 fte) hebben zich opgegeven voor de vrijwillige

mobiliteit. De meesten zijn voor een gesprek uitgenodigd op de scholen met vacatures. Uiteindelijk

zijn drie medewerkers daadwerkelijk van school veranderd binnen PCOU. Komende jaren willen 

we meer inzetten op vrijwillige mobiliteit. 

Instroom versus uitstroom

Tabel 2: Instroom versus uitstroom van medewerkers in 2011

Functie categorie Instroom aantal Uitstroom aantal Saldo
(DIR/OP/OOP) medewerkers medewerkers instroom-uitstroom

DIR - 3 - 3

OOP - 19 - 19

OP 43 39 4

Totaal 43 61 - 18

DIR = directie        OP = onderwijzend personeel       OOP = onderwijsondersteunend personeel      

Tabel 3: Uitstroom medewerkers 2011 naar leeftijd

Leeftijd aantal uitstroom

tot 25 6

26-35 11

36-45 8

46-55 15

56-60 2

61 0

62 6

63 4

64 0

65 8

65+ 1

Totaal 61

23S T I C H T I N G  P C O U  J A A R V E R S L A G  2 0 1 1



Functiemix

In 2011 is de functiemix geïntroduceerd, dit is de verdeling van de leraren over de verschillende

salarisschalen. 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.

Wij hebben PCOU-breed beleid voor de uitvoering van de functiemix, waarbij er ruimte is voor de

scholen voor individuele invulling van dit beleid. De Stichting PCOU heeft ervoor gekozen de

functiemix beleidsrijk in te zetten. Dat betekent dat de bevorderingen naar volgende functies vooral

ten goede moeten komen aan díe leerkrachten die daadwerkelijk in de klas met de kinderen goed

onderwijs leveren. 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 verplichte percentage

functies in de LB- en LC-schaal is zowel op schoolniveau als op Stichtingsniveau behaald. 

De individuele scholen hebben een meerjarenformatieplan opgesteld om ook in 2014 de verplichte

percentages te behalen.

Personeel in cijfers

In 2004 is de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden)

- en te kunnen stoppen met werken op de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden - afgeschaft voor mensen

die na 1950 geboren zijn. Ook pensioenoverzichten tonen aan dat doorwerken tot de leeftijd van 

65 jaar financieel aantrekkelijk is. Dat heeft als effect dat medewerkers in het onderwijs langer doorwerken

dan voorheen. In tabel 4 is te zien dat het aantal medewerkers van 61 jaar en ouder (geboren voor

1950) nu circa 5% (51 medewerkers) van het totale personeelsbestand vormt. Ook is er één medewerker

boven de 65 jaar werkzaam. Over vijf jaar zal naar verwachting het percentage van de leeftijdsgroep -

groep 61+ bijna verdubbeld zijn (98 medewerkers). Ook zullen er de komende vijf jaar naar

verwachting 51 medewerkers met pensioen gaan. Deze ontwikkelingen vragen om ouderenbeleid

en strategische personeelsplanning. Dit zijn dan ook belangrijke doelstellingen voor 2012.
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Op Dreef - Aan goede wil geen gebrek

“Aan goede wil geen gebrek”, luidde de kop van een artikel in Trouw op 3 december 2011. 
Het artikel gaat in op de oproep die minister Marja van Bijsterveldt deed: “Ouders, doe meer je best voor de school”.
De minister richtte zich, bij de verdediging van de onderwijsbegroting, tot alle ouders in Nederland om meer betrok-
ken te zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Het artikel in Trouw beschrijft de ouderbetrokkenheid op Op Dreef.
Op deze school is ouderparticipatie een speerpunt. Het team werkt aan zo goed mogelijk contact tussen ouders en school,
bijvoorbeeld door het sluiten van een oudercontract nadat een kind is ingeschreven. Daarin staat onder meer dat aan-
wezigheid bij rapportgesprekken verplicht is. Daarnaast is er elke week een ‘ouderinloop’, voor een praatje en meestal
met een interessant pedagogisch gespreksonderwerp. Gezien de ervaring dat vooral moeders hieraan deelnemen, zijn
er ook speciale avonden voor vaders. En de school spant zich in om de ouders te overtuigen van betrokkenheid bij het
werk van de kinderen en daar thuis, bijvoorbeeld door voor te lezen of met huiswerk te helpen, een steentje aan bij
te dragen. Er is op dit gebied op Op Dreef nog veel te winnen, maar ook al veel bereikt!



Tabel 4: Leeftijdsopbouw personeel PCOU 

Totaal

<25 65

25-34 265

35-44 187

45-54 257

55-59 116

60 12

61 21

62 22

63 6

64 4

>65 1

Som: 956

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en gedragscodes

De Inspectie van het Onderwijs heeft aangekondigd strenger te zullen toezien op de aanwezigheid

van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). De VOG is een wettelijke voorwaarde voor het uitoefenen

van werkzaamheden binnen een onderwijsinstelling. In 2011 krijgen de instellingen de gelegenheid

om het vastleggen van de VOG’s in orde te maken. Vanaf 2012 kunnen er sancties opgelegd worden

indien ontbrekende VOG’s worden geconstateerd. Deze sancties kunnen oplopen tot opschorting en

of inhouding van 15% van de maandelijkse rijksbijdrage. In voorbereiding op het nieuwe handhavings -

beleid voor aanwezigheid VOG’s dat per 1 januari 2012 in werking treedt, is in 2011 een protocol

VOG opgesteld. Dit protocol wil beoogde medewerkers die naar het oordeel van het Centraal

Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag van de Dienst Justitie een strafbaar feit hebben gepleegd,

uitsluiten van het bekleden van een functie of het uitvoeren van werkzaamheden bij de Stichting

PCOU. Het strikte stappenplan in het protocol maakt deze uitsluiting mogelijk.

Wanneer een beoogde medeweker geen geldig VOG kan overleggen, dan kan er onder geen beding

met de werkzaamheden gestart worden. Dit geldt niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook

voor medewerkers in tijdelijke dienst of invalleerkrachten op school. 

In het protocol VOG wordt medewerkers gewezen op de gedragscodes die ook in 2011 zijn opgesteld.

Het gaat om de ‘gedragscode integriteit financiële en informatieve zaken’, de ‘gedragscode integriteit

jegens leerlingen’ en de ‘gedragscode integriteit jegens collega’s’. 

De gedragscodes zijn bedoeld om al onze medewerkers bewust te maken van integer handelen en hen

daarbij een handvat te bieden. Medewerkers van de Stichting PCOU stellen bij hun gedrag de kwaliteit

van hun handelen centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de

Stichting, die van de kinderen en hun ouders (verzorgers) en die van de medewerkers zijn hierbij het

primaire richtsnoer. Integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt,

wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover rekenschap af te leggen. Dat gebeurt niet

alleen intern aan elkaar, de schoolleiders, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, maar ook

extern aan de Inspectie van het Onderwijs, de medezeggenschapsraad, de ouders, en dergelijke.
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1.4  Huisvesting 

Inleiding

Aan het begin van 2011 beschikken 17 van de 29 scholen over adequate huisvesting, waarvan twee

scholen in degelijke tijdelijke huisvesting. Evenals voorgaande jaren is de belangrijkste doelstelling de

uitvoering van het Masterplan Primair Onderwijs (hierna: het Masterplan). De gemeente heeft in het

kader van het crisispakket van het vorige kabinet ingezet op versnelde uitvoering daarvan. Voor 2011

was in dit verband voorzien in de bouw en oplevering van de J.W. van de Meeneschool (inmiddels

de Blauwe Aventurijn) en de voorbereiding van de plannen voor nieuwbouw van De Fakkel, Op Dreef,

De Oase, Da Costabasisschool Hoograven en Da Costabasisschool Kanaleneiland. Voor de v.s.o-

afdeling van de Rafaëlschool en de Prinses Wilhelminaschool (deel uitmakend van de toekomstige

gezamenlijke v.s.o.-school van SPOU en PCOU), evenals voor de Maliebaanschool is sprake van

renovatie van bestaande schoolgebouwen. Voor de Piramide (Van Maasdijkstraat) is voorzien in de

bouw van een nieuwe gymzaal.

Voor 6 van de hiervoor genoemde scholen (Op Dreef, De Fakkel, Da Costabasisschool Hoograven,

gymzaal de Piramide en de v.s.o-school) is het de bedoeling dat de aanbesteding voor het einde van

2011 heeft plaatsgevonden.

Met behulp van subsidies voor onderwijskundige vernieuwing, subsidies voor verbetering van 

het binnenklimaat en eigen middelen, zijn verbeteringen gepland aan de gebouwen van de 

2e Marnixschool, De Piramide (Bisschopsplein), Jenaplanschool De Brug en de Van Asch van

Wijckschool. Met behulp van subsidies voor verbetering van het binnenklimaat zal worden gewerkt

aan verbeteringen van de gebouwen van de W.G. van de Hulstschool, Taalschool Het Mozaïek,

Torenpleinschool en De Boemerang (Boerhaaveplein). Het doel is om deze verbeteringen in 2011 te

realiseren. Bij uitvoering van alle plannen beschikken eind 2011 22 van de 29 scholen over adequate

huisvesting.

Activiteiten en resultaten

Masterplan

Zoals in de inleiding is vermeld, zet de gemeente in op versnelde uitvoering van het Masterplan. 

Een programmateam bestaande uit medewerkers DMO, Stadsontwikkeling en vertegenwoordigers

van de schoolbesturen, geeft hier sturing aan. 

De volgende projecten zijn in 2011 volgens plan verlopen:

a. Na de aanbesteding van de nieuwbouw van de J.W. van de Meeneschool (inmiddels de Blauwe

Aventurijn) - volgens het model Design & Build - is het oude gebouw aan het begin van de

 zomervakantie 2011 gesloopt. De school is vervolgens vanaf het begin van het schooljaar 2011-

2012 tijdelijk gehuisvest in het gebouw aan de Notenbomenlaan. De nieuwbouw, volgens het

systeem van modulaire bouw, was gereed in 11 weken en is in gebruik genomen op 11 november

2011. De school beschikt nu over een eigentijds en functioneel schoolgebouw.

b. Begin 2011 is het gebouw van de Da Costabasisschool Hoograven gesloopt, waarna met de

voorbereiding van de nieuwbouw kon worden begonnen. Aan het einde van het jaar is vertraging

opgetreden vanwege archeologische werkzaamheden (een onderzoek naar sporen van de Limes,

de noordelijke grens van het vroegere Romeinse Rijk). Realisatie van de nieuwbouw is nu voor-

26 S T I C H T I N G  P C O U  J A A R V E R S L A G  2 0 1 1



zien voor 2013; de school is tijdelijk gehuisvest in een gebouw aan de Pagelaan. 

c. In de loop van 2011 zijn vier groepen van de Maliebaanschool al ondergebracht in het gebouw

aan de Homeruslaan (voormalige Stedelijk Gymnasium), waarin uiteindelijk de hele school,

samen met organisaties voor kinderopvang en BSO, zal worden gehuisvest. Eind 2011 is de

 aannemer gecontracteerd voor de renovatie van het gebouw, die naar verwachting aan het

begin van het schooljaar 2012-2013 gereed zal zijn. De verhuizing van de Maliebaan naar de

Homeruslaan zal in 2012 gefaseerd plaatsvinden.

d. De aanbesteding van Op Dreef - volgens het model Design & Build - heeft nog niet plaatsgehad.

Sloop van het huidige gebouw zal plaatsvinden in de loop van 2012, waarna de school tijdelijk

zal worden gehuisvest in het wisselgebouw aan de Stroyenborchdreef. Oplevering van de nieuw-

bouw zal vermoedelijk in de loop van 2013 plaatsvinden.

De voorbereiding van de volgende projecten heeft vertraging opgelopen:

a.   Voor de gymzaal van De Piramide (een nieuwe zaal met een zaal voor vechtsporten en zelf -

verdedigingskunsten en een Cruijff court) zijn het ontwerp en het bestek gereed. Eind 2011

loopt de aanbesteding. 

b. Voor de renovatie van het gebouw aan de Europalaan voor de - samen met SPOU - te realiseren

v.s.o.-school voor zeer moeilijke lerende kinderen (1VSO) is in 2011 een architect geselecteerd.

De beoogde datum van ingebruikname van het gebouw is 1 augustus 2013. 

c. Voor de nieuwe school in Leidsche Rijn, De Oase, heeft de voorbereiding vertraging opgelopen

door onder meer de complexiteit van de financieringsconstructie met organisaties voor kinder -

opvang en BSO. 

d. Voor de Da Costabasisschool Kanaleneiland is - samen met een school van SPO Utrecht - een

nieuwbouwproject in voorbereiding. In 2011 is gestart met het opstellen van een programma

van eisen, waarna voorjaar 2012 de selectieprocedure voor een architect moet zijn afgerond. 

De opgetreden vertraging is veroorzaakt doordat later dan voorzien een besluit is genomen over

de locatie van het nieuwe gebouw. 

Voor De Fakkel is een geheel nieuwe situatie ontstaan. De plannen, huisvesting met de Dr. Bosschool

en 2 BSO-organisaties in een cluster, konden niet op het benodigde draagvlak rekenen. Daardoor

vindt het plan voor nieuwbouw geen doorgang en is de school terug bij af. Wij beraden ons op het

indienen van een aanvraag onderhoud voor het voorzieningenprogramma. 

Verbetering bestaande schoolgebouwen 

Het Rijk heeft in 2011 opnieuw subsidies beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnen -

klimaat van scholen. Samen met de gemeentelijke subsidie voor onderwijskundige vernieuwingen en

eigen middelen voor onderhoud, is een viertal scholen in 2011 opgeknapt. Het zijn Jenaplanschool

De Brug, 2e Marnixschool, De Piramide (Bisschopsplein) en de Van Asch van Wijckschool. 

De uitgevoerde werkzaamheden zijn onder meer het aanbrengen van hoogfrequente tl-verlichting,

het uitvoeren van dak- of gevelisolatie en interne verbouwingen zoals extra werkplekken voor

leerlingen en medewerkers (bijvoorbeeld voor ICT, remedial teaching of een personeelskamer). 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op Jenaplanschool De Brug deden zich asbest -

problemen voor, waarna de achterbouw van de school volledig opnieuw is opgebouwd. 

Ook de volgende scholen profiteerden van de subsidie voor de verbetering van het binnenklimaat:
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De Boemerang (Boerhaaveplein), Het Keerpunt, Taalschool Het Mozaïek, Torenpleinschool, 

W.G. van de Hulstschool en Parkschool werden voorzien van hoogfrequente tl-verlichting. 

Voor de W.G. van de Hulstschool was met subsidie voor onderwijskundige vernieuwing een interne

verbouwing gepland; deze is gestagneerd omdat de vereiste vergunning niet werd verleend en 

zal in 2012 alsnog plaats vinden.

Overige activiteiten

a. Op alle scholen is een asbestrisico-inventarisatie uitgevoerd, bedoeld om na te gaan of er asbest

in het gebouw aanwezig is, waar het zich bevindt en wat de risico’s zijn. Op de scholen waar dit

noodzakelijk was, heeft asbestsanering plaatsgevonden. Aansluitend is een beheersplan opgesteld,

voor situaties waarin niet-gevaarlijk asbest is aangetroffen. 

b. Voor de Koningin Beatrixschool, waarvan in 2010 is vastgesteld dat de huisvesting te wensen

overlaat, is een aanvraag gedaan in het kader van het voorzieningenprogramma 2012. Met de

gemeente vindt overleg plaats of nieuwbouw dan wel renovatie van het gebouw de beste

 oplossing is. 

c. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de huurovereenkomsten tussen de Stichting

(scholen) en externe organisaties (van bijvoorbeeld tussen- of naschoolse opvang). 

Daarbij is  geconstateerd dat sprake is van een huurachterstand, deels veroorzaakt omdat nog

geen overeenstemming bestaat over een nieuwe Richtlijn Huisvesting BSO en BSO-organisaties

vasthouden aan oude afspraken. 

d. In opdracht van de gemeente en de Utrechtse schoolbesturen is eind 2011 gestart met een 

z   ogenaamd scholenscan voor zonnepanelen. Deze scan moet leiden tot een selectie van scholen

voor primair en voortgezet onderwijs, die in 2012 en 2013 zullen worden voorzien van

 zonnepanelen.

e. Het meerjarenonderhoudsplan van de Stichting is - na een evaluatie van de werkwijze -

 geactualiseerd.

Conclusie

Al met al zijn we positief over de resultaten van 2011. Voor één school is nieuwbouw gerealiseerd,

vier scholen zijn aanzienlijk opgeknapt. De conclusie is dat 22 van de 29 scholen einde 2011

beschikken over adequate huisvesting. Een tegenvaller is het niet doorgaan van de nieuwbouw -

plannen van De Fakkel, terwijl de aanbesteding voor Op Dreef, de nieuwe v.s.o.-school en de

gymzaal van De Piramide pas in 2012 plaatsvinden. Voor de nieuwbouw van de Da Costabasisschool

Hoograven werd eind maart 2012 de eerste paal geslagen, zodat voor zowel deze school als de

Maliebaanschool voor 2012 adequate huisvesting in het verschiet ligt.

Les 

De versnelling van de uitvoering van de Masterplannen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

en de uitvoering van werkzaamheden vanwege de subsidies voor verbetering van het binnenklimaat

en voor onderwijskundige vernieuwing voor het primair onderwijs, hebben veel gevraagd van 

de afdeling Facility en Huisvesting van het bestuursbureau. Deze druk blijft zeker nog aanhouden in

2012 en mogelijk nog in 2013. Uitbreiding van de capaciteit van de afdeling is om economische

redenen niet mogelijk gebleken. 
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Vanwege de toename van werkzaamheden en als gevolg van de problemen rond de verbouwing van

het Sint Bonifatiuscollege (Willibrord Stichting), heeft een herbezinning van taken plaatsgevonden.

De afdeling richt zich nu meer op regievoering en coördinatie dan op de daadwerkelijke uitvoering.

De uitvoering van taken wordt meer overgelaten aan de gemeente (overdracht van het bouwheerschap)

en professionele adviesbureaus. De meerkosten worden betaald uit de normbudgetten die voor de

projecten beschikbaar worden gesteld. Om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden duidelijk

af te bakenen, werkt de afdeling volgens een strak omlijnd jaarplan waarbij alleen nog ruimte is voor

begrote huisvestingsprojecten en voor calamiteiten. Ook zijn de werkprocessen en procedures verder

gestandaardiseerd en vervat in één huisvestingsprocedure die voorafgaand aan nieuwe projecten

met de betrokkenen wordt afgestemd. 

Daarbij is het noodzakelijk om na te gaan of de nieuwe procedure ‘best practices’ zijn en of de

diverse afdelingen van het bestuursbureau de procedures daadwerkelijk toepassen. Een vraag die

naar aanleiding van het onderzoek op het Sint Bonifatiuscollege naar voren is gekomen, is of

bouwprojecten op onderwijsgebied niet zodanig ingewikkeld zijn geworden, zowel wat betreft

bouwtechniek, samenwerking met andere partners, ingewikkelde wet- en regelgeving, financierings -

constructie, et cetera, of de Willibrord Stichting en Stichting PCOU ondanks hun behoorlijke

bestuurlijke omvang wel voldoende schaal hebben om voor bouwprojecten de algehele

verantwoording te nemen en deze op competente wijze te realiseren. De conclusie van het bestuur

is om in de toekomst slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend bij eenvoudige projecten te kiezen

voor eigen bouwheerschap. In de praktijk betekent dit dat we, behalve voor drie nog lopende

projecten, afzien van eigen bouwheerschap. De opdracht aan de bureaudirecteur die op 1 april 2012

is begonnen, is om in overleg met de afdeling Facility en Huisvesting een plan op te stellen voor de

nieuwe situatie. 

Het vraagt alle aandacht om de betrokken partijen bij een project op de juiste tijd van de juiste

informatie te voorzien. Te meer omdat een huisvestingsproject vaak een eenmalige en unieke

gebeurtenis is. Om die reden hebben de schoolleiders en de medezeggenschapsraden een grotere

rol gekregen in de projectorganisaties.
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1.5  Financiën 

Inleiding

Voor 2011 streefden we voor wat betreft de financiën en het financiële beheer het volgende na:

• 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 ombuigingsoperaties;

• 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.

Exploitatieresultaat

Begroting 2011

Eind 2010 is samen met de scholen de begroting 2011 opgesteld. In december 2010 kon de Raad

van Toezicht voor het jaar 2011 een begroting vaststellen met een positief exploitatiesaldo van 

€ 550 duizend. Op basis van goedgekeurde begrotingen zijn de schoolleiders gemandateerd om

voor 7/12 van hun begroting uitgaven te doen. 

Voor de goedkeuring van de overige maanden van het jaar zijn in de periode april/mei met alle

schoolleiders gesprekken gevoerd om te bezien of de begroting voor 2011 moest worden herzien als

gevolg van veranderingen in leerlingenaantallen. Hoewel er op schoolniveau nog wel verschillen

optraden, bleek dat op Stichtingsniveau niet het geval te zijn. Er was sprake van een meevaller

vanwege een hogere groeisubsidie op bestuursniveau dan waarmee in de oorspronkelijke begroting

rekening was gehouden. Ook kwam naar voren dat er op een aantal z.m.l.-scholen reeds was

geanticipeerd op de bezuinigingen vanwege passend onderwijs door het niet invullen van vacatures. 

Exploitatieresultaat 2011

Het exploitatieresultaat van de Stichting (inclusief Samenwerkingsverband) komt voor 2011 uit op

een bedrag van € 119 duizend. Dit is € 431 duizend lager dan het begrote exploitatieresultaat.

Hoewel er op schoolniveau aanzienlijke verschillen zitten tussen de begroting en de realisatie 

zoals ook uit tabel 2 blijkt, is op Stichtingsniveau de voornaamste reden van het verschil een malus 

van € 311 duizend die aan het Vervangingsfonds moest worden betaald omdat er meer aan

vervangings kosten is gedeclareerd dan dat er aan premie is betaald. De malus is ten laste gelegd 

van de betreffende scholen met hoge vervangingskosten.



Tabel 1: Overzicht financiële resultaten op Stichtingsniveau

Goedgekeurde 
begroting 2011 Exploitatierekening Exploitatierekening

(in € 1000) 2011 (in € 1000) 2010 (in € 1000)

Baten

Rijksbijdragen 47.144 47.675 47.094

Overige subsidies en bijdragen 1.636 2.231 1.909

Overige baten 1.818 2.173 2.107

Totaal baten 50.598 52.079 51.110

Lasten

Personeelslasten 42.234 42.344 41.739

Taakstelling - 221

Afschrijvingen 1.036 956 888

Huisvestingslasten 2.615 3.164 2.764

Overige lasten 4.440 5.552 5.400

Totaal lasten 50.104 52.016 50.791

Saldo baten/lasten 494 63 319

Financiële baten/lasten 56 56 103

Exploitatiesaldo 550 119 422

Resultaatbestemming:

- Algemene reserve 167 442

- Bestemmingsreserve Flex BAPO - 48 - 20

Resultaat 119 422

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

De werkelijk ontvangen rijksbijdragen zijn € 531 duizend hoger dan begroot ten gevolge van onder

meer de groeisubsidie op bestuursniveau van € 475 duizend. Bij het opstellen van de begroting was

daarmee voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden.

De stijging van de overige subsidies en bijdragen is € 595 duizend hoger dan begroot. Dit is vooral

het gevolg van hogere subsidies die de Stichting van de gemeente heeft ontvangen. Op het moment

van het opstellen van de begroting waren deze subsidies nog niet bekend. Dit betreft onder andere

de subsidies voor de schakelklassen, combinatiefunctionarissen en leerlingenzorg. Voor deze post

geldt dat ook de daarmee samenhangende uitgaven niet volledig zijn begroot.

De overige baten zijn € 355 duizend hoger dan begroot ten gevolge van hogere ouderbijdragen,

vergoedingen re-integratie en opbrengsten voorgaande jaren van € 188.000, waaronder een

teruggave van ten onrechte betaalde energiekosten van Het Keerpunt van € 51.000.

De huisvestingslasten zijn bijna € 550 duizend hoger dan begroot. De voornaamste verschillen zijn

als volgt te verklaren:
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Omschrijving bedrag in € 1000 toelichting

Asbestonderzoek 76 inventarisatie op een groot aantal scholen na een melding

Schoonmaakkosten 63 uitbreiding contracten en extra werkzaamheden

Servicekosten 118 door de gemeente doorberekende kosten MFA's

Energie/gemeentelijke heffingen 83 vooral hogere afrekeningen 

Overige kosten 60 de Blauwe Aventurijn € 35.000 nieuwbouw

Nagekomen kosten 150 waaronder late afrekeningen van de gemeente 

Totaal 550

De overige lasten zijn ruim € 1,1 miljoen hoger dan begroot. Voor een bedrag van rond de 

€ 500 duizend hangt dit samen met niet begrote subsidieontvangsten (zie ook overige subsidies). 

Van de meest opvallende overschrijdingen op Stichtingsniveau is het volgende overzicht te geven:

• Klein inventaris / ICT € 138 duizend

• Kopieerkosten € 49 duizend 

• Restauratieve diensten € 23 duizend

• Telefoonkosten € 28 duizend

• Culturele activiteiten € 80 duizend

• Grensverkeer (SWV) € 107 duizend

• Resultaten op schoolniveau
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Zonnepanelen op het dak van de Parkschool

Op 10 juni 2011 opende de Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk een nieuwe zonnecentrale op de Parkschool. Dank
zij steun van de gemeente staan er nu 66 zonnepanelen op het dak van de school. Een deel van de opgewekte stroom

gaat naar de school, het overige
deel wordt gebruikt voor het laden
van een elektrische auto en voor de
internetcentrale in Lombok. Daar-
voor is de school aangesloten op
een zogeheten smartgrid, die de
opgewekte stroom verdeelt. In de
toekomst kunnen meer scholen hier -
op worden aangesloten. In de aula
van de school hangt een informa-
tiepaneel, waarop onder meer de
dagopbrengst en de totaalopbrengst
van de opgewekte elektriciteit is te
lezen. Deze informatie wordt onder
meer gebruikt voor opdrachten aan
kinderen in de technieklessen. 



Tabel 2: Resultaten 2011 t.o.v. begroting 2011 per school

Begroting 2011 Werkelijk 2011 Verschil

in €1.000 in € 1.000 in €1.000

Koningin Emmaschool 50 113 63

Rafaëlschool 116 44 - 72

2e Marnixschool 51 53 2

Torenpleinschool - 71 - 20 51

Koningin Beatrixschool - 72 - 52 20

Prinses Wilhelminaschool 139 273 134

Het Keerpunt 1 94 93

De Boemerang 47 - 157 - 204

De Schakel 18 124 106

Parkschool 50 14 - 36

Op Dreef 65 61 - 4

Blauwe Aventurijn - 116 - 202 - 86

De Regenboog - 51 - 42 9

De Piramide van Maasdijkstraat 68 41 - 27

De Piramide Bisschopsplein 2 - 35 - 37

Asch van Wijckschool 59 57 - 2

W.G. van de Hulstschool 50 5 - 45

Jenaplanschool De Brug - 64 20 84

De Fakkel - 9 16 25

Lukasschool 163 257 94

Maliebaanschool - 95 - 241 - 146

De Baanbreker 34 70 36

Da Costabasisschool Hoograven - 11 - 61 - 50

De Boomgaard - 48 - 150 - 102

De Krullevaar - 109 - 2 107

Jenaplanschool Zonnewereld - 101 - 287 - 186

De Ridderhof - 130 - 18 112

De Oase - 78 - 127 - 49

Samenwerkingsverband 278 216 - 62

Onverdeeld 253 - 253

Totaal scholen 489 64 - 425

Stichting PCOU - 274 - 228 46

Bovenschoolse exploitatie incl. PCOU Academie 298 223 - 75

Subtotaal 513 59 - 454

Stichting Steunfonds PCOU 36 60 24

Totaal 549 119 - 430

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 14 scholen er het afgelopen jaar in geslaagd zijn meer over te

houden dan de met hen afgesproken taakstellende saldi. Dat zijn 5 scholen minder dan in 2010.
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Hierna wordt kort ingegaan op die scholen die de begroting ruim hebben overschreden:

• De Boemerang

Deze school heeft de begroting met een bedrag van meer dan € 200 duizend overschreden.

Vanwege onderwijskundige problemen is er een bedrag van € 96 duizend uitgegeven aan externen

voor onderwijskundige begeleiding. Daarnaast bedroeg de malus van het Vervangingsfonds voor

deze school € 61 duizend. Ten slotte werd deze school ook nog geconfronteerd met een ongunstige

huisvestingssituatie met verhuur, waardoor er aan energiekosten en onderhoud rond de € 35.000

meer is uitgegeven dan begroot.

• Blauwe Aventurijn voorheen J.W. van de Meeneschool

De overschrijding van de begroting van deze school is voornamelijk het gevolg van niet begrote

uitgaven vanwege de nieuwbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuiskosten en uitgaven ICT.

• De Maliebaanschool

Deze school heeft de begroting overschreden met een bedrag van € 146.000.

Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat, vanwege een langdurig zieke schoolleider, een interim-

directeur is ingehuurd. Hiervoor was geen compensatie in de personeelsformatie. Daarnaast zijn de

huisvestingskosten door de verhuizing van een gedeelte van de school naar de Homeruslaan met

meer dan € 80.000 overschreden. 

• De Boomgaard

De overschrijding van de begroting van de Boomgaard is vrijwel geheel het gevolg van de door de

gemeente in rekening gebrachte kosten voor de gezamenlijke huisvesting (zogenaamde MFA’s). 

Het gaat om een bedrag van bijna € 100.000. Het betreft een schatting welke is gebaseerd op de

afrekening over 2010. De gemeente is erg laat met de afrekeningen, waardoor het heel lastig is om

inzicht te hebben in de hoogte van deze kosten. De gemeente gaat extra meters installeren

waardoor de kosten beter in de gaten kunnen worden gehouden.

• Jenaplanschool Zonnewereld

De overschrijding van de begroting van de Zonnewereld is voor ruim € 90.000 het gevolg van de

kosten van de huisvesting. Net als bij de Boomgaard is er sprake van een MFA. Ook waren de kosten

van externe inhuur niet volledig begroot: het gaat om een bedrag van € 75.000. 

Financieel beheer

In het jaarverslag over 2010 voorzagen wij op het gebied van het financieel beheer de volgende

verbeteringen:

• Het nader documenteren van de door het ministerie van OCW aangereikte checklist over de

 controle op rechtmatigheid;

• Verdere verbetering van de bedrijfsvoering en de interne controle op huisvestingskosten;

• Voortvarende voortgang in de opstelling van toereikende proces- en procedurebeschrijvingen in

combinatie met het verkrijgen van draagvlak daarvoor bij het bestuursbureau en de schoolleiders;

• Beperking van het contante geldverkeer en het aantal bankrekeningen;

• Communicatie tussen het bestuursbureau en de scholen en het niveau van de dienstverlening;
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• het op orde brengen van personeelsdossiers en het inlopen van achterstanden in archivering van

documenten.

De accountant meldde in zijn managementletter over 2011 dat de interne sturing door het 

College van Bestuur en de controller op de scholen in 2011 van een goed niveau is geweest.

De door de accountant geconstateerde verbeteringen betroffen:

• Een verdere aanscherping van het interne toezicht op de scholen onder meer door een meer

 proportioneel toezicht naar rato van de kwaliteit van (financiële) performance van de scholen;

• De realisatie van een grotere mate van tevredenheid bij de scholen over de kwaliteit van het

 bestuursbureau;

• Digitalisering van de factuurverwerking.

De volgende verbeteringen waren volgens de accountant nog noodzakelijk:

• De opstelling van een tussenrapportage met betrekking tot de realisatie van de acties genoemd

in het rapport “Voorstel tot verbetering van het functioneren van BCOU” en budgettering,

 prioritering en implementatie van nog resterende verbeteracties;

• Het verder optimaliseren van de financiële risicoanalyse van met name huisvestingsprojecten;

• De ontwikkeling en implementatie van een ICT-visie en verdere optimalisering van de

 operationele IT-procedures;

• Betere beheersing en planning en control van de huisvestingsprojecten en grotere gesubsidieerde

onderwijsprojecten;

• Verdere doorgroei en optimalisering van de interne controle.

Ten aanzien van de bovenstaande punten kunnen we aangeven dat in 2011 vooral met betrekking

tot de bewaking van de huisvestingsprojecten ten opzichte van voorgaande jaren vooruitgang is

geboekt. Zo worden alle fases in een project afzonderlijk goedgekeurd door het bestuur.

De procedurebeschrijving is in 2011 gereedgekomen en er wordt ook al meer naar de letter van de

procedure gewerkt. De implementatie van de procedure is voorzien in 2012.

De procedures rondom de kassen en de banken zijn geïmplementeerd.

In 2011 is nog niet voldoende aandacht besteed aan het oppakken van de overige voorstellen ter

verbetering van het financieel beheer.

We zijn van mening dat het toezicht op de scholen in 2011 inderdaad is verbeterd. Een aantal

scholen heeft onder verscherpt toezicht gestaan. Dat er dan toch nog overschrijdingen plaatsvinden

is niet altijd te voorkomen. Zo blijken de huisvestingskosten van de scholen die samen met andere

scholen in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn (de zogenaamde MFA’s) niet in alle gevallen goed in te

schatten te zijn geweest. Ook blijkt het noodzakelijk dat scholen extra ondersteuning krijgen om de

kwaliteit van het onderwijs op orde te brengen.

Toch zijn we van mening dat het toezichtinstrumentarium nog onvoldoende ontwikkeld is. 

De resultaten van de scholen laten zien dat bij het opstellen van een begroting in een enkel geval

soms te veel wordt uitgegaan van een te gunstig scenario of dat er geen vervolg wordt gegeven aan

de in de begroting opgenomen taakstellingen en opdrachten. Naast een maandelijkse toetsing van
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de uitputting van de begroting, wordt voor wat betreft huisvesting- en ICT-projecten een

verplichtingenadministratie ingevoerd. 

Een en ander heeft ons duidelijk gemaakt dat er natuurlijk invulling gegeven moet worden aan de

aanbevelingen van de accountant op het gebied van het financieel beheer.

Maar veel belangrijker is dat er met voorrang wordt gewerkt aan de verbetering van het

toezichtinstrumentarium. Daarbij wordt dan 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 nieuwe stelsel staat de kapitalisatiefactor. 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. 

Toegepast op de Stichting PCOU ontstaat het volgende beeld:

Tabel 3:

Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 

Kapitalisatiefactor in € 1000 in € 1000

Totale baten (inclusief financiële baten/lasten) 52.135 51.215

Totaal activa minus investeringen in gebouwen en verbouwingen 1) 2) 14.697 12.988

Kapitalisatiefactor 28,2% 25,4%

Signaleringsgrens 37,5% 37,5%

Ter dekking van:

Kortlopende schulden 8.999 7.090

Vervangingsinvesteringen 2) 5.125 4.625

Bufferliquiditeit 3) 2.608 2.561

Totaal benodigd 16.732 14.276

Tekort - 2.035 - 1.288

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

(eind 2010 € 9,2 miljoen eind 2009 € 8,7 miljoen)
3) 5% van de totale baten
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Uit de tabel komt naar voren dat de kapitalisatiefactor eind 2011 met 2,8% punt is gestegen ten

opzichte van ultimo 2010. 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 € 2,035 miljoen, een toename ten opzichte van vorig jaar van € 0,747

miljoen. Volgens de nieuwe norm zijn er onvoldoende middelen voor het opvangen van financiële

tegenvallers op korte termijn. Dat betekent dat de eerstkomende paar jaar gewerkt moet worden

aan de opbouw van een voldoende activa. Voor een voldoende dekking van de kortlopende

schulden/vervangingsinvesteringen en bufferliquiditeit komen we nu € 2,0 miljoen tekort.

De tot nu toe gangbare kengetallen voor de financiële positie betreffen: het weerstandsvermogen,

de solvabiliteit, de rentabiliteit en de liquiditeitspositie. De volgende tabel geeft een overzicht van de

waarden van deze kengetallen voor de jaren 2009, 2010 en 2011. 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 4:

De liquiditeitskengetallen (current ratio en quick ratio) zijn afgenomen als gevolg van:

• De investeringen die in het kader van renovaties gedaan zijn;

• Een forse toename van de kortlopende schulden van € 1,9 miljoen (onder andere als gevolg van

de malus Vervangingsfonds en huisvestingsprojecten) die maar voor € 1,0 miljoen gecompenseerd

wordt door de toename van de vlottende activa.

Als gevolg hiervan ligt de current ratio 0,2 punt onder de norm van 1,1. Met uitzondering van de

rentabiliteit zijn de meeste overige kengetallen over 2011 op het niveau van 2010 en liggen rond de

norm. Op basis van deze kengetallen kunnen we dus eveneens concluderen dat de liquiditeit

verbeterd moet worden.

Beleggingsbeleid

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

2011

0,92

0,80

0,40

0,48

0,23%

13,1%

2010

1,03

0,88

0,44

0,54

0,82%

13,1%

2009

1,12

0,94

0,38

0,51

2,97%

12,5%

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 de 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 de 0,5 en de 1,0).

Geeft aan in hoeverre de organisatie op de

lange termijn in staat is om aan haar

 verplichtingen (inclusief voorzieningen) te

voldoen.

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

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is op de lange termijn aan haar verplichtin-

gen (exclusief voorzieningen) te voldoen.

(De norm ligt ook hier tussen de 0,33 

en de 0,50)

Cijfers zijn inclusief incidentele baten. 

In 2009 waren de incidentele baten hoog.

Vermogen om op lange termijn aan

 verplichtingen te voldoen.

(De norm ligt tussen 10-40%)



Treasury Statuut 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 Treasury Statuut 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.

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 2012 is het reduceren van het ziekteverzuim en de daaraan

gerelateerde vervangingskosten. Als gevolg van het hoge ziekteverzuim (bijna 10% tegen 6,5%

landelijk) en een hoger declaratiegedrag hebben we aanzienlijk meer vervangingskosten bij het

Vervangingsfonds gedeclareerd. Dit leidt tot een malus waarvan we hopen dat we die in 2012

kunnen beperken tot € 300.000.

Ten tweede is het zaak nog nauwkeuriger jaar-voor-jaar de uitgaven voor investeringen en

onderhoud te plannen en te monitoren en te toetsen of er geen korte termijn liquiditeitsproblemen

ontstaan. Dit gaan we doen door beter te sturen op de huisvestingsprojecten door middel van

kwartaalrapportages. In 2011 is hier al een belangrijke stap in gezet, maar dit kan nog scherper. 

Op basis van de investeringswensen van de scholen is nu al bekend dat deze wensen voor 2013 de

beschikbare liquide middelen met ruim een miljoen overschrijden. We hebben in het voorjaar van

2012 afgesproken met de scholen om deze investeringswensen meer over de jaren te spreiden. 

In de investeringswens voor 2013 heeft een bedrag van € 0,4 miljoen betrekking op investeringen

voor de 1VSO school. De wensen van 1VSO zijn hoger dan het bedrag dat hiervoor is gereserveerd. 

Een bedrag van ruim een miljoen euro lijkt noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen voor

VSO-scholen. Voor dit bedrag zullen we waarschijnlijk een lening moeten aangaan. Ook moet er in

2012 een plan voor het preventief onderhoud komen dat past binnen de financiële kaders. 

Derde verbeterpunt is dat we de scholen die te maken hebben met omvangrijke

ombuigingsoperaties vanuit het bureau intensiever moeten bijstaan om te voorkomen dat er bij de

uitvoering daarvan vertraging ontstaat of dat er geen goed inzicht bestaat in de met die

ombuigingen samenhangende uitgaven. 

Vierde verbeterpunt betreft de wijze waarop de exploitatie van het bovenschoolse budget van de

Stichting tussentijds wordt beheerd en beheerst. Daarbij is het ook noodzakelijk om de kosten ten

laste van dit budget te reduceren.
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Uiteraard zullen we gaan werken aan de door de accountant genoemde verbeterpunten in de

managementletter 2011. 

Begroting 2012

Tot slot volgt hier ter informatie de verkorte door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting

voor het boekjaar 2012:

Begroting 2012 (in €1.000)

Baten

Rijksbijdragen OCenW 47.869

Overige overheidsbijdragen 1.728

Overige baten 2.295

Totaal baten 51.893

Lasten

Salariskosten personeel in loondienst - 39.199

Taakstelling 24

Overige personele lasten - 2.457

Afschrijvingen - 1.203

Huisvestingslasten - 3.118

Overige instellingslasten - 4.645

Leermiddelen - 695

Totaal lasten - 51.293

Financiële baten / lasten 57

Exploitatiesaldo 657
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1.6  Klachtenregeling/overige regelingen/overzicht van klachten

Stichting 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. In 2011 zijn drie externe vertrouwenspersonen

aangesteld.

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 die bij het bestuur zijn ingediend.

Indiener Klacht/beroep/bezwaar Afhandeling

1x Medewerker Klacht over de schoolleider Klacht ongegrond verklaard

1x Ouder(s) Klacht over een leraar Klacht gegrond verklaard

4x Ouder(s) Klacht over begeleiding leerling Na interventie bestuur afgehandeld 
tussen school en ouder(s)
Eén van de klachten in tweede instantie
behandeld door de Landelijke Klachten-
commissie terugverwezen naar de school

In 2011 is een aantal nieuwe regelingen vastgesteld en zijn enkele regelingen herzien. Het betreft:

1. Het protocol Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Het protocol heeft tot doel dat voor alle medewerkers/functionarissen voor wie dat wettelijk ver-

plicht is, vanaf het moment van indiensttreding een geldige VOG aanwezig is. 

2. Het protocol schorsing en verwijdering van leerlingen.

Het protocol is herzien en opnieuw vastgesteld. Daarnaast is - ten behoeve van de schoolleiders -

een aantal voorbeeldbrieven opgesteld, die in voorkomende situaties zijn te gebruiken. 

3. Stedelijke procedure intake en aanname moeilijk plaatsbare leerlingen.

De procedure, opgesteld door de Utrechtse schoolbesturen, is bedoeld om te waarborgen dat

voor leerlingen met een extra zorgbehoefte een passende plaats op een school beschikbaar is. 

4. De gedragscode integriteit jegens leerlingen, integriteit jegens collega’s en integriteit financiële

en informatieve zaken.

De code bevat richtlijnen en voorschriften voor integer handelen van medewerkers.
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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 circa 7.800 leerlingen, waar ongeveer 1000 medewerkers (750 fte) werkzaam zijn.  

Statutaire doel - identiteit 

Het statutaire doel van de Stichting is het in stand houden en bevorderen van primair onderwijs en

(voortgezet) speciaal onderwijs in de christelijke traditie én het dienen van de belangen van het

chistelijk onderwijs in het algemeen. Dit doet zij midden in de samenleving staand en handelend

vanuit een christelijke inspiratie. 

PCOU-scholen

• streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals

 respect, zorgzaamheid en tolerantie in een multiculturele samenleving;

• zien als hoogste doel de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens tot het niveau

van zijn/haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede balans tussen individuele

 ontplooiing en sociale verantwoordelijkheid;

• streven ernaar dat elke leerling voor wie de school een verantwoordelijkheid heeft genomen, 

een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij.

Organisatie/bestuur/medezeggenschap

Het bestuur, bestaande uit twee personen, bestuurt de Stichting en geeft leiding aan de

schoolleiders. Dit gebeurt mede op grond van het strategische plan dat in het voorjaar van 2009 is

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

Het 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 strategische plan van de Stichting (‘Focus op beter onderwijs’) is vastgesteld voor de periode

2009 tot en met 2012. Het plan bevat vijf hoofddoelstellingen, die op onderdelen nader worden

uitgewerkt:

1. Goed onderwijs, waaronder goede onderwijsresultaten, fysieke en sociale veiligheid en

 tevredenheid van ouders en leerlingen.

2. Goed HRM-beleid, met aantrekkelijk werkgeverschap en bekwame en tevreden medewerkers.

3. De financiën zijn op Stichtings- en schoolniveau in orde, met gerealiseerde begrotingsdoelstellingen.
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4. De bedrijfsvoering, inclusief huisvesting en ICT-voorzieningen, is op Stichtings- en schoolniveau

in orde.

5. De Stichting en de scholen werken waar nodig samen met partners in de omgeving om goed

 onderwijs te realiseren.

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 bestuur

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 inzake het onderwijs, het personeel, de huisvesting, 

de financiën, etc.

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

 structuur van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

• 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 is een gedragscode vastgesteld voor integriteit financiële en informatieve zaken.

• Er is een gedragscode vastgesteld jegens leerlingen en collega’s.
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Jenaplanschool Zonnewereld opent eigen ‘schoolbieb’

Lezen leer je vooral door veel (lees)kilometers te maken. 
En dan natuurlijk in een boek dat je zelf hebt uitgekozen.
De meeste scholen gaan hiervoor op een vast tijdstip naar
de openbare bibliotheek. Op Jenaplanschool Zonnewereld
bedachten school en ouders een ander plan: een eigen,
echte bibliotheek in het gebouw van de school. 
De leerlingen kunnen dagelijks in de schoolbieb terecht om
aan hun leeshonger te kunnen voldoen. De bibliotheek be-
schikt over een professioneel uitleensysteem en rekken vol
boeiende lees- en informatieve boeken. 



Daarnaast zijn in 2011 voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de statuten van de Stichting

en het reglement bestuur en toezicht. Naar verwachting kunnen de gewijzigde statuten en het

reglement voor bestuur en toezicht in de tweede helft van 2012 worden vastgesteld.

Bestuursbureau

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

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

van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, bestuurs -

ondersteuning, kwaliteitszorg, 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, welzijns -

instellingen, 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.

• Samenwerking met de besturen en de wethouders van de vier grote steden, Utrecht, Rotterdam,

Amsterdam en Den Haag, om grootstedelijke vraagstukken te bespreken en gezamenlijk te

 opereren.
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Leerlingenaantallen

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

Koningin Emmaschool 195 196 192 189

Rafaëlschool 221 228 220 231

2e Marnixschool 194 213 220 232

Torenpleinschool 199 206 212 231

Koningin Beatrixschool 218 232 247 251

Prinses Wilhelminaschool 207 223 226 231

Het Keerpunt 79 78 73 76

De Boemerang 324 315 317 308

De Schakel 229 218 225 224

Parkschool 135 130 134 132

Op Dreef 220 206 187 199

Blauwe Aventurijn 153 135 131 135

De Regenboog 315 320 330 346

De Piramide van Maasdijkstraat 222 239 231 231

De Piramide Bisschopsplein 205 192 194 188

Van Asch van Wijck 197 208 193 194

W.G. van de Hulstschool 205 195 169 156

Jenaplanschool De Brug 206 221 243 283

De Fakkel 217 221 220 218

Lukasschool 376 413 386 382

Maliebaanschool 308 316 314 323

Da Costabasisschool Kanaleneiland 161 156 160 166

Taalschool Het Mozaïek 112 123 122 135

De Baanbreker 161 154 166 159

Da Costabasisschool Hoograven 163 160 160 162

De Boomgaard 775 800 748 753

De Krullevaar 443 465 482 456

Jenaplanschool Zonnewereld 342 337 334 355

De Ridderhof 528 609 668 709

De Oase 53 151

Totaal 7310 7509 7557 7806
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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@bcou.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. (Kees) Vendrik

College van Bestuur
André de Jong (voorzitter - tot en met 31 maart 2012)
Marja Blom (lid tot en met 31 maart 2012;
voorzitter vanaf 1 april 2012)
Henkjan Bootsma (lid met ingang van 1 augustus 2012)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maliebaanschool
www.maliebaanschool.nl 
Directeur a.i.: G. (Bert) Fredrikze
Directeur m.i.v. 1 augustus 2012: 
mw. F.M. (Frederique) van Bruggen

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

Da Costabasisschool Hoograven
www.dacosta-hoograven.nl 
Directeur (tot 1 augustus 2012): 
mw. F.M. (Frederique) van Bruggen

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

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

Jenaplanschool Zonnewereld
www.zonnewereld.nl 
Directeur a.i.: J. (Johan) Boogaars
Directeur m.i.v. 1 augustus 2012:
mw. K. (Karien) Dekker

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

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



2. Bericht vanuit de Raad van Toezicht

Algemeen

De Willibrord Stichting en de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs 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 speciaal onderwijs in Utrecht (één in

Amersfoort). Beide Stichtingen worden bestuurd door één College van Bestuur en hebben elk een

eigen Raad van Toezicht. Deze bestaan echter sinds 2009 uit dezelfde personen, waardoor er geen

afstemmingsproblemen meer zijn, er een efficiënte vergaderstructuur ontstaat en beslissingen eerder

genomen kunnen worden. 

De taak van de Raad van Toezicht is het toezien op het beleid 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 de uitvoering van de financiële kaders) en de

remuneratiecommissie (die de invulling van het werkgeverschap voorbereidt en uitvoert). 

De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak in 2011 naar behoren uit kunnen voeren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2011 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)

• Drs. M. (Marc) Dijkstra RC

• Dr. A. (Arno) Geurtsen RC

• Drs. B.W.M. (Bas) Heijs

Tabel: aanwezigheid vergaderingen Raad van Toezicht

22-03-2011 14-06-2011 6-9-2011 25-10-2011 20-12-2011

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

Drs. M. (Marc) Drs. M. (Marc) Drs. M. (Marc) Drs. M. (Marc) 
Dijkstra RC Dijkstra RC Dijkstra RC Dijkstra RC

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

Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC Geurtsen RC Geurtsen RC Geurtsen RC Geurtsen RC

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

mw. Dr. M.S.(Susana) mw. Dr. M.S.(Susana)  
Menéndez Menéndez

Drs. C.C.M. (Kees) Drs. C.C.M. (Kees) Drs. C.C.M. (Kees) Drs. C.C.M. (Kees)
Vendrik Vendrik Vendrik Vendrik
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• mw. Dr. M.S.(Susana) Menéndez

• 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 2011 vijf keer vergaderd. In de week voorafgaand aan de

vergaderingen komt 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 over de verlenging van de aanstelling van mevrouw Blom als bestuurder. 

De Raad van Toezicht evalueerde ook zijn eigen functioneren.

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

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

opbrengstgericht werken.

• Het personeelsbeleid.

• Stand van zaken rondom het invoeren van passend onderwijs.

• Huisvesting.

• Bedrijfsvoering.

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2011 hebben betrekking op

• De begroting van 2012.

• Het jaarplan 2011 en 2012 voor de Stichting PCOU.

• Het bureauplan 2012.

• De jaarrekening en het jaarverslag 2010 van de Stichting PCOU.

Dialoog met belanghebbenden 

Ook is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de identiteitsconferentie die in maart 2011 is

gehouden met als thema "Voorbeeldig Onderwijs, morele vorming op school". Daarnaast is een

schoolbezoek afgelegd door de Raad van Toezicht aan het Christelijk Gymnasium en de Brede

School Academie Overvecht. In februari 2011 van een werkconferentie gehouden met als thema 

  "de brede school". De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in

Onderwijsinstellingen (VTOI) en heeft ook verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast heeft

het jaarlijkse gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad plaatsgevonden.

Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2011 met daarin de opgenomen

accountantsverklaring van KPMG Accountants N.V. 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 de Stichting PCOU voor hun

dagelijkse inzet om alle leerlingen het optimale onderwijs te bieden. 

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting PCOU

Utrecht, 19 juni 2012

Hans Helgers, voorzitter 
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3. Geconsolideerde jaarrekening

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2011
na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2011 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.516.557 1.741.704

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.142.757 5.691.793

1.2.7 Onderhandenwerk 244.056 553.904

8.903.370 7.987.401

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 10.084

0 10.084

Totaal vaste activa 8.903.370 7.997.485

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.316.792 934.037

1.5.2 OCW/LNV 2.335.665 2.356.643

1.5.7 Overige vorderingen 49.299 30.270

1.5.8 Overlopende activa 2.057.012 1.312.218

5.758.767 4.633.168

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 240.508 210.922

1.6.2 Obligaties 865.582 786.233

1.106.090 997.155

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 7.687 5.783

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.415.238 1.627.348

1.7.3 Deposito's 22.630 22.670

1.7.4 Overige 115 - 44

1.445.671 1.655.757

Totaal vlottende activa 8.310.528 7.286.080

Totaal activa 17.213.898 15.283.565
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2 Passiva 31-12-2011 31-12-2010

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve 4.765.660 4.657.566

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat  1.521.560 1.461.434

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 527.013 576.111

6.814.233 6.695.111

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 208.427 235.940

2.3.3 Overige voorzieningen 1.192.546 1.262.518

1.400.973 1.498.458

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 1.397.581 1.392.343

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.599.565 1.624.004

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.517 524.956

2.5.9 Overige kortlopende schulden 58.735 41.425

2.5.10 Overlopende passiva 5.418.295 3.507.267

8.998.693 7.089.996

Totaal passiva 17.213.898 15.283.565



3.2  Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011

2011 Begroot 2011 2010

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 47.675.404 47.143.800 47.093.849

3.2 Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 2.231.111 1.635.900 1.910.584

3.4 Baten werk in opdracht van derden 74.998 0 47.424

3.5 Overige baten 2.098.093 1.817.600 2.059.657

Totaal baten 52.079.606 50.597.300 51.111.514

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 42.344.331 42.012.450 41.741.516

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 955.670 1.036.300 887.856

4.3 Huisvestingslasten 3.163.573 2.615.100 2.763.646

4.4 Overige lasten 5.552.355 4.439.950 5.399.670

Totaal lasten 52.015.929 50.103.800 50.792.688

Saldo baten en lasten 63.676 493.500 318.826

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 88.865 75.000 125.129

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 33.108 - 18.900 - 21.652

5.5 Rentelasten 312 0 406

Saldo financiële baten en lasten 55.445 56.100 103.071

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone  bedrijfsvoering 0 0 0

Exploitatiesaldo voor resultaatverdeling 119.122 549.600 421.897

*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 zouden onttrekkingen Flex Bapo € 49.968 hebben bedragen. Het resultaat
zonder deze stelselwijziging zou € 168.220 hebben bedragen. 
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3.3  Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten 2011 2010

Resultaat 63.676 318.826

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 955.670 888.839

- Mutaties voorzieningen - 97.485 265.940

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden

- Vorderingen - 1.125.599 1.176.739

- Schulden 1.908.697 - 2.330.945

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.704.959 319.400

Ontvangen interest 88.865 125.129

Betaalde interest - 312 - 406

Buitengewoon resultaat - 33.108 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.760.404 444.123

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - 2.181.487 - 1.799.149

Desinvesteringen in materiële vaste activa 309.848 - 472.624

Investeringen immateriële vaste activa

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0

Investeringen in deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden

Mutaties leningen 10.084 0

Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 1.861.555 - 2.271.773

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige investeringen in financiële vaste activa - 108.935 333.338

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - 108.935 333.338

Mutatie liquide middelen - 210.086 - 1.494.312

Beginstand liquide middelen 1.655.757 3.150.069

Eindstand liquide middelen 1.445.671 1.655.757

Mutatie - 210.086 - 1.494.312
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3.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2011

Algemeen

De organisatie is een Stichting. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het primair onderwijs

in Utrecht.

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. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat -

bepaling zijn (voor zover niet anders vermeld) gebaseerd op historische kosten.

Grondslagen voor 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. 

Om eventueel te consolideren Stichtingen in beeld te krijgen, is in november 2008 een inventarisatie

gehouden. Buiten de hieronder genoemde stichtingen waren er geen andere stichtingen die voor

consolidatie in aanmerking kwamen.

In de consolidatie zijn betrokken:

• Stichting PCOU

• Stichting Steunfonds PCOU

• Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht en omstreken.

Stelselwijziging BAPO-regeling

Tot 1 januari 2010 werd voor toekomstige lasten uit de Flex-BAPO-regeling (art. 8.25 van de CAO

PO) een voorziening in stand gehouden. Deze is gevormd voor de tegenwaarde van het recht van

medewerkers die gebruik maken van de regeling flexibele BAPO.

Op  4 oktober 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) gepubliceerd in de Staatscourant (15341). Op basis van

de gewijzigde RJO dienen met ingang van verslagjaar 2010 toekomstige lasten voortvloeiende uit 

de BAPO-regeling als periodekosten te worden beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan

hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een

wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Zonder stelselwijziging zou het resultaat over 2011 € 49.000 hoger geweest zijn dan nu uit de

jaarrekening 2011 blijkt. Voor de toekomstige verplichtingen van de Flex Bapo is een bestemmings -

reserve getroffen. Toekomstige aanspraken zullen ten laste van deze bestemmings reserve worden

gebracht. Ook de aanspraken over 2011 zijn ten laste van deze reserve gebracht.



Grondslagen voor de waardering activa en passiva en de resultaatbepaling 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de organisatie zullen 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.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

Bijzondere waardevermindering 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardevermin -

deringen 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. 

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, schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor -

teerde 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.

Activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Deze zijn, voor zover hierna niet anders vermeld, gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs

verminderd met afschrijvingen.

De afschrijvingen zijn:

• bij uitbreiding en renovatie: 5% van de aanschafwaarde.

• bij noodlokalen 20% van de aanschafwaarde.

De gebouwen worden lineair afgeschreven.
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De Stichting Steunfonds 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 worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de

afschrijvingen. 

Inventaris wordt als volgt afgeschreven:

• Netwerkbekabeling 15 jaar, overige automatisering 4 jaar;

• Leermethoden/leermiddelen 8 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur);

• Meubilair en overige inventaris en apparatuur 5 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur).

Inventaris en apparatuur worden lineair afgeschreven.

Onderhanden werk

Dit betreft onderhanden zijnde bouwprojecten. Deze worden gewaardeerd tegen de gemaakte

kosten minus de eventueel al ontvangen investeringssubsidie. 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij PCOU vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden.

Financiële 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 toereken -

bare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen

wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor het risico van oninbaarheid.

Vlottende activa

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 treasury statuut van PCOU en van de Stichting 

Steunfonds PCOU. 

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 en een private bestemmingsreserve en een

publieke bestemmingsreserve t.b.v. de 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 College van 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 voorziening 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 groot onderhoud 

Deze is gevormd teneinde toekomstig onderhoud te kunnen realiseren. De basis van deze

voorziening is een gebouwenschouw in 2007. Op basis daarvan is een bedrag per jaar gereserveerd.

Onderhoudskosten zijn ten laste van deze reservering gebracht. 

De benodigde onderhoudsvoorziening moet opnieuw worden vastgesteld. Met de inzichten die wij

nu hebben is het gereserveerde bedrag ad. € 1.192.000 voldoende om in het toekomstig

onderhoud te kunnen voorzien. 

Voorziening spaarverlof 

Deze is gevormd doordat een aantal personeelsleden van PCOU gebruik maakt van het recht om

verlof te sparen en die 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 jubileumkosten 

Dit betreft een schatting van de nog uit te betalen jubileumkosten per ultimo 2010. Deze schatting

is gebaseerd op de jubileumkosten van de afgelopen vijf jaar.

Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie 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 aangereikte vereenvoudiging, in de

jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar

verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie

en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen

in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in

de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor

de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
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Bepaling van het exploitatiesaldo

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Het exploitatiesaldo is in de balans op basis van de bestemming van het exploitatiesaldo in het 

eigen vermogen verwerkt. 

Honoraria Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht

Vanaf 1 augustus 2009 is er één Raad van Toezicht voor zowel de stichting PCOU als voor de

stichting Willibrord. In 2011 zijn aan de Raad van Toezicht de volgende bedragen uitbetaald:

periodiek betaalde
Naam functie begindatum einddatum beloning

2011 2010

J.J.M. Helgers Voorzitter 1-9-2011 8.100 7.750

M. Dijkstra Vice voorzitter 

plus lid auditcommissie 1-4-2010 2.700 1.910

B.W.M. Heijs Lid auditcommissie 1-10-2008 4.837 4.133

A. Geurtsen Lid auditcommissie 1-8-2009 4.320 4.133

J.A.J. Konings Lid 1-8-2009 1-8-2010 0 2.520

E. Kalthoff-Seferiadis Lid 1-12-2009 2.700 2.583

S. Menéndez Lid 1-8-2009 2.700 2.583

C.C.M. Vendrik Lid 1-8-2010 0 0

Dhr. C.C.M. Vendrik ziet af van beloning.

De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord Stichting en PCOU.

College van Bestuur

arbeidsovereenkomst periodiek pensioen
Naam begindatum   einddatum betaalde beloning bijdragen Totaal

2011 2010 2011 2010 2011 2010

A. de Jong 1 jan 2008 1 april 2012 1 122.112 124.531 37.143 34.800 159.254 159.331

M. Blom 1 okt 2006 1 114.946 120.606 27.938 26.182 142.884 146.788

Marja Blom en André de Jong werken zowel voor de Willibrord Stichting als voor de Stichting PCOU.

De salariskosten van André de Jong worden ten laste van de Willibrord Stichting gebracht. 

De salariskosten van Marja Blom worden ten laste van de Stichting PCOU.

De beloningen van het College van Bestuur liggen onder de Wopt-norm; een melding is derhalve

niet noodzakelijk. 
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Nevenfuncties College van Bestuur

André de Jong heeft in 2011 de volgende nevenfunctie vervuld:

Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank. 

De inkomsten van deze functie ad. € 11.250 zijn aan de Stichting overgemaakt.

Marja Blom heeft in 2011 de volgende nevenfunctie vervuld:

Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief

WOPT

De beloningen van alle medewerkers liggen onder de WOPT norm en een melding is 

derhalve niet noodzakelijk.

Personeelsbezetting

Het aantal fte’s in dienst bij PCOU per 1 oktober 2011 was:

2011 2011 2010
incl.verv.fds excl.verv.fds totaal
en Reactys en Reactys Incl.Reactys

Directie 48,2 48,1 51,9

Onderwijzend personeel 518,7 463,8 538,4

Onderwijsondersteunend personeel 174,2 159,7 179,3

Stagiaires 6,4 6,4

Totaal 747,4 678,1 769,6

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland.

Honoraria Accountant

In 2011 en 2010 zijn volgens de jaarrekening de onderstaande bedragen (inclusief 19% btw) 

aan de accountant KPMG Accountants NV vergoed:

Controle Meerwerk Andere Fiscale Andere Totaal
jaarrekening Jaarrekening controles adviezen niet-controles

2011 € 36.295 pm € 12.063 € 48.358

2010 € 35.295 € 4.879 € 7.500 € 47.674
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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 2010 minderingen 31-12-2010 2011 investeringen 2011 31-12-2011

en afschrijvingen 2011
t/m 2010

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.665.222 923.518 1.741.704 899.665 0 124.812 2.516.557

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur (ICT) 1.533.683 760.278 773.406 569.685 0 264.736 1.078.355

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur (LM) 2.428.782 1.094.130 1.334.652 307.936 0 306.204 1.336.383

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur (MEUB) 4.918.017 1.412.421 3.505.596 394.352 0 253.985 3.645.964

1.2.2.4 Inventaris en apparatuur (OMVA) 86.902 8.764 78.139 9.849 0 5.934 82.054

1.2.2 Inventaris en apparatuur 8.967.385 3.275.592 5.691.793 1.281.822 0 830.858 6.142.757

1.2.7 Onderhanden werk 553.904 309.848 244.056

Totaal materiële vaste activa 11.632.606 4.199.109 7.987.401 2.181.487 309.848 955.670 8.903.370
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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
31-12-2010 2011 + 2011 -/- 31-12-2011

1.3.3 Overige financiële vaste activa 10.084 - 10.084 0 0

Totaal Financiële vaste activa 10.084 - 10.084 0 0

De overige financiële vaste activa betrof een lening aan de Vossenheuvel. Deze is in 2011 geheel afgelost.

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 31-12-2011 31-12-2010

1.5.1 Debiteuren 1.316.792 934.037

1.5.2 OCW/LNV 2.335.665 2.356.643

1.5.7 Overige vorderingen 49.299 30.270

Totaal overige vorderingen 3.701.755 3.320.950

1.5.8 Overlopende activa 2.057.012 1.312.218

Totaal vorderingen 5.758.767 4.633.168

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

Stand 31-12-2010 44.120

Dotatie 0

Eindstand 44.120

1.6 Effecten Aandelen Obligaties Totaal

Stand per 1-1-2011 210.922 786.233 997.155

Investeringen 54.664 48.425 103.089

Herwaardering - 25.078 30.924 5.846

Boekwaarde 31-12-2011 240.508 865.582 1.106.090

1.7 Liquide middelen 31-12-2011 31-12-2010

1.7.1 Kasmiddelen 7.687 5.783

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.415.238 1.627.348

1.7.3 Deposito's 22.630 22.670

1.7.4 Overige 115 - 44

Totaal liquide middelen 1.445.671 1.655.757

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

63S T I C H T I N G  P C O U  J A A R V E R S L A G  2 0 1 1



64 S T I C H T I N G  P C O U  J A A R V E R S L A G  2 0 1 1

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen                                                                                   Mutaties
Bestemming

Saldo exploitatiesaldo Herschikking Saldo
31-12-2010 2011 2011 31-12-2011

2.1.1 Algemene reserve 4.657.566 58.995 49.098 4.765.660

2.1.1 Bestemmingsreserve (privaat) 1.461.434 60.126 0 1.521.560

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) Flex Bapo 576.111 0 -49.098 527.013

Totaal vermogen 6.695.111 119.122 0 6.814.233

2.3 Voorzieningen Mutaties

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
1-1-2011 2011 2011 2011 31-12-2011

Jubileumgratificaties 171.064 0 0 0 171.064

Spaarverlof 64.876 0 0 27.513 37.363

2.3.1 Personeelsvoorzieningen* 235.940 0 0 27.513 208.427

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 1.262.518 113.500 183.472 0 1.192.546

Totaal voorzieningen 1.498.458 113.500 183.472 27.513 1.400.973

2.3 Voorzieningen Onderverdeling saldo 31-12-2011

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Tot.

Jubileumgratificaties 17.106 68.426 85.532 171.064

Spaarverlof 3.736 14.945 18.682 37.363

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 20.843 83.371 104.213 208.427

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 119.255 477.018 596.273 1.192.546

Totaal voorzieningen 140.097 560.389 700.486 1.400.973

2.5 Kortlopende schulden 31-12-2011 31-12-2010

2.5.3 Crediteuren 1.397.581 1.392.343

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.599.565 1.624.004

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.517 524.956

2.5.9 Overige kortlopende schulden 58.735 41.425

2.5.10 Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.320.922 1.303.866

Te besteden overig 58.547 41.242

Nog te betalen bedragen 2.146.738 920.872

Vooruitontvangen bedragen 482.017 224.362

Tussenrekening ziekengeld, WAO, etc. 202.571 85.248

Ov. subsidies OCW geoormerkt 262.826 364.111

Gemeentelijke onderwijssubsidies 193.548 176.920

Overige 751.126 390.646

Totaal overlopende passiva 5.418.295 3.507.267

Totaal kortlopende schulden 8.998.693 7.089.996
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3.1 Rijksbijdragen 2011 Begroot 2011 2010

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 47.072.168 46.464.500 46.539.205

3.1.2 Overige subsidies OCW 456.411 596.600 434.260

3.1.3 Geoormerkte subsidies OCW 146.825 82.700 120.385

Totaal Rijksbijdragen 47.675.404 47.143.800 47.093.849

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 201.655 0 340.397

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 80.496 21.900 100.004

3.2.3 Gemeentelijke onderwijssubsidie 1.948.960 1.614.000 1.470.183

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.231.111 1.635.900 1.910.584

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.3 Overige 74.998 0 47.424

Totaal baten werk in opdracht van derden 74.998 0 47.424

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 249.959 237.700 246.603

3.5.2 Detachering personeel 165.711 685.300 146.561

3.5.4 Sponsoring 8.902 1.000 8.509

3.5.5 Ouderbijdragen 162.678 88.700 69.426

3.5.6 Overige 1.510.843 804.900 1.588.558

Totaal overige baten 2.098.093 1.817.600 2.059.657

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 29.252.043 39.372.800 29.257.481

Sociale lasten 6.045.140 0 5.859.463

Pensioenpremies 3.671.720 0 3.546.370

4.1.1 Lonen en salarissen 38.968.902 39.372.800 38.663.314

Dotaties personele voorzieningen - 27.513 0 - 17.328

Personeel niet in loondienst 2.099.656 1.707.900 1.808.487

Overig 1.302.760 1.153.150 1.287.043

4.1.2 Overige personele lasten 3.374.904 2.861.050 3.078.202

4.1.3 Af: Uitkeringen 525 0 0

Totaal personeelslasten 42.344.331 42.233.850 41.741.516
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.2 Materiële vaste activa 955.670 1.036.300 887.856

Totaal Afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa 955.670 1.036.300 887.856

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 516.558 396.900 357.140

4.3.3 Onderhoud 494.039 385.100 616.687

4.3.4 Energie en water 819.680 784.100 700.555

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.049.882 989.700 992.036

4.3.6 Heffingen 47.416 55.300 41.537

4.3.7 Overige 235.998 4.000 55.691

Totaal huisvestingslasten 3.163.573 2.615.100 2.763.646

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2.805.824 2.568.700 2.595.516

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.275.236 1.040.500 1.302.801

4.4.4 Overige 1.471.295 830.750 1.501.353

Totaal overige lasten 5.552.355 4.439.950 5.399.670

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 88.865 75.000 125.129

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa 

en effecten - 33.108 - 18.900 - 21.652

5.5 Rentelasten 312 0 406

Totaal financiële baten en lasten 55.445 56.100 103.071

3.6  Overige verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Verklaring Consoli-
vorm zetel activiteit vermogen saldo art. 2:403 datie

31-12-2011 2011 BW
ja/nee ja/nee

Stichting Steunfonds van de Stichting Utrecht 4 1.521.560 60.126 nee ja

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs

te Utrecht

Stichting P.C Samenwerkingsverband Stichting Utrecht 4 590.266 215.881 nee ja

Utrecht



3.7  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Kopieer en printerhuur

Voor de kopieerapparaten en printers van de Willibrord- en PCOU scholen 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 € 165.000 aan contracten binnen dit contract afgesloten. 

De totale uitgave voor kopieerkosten bedroeg in 2011 € 400.000. 

Schoonmaakkosten

Voor de schoolgebouwen zijn (per gebouw) schoonmaakcontracten afgesloten. Op jaarbasis

bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in 2011 ca. € 960.000. De looptijd van deze

contracten varieert.

Verhuur BSO-ruimte

Met ingang van oktober 2011 is een verhuurcontract afgesloten met een organisatie die BSO-

ruimtes exploiteert. Het contract loopt tot 31 augustus 2031. De jaarlijkse huurprijs bedraagt

€ 19.880. De opbrengsten worden doorbetaald aan de gemeente. 
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Da Costabasisschool Hoograven - Romeinse tijd

De Da Costaschool Hoograven is volop bezig met de Romeinse tijd. De aanleiding hier-
voor is de nieuwbouw van de drie scholen van de Brede School Hoograven Zuid, waar-
onder de Da Costaschool. De oude - gesloopte - gebouwen op de Duurstedelaan bleken
namelijk op de Limes, de noordelijke grens van het vroegere Romeinse Rijk, te staan!
De drie scholen hebben dit gegeven opgepakt om een inhoudelijk project te starten.
Met behulp van de Historische Kring en een projectmedewerker is een boeiend en leer-
zaam project uitgevoerd, dat werd afgesloten met een inloopavond voor alle ouders
in de wijk. Op deze avond werd getoond waar de leerlingen aan hebben gewerkt: mozaïeken, aardewerk, munten,
miniforten, kleding, voorstellingen… alles, maar dan ook alles ademde de Romeinse tijd. Hoogtepunt van het project
was het bezoek van een paar groepen aan de opgraving op de plaats waar de oude school stond. En warempel, de
kinderen vonden daar echte Romeinse munten! Het project krijgt het komend schooljaar een vervolg: dan staat de
communicatie in de Romeinse tijd centraal. Het is de bedoeling dat er een echte wachttoren op het schoolplein komt,
waarmee de kinderen berichten kunnen versturen. 
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3.8 Verantwoording doelsubsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 31-12-2011

Omschrijving Datum en Totaalbedrag Ontvangen
kenmerk toewijzing t/m verslagjaar

Geheel uitgevoerd Nog niet geheel
en afgerond afgerond

Subsidieregeling scholing 
overblijfmedewerkers 2007-2011 PO/PZ/2007/12884 2.000 2.000 X

Subsidieregeling scholing 
overblijfmedewerkers 2011-2012 1.000 1.000 X 

Subsidieregeling scholing 
overblijfmedewerkers PO en 
overblijfsubsidie speciale scholen
voor basisonderwijs 2006-2007 PO/ZO-2006/16087 28.000 8.140 X 

Binnenmileu PO/VB 31.500 25.500 X 

Totaal 62.500 36.640

G2-A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Datum en kenmerk Bedrag van Ontvangen Totale kosten Te verrekenen
de toewijzing t/m verslagjaar ultimo verslagjaar

Versterking cultuureducatie in het 
primair en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs 2008-2009 PO/PK-2007 77.804 77.804 -   

Impuls vroegschoolse educatie GIiB KDRG 2080 126.382 -

Impuls vroegschoolse educatie KDRG 2081 7.899 7.899 7.899 -   

Verlofsubsidie VLOD 275915-6 135.372 47.065 47.065 -   

Totaal 269.653 132.768 132.768 -   

PO-raad

Taalpilot 72.000 72.000 72.000 -   

Opbrengst Gericht Werken 59.148 59.148 70.000 - 10.852

Totaal 131.148 131.148 142.000 - 10.852

Totaal 1 en 2 400.801 263.916 274.768 - 10.852

G2 B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule   - Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Saldo nog te

Omschrijving Datum en kenmerk Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totale kosten besteden
van toewijzing 01-01-2011 t/m verslagjaar in verslagjaar 31-12-2011 ultimo boekjaar

Versterking cultuureducatie in het 
primair en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs 2009-2010 79.679 - 7.596 79.679 -   87.275 - 7.596

Versterking cultuureducatie in het 
primair en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs 2010-2011 82.426 77.816 82.426 47.832 34.594 

Versterking cultuureducatie in het 
primair en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs 2011-2012 82.459 82.524 82.524 

Verlofsubsidie VLOP BEK 10 175098 M 37.155 37.155 37.155 

Verlofsubsidie VL1P 2011 87.920 87.920 87.920 

Verlofsubsidie VL1R 2011 18.151 18.151 18.151 

Verlofsubsidie VL1Q 2011 8.078 8.078 8.078 

Totaal 395.867 107.375 358.778 47.832 87.275 260.826 

1.

1.

2.

1.

De prestatie is ultimo boekjaar 
conform de subsidiebeschikking
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3.9  Gemeentelijke onderwijssubsidies

t/m 31-12-2010                                                                     t/m 31-12-2011

Totaalbedrag Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2011
toewijzing tbv exploitatie         tbv investeringen

Omschrijving Kenmerk Datum

Stichting PCOU

UCareForKids 10.085142/12.042607 - 7874 26-10-10 14.400 14.400 3.000 11.400 - 7.200 3.049 0 1.152

Schakelklassen 2010/2011 10.088383 - 7597 23-11-10 794.000 330.833 330.833 0 400.000 463.167 0 - 63.167

Schoolconcierge 2011 10.106467- 8023 10-12-10 89.351 0 0 0 89.351 84.456 0 4.895

VSD 2011 10.106467 - 8023 10-12-10 64.840 0 0 0 64.840 64.840 0 0

Voor- en vroegschoolse educatie 2011 10.106467 - 8023 10-12-10 214.750 0 0 0 214.750 208.000 0 6.750

Voor- en vroegschoolse educatie 2010;

Materiaalimpuls 10.107305 - 8479 13-12-10 71.500 0 0 0 71.500 49.920 0 21.580

Combinatiefuncties BSO-onderwijsassistent 10.108777 - 8499 17-12-10 86.000 0 0 0 86.000 58.736 27.264

Gem. Amersfoort; Actie op de uitval WSO/MO/WO/3649538 20-12-10 10.098 0 0 0 10.098 10.098 0 0

Inrichting Ouderlokaal 11.071142 - 9016 30-06-11 15.000 0 0 0 15.000 15.000 0 0

LKS Vangnetbanen 2011 108.MGA.MAIL.00042 134.392 0 0 0 134.392 129.761 0 4.631

Project wijkaanpak 11.074303 - 9067 22-07-11 380.324 0 0 0 85.304 31.007 0 54.297

Schakelklassen 2011/2012 11.107006 19-12-11 910.350 0 0 0 379.313 368.334 0 10.979

2.785.005 345.233 333.833 11.400 1.543.348 1.486.368 0 68.380

Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht

Zorgplatform 2-4 jarige 2010 09.112778 - 6957 03-12-09 55.000 55.000 0 55.000 0 55.000 0 0

Leerlingzorg 2010 augustus-december 10.022774 - 7600 13-10-10 124.547 124.547 14.027 110.520 0 110.520 0 0

Leerlingzorg 2011 10.106049 - 8433 06-12-10 297.072 0 0 0 297.072 297.072 0 0

Zorgplatform 2-4 jarige 2011/2012 11.073378 - 9043 12-07-11 62.000 0 0 0 62.000 0 0 62.000

538.619 179.547 14.027 165.520 359.072 462.592 0 62.000

3.323.624 524.780 347.860 176.920 1.902.420 1.948.960 0 130.381

Vordering op de gemeente van 63.167

Schuld aan gemeente 193.548
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4. Enkelvoudige jaarrekening

4.1 Enkelvoudige balans Stichting PCOU per 31 december 2011

1 Activa 31-12-2011 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.391.326 1.616.473

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.138.439 5.690.912

1.2.7 Onderhandenwerk 244.056 553.904

8.773.821 7.861.289

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 10.084

Steunfonds PCOU 1.521.560 1.461.434

SWV 590.266 374.385

2.111.826 1.845.903

Totaal vaste activa 10.885.647 9.707.192

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.225.208 779.674

1.5.2 OCW/LNV 2.335.665 2.356.643

1.5.7 Overige vorderingen 49.299 30.270

1.5.8 Overlopende activa 882.059 772.713

4.492.230 3.939.300

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 7.687 5.783

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 620.276 662.174

1.7.3 Deposito's 22.630 22.670

1.7.4 Overige - 280

650.594 690.347

Totaal vlottende activa 5.142.824 4.629.647

Totaal activa 16.028.472 14.336.840
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2 Passiva 31-12-2011 31-12-2010

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve 4.175.394 4.283.181

2.1.1b Eigen vermogen Steunfonds PCOU 1.521.560 1.461.434

2.1.1c Eigen vermogen SWV 590.266 374.385

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 527.013 576.111

6.814.233 6.695.111

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 208.427 235.940

2.3.3 Overige voorzieningen 1.192.546 1.262.518

1.400.973 1.498.458

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 1.190.024 980.570

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.599.565 1.624.004

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.517 524.956

2.5.9 Overige kortlopende schulden 58.735 41.425

2.5.10 Overlopende passiva 4.440.425 2.972.316

7.813.266 6.143.271

Totaal passiva 16.028.472 14.336.840
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4.2  Enkelvoudige balans Stichting Steunfonds PCOU 
per 31 december 2011

1 Activa 31-12-2011 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 125.231 125.231

1.2.2 Inventaris en apparatuur 0 0

1.2.7 Onderhandenwerk 0 0

Totaal vaste activa 125.231 125.231

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.7 Overige vorderingen 0 0

1.5.8 Overlopende activa -219.508 - 219.298

- 219.508 - 219.298

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 240.508 210.922

1.6.2 Obligaties 865.582 786.233

1.106.090 997.155

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 0 0

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 593.218 558.346

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 0 0

593.218 558.346

Totaal vlottende activa 1.479.800 1.336.203

Totaal activa 1.605.031 1.461.434
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2 Passiva 31-12-2011 31-12-2010

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Eigen Vermogen 1.521.560 1.461.434

1.521.560 1.461.434

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 0 0

2.3.3 Overige voorzieningen 0 0

0 0

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 0 0

0 0

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 0 0

2.5.6 Schulden belastingdienst 0 0

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 0 0

2.5.9 Overige kortlopende schulden 0 0

2.5.10 Overlopende passiva 83.471 0

83.471 0

Totaal passiva 1.605.031 1.461.434
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4.3  Enkelvoudige balans Stichting P.C. Samenwerkingsverband
Utrecht per 31 december 2011

1 Activa 31-12-2011 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 0 0

1.2.2 Inventaris en apparatuur 4.318 881

1.2.7 Onderhandenwerk 0 0

4.318 881

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 0

Deelneming Steunfonds PCOU 0 0

0 0

Totaal vaste activa 4.318 881

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 91.584 154.363

1.5.2 OCW/LNV 0 0

1.5.7 Overige vorderingen 0 0

1.5.8 Overlopende activa 1.394.461 758.803

1.486.045 913.166

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 0 0

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 201.743 406.828

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 115 236

201.859 407.064

Totaal vlottende activa 1.687.904 1.320.230

Totaal activa 1.692.222 1.321.110
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2 Passiva 31-12-2011 31-12-2010

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 590.266 374.385

590.266 374.385

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 0 0

2.3.3 Overige voorzieningen 0 0

0 0

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 207.557 411.773

2.5.6 Schulden belastingdienst 0 0

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 0 0

2.5.9 Overige kortlopende schulden 0 0

2.5.10 Overlopende passiva 894.399 534.952

1.101.956 946.725

Totaal passiva 1.692.222 1.321.110
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4.4  Enkelvoudige staat van baten en lasten 
Stichting PCOU over 2011

2011 Begroot 2011 2010

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 46.452.990 45.974.300 45.946.273

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.768.519 1.347.300 1.729.267

3.4 Baten werk in opdracht van derden 74.998 0 47.424

3.5 Overige baten 1.904.554 1.663.600 1.857.712

Totaal baten 50.201.061 48.985.200 49.580.677

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 41.720.975 41.197.050 41.145.176

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 955.318 1.036.300 887.327

4.3 Huisvestingslasten 3.128.171 2.577.600 2.747.638

4.4 Overige lasten 4.555.266 3.949.950 4.612.818

4.5 Taakstelling 0 0 0

Totaal lasten 50.359.730 48.760.900 49.392.958

Saldo baten en lasten - 158.669 224.300 187.718

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 8.018 23.000 34.725

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten - 6.229 - 11.900 - 15.813

5.5 Rentelasten 5 0 42

Saldo financiële baten en lasten 1.784 11.100 18.870

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone  bedrijfsvoering 0 0 0

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 0 0 0 0

Resultaat - 156.885 235.400 206.588

7.1 Resultaat Stichting Steunfonds PCOU 60.126 36.400 83.471

7.1 Resultaat Stichting P.C.

Samenwerkingsverband Utrecht 215.881 277.800 131.839

276.007 314.200 215.310

Nettoresultaat 119.122 549.600 421.897
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4.5  Enkelvoudige staat van baten en lasten 
Stichting Steunfonds PCOU over 2011

2011 Begroot 2011 2010

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 0 0 0

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0 0 0

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0

3.5 Overige baten 5.950 0 0

Totaal baten 5.950 0 0

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 0 0 0

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 0 0 0

4.3 Huisvestingslasten 0 5.500 1.909

4.4 Overige lasten 0 3.100 37

4.5 Taakstelling

Totaal lasten 0 8.600 1.946

Saldo baten en lasten 5.950 - 8.600 - 1.946

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 80.847 52.000 90.131

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 26.671 - 7.000 - 4.714

5.5 Rentelasten 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten 54.176 45.000 85.417

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone  bedrijfsvoering 0 0 0

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 0 0

Resultaat 60.126 36.400 83.471



J.W. van de Meeneschool omgedoopt tot Blauwe Aventurijn
    
Het nieuwe gebouw van de J.W. van de Meeneschool is
op 11 november feestelijk geopend. De school heeft een
nieuw gebouw gekregen op een vertrouwde locatie
en…een nieuwe naam. 
Na de sloop van het oude gebouw tijdens de zomer-
vakantie is direct gestart met de nieuwbouw volgens een
innovatieve bouwmethode, het zogenaamde modulaire
bouwsysteem, waarbij veel werk in de fabriek is voor-

bereid. Hierdoor was het mogelijk om in ongeveer tien weken een school te bouwen, die qua
levensduur en degelijkheid gelijkwaardig is aan een traditioneel gebouwde school. 

Een nieuw schoolgebouw vroeg in dit geval om een nieuwe naam, waarvoor een prijsvraag werd
uitgeschreven. De winnende naam werd Blauwe Aventurijn, vernoemd naar een edelsteen.
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4.6  Enkelvoudige staat van baten en lasten
Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht over 2011

2011 Begroot 2011 2010

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.222.414 1.169.500 1.147.576

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 462.592 288.600 181.316

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0

3.5 Overige baten 187.589 154.000 201.946

Totaal baten 1.872.595 1.612.100 1.530.838

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 623.355 815.400 596.340

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 352 0 528

4.3 Huisvestingslasten 35.402 32.000 14.100

4.4 Overige lasten 997.090 486.900 786.815

4.5 Taakstelling

Totaal lasten 1.656.199 1.334.300 1.397.784

Saldo baten en lasten 216.396 277.800 133.054

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 0 0 273

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten - 208 0 - 1.125

5.5 Rentelasten 307 0 364

Saldo financiële baten en lasten - 515 0 - 1.215

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone  bedrijfsvoering 0 0 0

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 0 0

Resultaat 215.881 277.800 131.839
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4.7  Consolidatiestaat per 31 december 2011

PCOU Steunfonds SWV Gecon- PCOU Steunfonds SWV Gecon-

PCOU solideerd PCOU solideerd

1 Activa 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.391.326 125.231 0 2.516.557 1.616.473 125.231 0 1.741.704

1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.138.439 0 4.318 6.142.757 5.690.912 0 881 5.691.793

1.2.7 Onderhandenwerk 244.056 0 0 244.056 553.904 0 0 553.904

8.773.821 125.231 4.318 8.903.370 7.861.289 125.231 881 7.987.401

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 0 0 0 10.084 0 0 10.084

1.3X Deelneming Steunfonds PCOU 1.521.560 0 1.461.434 0 0 1.461.434

1.3S Deelneming SWV 590.266 0 374.385 0 0 374.385

2.111.826 0 0 0 1.845.903 0 0 1.845.903

Totaal vaste activa 10.885.647 125.231 4.318 8.903.370 9.707.192 125.231 881 9.833.304

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.225.208 0 91.584 1.316.792 779.674 0 154.363 934.037

1.5.2 OCW/LNV 2.335.665 0 0 2.335.665 2.356.643 0 0 2.356.643

1.5.7 Overige vorderingen 49.299 0 0 49.299 30.270 0 0 30.270

1.5.8 Overlopende activa 882.059 - 219.508 1.394.461 2.057.012 772.713 - 219.298 758.803 1.312.218

4.492.230 - 219.508 1.486.045 5.758.767 3.939.300 - 219.298 913.166 4.633.168

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 240.508 0 240.508 0 210.922 0 210.922

1.6.2 Obligaties 0 865.582 0 865.582 0 786.233 0 786.233

0 1.106.090 0 1.106.090 0 997.155 0 997.155

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 7.687 0 0 7.687 5.783 0 0 5.783

1.7.2 Tegoeden op bank- en 

girorekeningen 620.276 593.218 201.743 1.415.238 662.174 558.346 406.828 1.627.348

1.7.3 Deposito's 22.630 0 0 22.630 22.670 0 0 22.670

1.7.4 Overige 0 0 115 115 -280 0 236 - 44

650.594 593.218 201.859 1.445.671 690.347 558.346 407.064 1.655.757

Totaal vlottende activa 5.142.824 1.479.800 1.687.904 8.310.528 4.629.647 1.336.203 1.320.230 7.286.080

Totaal activa 16.028.472 1.605.031 1.692.222 17.213.899 14.336.840 1.461.434 1.321.110 17.119.383
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PCOU Steunfonds SWV Gecon- PCOU Steunfonds SWV Gecon-

PCOU solideerd PCOU solideerd

2 Passiva 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 4.175.394 1.521.560 590.266 6.287.220 4.283.181 1.461.434 374.385 6.119.000

2.1.1b Eigen vermogen Steunfonds PCOU 1.521.560 0 0 1.461.434 0 0 1.461.434

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek 

Flex Bapo 527.013 527.013 576.111 576.111

2.1.1c Eigen vermogen SWV 590.266 0 0 374.385 0 0 374.385

6.814.233 1.521.560 590.266 6.814.233 6.695.111 1.461.434 374.385 8.530.930

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 208.427 0 0 208.427 235.940 0 0 235.940

2.3.3 Overige voorzieningen 1.192.546 0 0 1.192.546 1.262.518 0 0 1.262.518

1.400.973 0 0 1.400.973 1.498.458 0 0 1.498.458

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 1.190.024 0 207.557 1.397.581 980.570 0 411.773 1.392.343

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.599.565 0 0 1.599.565 1.624.004 0 0 1.624.004

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.517 0 0 524.517 524.956 0 0 524.956

2.5.9 Overige kortlopende schulden 58.735 0 0 58.735 41.425 0 0 41.425

2.5.10 Overlopende passiva 4.440.425 83.471 894.399 5.418.295 2.972.316 0 534.952 3.507.267

7.813.266 83.471 1.101.956 8.998.693 6.143.271 0 946.725 7.089.996

Totaal passiva 16.028.472 1.605.031 1.692.222 17.213.898 14.336.840 1.461.434 1.321.110 17.119.383

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 46.452.990 0 1.222.414 47.675.404 45.946.273 0 1.147.576 47.093.849

3.2 Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 1.768.519 0 462.592 2.231.111 1.729.267 0 181.316 1.910.584

3.4 Baten werk in opdracht van derden 74.998 0 0 74.998 47.424 0 0 47.424

3.5 Overige baten 1.904.554 5.950 187.589 2.098.093 1.857.712 0 201.946 2.059.657

Totaal baten 50.201.061 5.950 1.872.595 52.079.606 49.580.677 0 1.530.838 51.111.514

4 Laten

4.1 Personeelslasten 41.720.975 0 623.355 42.344.331 41.145.176 0 596.340 41.741.516

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 955.318 0 352 955.670 887.327 0 528 887.856

4.3 Huisvestingslasten 3.128.171 0 35.402 3.163.573 2.747.638 1.909 14.100 2.763.646

4.4 Overige lasten 4.555.266 0 997.090 5.552.355 4.612.818 37 786.815 5.399.670

Totaal lasten 50.359.730 0 1.656.199 52.015.929 49.392.958 1.946 1.397.784 50.792.688

Saldo baten en lasten - 158.669 5.950 216.396 63.676 187.718 - 1.946 133.054 318.826

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 8.018 80.847 0 88.865 34.725 90.131 273 125.129

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 6.229 - 26.671 - 208 - 33.108 - 15.813 - 4.714 - 1.125 - 21.652

5.5 Rentelasten 5 0 307 312 42 0 364 406

Saldo financiële baten en lasten 1.784 54.176 -515 55.445 18.870 85.417 - 1.215 103.071

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat - 156.885 60.126 215.881 119.122 206.588 83.471 131.839 421.897
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5. Overige gegevens

5.1  Controleverklaring
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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 € 119.122 wordt als volgt

toegevoegd aan het eigen vermogen van de Stichting:

Toevoeging algemene reserve €   58.996

Toevoeging private bestemmingsreserve €   60.126

Totaal toevoeging per saldo € 119.122

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: Sandra Looren de Jong en Koos Kool
Tekst- en andere bijdragen: Sandra Looren de Jong, Marga Enthoven, André Fondse, Ingrid Klaarenbeek,
André Koet, Koos Kool, Jos van Kortenhof, Marlies Middeldorp, Hans van Schaik, Rinie de Pater, 
Frans Reijnen, Rikus Renting, Roelie Faay, Suzan Roozen, Berthe Diekerhof en Chantal van Steenderen.
Vormgeving en drukwerk: Studio Sanhaveld - Zeist
Fotografie: Studio Sanhaveld - Pieter Troost
De foto’s in het jaarverslag zijn gemaakt op Koningin Emmaschool te Amersfoort.








