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1.1 Inleiding en samenvatting

De staat van PCOU in 2010 - in vogelvlucht
In ons beleid, beschreven in het strategisch plan, staan vijf doelstellingen centraal. Het gaat allereerst

om goede resultaten, vooral in de kernvakken taal, lezen en rekenen. Daarnaast gaat het om goed

personeelsbeleid, met bekwame en tevreden medewerkers, een gezonde financiële situatie,

efficiënte bedrijfsvoering en actieve samenwerking met partners in de omgeving. In dit hoofdstuk

beschrijven we in het kort de activiteiten en resultaten van 2010.

Het jaar 2010 heeft vooral in het teken gestaan van het versterken van het opbrengstgericht werken

in de scholen en op Stichtingsniveau. We hebben allereerst ingezet op professionalisering van de

schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten. In april was er een tweedaagse studiebijeenkomst

voor de schoolleiders, in oktober een studiedag voor intern begeleiders en middenmanagement en

eveneens in oktober een kennis- en ontmoetingsdag voor alle PCOU-medewerkers. Deze dag is in

de evaluatie als overwegend goed beoordeeld, waaruit we concluderen dat de medewerkers zich

sterk willen maken voor het opbrengstgericht werken.

Om te kunnen vaststellen of onze scholen goede resultaten behalen (immers, zonder meten is het

weten onvolledig) hebben we een schoolvolgsysteem ingevoerd, Parnassys. Op schoolniveau

worden, op afgesproken data in het schooljaar, de gegevens van methode-onafhankelijke toetsen

ingevoerd, zodat de ontwikkeling van de resultaten nauwkeurig kan worden gevolgd. De keuze van

de toetsen en de periodes van toetsafname zijn vastgelegd in een toets- en activiteitenkalender.

We hebben nu, met behulp van de bestuursmodule van Parnassys, op bestuursniveau een overzicht

van de opbrengsten bij de kernvakken van alle scholen. Op basis van deze overzichten kunnen wij

als bestuurders voor het eerst onze toezichthoudende taak op een doelmatige manier gaan

uitvoeren. Zoals leerkrachten in hun groepen differentiëren, doen wij dat met de scholen. Er zijn

koplopers, het grote peloton en achterblijvers. Van de koplopers proberen we te leren voor de

andere scholen, de middenmoters worden op de basisindicatoren gevolgd en we besteden de

nodige tijd aan de scholen waarvan de onderwijskwaliteit beter kan en (soms) moet.

De eindopbrengsten van de scholen zijn in 2010, gemeten aan de hand van de eindtoets CITO

(gegevens februari 2011), flink verbeterd. Terwijl we over 2009 (afname februari 2010) een

gemiddelde score gecorrigeerd voor leerlinggewicht van 535 haalden, hadden we in 2010 een score

van 535,5 (afname februari 2011), 0,3 punt boven het landelijk gemiddelde. Daarmee zijn we bijna

terug op het niveau van 2008. Terwijl vorig jaar nog negen van de 26 scholen een onvoldoende

scoorden bij de eindtoets, waren dat er dit jaar zes. Het is overigens voorbarig om de verbetering

van de eindresultaten toe te schrijven aan de toegenomen inspanningen voor het opbrengstgericht

werken, omdat er meer tijd nodig is om de effecten daarvan zichtbaar te maken.

De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, de Koningin

Emmaschool, de Rafaëlschool en de Prinses Wilhelminaschool is voldoende tot goed. De Inspectie

concludeerde in december 2010 dat het bestuur en de scholen gericht werken aan de verbetering

van de onderwijskwaliteit. Het Keerpunt, onze school voor speciaal basisonderwijs, heeft na een

verbetertraject van enkele jaren weer een voldoende score. De kwaliteit van het onderwijs is zodanig
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verbeterd dat de Inspectie het basisarrangement heeft toegekend. Binnen de aspecten onderwijs-

leerproces en leerstofaanbod zijn alle indicatoren voldoende. De taakgerichte werksfeer is volgens

de Inspectie zelfs een sterk punt van de school.

Samenvattend is 2010 op onderwijskundig terrein een goed jaar geweest: betere eindresultaten dan

in 2009, succesvolle introductie van het opbrengstgericht werken inclusief de implementatie van een

schoolvolgsysteem. We realiseren dat er nog veel werk te doen is; het stimuleert ons als we van de

Inspectie vernemen dat de Stichting op het gebied van kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken in

haar ogen ‘een voorloper’ is.

De schoolleiders en de leerkrachten zijn de belangrijkste actoren als het om de kwaliteit van het

onderwijs gaat. Zij staan immers in de eerste lijn en scheppen de voorwaarden voor het leren,

‘maken of breken’ het onderwijs. Mede daarom is goed personeelsbeleid nodig. De belangrijkste

activiteiten in 2010 waren het ontwikkelen en invoeren van nieuw verzuimbeleid, het werken met

het nieuwe taakbeleid, het invoeren van FUWA PO (Functiewaarderingssysteem primair onderwijs),

het coördineren en inkopen van scholing voor medewerkers en het behalen van de doelstellingen

van de functiemix. Een belangrijk resultaat is het ontwikkelen en vaststellen van nieuw verzuimbeleid

en de overgang (per 1 maart 2011) naar een nieuwe arbodienst. Aspecten van het nieuwe

verzuimbeleid zijn het terugdringen van het ziekteverzuim en het beschikken over adequate

instrumenten voor ziekteverzuimpreventie.

Het ziekteverzuimpercentage was in 2010 6,9% (1,0% kortdurend, 0,9% middellang en 5,0%

langdurend) en komt overeen met het landelijke gemiddelde. Door goed verzuimbeleid kan dit

percentage met 2 tot 3 procentpunt dalen.

In 2010 is het functieboek PCOU gereedgekomen en vastgesteld (met nieuwe functies waaronder

die van seniorleraar) waardoor iedere medewerker een compacte, volgens FUWA-systematiek

gewaardeerde functiebeschrijving heeft. In het verlengde daarvan is gestart met de invoering van de
functiemix: het verplichte aantal toewijzingen van functies is in 2010 ruimschoots gehaald. Bovendien

is op Stichtingsniveau voor de komende jaren een planning gemaakt voor toewijzing van functies.

In financieel opzicht was 2010 ook een positief jaar: het geplande begrotingsoverschot van

€ 0,5 miljoen is gerealiseerd. In de komende jaren zal, mede door een aantal bezuinigingen (met

name door de invoering van passend onderwijs) in financieel opzicht blijvend scherp aan de wind

gevaren moeten worden. Volgens de normen van de Commissie Don is er ten opzichte van de

verplichtingen eind 2010 nog steeds een tekort ten opzichte van de beschikbare activa.

Uit de berekening op middellange termijn van het saldo vlottende activa/kortlopende schulden

(op basis van het meerjaren investeringsplan 2011-2015), blijkt echter dat we de eerstkomende jaren

aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Hierbij gaan we er wel vanuit dat we in staat zijn om alle

subsidiekortingen binnen de begroting te realiseren.

Op het terrein van de huisvesting is 2010 een jaar van vooruitgang. Van de 29 scholen beschikken

einde 2010 17 scholen over adequate huisvesting, als we de tijdelijke huisvesting van De Oase (onze

nieuwe school die in augustus 2010 is gestart) en de Da Costabasisschool Hoograven meerekenen.

In 2009 gold dit nog maar voor 10 van de 28 scholen). De Schakel heeft de beschikking gekregen

over een prachtig, nieuw schoolgebouw, de eerste in een reeks van nieuw te bouwen scholen.
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Een aantal bestaande gebouwen (Jenaplanschool De Brug en De Boemerang) werd verbeterd en is

technisch en functioneel weer eigentijds. De problemen met het binnenklimaat van de Zonnewereld

behoren dankzij zeer voortvarend optreden van de gemeentelijke projectleider tot het verleden.

Het lokalentekort van De Boomgaard kon worden opgelost door de huur van enkele lokalen;

de Maliebaanschool nam een aantal lokalen in gebruik in het voormalige gebouw van het Utrechts

Stedelijk Gymnasium. We lagen eind 2010 goed op koers met de voorbereiding van de nieuwbouw

van een aantal scholen, waarvan de eerste in 2011 zal worden opgeleverd. Ook werd de verbetering

van acht bestaande schoolgebouwen voorbereid (uitvoering zomer 2011). Nieuwe vraagstukken die

zich in 2010 voordeden, betreffen Jenaplanschool de Brug (locatie Bilitonkade) vanwege een

asbestprobleem en de Koningin Beatrixschool, waarvan de huisvesting te wensen over laat.

Samenvattend kunnen we spreken van een jaar met positieve ontwikkelingen voor de huisvesting

van de scholen.

In 2010 is ook een begin gemaakt met de uitvoering van het verbeterplan voor de bedrijfsvoering

van de Stichting. Voorbereidingen zijn getroffen voor meer centrale inkoop (samen met de Willibrord

Stichting) van onder andere computers, digitale schoolborden en schoolmeubilair. Voor de zomer

van 2011 zal de Europese aanbesteding die hiervoor noodzakelijk is, zijn afgerond. Naar verwachting

zal de centrale inkoop over een periode van enkele jaren een besparing van ruim € 1 miljoen

opleveren voor beide Stichtingen. Andere verbeterprojecten betreffen e-facturering bij de financiële

administratie van het bestuursbureau, waardoor er minder fouten zullen worden gemaakt, minder

vertraging zal optreden en het werk straks ook met minder mensen kan worden uitgevoerd.
Binnen de afdeling personeels- en salarisadministratie van het bestuursbureau zijn de taken efficiënter

verdeeld en worden fouten nu systematisch bijgehouden. De eerste resultaten wijzen er op dat het

foutenpercentage aanzienlijk is teruggedrongen.

Al met al is 2010 voor PCOU een redelijk goed jaar geweest. Verbeteringen gaan echter altijd

langzamer dan we wensen en ook nooit zonder tegenslag.

Een grote tegenslag betrof het overlijden op veel te jonge leeftijd van onze bestuurssecretaris

Adri van der Meij, op 12 oktober 2010. Adri was nog maar twee jaar bij ons in functie; hij was een

onderwijsman in hart en nieren die in korte tijd zeer geliefd is geworden. Wij gedenken hem in

dankbaarheid.

Op deze plek willen wij alle ruim 1.000 medewerkers van PCOU bedanken voor hun inzet.

Zij dragen het onderwijs. Ook willen wij alle medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad 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 zij toezicht

hebben gehouden en voor hun wijze raad.

Marja Blom

André de Jong

15 juni 2011
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1.2 De kwaliteit van het onderwijs

De omslag naar opbrengstgericht werken
We werken aan het realiseren van de centrale doelstelling uit het strategisch plan 2009-2012:

goed onderwijs. Ons doel is het verbeteren van de algehele kwaliteit van het onderwijs op onze

scholen en in het bijzonder van de onderwijsresultaten op het gebied van taal, rekenen en lezen.

Goed onderwijs is van het grootste belang voor de (persoonlijke) ontwikkeling van kinderen.

Het biedt hen kansen op het ontplooien van hun talenten, een goede vervolgopleiding, actieve

maatschappelijke betrokkenheid en in hun volwassen leven een plaats op de arbeidsmarkt.

Onderwijs heeft tevens een groot maatschappelijk belang. Het bepaalt mede de ontwikkeling van

de samenleving in zijn geheel en de leefbaarheid ervan. De kans op actieve deelname aan de

samenleving is groter wanneer jongeren hun schoolloopbaan hebben voltooid. Het vermindert

bovendien de kans op werkloosheid en criminaliteit. Onze ambitie is daarom: kwalitatief goed

onderwijs op alle scholen.

In 2010 is de omslag gemaakt naar het opbrengstgericht werken op onze scholen. Het functioneren

van de schoolleiders en de leerkrachten is hierin van cruciaal belang. Als het om de kwaliteit van het

onderwijs gaat, zijn zij een belangrijke en bepalende factor. Zij staan immers in de eerste lijn en

scheppen de voorwaarden voor het leren. Onderzoek toont aan dat onvoldoende onderwijs-

opbrengsten vaak te maken hebben met (onvoldoende) aansturing door de schoolleiding, de

kwaliteit van de lessen en de instructie, het stellen van te lage doelen gecombineerd met

onvoldoende of gebrekkige uitleg van leerstof en/of ineffectief differentiëren. We hebben daarom

veel aandacht besteed aan de bewustwording van de doelstellingen van het onderwijs (wat willen en

moeten we bereiken met de kinderen?), de pedagogisch-didactische vaardigheden, het klassen-

management en de kennis van het onderwijsprogramma. We hebben dat gedaan door middel van

trainingen en studiebijeenkomsten voor schoolleiders, leerkrachten en intern begeleiders, op

schoolniveau aangevuld met specifieke scholing.

Een volgend punt waaraan we hebben gewerkt, is het

goed en volledig registreren van de onderwijs-

Brede School Academie

In augustus 2010 is de Brede School Academie Overvecht van
start gegaan, het resultaat van de samenwerking van elf basis-
scholen (waaronder onze scholen De Schakel en Op Dreef) en
het Gerrit Rietveld College. De school is bedoeld voor talentvolle
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en de eerste klassen van het
voortgezet onderwijs, waarvan de verwachting is dat ze het
HAVO of het VWO kunnen volgen. De lessen op de Brede School
Academie vinden plaats na schooltijd, op twee middagen per
week, soms gedurende meerdere jaren.

Het onderwijsprogramma is als het ware een verlengstuk van
het onderwijs van de deelnemende scholen. Voor de Brede
School Academie is subsidie toegekend op grond van de subsidie-
regeling onderwijstijdverlenging.
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resultaten, het analyseren daarvan en het gebruiken van deze gegevens voor eventuele bijstelling en

sturing op het onderwijsleerproces. Verder hebben we ingezet op het versterken van de onderwijs-

kundige beleidscyclus binnen de Stichting (onder meer door voor iedere school in een jaarplan

doelen en ambities te formuleren) en het volledig voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals het

voor iedere school beschikken over de schoolgids, het schoolplan, zorgplan, veiligheidsplan en het

voldoen aan de onderwijstijd.

Wat is opbrengstgericht werken?
De Onderwijsraad definieert opbrengsten als ‘realisering van datgene wat in kerndoelen, standaarden
en examenprogramma’s is omschreven, zowel in cognitieve zin als wat betreft de ontwikkeling van
sociale vaardigheden’. De Onderwijsraad concentreert zich op de cognitieve vaardigheden en
opbrengsten in termen van taal en rekenen. Opbrengstgericht werken is: ‘een kenmerk van een
school waarin concrete doelstellingen voor leerlingen op basis van de leerlingenpopulatie worden
geformuleerd en waarin alle betrokken partijen er gericht aan werken om de gestelde doelen te
bereiken’. De Inspectie van het Onderwijs richt zich op het ‘doelgericht en systematisch werken aan
maximale leerprestaties voor alle leerlingen’. Scholen die opbrengstgericht werken boeken volgens
de Inspectie over het algemeen betere resultaten en zijn minder vaak zwak of zeer zwak.
We kunnen ons vinden in deze werkdefinities. We zien opbrengstgericht werken als de nood-
zakelijke basishouding van onze schoolleiders en leerkrachten om te willen onderzoeken of de
kwaliteit van het onderwijs voldoende is voor de zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen
uit zijn/haar groep of school.

Activiteiten
Professionalisering schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten
In april vond een tweedaagse studiebijeenkomst voor schoolleiders plaats. Daarnaast zijn er acht

bijeenkomsten geweest van de schoolleiders en het bestuur. Deze hadden deels het karakter van een

vergadering, deels van een studiebijeenkomst. Het centrale thema van de studiebijeenkomsten in

2010 was het verwerven van vaardigheid in het gericht observeren van het opbrengstgericht

handelen van leerkrachten. Hiervoor is een genormeerd observatie-instrument geïntroduceerd,

gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Aan de hand van het instrument

kunnen de schoolleiders het pedagogisch-didactische handelen van de leerkracht meten op

verschillende onderdelen en niveaus. Met behulp van een observatiematrix ontstaat vervolgens een

zogenaamde teamfoto, waarin de kwaliteit van alle leerkrachten en een schoolgemiddelde te zien

zijn. Op Stichtingsniveau is afgesproken om het observatie-instrument in gebruik te nemen en om

aan het einde van het schooljaar 2010 - 2011 op alle scholen een teamfoto te hebben.

De teamfoto’s worden vervolgens verzameld zodat een beeld ontstaat van de goed ontwikkelde en

minder goed ontwikkelde competenties van teams als eenheid en van leerkrachten afzonderlijk.
Op basis van deze informatie wordt met de schoolleiders overlegd over de inhoud van schoolspecifieke

en Stichtingsbrede scholingsplannen. Tevens zal in de komende toetskaartgesprekken aan de orde

komen of er verbanden zijn tussen de teamfoto’s (de competenties van het team en de leerkrachten)

en de opbrengsten van de school.

In oktober zijn alle intern begeleiders, locatiedirecteuren en nieuwbenoemde directeuren tijdens een

studiedag geschoold in het gebruik van het observatie-instrument. Eveneens in oktober vond voor



de gehele Stichting, dat wil zeggen voor alle medewerkers, een kennis- en ontmoetingsdag plaats.

Het doel van de dag was om te werken aan een gemeenschappelijk denk- en werkkader om de

onderwijskwaliteit en de opbrengsten te verbeteren. Naast een groot aantal workshops met

keuzeonderwerpen waren er twee centrale inleidingen. De eerste was van Dr. Kees Vernooij, lector

aan de Hogeschool Edith Stein en deskundige op het gebied van taal- en leesonderwijs. Hij benadrukte

de verantwoordelijkheid van de leerkracht bij opbrengstgericht werken, dat wil zeggen een reflectieve

houding en het vermogen om onderwijsopbrengsten te analyseren. De tweede was van Dr. Hans van

Dael, partner en senior-adviseur bij adviesbureau BMC. Hij besprak het aandeel van leerkrachten in

het leerrendement van leerlingen en scholen. Hij betrok daarbij gegevens van toetsen en verkende

met de deelnemers de mogelijkheden om de resultaten te verbeteren. Naast didactisch vakmanschap

benadrukte hij het belang van persoonlijke overtuiging en betrokkenheid van leerkrachten.

De reeks van scholingsactiviteiten zal in het schooljaar 2011-2012 worden voortgezet met als

afronding opnieuw een scholingsdag voor alle medewerkers in het voorjaar van 2012.

In 2010 zijn zes zogenaamde leerwerkgroepen van schoolleiders gevormd. Op basis van intervisie en

collegiale consultatie ondersteunen de deelnemers elkaar in het opbrengstgericht werken.

Het project Afstemming is een professionaliseringsaanbod voor schoolleiders en intern begeleiders.

Binnen het project gaat het om het aansluiten van het onderwijsaanbod bij de mogelijkheden en

vaardigheden die het kind wél heeft, dit in tegenstelling tot de traditionele gedachte om de

leerlingenzorg te richten op beperkingen van het kind. Het merendeel van de scholen doet - in

verschillende tranches - mee aan het project. In 2011 volgt een eerste evaluatie van de opbrengsten.

Invoering en gebruik schoolvolgsysteem Parnassys
Om opbrengstgericht te werken is het noodzakelijk om de resultaten op school-, groeps- en

leerlingniveau en per vak nauwkeurig te registreren en de ontwikkeling ervan te volgen. In 2010 is

daarom voor geheel PCOU één uniform schoolvolgsysteem ingevoerd: Parnassys. Parnassys heeft

een zogenaamde bovenschoolse module, waardoor het mogelijk wordt om op het niveau van de

Stichting de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit systematisch te monitoren, te analyseren en

waar noodzakelijk bij te sturen. Het systeem heeft een uniforme werkwijze voor het registreren van

gegevens van onderwijsresultaten en voor persoonsgegevens van leerlingen, onderwijstijd, verzuim,

et cetera. De scholen hebben de gegevens van de bestaande systemen overgezet naar Parnassys en

alle toetsgegevens van 2010 ingevoerd. Vanuit de PCOU Academie is daarbij ondersteuning aan de

scholen geboden en heeft scholing plaatsgevonden. De gegevens zijn nu zowel op school- als op

Stichtingsniveau beschikbaar.

Om de effectiviteit van het systeem te benutten is voorts op Stichtingsniveau, in samenspraak met

de intern begeleiders, schoolleiders en de Inspectie van het Onderwijs, een toetskalender ingevoerd.

Deze kalender geeft voor alle scholen de richtlijnen voor de afname van toetsen uit het CITO-

leerlingvolgsysteem. Bovendien zijn er formats voor individuele hulpplannen en groepsplannen.

Van iedere school is nu halfjaarlijks een toetskaart beschikbaar, met daarop een overzicht met

resultaten van de afgenomen toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem volgens de (centrale) toets-

kalender van PCOU. Een belangrijk resultaat in 2010 is dat de toetsgegevens op ieder moment

beschikbaar en opvraagbaar zijn.
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Voorbeeld van een toetskaart van leerjaar 4 van een school

Wat lezen we af uit dit voorbeeld?

• Eerst kijken we naar de kolom met D/E scores. Het percentage D/E scores betreft het aandeel van
laag presterende leerlingen. Als in deze kolom waarden staan hoger dan 25%, dan wijkt deze
school ongunstig af van het landelijk gemiddelde.

• Vervolgens kijken we naar de niveauwaarden en de vaardigheidsscores. Groen en blauw geven
aan dat sprake is van goed en hoog presteren. Alle niveauwaarden lager dan 2,6 vereisen actie,
d.w.z. dat interventies nodig zijn om de prestaties te verbeteren.

• In de scores is een onderliggende logica te duiden. Een hoge score voor woordenschat in
combinatie met een lage score begrijpend lezen zegt iets over de kwaliteit van het laatste onder-
deel. Het omgekeerde, hoge score voor begrijpend lezen en lage score voor woordenschat, ligt
niet voor de hand. Indien het zich zou voordoen vraagt het om nader onderzoek naar de
kwaliteit van de toetsafname en invoer van gegevens.
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Leerjaar 4 n = 20
AVI II (M4) III (E4)

VS niv.w. DE% n = VS niv.w. DE% n =
4,1 3,9 5% 19

DMT II (M4) III (E4)
VS niv.w. DE% n = VS niv.w. DE% n =

K1 59,4 3,0 16% 19
K2 55,6 3,0 16% 19
K3 48,1 3,0 21% 19

K1/2/3 55,0 3,0 16% 19

Rekenen Wiskunde II (M4) III (E4)
VS niv.w. DE% n = VS niv.w. DE% n =
48,2 2,8 16% 19

Begrijpend lezen II (M4) III (E4)
VS niv.w. DE% n = VS niv.w. DE% n =
8,4 2,8 21% 19

Spelling II (M4) III (E4)
VS niv.w. DE% n = VS niv.w. DE% n =
120,0 3,2 21% 19

Woordenschat II (M4) III (E4)
VS niv.w. DE% n = VS niv.w. DE% n =
42,0 2,0 56% 19

Parnassys Niveauwaarde
4,1 - 5,0
3,1 - 4,0
2,1 - 3,0
1,1 - 2,0
0 - 1,0



Versterken onderwijskundige beleidscyclus - jaarplan
In 2010 is de onderwijskundige beleidscyclus van de Stichting op onderdelen verder uitgewerkt.

Alle schoolleiders hebben voor het schooljaar 2010 - 2011 een jaarplan opgesteld, gebaseerd op

het eigen schoolplan en het strategisch plan PCOU, met daarin de voornemens en bijbehorende

activiteiten voor het schooljaar. Als onderdeel van het jaarplan zijn tevens de ambities - in

meerjarenperspectief - opgenomen van de onderwijsresultaten, uitvoering van personeelsbeleid en

uitkomsten van waarderingsonderzoeken. De jaarplannen zijn inhoudelijk beoordeeld, waarna de

schoolleiders een schriftelijke reactie hebben gekregen, met daarin opgenomen een aantal

afspraken. Met de schoolleiders van de scholen waarover zorg om de onderwijskwaliteit bestaat,

is het jaarplan mondeling besproken en zijn vervolgafspraken gemaakt.

De werkwijze met het jaarplan wordt in 2011 voortgezet. De meerderheid van de scholen werkt aan

een nieuw schoolplan voor de periode 2011 - 2015. Hiervoor is op bestuursniveau een format

ontwikkeld.

Onderwijsverbetertrajecten
Eén van de aspecten van het opbrengstgericht werken is dat we het taal- en rekenonderwijs willen

versterken. In dat verband hebben we deelgenomen aan enkele verbetertrajecten:

• In 2010 is het project Taal Centraal, een verbetertraject voor taal en lezen in de Gemeente

Utrecht, afgerond. Twaalf scholen hebben - in verschillende tranches - meegedaan. Het project

heeft in alle tranches tot waarneembare verbetering geleid: de leerlingresultaten zijn verbeterd

en een aantal scholen geeft aan dat het team zich sterker verantwoordelijk voelt voor de

resultaten van alle leerlingen. Een actiepunt dat door de grootste groep scholen wordt genoemd,

is het voortzetten van de doorgaande leerlijn tot en met groep acht.

• De Torenpleinschool heeft deelgenomen aan een landelijk rekenverbetertraject dat met voldoende

resultaat is afgesloten. De Schakel neemt sinds 2010 deel aan een taalverbetertraject van de PO-

Raad en - in verband met het ontwikkelen van een doorgaande rekenlijn - aan een rekenpilot V.V.E.
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Identiteit PCOU

De scholen van PCOU verzorgen onderwijs vanuit de christelijke traditie. De praktische vertaling van deze
traditie naar de dagelijkse onderwijspraktijk stelt de scholen voor vragen. Enerzijds heeft dit te maken met
de leerlingenpopulaties. De scholen zijn pluriforme gemeenschappen en er is geen vanzelfsprekende gedeelde
levensbeschouwelijke traditie. Anderzijds komen vragen op als “Wat betekent onderwijs vanuit de christelijke
traditie en hoe geef je die vorm? Welke waarden zijn gebaseerd op de christelijke traditie? Verschilt de waarde
van solidariteit op een christelijke school van dezelfde waarde op een openbare school?”
In onze missie en visie staat dat onze scholen streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde
waarden en normen, zoals respect en zorgzaamheid en tolerantie in een multiculturele samenleving. Vanuit
de eigen levensbeschouwing wordt de leerlingen aangereikt om de dialoog te voeren met klasgenoten, on-
geacht hun religieuze traditie en achtergrond. De werkgroep identiteit van de Stichting heeft in 2010 - om
de scholen hierbij te ondersteunen - verschillende activiteiten georganiseerd. Onder meer is meegedacht over
de aanschaf van kinderbijbels bij het afscheid van groep acht. Er hebben twee studiemiddagen plaatsgehad,
telkens met zo’n 50 tot 75 deelnemers, waarin gewerkt is aan het vergroten van de vaardigheden om met
collega’s, kinderen en ouders vorm te geven aan de identiteit van de school.

De werkgroep identiteit heeft besloten om de visie op christelijk onderwijs opnieuw te formuleren, daarbij
passende doelstellingen te formuleren en activiteiten te ontwikkelen om de scholen te ondersteunen. Dit wordt
in gedaan samenwerking met de werkgroep identiteit van de Willibrord Stichting en de directies van de
scholen. Voor 2011 en de daaropvolgende jaren zal een werkplan worden opgesteld.



Bereikte resultaten
In deze paragraaf staat de vraag centraal: wat hebben de activiteiten opgeleverd? Daarvoor kijken

we eerst op de standaardmanier naar de scores op de eindtoets CITO. Vervolgens kijken we met

behulp van de eerste Stichtingsbrede overzichten uit Parnassys naar de tussenresultaten van de

scholen. Op basis daarvan zoomen we daarna nog in op de scholen waar in samenspraak met

de schoolleiding verbetertrajecten zijn gestart. We sluiten deze paragraaf af met een doorkijkje naar

de toekomst: waar willen we over enkele jaren zijn met de onderwijskwaliteit van de scholen?

Overzicht eindopbrengsten
De eindopbrengsten van de scholen zijn in 2010, gemeten aan de hand van de eindtoets CITO

(gegevens februari 2011), flink verbeterd. Terwijl we over 2009 (afname februari 2010) een

gemiddelde score gecorrigeerd voor leerlinggewicht van 535 haalden, hadden we in 2010 een score

van 535,5 (afname februari 2011), 0,3 punt boven het landelijke gemiddelde. Daarmee zijn we bijna

terug op het niveau van 2008. Terwijl vorig jaar nog negen van de 26 scholen een onvoldoende

scoorden bij de eindtoets, waren dat er dit jaar zes. Het is overigens voorbarig om de verbetering

van de eindresultaten toe te schrijven aan de toegenomen inspanningen voor het opbrengstgericht

werken, omdat er meer tijd nodig is om de effecten daarvan zichtbaar te maken.

Tabel 1: Overzicht gemiddelde score eindtoets CITO¹

2007 2008 2009 2010

Gemiddelde standaardscore PCOU 534,3 534,3 532,9 534,3

Gemiddelde score gecorrigeerd voor leerlinggewicht PCOU 535,8 536,0 535,0 535,5

Landelijk gemiddelde standaardscore 535,4 535,1 535,4 535,5

Landelijk gemiddelde score gecorrigeerd voor leerlinggewicht 535,2 535,2 535,2 535,2

Toelichting
De standaardscore is een omzetting van het totaal aantal goed beantwoorde vragen op de onderdelen taal,
rekenen/wiskunde en studievaardigheden naar een schaal van 500 tot en met 550.
Bij de score gecorrigeerd voor leerlinggewicht (score LG) is rekening gehouden met de schoolpopulatie, d.w.z.
met de leerlingen aan wie een zogenaamd leerlinggewicht is toegekend. Als aan een leerling een leerlinggewicht is
toegekend, krijgt de school extra middelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan. De Inspectie gebruikt de
score LG voor de beoordeling van de eindresultaten, tenzij minder dan tien leerlingen aan de eindtoets hebben
deelgenomen. Dan wordt de standaardscore gebruikt.

Tabel 2: Oordeel eindresultaten op basis van de normen van de Inspectie

2007 2008 2009 2010

Oordeel Aantal Oordeel Aantal Oordeel Aantal Oordeel Aantal
scholen scholen scholen scholen

Goed 9 Goed 10 Goed 7 Goed 7

Voldoende: 6 Voldoende: 10 Voldoende: 10 Voldoende 13

Onvoldoende 8 Onvoldoende 6 Onvoldoende 9 Onvoldoende 6

Totaal 23 Totaal 26 Totaal 26 Totaal 26
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¹ Gemeten op basis van de scores van de eindtoets CITO in februari van het volgende kalenderjaar.
Voorbeeld: de resultaten 2010 zijn gebaseerd op afname van de eindtoets in februari 2011.



Techniekonderwijs op De Fakkel

Basisschool De Fakkel heeft deelgenomen aan het
project Verbreding Techniek in het basisonderwijs dat
eind 2010 is beëindigd.
Techniek vormt een belangrijk onderdeel van het
dagelijks leven in onze maatschappij. Veel kinderen
krijgen dan ook van huis uit technische talenten en
vaardigheden mee en houden ervan zich op techni-
sche wijze uit te drukken. Anderen lijken daarentegen
een soort faalangst ontwikkeld te hebben voor tech-
niek. We willen op onze school de kinderen op het
gebied van techniek activeren en stimuleren om hun
vaardigheid en kennis te ontwikkelen.

Door te werken aan techniek
• leren de kinderen vanuit verwondering en

bewondering;
• ontwikkelen de kinderen een onderzoekende

houding;
• leren de kinderen gericht en gedetailleerd waar

te nemen;
• leren de kinderen een onderzoek op te zetten,

uit te voeren, te verwerken en te evalueren.

Uitgangspunt is daarbij dat de kinderen zoveel mo-
gelijk zelfstandig dingen ontdekken en op onder-
zoek uitgaan. De leerkracht faciliteert dat.
Om techniek een volwaardige plek in het onderwijs
te geven is materiaal (De Techniek Torens) aange-
schaft waarmee in de klassen kan worden gewerkt.
Dit kan gebeuren binnen de weektaak (waar kinde-
ren zelfstandig aan kunnen werken) of in circuitvorm
gedurende een dagdeel. Ook op andere manieren
besteden we aandacht aan techniek. Zo doet groep
7 elk jaar mee aan de Nationale Wetenschapsquiz
Junior en wordt er bij elk blok creatieve vorming (dat
drie keer per schooljaar op drie achtereenvolgende
vrijdagmiddagen wordt gegeven) een techniekactivi-
teit aangeboden.
Zo wordt techniek een vak waar veel plezier aan te
beleven valt!
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Een overzicht van de resultaten per school over de afgelopen drie jaren is opgenomen in tabel 3.

Door definitiewijzigingen is het niet mogelijk om overzichten over een langere periode op te stellen.

De tabel laat zien dat de eindopbrengsten van jaar tot jaar vrij sterk kunnen wisselen, waardoor

scholen regelmatig van kleur kunnen verschieten. Tot nu toe was dat voor ons regelmatig een

verrassing. Met behulp van Parnassys kunnen we op systematische wijze inzicht opbouwen in de

tussenresultaten van de scholen. Verrassingen kunnen zo worden beperkt en we kunnen proberen

om - met behulp van de tussenresultaten - de onderwijskwaliteit beter en eerder bij te sturen.



Tabel 3: Scores en oordeel eindtoets CITO 2008, 2009 en 2010

Het eerste beeld van de tussenopbrengsten van de scholen
We beoordelen de tussentijdse resultaten, analoog aan de werkwijze van de Inspectie, op basis van

de resultaten op de volgende toetsen: technisch lezen in groep 3 en groep 4, rekenen en wiskunde

in groep 4 en 6 en begrijpend lezen in groep 6. Deze toetsen vertegenwoordigen namelijk

wezenlijke inhouden op cruciale momenten in de basisschoolperiode. In januari 2011 zijn in alle

scholen minimaal de genoemde toetsen afgenomen. Tabel 4 geeft het totaaloverzicht per school.

Gecorrigeerde score + oordeel inspectie
Naam school 2009 2010 2011

Tweede Marnixschool 537,1 537,1 539,0

Torenpleinschool 534,0 532,4 536,2

Koningin Beatrixschool 532,1 532,9 533,3

De Boemerang (Oost) onbk. 534,4 529,0

De Boemerang (West) onbk. 534,2 530,4

De Schakel 533,4 533,4 536,2

Parkschool 536,9 535,9 535,4

Op Dreef 539,0 532,2 537,6

J.W. van de Meeneschool 534,4 531,0 536,4

De Regenboog, Regentesselaan 540,6 538,9 538,6

De Regenboog, Wevelaan 532,8 534,9 532,2

De Piramide, Maasdijkstraat 535,5 533,2 534,2

De Piramide, Bisschopsplein 536,3 536,8 531,8

Van Asch van Wijckschool 536,2 534,1 535,5

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

Jenaplanschool De Brug 536,6 532,3 538,3

De Fakkel 540,0 537,1 542,1

Lukasschool 534,9 532,3 537,3

Maliebaanschool 542,7 539,6 535,8

Da Costabasisschool Kan. Eiland 539,1 534,3 537,4

De Baanbreker 535,9 536,1 535,0

Da Costaschool Hoograven 534,7 538,7 535,5

De Boomgaard 537,3 537,5 535,4

De Krullevaar 532,0 535,4 532,4

Zonnewereld 529,3 533,4 533,0

De Ridderhof 536,9 535,9 534,0

De Oase nvt nvt nvt

goed

voldoende

onvoldoende

De normering voor
de beoordeling
door de Inspectie
2009, 2010 en 2011:

ondergrens 533,8
gemiddelde 535,2
bovengrens 536,6
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Tabel 4: Tussentijdse resultaten technisch lezen, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen
groep 3, 4 en 6 (januari 2011) - volgens normering van de Inspectie

De scholen werkten in het kalenderjaar 2010 voor het eerst met Parnassys en met de (centrale) toetskalender.
Het hele proces verliep nog niet op alle scholen feilloos. Invoerfouten, afwijkende toetsomstandigheden
en softwareproblemen leidden soms tot onjuiste weergave van de resultaten. Daarom mogen de gepresenteerde
cijfers niet zonder de toelichting van de desbetreffende school tot conclusies leiden over de kwaliteit van het
onderwijs van de school.
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onvoldoende

voldoende

leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 6

AVI DMT K1/2 AVI DMT K1/2/3 RW Beg. lezen RW

2010/2011 2010/2011 2010/2011

Inspectienorm VS ?? 21 ?? 49 38 24 73

Tweede Marnixschool 3,4 24,8 3,7 50,0 59,1 41,7 87,9

Torenpleinschool 2,0 21,0 3,5 52,7 52,1 35,1 91,8

Koningin Beatrixschool nb nb 3,8 50,9 52,1 33,4 83,2

De Boemerang (Oost) 1,6 16,8 4,0 60,5 37,5 27,5 76,8

De Boemerang (West) 2,1 21,6 3,2 41,3 46,2 15,2 74,4

De Schakel 1,6 18,9 3,9 57,8 54,8 32,6 85,1

Parkschool 1,5 nb 2,8 55,1 39,1 23,6 78,9

Op Dreef 1,9 20,9 3,1 53,6 33,6 23,1 89,1

J.W. van de Meeneschool 1,8 18,9 2,6 46,0 48,7 28,7 82,6

De Regenboog, Regentesselaan 1,9 28,6 3,7 60,6 77,4 47,0 103,4

De Regenboog, Wevelaan 2,8 28,3 3,2 43,7 67,1 41,9 100,7

De Piramide, Maasdijkstraat 1,9 21,7 3,2 53,7 37,4 25,2 77,4

De Piramide, Bisschopsplein 2,5 20,1 2,9 49,2 51,5 29,5 81,5

Van Asch van Wijckschool 3,3 37,6 2,9 48,3 38,1 31,6 84,7

W.G. van de Hulstschool 3,4 36,1 3,8 53,5 48,2 31,6 84,1

Jenaplanschool De Brug nb 19,0 nb 53,7 61,8 44,8 91,0

De Fakkel nb nb nb 58,1 68,3 32,3 88,4

Lukasschool 2,3 nb 3,0 52,3 43,3 22,7 80,4

Maliebaanschool 2,9 26,1 3,7 70,1 58,9 38,1 91,2

Da Costabasisschool Kan. Eiland 2,2 27,6 3,2 52,4 50,3 25,0 82,1

De Baanbreker 0,4 15,6 3,3 54,8 33,7 80,3

Da Costaschool Hoograven 2,6 nb 3,5 58,1 45,3 37,6 82,1

De Boomgaard 3,2 37,8 3,5 56,5 49,8 36,6 92,6

De Krullevaar 2,4 19,0 3,1 51,3 49,6 31,8 83,4

Zonnewereld 2,8 27,4 3,6 53,5 58,7 29,7 87,1

De Ridderhof 2,1 22,3 2,7 46,2 49,0 25,4 80,1

De Oase 1,6 20,5 3,1 48,0 46,5 nvt nvt

Opmerkingen: * AVI kent alleen niveauwaarde. Voor de overige toetsen wordt
de vaardigheidsscore (VS) vermeld.

* v.w.b. de tussentoets-resultaten geldt de beoordeling van de Inspectie.
* DMT = Drie-Minuten-Test, K = Kaart 1,2 of 3
* AVI = Analyse Van Individualiseringsvormen
* RW = Rekenen en Wiskunde



Op basis van de tussentijdse resultaten kunnen we concluderen dat voor 22 scholen de resultaten op

koers liggen om onze doelstelling (alle scholen minstens voldoende onderwijskwaliteit) te realiseren.

Op basis van deze resultaten en de resultaten op de eindtoets CITO van de afgelopen drie jaar zijn

met zes scholen, de Koningin Beatrixschool, Op Dreef, J.W. van de Meeneschool, De Boemerang-

West, De Krullevaar en De Piramide (locatie Van Maasdijkstraat), afspraken gemaakt over

verbeteracties.

Daarnaast waren op enkele andere scholen, Het Keerpunt, Zonnewereld en De Boemerang-Oost in

voorgaande jaren al verbetertrajecten gestart.

Het Keerpunt
De Inspectie heeft op 21 september een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op Het

Keerpunt. We kunnen met genoegen melden dat de kwaliteit van het onderwijs zodanig is verbeterd

dat de Inspectie het basisarrangement heeft toegekend. Binnen het aspect onderwijsleerproces zijn

alle indicatoren voldoende, de taakgerichte werksfeer is volgens de Inspectie zelfs een sterk punt van

de school. Ook op het gebied van het leerstofaanbod zijn alle indicatoren nu voldoende. Op het

gebied van het begeleiden van leerlingen is voor één onderdeel verdere verbetering nodig.

Zonnewereld
De Inspectie heeft in 2009 de kwaliteit van het onderwijs op de Zonnewereld als zwak beoordeeld.

Vanaf augustus 2009 is een schoolverbeterplan in werking getreden. Op 12 oktober 2010 heeft de
Inspectie een tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De onderwijskwaliteit is in de tussenliggende

periode verbeterd: de onderzochte indicatoren van het didactische handelen, de afstemming en het

leerstofaanbod zijn als voldoende beoordeeld. Ook zijn de tussentijdse resultaten als voldoende

beoordeeld, de eindresultaten echter als onvoldoende. Het planmatig uitvoeren van de leerlingenzorg

moet nog meer structureel worden uitgewerkt. Samengevat is de kwaliteit van het onderwijs op

onderdelen verbeterd, maar heeft nog tekortkomingen. De prestatieafspraak dat de onderwijs-

kwaliteit in juni 2011 weer van voldoende niveau is, blijft gehandhaafd. In het derde kwartaal van

2011 zal opnieuw een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering plaatsvinden.

De Boemerang-Oost
De Inspectie heeft in 2009 de kwaliteit van het onderwijs als zwak beoordeeld. Daarop is een

verbeterplan opgesteld. Er zijn in 2010 nieuwe intern begeleiders en een locatiedirecteur benoemd.

De Inspectie zal in het derde kwartaal van 2011 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

uitvoeren.

Gesprek Inspectie van het Onderwijs
In november 2010 hebben wij een gesprek met de Inspectie gevoerd over de kwaliteit van de scholen.

Vastgesteld is dat de oordelen van het bestuur en van de Inspectie over de kwaliteit van het onderwijs

volledig op elkaar aansluiten. Met uitzondering van de Zonnewereld en De Boemerang-Oost (die een

aangepast toezichtarrangement hebben) is aan alle scholen een basisarrangement toegekend.
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Tabel 5: Tussentijdse resultaten technisch lezen, rekenen wiskunde en begrijpend lezen
groep 3, 4 en 6 (januari 2011) - volgens eigen normeringssystematiek

leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 6

AVI DMT K1/2 AVI DMT K1/2/3 RW Beg. lezen RW

2010/2011 2010/2011 2010/2011

Naam school M M M M M M M

Tweede Marnixschool 3,4 24,8 3,7 50,0 59,1 41,7 87,9

Torenpleinschool 2,0 21,0 3,6 52,7 52,1 35,1 91,8

Koningin Beatrixschool 1,7 nb 3,8 50,9 52,1 33,4 83,2

De Boemerang (Oost) 1,6 16,8 4,0 60,5 37,5 27,5 76,8

De Boemerang (West) 2,1 21,6 3,2 41,3 46,2 15,2 74,4

De Schakel 1,6 18,9 3,9 57,8 54,8 32,6 85,1

Parkschool 1,5 nb 2,8 55,1 39,1 23,6 78,9

Op Dreef 1,9 20,9 3,1 53,6 33,6 23,1 89,1

J.W. van de Meeneschool 1,8 18,9 2,6 46,0 48,7 28,7 82,6

De Regenboog, Regentesselaan 1,9 28,6 3,7 60,6 77,4 47,0 103,4

De Regenboog, Wevelaan 2,8 28,3 3,2 43,7 67,1 41,9 100,7

De Piramide, Maasdijk 1,9 21,7 3,2 53,7 37,4 25,2 77,4

De Piramide, Bisschopsplein 2,5 20,1 2,9 49,2 51,5 29,5 81,5

Van Asch van Wijck 3,3 37,6 2,9 48,3 38,1 31,6 84,7

W.G. van de Hulstschool 3,4 36,1 3,8 53,5 48,2 31,6 84,1

Jenaplanschool De Brug nb 19,0 nb 53,7 61,8 44,8 91,0

De Fakkel nb nb nb 58,1 68,3 32,3 88,4

Lukasschool 2,3 nb 3,0 52,3 43,3 22,7 80,4

Maliebaanschool 2,9 26,1 3,7 70,1 58,9 38,1 91,2

Da Costabasisschool Kan. Eiland 2,2 27,6 3,2 52,4 50,3 25,0 82,1

De Baanbreker 0,4 3,3 nb 54,8 33,7 80,3

Da Costaschool Hoograven 2,6 nb 3,5 58,1 45,3 37,6 82,1

De Boomgaard, Akkrumerraklaan 3,2 37,8 3,5 56,5 49,8 36,6 92,6

De Krullevaar, Keerderberg 2,4 19,0 3,1 51,3 49,6 31,8 83,4

Zonnewereld 2,8 27,4 3,6 53,5 58,7 29,7 87,1

De Ridderhof 2,1 22,3 2,7 46,2 49,0 25,4 80,1

De Oase 1,6 20,5 3,1 48,0 46,5 nvt nvt

uitmuntend

goed

voldoende

onvoldoende

A

B

C

D

E

4,1 - 5,0

3,1 - 4,0

2,1 - 3,0

1,1 - 2,0

0 - 1,0

Niveau Niveauwaarde
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Opmerkingen: * AVI kent alleen niveauwaarde. Voor de overige
toetsen wordt de vaardigheidsscore (VS) vermeld.

* v.w.b. de tussentoets-resultaten geldt in dit overzicht
de systematiek van CITO. Daarbij hanteert Parnassys
bij de vaardigheidsscore corresponderende niveau-
waarde van 0-5,0 (zie AVI-toets). Zie tabel hiernaast.

* DMT = Drie-Minuten-Test, K = Kaart 1,2 of 3
* AVI = Analyse Van Individualiseringsvormen
* RW = Rekenen en Wiskunde



Het perspectief op kwaliteit op langere termijn; een doorkijkje
Het is op twee manieren mogelijk om ons een beeld te vormen van de ontwikkeling van de

eindresultaten op langere termijn. Een dergelijk beeld is natuurlijk met veel onzekerheid omgeven,

zeker omdat we het voor het eerst presenteren. Tegelijkertijd geeft het aan welk potentieel de

analyses van de gegevens uit Parnassys ons bieden. De eerste manier is op basis van tabel 4, waarin

de resultaten van de tussentoetsen (volgens de normen van de Inspectie) zijn opgenomen. Naarmate

we in de hogere leerjaren komen, nemen de rode vakjes af. In leerjaar zes is er voor rekenen geen

enkel rood vakje en voor taal slechts vier, waarbij zij aangetekend dat er voor twee van de

betreffende scholen verbetertrajecten lopen. Dat stemt optimistisch voor de toekomstige

eindresultaten.

Een tweede manier is gebaseerd op onze eigen, meer gedifferentieerde beoordeling van de

toetsresultaten. De Inspectie maakt onderscheid tussen voldoende en onvoldoende, terwijl wij op

basis van eigen analyses onderscheid maken tussen onvoldoende, voldoende, goed en uitmuntend

(we zijn nog in gesprek met de Inspectie over de juiste normen voor deze systematiek). Tabel 5 geeft

het beeld van de tussenresultaten volgens onze eigen systematiek. De tabel laat het zelfde zien als

tabel 4, namelijk de positieve ontwikkeling van de reken- en taalprestaties tussen leerjaar 3 en

leerjaar 6. Tabel 5 is echter per definitie genuanceerder omdat we met vier in plaats van twee

oordelen werken. De tabel laat zien dat het beeld minder robuust positief is dan de ‘groene zee’ van

de oordelen volgens de normen van de Inspectie. Er is werk aan de winkel om het rood in geel om

te zetten en om van gele vakjes groene te maken. En we hebben natuurlijk de ambitie om vaker

uitmuntend te scoren.
Met behulp van de lopende verbetertrajecten en de systematische monitoring van alle toetsresultaten

en waar nodig bijsturing van het beleid van scholen denken we op de goede weg te zijn om op alle

scholen goed onderwijs te realiseren.
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‘Omslag in taal’ Taalportret Lukasschool

In ‘Omslag in taal’ portretteert de Inspectie van het Onderwijs
tien basisscholen in Nederland die hun taalonderwijs met succes
hebben verbeterd. In de portretten komen de scholen zelf aan
het woord. Eén van de scholen is de Lukasschool. Twee onder-
bouwleerkrachten, de intern begeleider en de taalcoördinator
vertellen over hun verbetertraject. De succesfactoren in het
traject:

• Hoge verwachtingen van leerlingen.
• Gericht aanbod voor fonemisch bewustzijn en woordenschat.
• Woordenschatonderwijs (aanvulling op taal- en leesmethode).
• Het aanstellen van een taalcoördinator.
• Planmatig werken (jaar- en weekplanningen).
• Goed inwerken van nieuwe leerkrachten.
• Ondersteuning van leerkrachten in en buiten de klas.

Op www.onderwijsinspectie kunt u het portret en een bijbehorend filmpje vinden
(titel: ‘Meer kansen met een rijke woordenschat’).
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De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Terwijl landelijk 17,5% van de REC 3-scholen in 2010 (zeer) zwak is volgens de Inspectie van het

Onderwijs, wordt de kwaliteit van de drie zml-scholen die tot de Stichting behoren, beoordeeld als

voldoende tot goed. Toch zijn we, mede geïnspireerd door de nieuwe wetgeving die op stapel staat

over de kwaliteit van het speciaal onderwijs, bezig om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

Daarbij volgen we twee sporen. In het speciaal onderwijs worden voor alle leerlingen individuele

ontwikkelingsperspectieven geformuleerd. In het voortgezet speciaal onderwijs werkt men aan

passende doorstroom- of uitstroomprofielen voor leerlingen. Daarnaast wordt gewerkt aan de

ontwikkeling van toetsen van leerresultaten.

Activiteiten en resultaten 2010
De scholen hebben voor alle leerlingen de ontwikkelingsperspectieven en uitstroomprofielen

geformuleerd en hebben onderzocht hoe deze kunnen worden opgenomen in het systeem van de

leerlingenzorg. Er is verder een start gemaakt om de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van

het onderwijs met valide instrumenten te toetsen en te volgen. De scholen hebben voorts een eigen

observatie-instrument ontwikkeld en in gebruik genomen om de handelingsvaardigheden en

competenties van de leerkrachten in kaart te brengen. Het schooljaar 2010 - 2011 geldt als de

proeffase; met ingang van het schooljaar 2011 - 2012 zal het instrument in gebruik worden

genomen om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs.

Door de focus op uitstroomprofielen ontwikkelen de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

zich naar arbeidsgericht onderwijs en voor wie dat mogelijk is ook gecertificeerd vakonderwijs.

Op de Rafaëlschool en de Prinses Wilhelminaschool zijn bijvoorbeeld in 2010 door vijf leerlingen

deelcertificaten behaald. Om dit mogelijk te maken heeft scholing van leerkrachten plaatsgehad en

zijn aanpassingen in de schoolgebouwen gerealiseerd, zoals een kas en groenvoorziening op beide

scholen, een kunstatelier en cateringvoorziening op de Prinses Wilhelminaschool en een ruimte voor

winkeltraining op de Rafaëlschool. Er is in dit verband ook een nauwe samenwerking tussen de zml-

scholen in Utrecht en Amersfoort, de Mytylschool Utrecht en met de scholen voor praktijkonderwijs.

Slotbeschouwing
In het jaar 2010 hebben we belangrijke stappen gezet in de richting van opbrengstgericht werken.

Dat is niet zonder slag of stoot gegaan en daaraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. In

deze beschouwing gaan we daar iets dieper op in.

Om goed opbrengstgericht te kunnen werken is het in de eerste plaats van belang om over een

betrouwbaar en gebruiksvriendelijk schoolvolgsysteem te beschikken waarmee leerkrachten, intern

begeleiders en schoolleiders goed uit de voeten kunnen. Daarnaast moet het bestuur over

voldoende expertise beschikken om de gegevens te kunnen duiden zodat waar nodig interventies

kunnen worden gepleegd. In de praktijk heeft de introductie van het nieuwe schoolvolgsysteem

(Parnassys) heel wat voeten in aarde gehad en we herkennen ons in een aantal bevindingen van een

onderzoek naar de mogelijkheden en bruikbaarheid van leerlingvolgsystemen dat in opdracht van de

PO-raad door het Kohnstamm Instituut is uitgevoerd. Wij citeren uit een samenvatting van de

conclusies van dit onderzoek:

“Met leerlingvolgsystemen is op steeds eenvoudiger wijze informatie te genereren over individuele
leerlingresultaten, gemiddelden per groep, per school en zelfs gemiddelden op bovenschools niveau.
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De interpretatie van deze informatie vergt echter een hoge mate van deskundigheid. Leerkrachten,
intern begeleiders, schooldirecteuren en bovenschools managers zijn in het algemeen geen statistici
en daardoor kunnen de gegevens die met behulp van leerlingvolgsystemen worden opgeleverd,
vaak verkeerd worden geïnterpreteerd. Dat kan leiden tot foutieve conclusies, waarop weer wankele
beleidsmaatregelen worden gebaseerd.
Daarnaast zijn de indicatoren voor het prestatieniveau van leerlingen niet altijd gebaseerd op
transparante rekenmodellen. Daardoor is het voor leerkrachten en ouders niet altijd even
gemakkelijk om de prestaties van individuele leerlingen te evalueren.”

Als de technische randvoorwaarden op orde zijn is het van belang dat opbrengstgericht werken

wordt gedragen door álle lagen in de organisatie en niet wordt gezien als een door de bestuurslaag

geëntameerde ‘jacht op de resultaten’. We denken in de afgelopen jaren voldoende draagvlak te

hebben gevonden onder schoolleiders en intern begeleiders, maar de verantwoordelijkheid voor de

resultaten ligt primair bij de leerkrachten.

We willen dan ook bereiken dat de leerkrachten - als vertrekpunt voor het verbeteren van hun

pedagogisch-didactisch handelen - zijn toegerust en intrinsiek gemotiveerd om toetsgegevens te

verzamelen en te analyseren. Soms vormen werkdruk, onbekendheid met digitale systemen en

afkeer van ‘administratieve last’ een hindernis om in deze ontwikkeling mee te gaan. Maar in de

kern liggen aan de weerstand bij een deel van de leerkrachten ook persoonlijke en fundamentele

opvattingen over de doelen van het onderwijs ten grondslag. Veel leerkrachten ervaren spanning

tussen de nadruk op leerresultaten en de diep gevoelde opdracht om een bijdrage te leveren aan

de brede ontwikkeling van kinderen. Dat laatste is zelfs vaak de belangrijkste drijfveer om in het

onderwijs te werken. Zij vrezen dat de persoonsontwikkeling van kinderen in de verdrukking komt

als teveel tijd in het curriculum wordt besteed aan de kernvakken. Het overheidsbeleid waarin steeds

meer nadruk komt te liggen op output van scholen en de sancties die in het vooruitzicht worden

gesteld als niet aan de normen wordt voldaan, dragen bij aan het gevoel dat er een eenzijdige focus

op meetbare doelen wordt gelegd.

Het is ontegenzeglijk waar dat in scholen waar meer tijd wordt besteed aan de kernvakken, minder

tijd overblijft voor vakgebieden als wereldoriëntatie, kunst, cultuur en sport. We zien op scholen

echter ook dat leerkrachten er steeds beter in slagen om de doelen van die verschillende vakken

met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door lessen drama of muziek (zingen!) te benutten om de

taalvaardigheid van kinderen te verbeteren. En we zien ook dat vorderingen in de kernvakken

kinderen juist weer stimuleren om zich breder te ontwikkelen. Voor wie goed kan lezen en een grote

woordenschat ontwikkelt, gaan werelden open die anders gesloten zouden blijven. Soms, als

kinderen erg grote achterstanden hebben, is het nodig om leertijd uit te breiden, zoals op sommige

scholen gebeurt.

We zijn er trots op dat we in het afgelopen jaar ondanks alle hindernissen die op ons pad kwamen,

dankzij enorme inspanningen in de scholen zo ver zijn gekomen. We beschouwen het als een

belangrijke uitdaging om in de komende jaren het opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling

van kinderen in de brede zin van het woord in alle klaslokalen te laten doordringen. Want daar

gebeurt het!



1.3 Het personeelsbeleid

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

gemotiveerde schoolleiders en leerkrachten maken het verschil. De grootste verbeterpunten op het

gebied van personeelsbeleid zijn het verzuim(beleid) en de kwaliteit van het personeel. Een belangrijke

doelstelling voor 2010 was dan ook de ontwikkeling van nieuw verzuimbeleid, met als onderdeel

daarvan de keuze voor een andere arbodienst. Doelstellingen om de kwaliteit van het personeel te

verbeteren, waren het op orde krijgen van de bekwaamheidsdossiers (ook in het kader van de Wet

BIO), een sluitende gesprekscyclus op alle scholen en in het verlengde daarvan meer aandacht voor

het opleiden van het personeel.

Naast bovengenoemde aandachtspunten 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. Hoewel het verzuimpercentage in 2009 en 2010, in tegenstelling tot de twee jaar ervoor,

rond het landelijk gemiddelde lag, bestond er bij veel schoolleiders ontevredenheid over de aanpak

van het ziekteverzuim. Daarnaast is bekend dat door goed verzuimbeleid het ziekteverzuim 2 à 3%

lager kan uitkomen.

Tabel 6: verzuimcijfers 2007 - 2010

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% n.n.b.

Dit was aanleiding om in 2010 nieuw verzuimbeleid te ontwikkelen en de overstap voor te bereiden

naar een andere arbodienst. In het nieuwe beleid wordt naast verzuim ingezet op verzuimpreventie.

De doelstellingen van dit nieuwe beleid zijn:

• verlaging van het verzuimpercentage;

• verlaging van de kosten voor verzuim;

• leidinggevenden beschikken over stuurinformatie;

• beschikken over een adequaat pakket van middelen om in te zetten voor (de preventie van) verzuim.

Het nieuwe verzuimbeleid (inclusief de keuze voor een nieuwe arbodienst) is tot stand gekomen met

medewerking en instemming van de schoolleiders en de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad.

20 S T I C H T I N G P COU J A A R V E R S L A G 2 0 1 0



Kwaliteit personeel
Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren, hebben we in 2010 ingezet op het op orde krijgen

van de bekwaamheidsdossiers (ook in het kader van de Wet BIO), een sluitende gesprekscyclus en

het opleiden van personeel.

Wet BIO en gesprekscyclus
De Wet BIO (Wet Beroepen in het Onderwijs - 2006) verplicht scholen om randvoorwaarden te

scheppen die er toe leiden dat hun medewerkers zich blijven ontwikkelen en daardoor bekwaam zijn

en bekwaam blijven. In een Algemene Maatregel van Bestuur is het basispakket van bekwaamheden

vastgelegd waaraan iedere beroepsbeoefenaar in het onderwijs dient te voldoen. Daarnaast moet

elke leerkracht een bekwaamheidsdossier bijhouden. Verslaglegging ten behoeve van de

bekwaamheidsdossiers is op alle scholen van PCOU vormgegeven.

Aan de basis van een goede uitvoering van de Wet BIO en de invoering van de functiemix ligt een

sluitende gesprekscyclus. In 2010 hebben de schoolleiders verder gewerkt aan de invoering van de

gesprekscyclus, met uitzondering van de nieuwe schoolleiders die vooral kennismakingsgesprekken

hebben gevoerd. Van de negenentwintig scholen hebben in het afgelopen jaar zeven scholen met

hun volledige personeelsbestand functionerings- en/of POP- en/of beoordelinggesprekken gevoerd.

Op achttien scholen is met minstens 65% van het personeelsbestand een gesprek gevoerd. Op één

school is met 7% van het personeelsbestand een gesprek gevoerd. De schoolleiders krijgen steeds

meer het gevoel op de goede weg te zijn met de gesprekscyclus en zijn tevreden over de wijze

waarop de gebruikte instrumenten dwingen tot reflectie. Ook wordt er bewuster nagedacht over

persoonlijke ontwikkeling en de planning van scholing, zowel voor individuele medewerkers als voor

teams van scholen. Aandachtspunten voor 2011 zijn het ontbreken van een actueel format voor

beoordelingen en het verschil in reflectiemogelijkheden tussen medewerkers onderwijzend en

onderwijsondersteunend personeel.

Opleiden van personeel
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.

In het kader van opbrengstgericht werken zijn er diverse scholingsactiviteiten georganiseerd.

Om de scholen verder toe te rusten voor het opbrengstgerichte werken, hebben 80 schoolleiders,

interne begeleiders (ib-ers) en leidinggevenden een scholing gevolgd. Daarnaast vroeg ook het

invoeren en het analyseren van de toetsgegevens in het schoolvolgsysteem Parnassys aanvullende

kennis en vaardigheden van de schoolleiders en de ib-ers. Daartoe is een reeks trainingen uitgezet

waaraan 48 medewerkers hebben deelgenomen. Tevens hebben alle leerkrachten een scholing (in

teamverband) gevolgd om te leren omgaan met dit systeem. Verder hebben twee bovenschoolse

beleidsmedewerkers de scholing ‘Lezen en duiden van CITO-toetscores’ gevolgd om zo beter

toegerust te zijn om leiding te geven aan het proces van opbrengstgericht werken.

Opbrengstgericht werken vereist een nauwe overeenstemming in de visie op onderwijs tussen de

schoolleider en ib-er. Daartoe worden de schoolleiders en de ib-ers in het project ‘Afstemming’
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aanvullend geschoold. Bij dit project wordt op planmatige wijze gewerkt aan de leerlingenzorg op

hun school en wordt gestreefd naar afstemming binnen de school over de (specifieke) onderwijs-

behoeften van de leerlingen. Dit project is aangeboden door het samenwerkingsverband WSNS, in

nauwe samenwerking met de PCOU Academie. Alle scholen nemen verplicht deel aan dit tweejarige

opleidingstraject. In 2010 is de eerste tranche medewerkers begonnen met de opleiding. Zij zullen

deze in 2011 afronden. De tweede tranche medewerkers zal deze opleiding in 2011 starten en in

2012 afronden.

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

leerkrachten. 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. In 2010 hebben 38 leerkrachten de opleiding tot

mentor gevolgd en vier leerkrachten de opleiding tot ICO. Om in de nabije toekomst de opleiding

tot mentor in eigen beheer uit te kunnen voeren, volgen twee van de ICO’s een aanvullend

opleidingstraject ‘Train de trainer’. Naar verwachting kunnen zij vanaf 2011 intern de

mentorentrainingen verzorgen.

Ook hebben er in 2010, in het kader van professionalisering van de (aankomende) schoolleiders,

diverse scholingsactiviteiten plaatsgevonden. Zo hebben 12 schoolleiders de opleiding

Kanjertraining team De Regenboog

Alle leerkrachten van de beide locaties van basisschool De Regenboog zijn sinds mei 2010 bevoegd kanjerspecialist en
daar zijn ze trots op. Gedurende een aantal gezamenlijke bijeenkomsten zijn de leerkrachten opgeleid tot kanjer-
specialist en sindsdien werkt het team van De Regenboog via de principes van de kanjertraining.
De kanjertraining is een lessenserie die zich richt op
de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen.
Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen
inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze
leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op
te komen, te luisteren naar anderen en conflicten
op een goede manier op te lossen.

Deze volgende afspraken vormen de basis van de
kanjermethode.
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Je bent niet zielig.
• We lachen elkaar niet uit.

Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Hiermee
streven wij een fijn en veilig schoolklimaat na en het stimuleert een positieve sfeer in de groepen op onze school.
De ouders van school zijn tijdens een ouderavond geïnformeerd over de uitgangspunten van de kanjertraining en
hebben deze vernieuwing van ons onderwijs enthousiast begroet.

Meer informatie is te vinden op www.kanjertraining.nl.
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‘Communicatievaardigheden voor leidinggegevenden’ afgerond, zijn drie schoolleiders een

masteropleiding gestart en hebben vijf leidinggevenden een opleiding bij Penta Nova (Academie

voor schoolleiderschap) gevolgd.

Tot slot zijn tien ib-ers met de masteropleiding ‘Intern begeleider’ gestart. Deze in-company-

opleiding is een samenwerkingsproject tussen het Seminarium voor Orthopedagogiek van de

Hogeschool Utrecht, SPO Utrecht en PCOU.

Naast bovenstaande opleidingstrajecten wordt ook op schoolniveau een groot aantal school-

specifieke opleidingen en trainingen gevolgd. Deze worden geïnitieerd door de schoolleiders zelf,

die daar een budget voor hebben in hun begroting.

In september 2010 is gestart met het observeren van alle leerkrachten. Daarvoor is er een uniforme

observatiematrix ontwikkeld. Schoolleiders voeren, samen met een schoolleider van een andere

school, een aantal observaties uit. Op basis van deze observaties kan nauwkeuriger worden

beoordeeld welke teamscholing en/of individuele scholing moet worden ingekocht. Naar

verwachting zullen in juni 2011 alle leerkrachten zijn geobserveerd.

Doel voor 2011 is om de organisatie en/of inkoop van professionaliseringstrajecten verder te

centraliseren. Daarnaast willen we werken aan de koppeling tussen opleidingsbeleid op

schoolniveau, de gesprekscyclus en bekwaamheidsdossiers.

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

activiteiten rondom de verplaatsing van medewerkers. In 2010 is er veel aandacht besteed aan de

criteria voor de mobiliteitskandidaten, zoals goed functioneren en gezond zijn. Daarnaast heeft het

mobiliteitscentrum geprobeerd de mobiliteitsactiviteiten zo veel mogelijk te synchroniseren met de

planning en controlcyclus.

Boventalligheid
Op basis van de begroting 2010 was de boventalligheid voor 2010 berekend op ruim 10 fte (full-

time equivalent); tegelijkertijd waren er ongeveer evenveel vacatures op scholen. Van de boven-

talligen kwam een aantal medewerkers in aanmerking voor FPU. Op 7 april was de omvang van de

boventalligheid 3,1 fte. Voor twee conciërges kon geen structurele andere plek worden gevonden

binnen PCOU. Daarom is aan deze medewerkers een outplacementtraject aangeboden en werd het

dienstverband beëindigd. Eén leerkracht heeft na gesprekken ook voor dit traject gekozen en is

buiten het onderwijs gaan werken. De laatste medewerker waarvoor een plek moest worden

gevonden, is kort voor de zomer alsnog benoemd op één van de groeischolen in Leidsche Rijn.

Vrijwillige mobiliteit
Zeven medewerkers (totale benoemingsomvang 3,7 fte) hebben zich opgegeven voor de vrijwillige

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

één medewerker daadwerkelijk van school veranderd binnen PCOU en hebben twee medewerkers

een baan buiten PCOU gevonden. Komende jaren willen we meer inzetten op vrijwillige mobiliteit

en het werven van personeel vanwege de groei in de regio.



Instroom versus uitstroom

Tabel 7: instroom versus uitstroom van medewerkers in 2010

Functie categorie Instroom aantal Uitstroom aantal
(OP/OOP/DIR) medewerkers medewerkers

DIR 4 3

OOP 29 18

OP 89 62

Stagiaire 2 1

Totaal 124 84

Taakbeleid
In 2010 is het nieuwe taakbeleid vastgesteld en na de zomer ingevoerd op alle scholen.

Daarmee bestaat er één uniforme regeling voor de omrekening van werktijdfactor naar taken.

Door de invoering van dit taakbeleid is het voor iedereen duidelijk welke inzet past bij zijn/haar

werktijdfactor. Zowel voor de medewerkers die overbelast waren als voor de medewerkers die

onvoldoende ingezet werden, betekende het nieuwe taakbeleid een verandering. Naar verwachting

zal er door dit nieuwe taakbeleid minder gebruik gemaakt worden van het compensatieverlof,

waardoor de continuïteit van het onderwijs beter gewaarborgd kan worden.

FUWA PO (Functiewaarderingssysteem primair onderwijs) en de functiemix
Begin 2010 is de laatste hand gelegd aan het nieuwe functieboek PCOU. Daarmee was er voor alle

medewerkers een compacte nieuwe FUWA-gewaardeerde functiebeschrijving. Die functies zijn

vervolgens toegekend aan medewerkers op grond van de aan hen opgedragen taken. Bij de interne

bezwarencommissie FUWA zijn zeven bezwaren binnengekomen, waarvan er drie ongegrond waren,

twee zijn afgewezen. Twee bezwaren hebben geleid tot het toekennen van een andere functie. We

hebben ervoor gekozen om de functie van interne begeleider (ib-er), die (op grotere scholen) vaak

geen lesgevende taken verricht, te beschrijven als onderwijsondersteunende functie op twee niveaus

(schaal 9 en 10). Bij de totstandkoming van het nieuwe functieboek is speciale aandacht besteed

aan de nieuwe functies (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) van seniorleraar, een functie die

de differentiatie binnen het vak van leraar mogelijk maakt en noodzakelijk is om het

loopbaanperspectief voor leerkrachten vorm te geven.

Bij het toewijzen van de nieuwe functies met ingang van 1 augustus 2010, werd ook de eerste stap

gezet in het invoeren van de functiemix. Aan alle leerkrachten die meer dan 50% lesgeven en

daarnaast seniortaken vervullen, is de functie van seniorleraar toegewezen, mits zij functioneren op

HBO+-niveau. Daarmee is het verplichte functiemix-percentage voor bevorderingen ruimschoots

gehaald. We hebben een Stichtingsbreed overzicht gemaakt met het verplichte aantal bevorderingen

in het kader van de functiemix per school voor de komende jaren. Het voornemen voor 2011 is om

ook voor het reguliere basisonderwijs de LC-functie vorm te geven.

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
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DIR = directie
OP = onderwijzend personeel

OOP = onderwijsondersteunend personeel



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 8 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 zijn er twee medewerkers boven de 65 jaar werkzaam. Over vijf jaar zal naar verwachting het

percentage van de leeftijdsgroepgroep 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 2011.

Tabel 8: Leeftijdsopbouw personeel PCOU

Man Vrouw Totaal

<25 6 61 67

26-35 19 264 283

36-45 26 157 183

46-50 22 97 119

51-55 42 114 156

56-60 32 66 98

61 5 22 27

62 2 8 10

63 2 2 4

64 4 4 8

>66 2 2

Totaal: 160 797 957

Conclusie 2010 en voornemens 2011
De doelstellingen voor 2010 waren het ontwikkelen van nieuw verzuimbeleid (inclusief een andere

arbodienst), het voldoen aan de Wet BIO, het realiseren van een sluitende gesprekscyclus op alle

scholen, meer aandacht voor het opleiden van het personeel, verdere ontwikkeling van het

mobiliteitsbeleid, invoering van het taakbeleid, voldoen aan de eisen van FUWA PO en het behalen

van de doelstellingen van de functiemix.

We hebben, samen met een werkgroep (bestaande uit schoolleiders, leden van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad, een beleidsmedewerker en het hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie

van het bestuursbureau), nieuw verzuimbeleid ontwikkeld voor zowel de Stichting PCOU als voor

de Willibrord Stichting. Onderdeel hiervan is de overstap naar een andere arbodienst. De nieuwe

arbodienst is geselecteerd in 2010 en is gestart per 1 maart 2011. Voornemen voor 2011 is om het

nieuwe verzuimbeleid uit te werken, zodat we op termijn een verlaging van het verzuimpercentage

kunnen realiseren.

Verslaglegging ten behoeve van de bekwaamheidsdossiers is op alle scholen van PCOU vormgegeven.

De gesprekscyclus is nog niet op alle scholen op orde. Wel zijn er op alle 29 scholen gesprekken
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Prinses Máxima bezoekt Lombok

De kinderen van de Parkschool wisten niet wat ze zagen toen ze op vrijdag 23 april Prinses Máxima voorbij zagen
lopen. Toen de prinses voorbijkwam tijdens een geheimgehouden bezoek aan Lombok, herkenden leerlingen haar en
begonnen ze spontaan te roepen en te juichen. Tijdens haar bezoek reikte de Prinses cheques uit voor een tweetal
buurtprojecten. Eén ervan is een activiteiten- en ontmoetingsdag voor kinderen, ouders en buren, bedacht door
Annet Baart, directeur van de Parkschool en een buurtbewoonster.
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gevoerd, waarvan er op drie scholen met name sprake was van kennismakingsgesprekken. Zeven

van de 29 scholen hebben met hun volledige personeelsbestand functionerings-, persoonlijke

ontwikkelings- of beoordelinggesprekken gevoerd. Op 18 scholen is met minstens 65% van het

personeelsbestand een functionerings-, persoonlijke ontwikkelings- of beoordelinggesprek gevoerd

en op één school met slechts 7% van het personeelsbestand. Aandachtspunten voor 2011 zijn het

verder op orde brengen van de gesprekscyclus, het ontwikkelen van een actueel format voor

beoordelingen en het verschil in reflectiemogelijkheden tussen medewerkers onderwijzend en

onderwijsondersteunend personeel.

Zowel op Stichtingsniveau als op schoolniveau hebben er diverse opleidingstrajecten en nascholings-

trajecten plaatsgevonden. Doel voor 2011 is om opleidingen nog meer in gecoördineerd verband in

te kopen of te organiseren. Daarnaast willen we opleidingsbeleid op schoolniveau nog meer

koppelen aan de uitkomsten van de observaties, de gesprekscyclus en de bekwaamheidsdossiers.

Vanwege boventalligheid hebben er in 2010 enkele overplaatsingen binnen de Stichting plaats-

gevonden en een aantal medewerkers heeft een baan buiten de Stichting gevonden. De vrijwillige

mobiliteit binnen de Stichting is helaas nog niet op gang gekomen; in 2010 heeft er één

medewerker gebruik van gemaakt. Hier willen we in 2011 dan ook op inzetten.

Verder hebben we in 2010 het taakbeleid ingevoerd en hebben alle medewerkers een nieuwe

FUWA-gewaardeerde functie gekregen. De verplichte percentages voor de functiemix zijn op alle

scholen en ook op Stichtingsniveau gehaald. Daarnaast hebben we ook de doelformaties (volgens

de verplichtingen in het kader van de functiemix) in beeld gebracht. Voor de komende jaren streven

we naar een beleidsrijke invoering van de functiemix.

Een aandachtspunt voor de langere termijn is de vergrijzing in combinatie met de doorgaande

bevolkingsgroei. Dit vraagt om ouderenbeleid en strategische personeelsplanning. In 2011 willen we

beleid gaan ontwikkelen op dit terrein.
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1.4 Huisvesting

Inleiding
Een belangrijke doelstelling in 2010 was, evenals in 2009, om samen met de Gemeente de uitvoering

van het Masterplan primair onderwijs (hierna het Masterplan) op koers te houden. Voor 2010 was

de oplevering van De Schakel voorzien. Daarnaast heeft de Gemeente, in het kader van het crisispakket

van het (vorige) kabinet, ingezet op versnelde uitvoering van een aantal projecten uit het Masterplan.

De PCOU-scholen die hiervoor in aanmerking kwamen zijn scholen waarvoor aanbesteding voor

eind 2011 kan worden gerealiseerd. Dit zijn Op Dreef, de J.W. van de Meeneschool, De Fakkel,

Da Costabasisschool Hoograven, de gymzaal van De Piramide en afdelingen VSO (Voortgezet

Speciaal Onderwijs) van de Prinses Wilhelminaschool en de Rafaëlschool.

Een ander doel voor 2010 was om zoveel mogelijk bestaande schoolgebouwen functioneel

en technisch te verbeteren. Het ging hierbij met name om scholen die niet zijn opgenomen in het

Masterplan maar wel aan onderwijskundige vernieuwing en bouwkundige renovatie toe zijn.

Daarnaast vroegen enkele dringende huisvestingsproblemen, die in 2009 niet tot oplossing zijn

gebracht, om aandacht: de klimaatproblemen in De Zonnewereld en het ruimtegebrek in de

Maliebaanschool en De Boomgaard.

Aanvullend is in 2010 een nieuwe school in de Leidsche Rijn opgericht, De Oase. De school is,

vooruitlopend op nieuwbouw, gestart in tijdelijke huisvesting in de wijk ’t Zand.

Activiteiten en resultaten

Masterplan primair onderwijs
In 2010 werd de nieuwbouw van De Schakel als eerste in een reeks van nieuw te bouwen

Masterplanscholen opgeleverd. Het is een mooi gebouw geworden met een ouder-kindlokaal en een

schitterend schoolplein. Voor de Da Costabasisschool Hoograven vond besluitvorming plaats over

het programma van eisen en werd middels een Europese aanbesteding een architect geselecteerd.

Het accent van de overige Masterplanscholen lag voornamelijk op de planvorming. Opvallend daarbij

is dat de J.W. van de Meeneschool op innovatieve wijze wordt aanbesteed (Design & Build) en op

modulaire wijze zal worden gebouwd, een experiment voor Utrecht. Voordeel van modulaire bouw

is dat een betere prijs/kwaliteitverhouding kan worden behaald, de bouw veel georganiseerder en

sneller verloopt en goedkoper is. De school zal, na sloop van de bestaande school in de

zomervakantie van 2011 in circa acht weken, opgebouwd worden op de oorspronkelijke plaats van

de school. Een ander voordeel van deze wijze van bouwen is dat er nauwelijks een beroep op

tijdelijke huisvesting hoeft te worden gedaan.

Ook bijzonder is dat SPO Utrecht en PCOU hun drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

de Herderschêeschool, de Rafaëlschool en de Prinses Wilhelminaschool in een nieuw gebouw zullen

huisvesten.

Met uitzondering van de plannen voor De Fakkel en de Da Costabasisschool Kanaleneiland lagen

we eind 2010 goed op koers met het Masterplan. We verwachten dat in september 2011 de

J.W. van de Meeneschool zal worden opgeleverd. De Da Costabasisschool Hoograven volgt in 2012,

in 2013 gevolgd door Op Dreef en de nieuwe gezamenlijke VSO-school van SPO Utrecht en PCOU.
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Begin 2011 is de situatie rond de Da Costabasisschool Kanaleneiland vlot getrokken. Volgens de

meest recente planning zal de nieuwe sterrenschool, waarin de Da Costabasisschool Kanaleneiland

gaat participeren, in 2015 de deuren openen. De situatie rond De Fakkel is op dit moment nog het

minst duidelijk. Als de plannen doorgaan, zal de nieuwbouw niet voor 2015 gereed zijn.

Verbetering bestaande schoolgebouwen
Met behulp van gemeentelijke subsidies zijn in 2010 de schoolgebouwen van Jenaplanschool

De Brug (locatie Laan van Nieuw Guinea) en De Boemerang opgeknapt. De gebouwen zijn technisch

en functioneel weer eigentijds en hebben een frisse uitstraling gekregen.

Tevens is geprofiteerd van de extra middelen die het kabinet ter beschikking heeft gesteld voor

verbetering van het binnenklimaat. Er zijn in 2009 voor tien scholen aanvragen ingediend en in

februari 2010 werd bekend dat voor deze scholen een bedrag van totaal € 0,25 miljoen is toegekend.

Voor onderwijskundige vernieuwing en het onderhoud van de buitenkant van de schoolgebouwen,

stelde de Gemeente Utrecht in 2010 ruim € 0,7 miljoen aan subsidies ter beschikking.

Ook investeerde de Stichting in 2010 ruim € 0,5 miljoen uit eigen middelen voor verbetering van

bestaande schoolgebouwen. Naast Jenaplanschool De Brug en De Boemerang profiteerden de

2e Marnixschool, de Van Asch van Wijckschool, De Piramide vestiging Bisschopsplein, de W.G. van

de Hulstschool, de Torenpleinschool, de Parkschool, Het Keerpunt en de Taalschool Het Mozaïek

hiervan. In de vakanties van 2011 zullen de werkzaamheden hiervoor plaatsvinden. De projecten

dienen voor het vervallen van de deadline voor de subsidie binnenklimaat en energie-efficiency

(september 2011) gereed te zijn.

De oorspronkelijke investeringsplannen lagen op een veel hoger niveau. Begin 2010 werd echter

duidelijk dat de liquiditeit van de Stichting onvoldoende was om alle projecten in 2010 uit te voeren.

Een vooruitberekening bij ongewijzigd beleid maakte duidelijk dat pas rond 2015 de Stichting weer

over voldoende liquide middelen zou beschikken. Deze analyse leidde allereerst, in overleg met de
schoolleiders, tot een heroverweging van het bestaande meerjarenonderhoudsplan en het meerjaren-

investeringsprogramma. Dat kostte echter tijd. Om te voorkomen dat ondertussen allerlei verplichtingen

werden aangegaan, die de liquiditeit verder zouden verzwakken, werd een investeringsstop

ingevoerd. Voorts werd aan de Gemeente gemeld dat we de subsidies, gegeven de problemen, niet

zonder meer konden aanvaarden. De gemeente bood toen de mogelijkheid tot het renteloos

voorschieten van middelen.

Oude problematiek
In 2010 is er hard gewerkt aan de oplossing van een drietal problemen uit voorafgaande jaren.

Door zeer voortvarend optreden van de gemeentelijke projectleider is de problematiek van het

binnenklimaat bij de Zonnewereld definitief opgelost. Een doorbraak daarbij is geweest dat

het binnenklimaat drie maanden lang dag en nacht is gemeten op koolstofdioxide, stikstofoxiden

en op de temperatuur.

De lokalennood van De Boomgaard kon uiteindelijk op eenvoudige wijze worden opgelost door de

huur van extra lokalen van de kinderopvang-aanbieder SKON, die vlakbij de Langerakbaan ruimte

over had. Ook voor de Maliebaanschool, waar sprake was van ruimteproblematiek, gloorde er in
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2010 licht aan het eind van de tunnel. Het Utrechts Stedelijk Gymnasium heeft eind 2010 het

gebouw aan de Homeruslaan verlaten. Per 1 april 2011 zijn na een beperkte verbouwing circa 80

(vier groepen) van de 330 leerlingen van de Maliebaanschool naar de Homeruslaan verhuisd.

De verdere renovatie van het gebouw zal in fasen verlopen.

Nieuwe problematiek
Bij de uitvoering van de verbetering van Jenaplanschool De Brug (locatie Billitonkade) werd eind juli

asbest aangetroffen. De betrokken delen van de school werden direct afgesloten. Daarna ontstond

er een lange discussie met de Gemeente over de vraag of en zo ja hoe het probleem kon worden

opgelost. Een tijd lang zag het er naar uit dat de Gemeente de lokalencapaciteit die verloren was

gegaan, niet wilde herstellen, hoewel men eerder toestemming had gegeven voor renovatie.

De gemeente stelde dat uit de prognoses van de gemeente bleek dat de school minder leerlingen

had dan de aantallen die de school hanteerde en dat daarom de capaciteit die verloren was gegaan,

niet hersteld hoefde te worden. Pas toen bleek dat de school in 2010 al meer leerlingen had dan de

school volgens de prognoses in 2025 zou hebben, ging de Gemeente overstag en mocht er worden

overgegaan tot sanering. In april 2011 is met de Gemeente afgesproken dat we na verwijdering van

het asbest de oorspronkelijke plannen zullen uitvoeren.

Uiteindelijk is er een vertraging van een half jaar opgelopen. De asbestproblematiek heeft ertoe

geleid dat er nu met spoed een volledige inventarisatie bij alle scholen plaatsvindt, die gebouwd zijn

voor 1993. De resultaten daarvan zullen voor de zomer van 2011 beschikbaar komen.

In 2010 is ook duidelijk geworden dat de huisvesting van de Koningin Beatrixschool in De Meern

veel te wensen overlaat. Eigenlijk had deze school in het Masterplan opgenomen moeten worden.

Voor de school worden in het kader van het voorzieningenprogramma aangevraagd een

(gebouwelijke) subsidie voor onderwijskundige vernieuwing, subsidie voor onderhoud van de

buitenkant van het gebouw en vervangende nieuwbouw. De gemeente zal zich hierover in 2011

uitspreken.

Kosten
De eigen investeringskosten in 2010 bedroegen ruim € 0,5 miljoen, met name voor De Boemerang

en Jenaplanschool De Brug. De totale kosten voor preventief onderhoud bedroegen in 2010 bijna

€24 duizend, met name voor De Boemerang en Jenaplanschool De Brug. De kosten lijken in
verhouding tot het aantal projecten laag. Dit heeft te maken met de fase van planvorming waarin de

meeste projecten zich bevinden en de investeringsstop die medio 2010 is ingesteld.

Conclusie
Al met al was 2010 een positief jaar voor de huisvesting van de PCOU-scholen vanwege de

nieuwbouw van De Schakel, de oplossing van de problemen bij de Zonnewereld, De Boomgaard en

de Maliebaanschool en het concrete perspectief voor acht scholen dat nieuwe adequate huisvesting

nabij is. Ook wordt gewerkt aan verbetering van nog eens acht bestaande schoolgebouwen.

Een tegenvaller was de vondst van asbest in Jenaplanschool De Brug en de constatering dat de

huisvesting van de Koningin Beatrixschool onder de maat is. Van de 29 scholen beschikken eind

2010 17 scholen over adequate huisvesting, waarvan twee in degelijke tijdelijke huisvesting. Eind

2015 zullen vermoedelijk 26 van de 29 scholen over redelijke tot adequate huisvesting beschikken.



Lessen
De versnelling van de uitvoering van het Masterplan primair onderwijs en de verbetering van

bestaande schoolgebouwen in combinatie met de subsidie binnenklimaat en energie-efficiency, had

een grote hoeveelheid werkzaamheden voor de afdeling Huisvesting van het bestuursbureau tot

gevolg. De omvang van de werkzaamheden zal ook in 2011 en 2012 aanhouden en mogelijk nog in

2013. Uitbreiding van de capaciteit is van de afdeling is ontoereikend gebleken. Dit vraagt om

herbezinning op taken en capaciteiten van de afdeling. Enerzijds om de dienstverlening aan de

scholen te verbeteren, anderzijds om de werkdruk op de afdeling beheersbaar te maken en te

houden. Hierbij zijn aan de orde een kritische beoordeling van het bouwheerschap en heroverweging

van onze eigen rol, meer stroomlijning van interne procedures en planning, meer tussentijdse

toetsing en kwaliteitschecks en betere communicatie daarover naar de scholen. In 2011 zal dit

verder worden uitgewerkt.
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Internationale Kopklas

De Internationale Kopklas, een stedelijke voorziening
die bij PCOU is ondergebracht, is een extra jaar basis-
onderwijs 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 score (gecorrigeerd voor
leerlinggewicht) van de CITO-eindtoets van de Inter-
nationale Kopklas is 541,2 (gegevens februari 2011)
en ligt daarmee ruimschoots boven het landelijke
gemiddelde.

Start De Oase

Na de vakantie is onze nieuwe school, De Oase, in de
wijk ‘t Zand, van start gegaan. De school is begonnen
met drie groepen en telde op 1 oktober ruim 50 kin-
deren. Er is sprake van tijdelijke huisvesting, overigens
een mooi gebouw dat goed voldoet. Het onderwijs-
concept zal zich gaandeweg ontwikkelen: de school
zal zich richten op goede opbrengsten met ruime
aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van de
kinderen.
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1.5 Financiën

Inleiding
Voor 2010 streefden we voor wat betreft de financiën en het financiële beheer het volgende na:

• Het realiseren van een exploitatieoverschot van bijna € 0,38 miljoen.

• Het verder verbeteren van het financiële beheer op basis van de management letter 2009 en het

verbeterplan.

• In meerjarig perspectief een zodanige liquiditeits- en solvabiliteitsontwikkeling nastreven, dat vol-

daan wordt aan de normen van de Commissie Don (2009), die door het kabinet zijn overgenomen.

Exploitatieresultaat

Activiteiten
De Raad van Toezicht heeft voor het jaar 2010 een begroting vastgesteld met een positief exploitatie-

saldo van bijna € 0,38 miljoen. In de exploitatiebegroting zat wel een financieel risico in verband

met achterblijvende onderwijsresultaten op een aantal scholen (Het Keerpunt, Zonnewereld)

waardoor mogelijk extra (niet begrote) formatie noodzakelijk zou zijn.

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 en mei met alle schoolleiders gesprekken gevoerd om te bezien of de begroting voor

2010 moest worden herzien als gevolg van onvermijdelijke tegenvallers.

Tevens hebben de scholen in die periode, op basis van de aanmeldingen van leerlingen en

inschattingen daarvan, een eerste begroting voor 2011 opgesteld. Voor wat betreft de exploitatie-

rekening is het uiteindelijke doel dat elke school in de toekomst ‘zijn eigen broek ophoudt’.

Dat houdt in dat een school elk jaar een sluitende begroting opstelt en ervoor zorg draagt dat alle

uitgaven en ontvangsten binnen die begroting blijven. Eventuele tegenvallers dienen in principe

binnen hetzelfde jaar (of als het niet anders kan in latere jaren) te worden opgevangen.

Deze situatie was voor de helft van de scholen (14 van de 28) van toepassing. De tekorten van de

andere 14 scholen worden opgevangen door scholen die een overschot op de exploitatie hebben.

Toestemming voor het doen van uitgaven voor het resterende gedeelde van het jaar werd alleen

verleend als, op basis van de meest actuele inschattingen van leerlingenaantallen en de daarbij

passende personeelsformatie, binnen de gemaakte afspraken zicht bestond op een sluitende

exploitatie in meerjarenperspectief. Veertien scholen dienden nog maatregelen te nemen om in

meerjarenperspectief een sluitende exploitatie te krijgen.

De resultaten van deze voorjaarsgesprekken zijn vastgelegd in de voorjaarsnota, die zowel een beeld

geeft van de begrotingsuitvoering 2010 als een eerste beeld van de begroting 2011. Het grote

voordeel van deze werkwijze is dat de opstelling van de begroting 2011 in het najaar nu beperkt kan

blijven tot een actualisering van het begrotingsbeeld op basis van nieuwe informatie over de

begrotingsuitvoering 2010 en de leerlingenaantallen per 1 oktober 2010.



Resultaat op Stichtingsniveau
Het exploitatieresultaat van de Stichting bedraagt € 422 duizend (zie tabel 9). Hierbij dient te worden

aangetekend dat in dit resultaat voor € 20 duizend aan lasten betreffende Flex BAPO is opgenomen,

welke via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve Flex BAPO zullen worden

gebracht. Daarom is in de middelste kolom van tabel 9 ook het resultaat vòòr stelselwijziging

opgenomen, zodat het resultaat direct vergelijkbaar is met de begrotingscijfers. Wat opvalt, is dat er

geen grote verschillen zijn tussen de ingediende begroting en de uiteindelijke realisatie, ook niet na

correctie voor de Flex BAPO. Tevens dient te worden opgemerkt dat in de begroting rekening is

gehouden met een ten laste van de scholen gebrachte dotatie aan de voorziening Flex BAPO voor

een bedrag van rond de € 400 duizend.

Tabel 9: Overzicht financiële resultaten op Stichtingsniveau

Exploitatierekening 2010 Goedgekeurde
Exploitatierekening voor stelselwijziging begroting
2010 in €€1.000 in €€1.000 in €€1.000 

Baten
Rijksbijdragen 47.094 47.094 45.842
Overige subsidies en bijdragen 1.910 1.910 1.985
Overige baten 2.107 2.107 1.866
Totaal baten 51.111 51.111 49.693

Lasten
Personeelslasten 41.741 41.638 40.966
Afschrijvingen 888 888 1.004
Huisvestingslasten 2.764 2.764 2.833
Overige lasten 5.400 5.400 4.592
Taakstelling -13
Totaal lasten 50.792 50.690 49.383

Saldo baten/lasten 319 421 310
Financiële baten/lasten 103 103 69
Exploitatiesaldo 422 524 379

Resultaatbestemming
Algemene reserve 338
Bestemmingsreserve privaat 84
Resultaat 422

Herschikking middelen:
Algemene reserve 103
Bestemmingsreserve publiek (Flex PABO) -103
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Stelselwijziging voorziening Flex BAPO

De Minister van OCW heeft besloten dat het vanaf 1 januari 2010 niet meer is toegestaan om een voorziening
te treffen voor opgebouwde rechten uit hoofde van de Flex BAPO. Het standpunt van de Minister was dat in
de lumpsum vergoeding een bijdrage is opgenomen voor de kosten van Flex BAPO. De tot 31 december 2009
opgebouwde voorziening Flex BAPO ad € 680 duizend is per 1 januari 2010 als bestemmingsreserve toe-
gevoegd aan het eigen vermogen. Het in 2010 uitgekeerde bedrag ad € 20 duizend is via de exploitatie-
rekening ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve. 



In tabel 10 wordt hetzelfde exploitatieresultaat gepresenteerd, maar dan uitgesplitst naar de scholen van

de Stichting. Om afwijkingen te begrijpen tussen de begrotings- en realisatiecijfers staan er in principe

twee wegen open. In de eerste plaats kunnen we op basis van tabel 9 de afwijkingen per lasten- en

batencategorie beschrijven. In de tweede plaats kunnen we de afwijkingen per school centraal stellen.

In de planning & control cyclus sturen we vooral op de afgesproken saldi, omdat we daarover met de

schoolleiders afspraken hebben gemaakt. Daarom zullen we hier in eerste instantie ook focussen op de

schoolbegrotingen. De verschillen in kosten- en batensoorten zijn daar dan weer de resultante van. 

Tabel 10: Resultaten 2010 ten opzichte van de begroting 2010 per school

Begroting Werkelijk Verschil
2010 2010 Verschil in % t.o.v.

School in €€1.000 in €€1.000 in €€1.000 baten
Koningin Emmaschool 75 74 - 1 0%
2e Marnixschool 14 22 8 1%
Torenpleinschool 11 - 23 - 34 - 4%
Koningin Beatrixschool - 72 - 50 21 2%
Prinses Wilhelminaschool 174 579 406 9%
Het Keerpunt - 34 - 29 5 0%
De Boemerang - 146 - 71 75 4%
De Schakel 9 73 64 5%
Parkschool 37 1 - 36 - 3%
Op Dreef 44 83 39 2%
J.W. v.d. Meeneschool - 48 - 38 10 1%
De Regenboog - 123 - 107 16 1%
De Piramide Maasdijkstraat 4 49 46 3%
De Piramide Bisschopsplein - 39 - 14 26 3%
Van Asch van Wijckschool 39 65 26 2%
Jenaplanschool De Brug - 18 19 36 4%
De Fakkel 0 38 38 4%
Lukasschool (incl. Da Costabasisschool Kanaleneiland) 125 305 180 3%
Maliebaanschool - 114 - 114 - 9%
De Baanbreker - 23 - 44 - 22 - 3%
Da Costabasisschool Hoograven 6 - 2 -8 - 1%
De Boomgaard 46 - 98 - 144 - 5%
De Krullevaar 39 - 138 - 176 - 10%
W.G. van de Hulstschool - 40 0 40 4%
Rafaëlschool 59 164 105 3%
De Ridderhof 43 167 123 5%
Zonnewereld - 172 - 315 - 143 - 11%
De Oase - 59 11 69 29%
Samenwerkingsverband 198 132 - 66 - 4%
Onverdeeld 100 - 100 n.v.t.
Totaal scholen 250 738 488 1%
Stichting PCOU - 264 - 480 - 216 - 13%
Bovenschoolse exploitatie inclusief PCOU Academie 438 155 -283 - 23%
Reorganisatie - 74 - 74 0 n.v.t.
Subtotaal 99 - 399 - 499 - 17%
Stichting Steunfonds PCOU 30 83 53 n.v.t.
Totaal 379 422 42 0%
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Uit tabel 10 blijkt dat 19 scholen er in het afgelopen jaar in geslaagd zijn om meer over te houden

dan de met hen afgesproken taakstellende saldi. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat de

begrote dotatie aan de voorziening Flex BAPO weggevallen is. Ten opzichte van 2009 is dat een

verbetering van zeven scholen. Met name de Prinses Wilhelminaschool, Lukasschool, Rafaëlschool en

De Ridderhof hebben gezamenlijk ruim € 800 duizend meer overgehouden. Daar tegenover staat
dat met name de Maliebaanschool, De Boomgaard, De Krullevaar en de Zonnewereld het afgesproken

taakstellende saldo met bijna € 600 duizend overschreden hebben. Ook de saldi van de Stichting -

sexploitatie en de bovenschoolse exploitatie waren fors lager dan waar bij de begroting vanuit

gegaan is.

Bij de Maliebaanschool zijn als gevolg van de huisvestingsperikelen vlak voor de zomer zoveel

leerlingen vertrokken dat achteraf een groep minder geformeerd had kunnen worden. Als gevolg

van een verkeerde leerlingprognose is op De Boomgaard te veel personeel ingezet. Bij De Krullevaar

had de vorige directie een begroting opgesteld waarvan achteraf geconstateerd moet worden dat

deze niet te realiseren was vanwege het feit dat een deel van de begrote personeelsformatie niet

volledig was. Bij de Zonnewereld zorgden met name de kosten voor interim personeel ervoor dat het

begrote saldo niet gerealiseerd werd. Het is in 2010 niet gelukt om op de reguliere wijze een goede

schoolleider aan te trekken. Conclusie is dat de overschrijdingen van de schoolbegrotingen in sterke

mate een onvermijdelijk karakter hadden, dan wel voortvloeiden uit beleidskeuzes om de kwaliteit

van de betrokken scholen te verbeteren of niet te schaden. De overschrijdingen vertaalden zich in

extra personeelslasten. 

Het begrote saldo van de Stichting is niet gerealiseerd omdat in 2010 duidelijk is geworden dat we

door het te laat indienen van de afrekening van de vangnetbanen over 2008 deze subsidie toch

volledig hebben moeten terugbetalen. Het gaat om een bedrag van € 0,2 miljoen.
Voor de bovenschoolse exploitatie geldt dat als gevolg van een eenmalige verschuiving in het

betaalritme tussen de Personeel en Arbeid (P en A) subsidie en de lumpsum vergoeding de

inkomsten uit de P en A subsidie € 0,1 miljoen lager zijn dan begroot (in 2009 waren ze hierdoor
hoger dan begroot). Een andere oorzaak van het verschil ten opzichte van de begroting is dat er ten

laste van dit budget niet begrote uitgaven zijn gedaan in verband met niet voorziene personele

knelpunten van scholen. Dit budget is daar ook specifiek voor bedoeld. Budgetbewaking van het

bovenschoolse budget is complex en deels niet voorspelbaar.

Uit tabel 10 blijkt dat de scholen gezamenlijk een bedrag van € 488 duizend meer hebben
overgehouden ten opzichte van de begroting. Dit overschot is met name het gevolg van de reeds

gemelde grote overschotten van een aantal scholen. Daartegenover staan ongunstiger resultaten

van de Stichting en van de bovenschoolse exploitatie. 

In termen van baten en lasten zijn de belangrijkste verschillen tussen de begroting en het resultaat

als volgt te verklaren: 

• Aan de batenkant is in totaal €1,5 miljoen extra binnengekomen. Aan de lastenkant is in totaal

€1,4 miljoen meer uitgegeven. 

• Aan de batenkant is met name de Rijksbijdrage een stuk hoger dan begroot, namelijk 

€1,3 miljoen. De afwijking is als volgt te verklaren: 
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Subsidie Bedrag in €€ miljoen
Lumpsum subsidie (prijspeil/functiemix) 0,6

Groeisubsidie -0,1

Leerling gebonden financiering 0,5

Gewichtenregeling 0,2

Overige subsidies 0,1

Totaal 1,3

• Het verschil tussen de begrote en de werkelijke overige baten bedraagt € 0,24 miljoen. 

Dit verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt door nagekomen niet voorziene baten uit

voorgaande jaren (€ 0,13 miljoen) en de hogere inkomsten van ouder- en deelnemersbijdragen

(€ 0,12 miljoen), waar overigens ook weer kosten tegenover staan.

• De personele lasten zijn bijna € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Bij de opstelling van de begroting

worden - net als bij de ontvangsten - de salarislasten berekend op basis van het prijspeil 2009.

Het gaat dan om een stijging van € 0,5 miljoen. De overige € 0,3 miljoen is het gevolg van meer

uitgaven uit hoofde van de niet voorziene en dus ook niet begrote inhuur van externen (€ 0,6

miljoen). Het gaat dan bijvoorbeeld om de tijdelijke vervanging van een directeur als gevolg van

ziekte en dergelijke. De salariskosten zijn ten gevolge daarvan wel € 0,2 miljoen lager. 

• De werkelijke afschrijvingen zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot vanwege de investeringsstop

voor ICT en meubilair die halverwege 2010 ingegaan is.

• De overige lasten zijn € 0,8 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot, verdeeld over diverse

 kostencategorieën: kopieerkosten € 0,1 miljoen, culturele activiteiten € 0,1 miljoen, advieskosten

€ 0,1 miljoen, aanschaf en onderhoud software € 0,1 miljoen, overige uitgaven € 0,2 miljoen,

diverse posten (telecommunicatie, verbruiksmateriaal leermiddelen, zorgplan samenwerkings-

 verband, werkweken en oudercommissie) samen voor € 0,2 miljoen. Aan deze overschrijdingen

liggen vele oorzaken ten grondslag. 

Financieel beheer
Hoewel de accountant in zijn management letter over 2009 rapporteerde dat de uitvoering van de

(financiële) planning & control cyclus verder is verbeterd en zich nu op een voldoende niveau

bevindt, zijn we nog niet tevreden. Bij elke begrotingsronde leren we punten waarop de control

verder verbeterd kan worden. Een punt springt er echter uit, namelijk dat bij de bewaking van de

uitgaven van investeringsprojecten en projecten voor groot onderhoud verdere verbeteringen

noodzakelijk zijn. 

Daarom wordt door middel van projectplannen en kwartaalrapportages de bewaking van de

investeringsprojecten, zowel voor wat betreft de doorlooptijd als de budgetten, verder verbeterd. 

Tevens hebben we gewerkt aan:

• Verbetering van de stuur- en verantwoordingsinformatie, inclusief de administratieve organisatie. 

• Verbetering van de kwaliteit en de efficiency van de financiële administraties door het invoeren

van een centraal factuuradres in combinatie met digitale afhandeling van facturen en het

 beperken van het aantal kassen en banken.

• Betere ondersteuning van de scholen op het gebied van de financiële administratie en de

 personeel- en salarisadministratie. Onder andere door ondersteuning op locatie.
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Dit heeft ertoe geleid dat de accountant in de management letter van december 2010 aan de

auditcommissie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur heeft opgemerkt dat er voor

wat betreft de financiële beheersing (betrouwbaarheid van de administratie en de

managementinformatie) thans sprake is van een ruim voldoende situatie. 

Er zijn een paar punten waar volgens de accountant verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. 

Het betreft:

• Het nader documenteren van de door het Ministerie van OCW aangereikte checklist in hoeverre

de Stichting op het gebied van de rechtmatigheid ‘in control’ is en het zo nodig doorvoeren van

verbeteracties.

• Verdere verbetering van de bedrijfsvoering en interne controle op de huisvestingsprojecten.

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

combinatie met het verkrijgen van draagvlak hiervoor bij het bestuursbureau en de schoolleiders

alvorens deze te implementeren.

• Beperking van het contante geldverkeer en het aantal bankrekeningen.

• De communicatie tussen het bestuursbureau en de scholen en het niveau van de dienstverlening.

• Het op orde brengen van de personeelsdossiers en het inlopen van achterstanden in archivering

van documenten.

Met betrekking tot het bovenstaande kan gemeld worden dat in 2011 verbetertrajecten zijn ingezet.

Opening nieuwbouw De Schakel

De Schakel heeft in 2010 een prachtig nieuw school-
gebouw in gebruik genomen. Op 26 oktober is de
officiële openingshandeling verricht door wethou-
der Jeroen Kreijkamp en de kinderen van de school.
Tevens is op deze dag stilgestaan bij het veertig-
jarige bestaan van de school.
Het schoolplein van De Schakel werd vergroot en op
fraaie wijze met behulp van architect Mariken van
Nimwegen heringericht. Ook van binnen ziet de
school er vrolijk uit. In de hal is door de kunstenaar
Wouter Stips een kleurrijke wandschildering aan-
gebracht. 

Utrechtse OnderwijsAgenda

In 2010 is de Utrechtse OnderwijsAgenda voor de periode 2010 - 2014 tot stand gekomen. In de agenda staan tien
activiteitengebieden: dit zijn onder meer talentontwikkeling, taalbeleid, burgerschap en sociale integratie, de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs en de overgang van VMBO- naar MBO-onderwijs. Voor ieder van
de activiteitengebieden is er een stedelijke werkgroep. We nemen aan het merendeel van de werkgroepen deel.



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 0 37

Financiële positie 2010

Kengetallen financiële positie
Vorig jaar heeft de Commissie Don een nieuw stelsel van indicatoren voorgesteld om de financiële

positie van schoolbesturen te bepalen. Het Ministerie van OCW heeft ondertussen de aanbevelingen

van de Commissie overgenomen. 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, om vervangingsinvesteringen te kunnen doen en om 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 kapitalisatie -

factor 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 tot 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 11: Kapitalisatiefactor en bufferliquiditeit 2009 en 2010

Per 31-12-2010 Per 31-12-2009
Kapitalisatiefactor in €€ 1.000 in €€ 1.000

Totale baten (inclusief financiële baten/lasten) 51.215 50.316

Totaal activa minus investeringen in gebouwen

en verbouwingen 1) 12.988 15,503

Kapitalisatiefactor 25,4% 30,8%

Signaleringsgrens 37,5% 37,5%

Ter dekking van:

Kortlopende schulden 7.090 9.421

Vervangingsinvesteringen 2) 4.624 4.795

Bufferliquiditeit 3) 2.561 2.516

Totaal benodigd 14.275 16.732

Tekort - 1.287 - 1.229

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.

Uit de bovenstaande tabel komt naar voren dat de kapitalisatiefactor eind 2010 5,5% lager is dan

eind 2009. Het totale bedrag aan uitstaande activa minus investeringen in gebouwen en

verbouwingen is niet voldoende om de kortlopende schulden en de volgens de normen van de

Commissie Don berekende vervangingsinvestering en bufferliquiditeit te voldoen. Volgens deze norm
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zijn er dus onvoldoende middelen voor het opvangen van financiële tegenvallers op korte termijn. 

De tot nu toe gangbare kengetallen zoals het weerstandsvermogen, de solvabiliteit, de rentabiliteit

en de liquiditeitspositie zijn voor de jaren 2008 - 2010 weergegeven in tabel 12. 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. 

Tabel 12: Kengetallen financiële positie

*) Tengevolge van het toevoegen van de Flex BAPO voorziening aan het eigen vermogen per 1 januari 2009 zijn de cijfers
van de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal passiva) van 2008 en de jaren 2009 en 2010 niet vergelijkbaar. 
Zou deze stelselwijziging er niet zijn geweest, was de solvabiliteit in 2009 0,33 en in 2010 0,4.
**) Het weerstandsvermogen per ultimo is hoger dan het in het vorige jaarverslag gerapporteerde weerstandsvermogen-
ten gevolge van het als bestemmingsreserve opnemen van de voorziening Flex BAPO. Het gaat om een bedrag van 
€ 0,7 miljoen.

De liquiditeitskengetallen (current ratio en quick ratio) zijn afgenomen als gevolg van de
investeringen die in het kader van renovaties gedaan zijn en een vermindering van het saldo

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)

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen gedeeld door
baten inclusief rente) **)

2010

1,03

0,89

0,44

0,54

0,82%

13,1%

2009

1,09

0,95

0,37

0,44

2,96%

12,5%

2008

1,10

0,94

0,32

0,53

2,51%

8,9%

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

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat
is om met de haar ter beschikking staande
vlottende activa (exclusief de voor de lange
termijn vastgelegde middelen in effecten)
aan haar kortlopende verplichtingen te
 voldoen. (De norm ligt tussen 0,5 en 1,0) 

Geeft aan in hoeverre de organisatie op de
lange termijn in staat is om aan haar
 verplichtingen (inclusief voorzieningen) te
voldoen. (De norm ligt tussen 0,33 en 0,50)

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat
is om op de lange termijn aan haar verplich-
tingen (exclusief voorzieningen) te voldoen.
(De norm ligt eveneens tussen 0,33 en 0,50)

Cijfers zijn inclusief incidentele baten. 
In 2009 waren de incidentele baten hoog.

Vermogen om op lange termijn aan
 verplichtingen te voldoen.
(De norm ligt tussen 10-40%)
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vlottende activa dat deels gecompenseerd wordt door een afname van de kortlopende schulden. 

Als gevolg hiervan ligt de current ratio net iets onder de norm van 1,1. Op basis van deze

kengetallen kunnen we eveneens concluderen dat de liquiditeit verbeterd moet worden en dat

overigens de financiële positie van de Stichting redelijk op orde is.

Saldo vlottende activa/kortlopende schulden op de langere termijn 
Om een indruk te krijgen van de ernst van het liquiditeitsprobleem, geeft tabel 13 een vooruitblik

van de ontwikkeling van het saldo van de kortlopende vorderingen en de kortlopende verplichtingen

tot en met 2015. Deze berekening is gebaseerd op de meerjarenraming 2011-2015 die in de

voorjaarsnota 2011 is opgenomen. In deze berekening zijn ook de ombuigingen uit het nieuwe

regeerakkoord verwerkt, met name de ombuigingen op het terrein van passend onderwijs.

Tabel 13: Saldo vlottende activa/kortlopende schulden

In €€ miljoen In €€ miljoen 

Saldo vlottende activa/kortlopende schulden per 1 januari 2011 0,2

Afschrijvingen 2011 - 2015 5,7

Verwachte positieve resultaten 2011 - 2015 uit de gewone 4,4

bedrijfsvoering (€ 600.000 per jaar + €1.400.000 incidenteel in verband met 
latere invoering passend onderwijs)

Dotatie voorziening onderhoud 1,0

Totaal 11,3

Investeringen uit eigen middelen 6,3

Uitgaven groot onderhoud 1,0

Terugbetaling Vervangingsfonds en vangnetsubsidie 0,3

Totaal uitgaven 7,7

Saldo vlottende activa/kortlopende schulden per 31-12-2015 3,6

Per 1 januari 2011 is het saldo vlottende activa/kortlopende schulden slechts € 0,2 miljoen. 

Dit is overigens € 800 duizend lager dan eerdere verwachtingen ten gevolge van hogere uitgaven

dan gepland in 2010.Tot en met 2015 zal, los van de exploitatie, een bedrag van € 7,7 miljoen

uitgegeven worden aan investeringen (renovaties, meubilair, ICT en leermethoden), groot onderhoud

en de terugbetalingen van de teveel gedeclareerde kosten aan het Vervangingsfonds en de vangnet -

subsidie aan de Gemeente Utrecht. Voor € 6,7 miljoen kan dit bedrag worden gefinancierd uit de

afschrijvingen en de dotatie groot onderhoud over deze periode. De resterende €1,0 miljoen 
(het verschil tussen de € 7,7 miljoen en € 6,7 miljoen) wordt gedekt uit de verwachte

exploitatieoverschotten voor 2011 - 2015 van in totaal € 4,4 miljoen. 

In de meerjarenraming voor het resultaat is het effect op de subsidiekortingen (ongeveer €1,4
miljoen) als gevolg van de invoering van passend onderwijs doorgerekend op basis van het scenario

dat de grootste subsidiekorting plaatsvindt met ingang van het cursusjaar 2012 - 2013. Aan de

scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is gevraagd, uitgaande van deze subsidiekorting, de
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formatie zodanig aan te passen dat een sluitende exploitatie gecontinueerd wordt. Het aanpassen

van de formatie kan voor het overgrote deel gerealiseerd worden door natuurlijk verloop van

personeel, het niet invullen van bestaande vacatures en door tijdelijke contracten niet te verlengen.

In een enkel geval zal er sprake zijn van boventalligheid van personeel waarvoor dan een andere

werkplek gezocht moet worden. Zeker voor het onderwijzend personeel verwachten we daar geen

problemen mee, omdat er op de basisscholen altijd vacatures zullen zijn als gevolg van groei en

natuurlijk verloop. In verband met de zeer specifieke aard van de werkzaamheden zal het plaatsen

van onderwijsondersteunend personeel in een enkel geval lastig worden. De hiermee gepaard

gaande financiële risico’s zijn op dit moment nog niet in kaart te brengen.

Op het moment van schrijven is bekend dat de subsidiekortingen bij de invoering van passend

onderwijs getemporiseerd een schooljaar later zullen starten. De doorrekening van het scenario met

bezuinigingen met ingang van het cursusjaar 2012 - 2013 heeft ons echter goede inzichten

gegeven, namelijk dat de financiële risico’s bij latere invoering van passend onderwijs nog meer

beperkt worden. In ieder geval is wel duidelijk dat hierdoor het resultaat in 2012 en 2013 in totaal

incidenteel met €1,4 miljoen zal stijgen ten opzichte van € 0,6 miljoen per jaar waarvan is

uitgegaan in het meerjaren investeringsplan (MIP) 2011-2015.

Uit tabel 13 blijkt dat we op basis van de huidige inzichten en bij een strak financieel beheer in de

eerstkomende vijf jaar een verbetering kunnen verwachten van het saldo vlottende activa/kort -

lopende schulden van € 3,4 miljoen. De betekenis hiervan is dat we in staat zijn om de komende
vier jaar aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Bij ongewijzigde betalingspatronen waarbij de

bedragen aan investeringen en afschrijvingen vrijwel gelijk zijn aan elkaar, lijkt het saldo kortlopende

activa/passiva voldoende om onvoorziene uitgaven te kunnen doen. Op basis hiervan kunnen we

concluderen dat de liquiditeitsproblemen niet structureel van aard zijn. Dat biedt ook de ruimte om

in geval van eventuele acute liquiditeitsproblemen op zeer korte termijn met bankleningen een

dergelijke periode te overbruggen. 

Conclusies en verbeterpunten voor 2011 
In de eerste plaats is het positief dat we het begrote exploitatieresultaat voor 2010 ook

daadwerkelijk gerealiseerd hebben. Volgens de normen van de Commissie Don is er ten opzichte van

de verplichtingen eind 2010 nog steeds een tekort ten opzichte van de beschikbare activa. Uit de

berekening op middellange termijn van het saldo vlottende activa/kortlopende schulden blijkt echter

dat we de eerstkomende jaren aan alle lopende verplichtingen kunnen voldoen. Hierbij gaan we er

tevens vanuit dat we in staat zijn om alle subsidiekortingen binnen de begroting te realiseren. 

Dit is geen sinecure. Daarom zullen we standaard in de planning & controlcyclus rapportages

opnemen over het saldo kortlopende activa en kortlopende schulden. Om dat mogelijk te maken

zijn ook reguliere en tijdige rapportages nodig van de huisvestingsprojecten. 

Een tweede conclusie is dat door werkzaamheden in 2010 de planning & controlcyclus nu een

middellange termijn focus heeft gekregen, waarbij exploitatie, investeringen en liquiditeit op een

geïntegreerde manier op elkaar kunnen worden afgestemd en zo nodig tegen elkaar kunnen

worden afgewogen. Door deze aanpak is het mogelijk voor de Stichting tot een betere benadering

van de kapitaalbehoefte te komen dan de kapitalisatiefactor. Dat komt vooral doordat wij onze
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vervangingsinvesteringen vrij precies kunnen ramen op middellange termijn, terwijl in de methodiek

van de kapitalisatiefactor daar een globale veronderstelling over wordt gemaakt.

Een derde conclusie is dat door proactief inspelen op de ombuigingen die het kabinet door gaat

voeren op het terrein van passend onderwijs, er tijdelijk positieve effecten ontstaan op de exploitatie

van de Stichting ter grootte van € 1,4 miljoen. Dat geeft een extra buffer in onzekere tijden.

Een vierde conclusie is dat we zowel procesmatig als qua inhoudelijke methodiek de financiële planning

& control cyclus op orde hebben. Waar het nu op aankomt, is het systematisch uitvoeren van het

begrotingsbeleid. Vastgesteld kan worden dat daar nog geregeld het een en ander in misgaat.

Ondanks het positieve resultaat over 2010 stellen we bijvoorbeeld vast dat het toevalselement nog

steeds een te grote rol speelt, bijvoorbeeld bij sommige scholen en bij de subsidies. Dat betekent dat

het financiële beheer nog steeds onvoldoende in control is. In 2011 zullen we daarom de leerlingen -
prognoses serieuzer onderzoeken, gaan we beter sturen op huisvestingsprojecten door middel van

kwartaalrapportages en zullen we de scholen die te maken hebben met omvangrijke ombuigings -

operaties intensiever ter zijde staan. Ook zullen we intensiever toezicht houden op de exploitatie van

het bovenschoolse budget van de Stichting. Tot slot zullen we verder werken aan de door de

accountant genoemde verbeterpunten in de management letter 2010.

Begroting 2011
Hierna volgt tenslotte ter informatie de verkorte door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting

voor het boekjaar 2011.

Tabel 14: Begroting 2011

Begroting 2011 in €€ 1.000

Baten

Rijksbijdragen OCenW 47.144

Overige overheidsbijdragen 1.636

Overige baten 1.818

Totaal baten 50.597

Lasten

Salariskosten personeel in loondienst - 39.373

Taakstelling 221

Overige personele lasten - 2.861

Afschrijvingen - 1.036

Huisvestingslasten - 2.615

Overige instellingslasten - 3.702

Leermiddelen - 738

Totaal lasten - 50.104

Financiële baten / lasten 56

Exploitatiesaldo 550
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Bestemmingsbox - verantwoording specifieke subsidies of delen van subsidies
In 2010 is de regeling bestemmingsbox ingevoerd. De regeling vergroot de bestedings -

vrijheid van besturen rondom (project)subsidies en brengt de administratieve last terug. 

Via de bestemmingsbox worden gelden door de overheid verstrekt voor een specifiek doel.

Het zijn echter lumpsumgelden, dus besturen hebben de volledige bestedingsvrijheid 

over de middelen. Aan de besturen wordt gevraagd om in het jaarverslag op hoofdlijnen 

aan te geven waarvoor en hoeveel geld is ingezet ten aanzien van het doel waarvoor de

middelen zijn verstrekt. Mede aan de hand hiervan wil het Ministerie inzicht verkrijgen 

in de besteding van middelen die voor een bepaald doel zijn verstrekt. 

Voor het schooljaar 2010/2011 ging het om de volgende subsidies:
• Taal en rekenen

• Bestrijding voor onderwijsachterstanden

• Bekostiging impulsgebieden.

Het verstrekken van gegevens op grond van deze regeling is een verplichting. In een uiterst

geval kan dat betekenen dat de Minister besluit de bekostiging op te schorten als een

schoolbestuur niet voldoet aan die verplichting.

Hierna volgt een overzicht van de voor het schooljaar 2010/2011 per subsidie toegekende

en geschatte bestede bedragen op Stichtingsniveau.

Tabel 15: Overzicht ontvangsten en uitgaven subsidies

2010/2011 2010/2011
Toegekend bedrag in €€ Geschat besteed bedrag in €€

Taal en rekenen 105.973,50 Vernieuwing taalbeleid 159.965,34

Vernieuwing rekenbeleid 34.884,26

Bestrijding van 3.090.730,82 Vroegschoolse

onderwijsachterstanden educatie 847.634,43

Klassenverkleining 2.249.989,66

Bekostiging 2.092.496,00 Individuele begeleiding 1.475.491,67

impulsgebieden Onderwijstijdverlenging 161.676,33

Overig 443.500,00

Totaal 5.289.200,32 5.373.141,69
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1.6  Klachtenregeling/overige regelingen/overzicht van klachten

Doorgaans lukt het leerkrachten en schoolleiders goed om aan de talrijke verwachtingen van ouders

en leerlingen te voldoen. Als er verschillen van mening zijn, zich conflicten of andere onplezierigheden

voordoen, weet men er meestal met gesprekken wel uit te komen. Slechts zelden lukt dat niet en

leidt een gebeurtenis tot een officiële klacht. Dan treedt de klachtenregeling in werking, die elke

school volgens de wet dient te hebben. Een goede en toegankelijke klachtenregeling is een

belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. 

In 2009 heeft het bestuur - in het kader van periodiek onderhoud - de bestaande klachtenregeling

geëvalueerd en op onderdelen enkele verbeteringen aangebracht. Dat heeft geleid tot een nieuwe

klachtenregeling die op 1 januari 2010 van kracht is geworden. Eveneens zijn in 2010 enkele andere

regelingen onder de loep genomen: de regeling schorsing en verwijdering van leerlingen en de

regeling die voorziet in een adequate informatievoorziening voor gescheiden ouders. 

De verbeteringen zijn vooral gericht op het zorgvuldig handelen bij klachten en als schorsing of

verwijdering van een leerling aan de orde is. De Inspectie van het Onderwijs had geconstateerd dat

de handelwijze bij een schorsing of verwijdering in sommige gevallen beter had gekund. 

De klachtenregeling biedt - afhankelijk van de soort klacht - de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de directeur van de school, het bestuur of rechtstreeks bij de Landelijke Klachtencommissie.

De nieuwe regeling voorziet in één of twee contactpersonen per school. Deze fungeren als eerste

aanspreekpunt en geven informatie over de mogelijkheden en procedures bij het indienen van een

klacht. Zij kunnen eenvoudige klachten zelf afhandelen. In november 2010 hebben alle contact-

personen een training gevolgd. Naast de contactpersonen zijn in het kader van de klachtenregeling

in 2011 externe vertrouwenspersonen aangesteld die onafhankelijk van bestuur en scholen

fungeren. 

Convenant Playing for success

Op 19 september is met de ondertekening van een convenant door zeven schoolbesturen het officiële
startsein gegeven voor de komst van een Playing for Success leercentrum. Het leercentrum opende
begin januari 2011 zijn deuren voor de eerste groep leerlingen, afkomstig uit Kanaleneiland-Noord
en Tuindorp. Doelstelling van Playing for Success is om leerprestaties te verbeteren met een naschools
programma in een motiverende en uitdagende omgeving. In het nieuwe leercentrum, dat is gevestigd
in één van de skyboxes op de vierde etage van Stadion Galgenwaard, volgen basisschoolleerlingen
tien weken lang drie uur per week na schooltijd een aantrekkelijk leer- en spelprogramma onder in-
tensieve begeleiding. Voor PCOU doen leerlingen mee van de Lukasschool en De Regenboog.
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In 2010 is een zogenaamde klokkenluidersregeling vastgesteld, die de mogelijkheid biedt voor het

melden van een (mogelijke) ernstige misstand. Het betreft een zodanige ernstige misstand die niet

langs de gebruikelijke weg (een melding bij of een gesprek met de leidinggevende, de schoolleider

of het bestuur) of door middel van reguliere procedures, zoals de klachtenregeling, kan worden

opgelost. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin. 

Overzicht van klachten
Hieronder een overzicht van de klachten die bij het bestuur zijn ingediend. Geen van de klagers

maakte gebruik van het recht om na de beslissing van het bestuur de klacht voor te leggen aan de

Landelijke Klachtencommissie. Eén ouderpaar wendde zich in een kort geding rechtstreeks tot de

rechter wegens verwijdering van hun zoon. De rechter stelde de ouders in het ongelijk.

Tabel 16: Overzicht klachten 2010

Indiener Aard van de klacht Afhandeling

Ouder(s) Verklaring Advies- en Meldpunt Klacht ongegrond verklaard 
Kindermishandeling/Jeugdzorg

Omwonende school Onzorgvuldig handelen school Klager is niet ingegaan op 
uitnodiging voor een gesprek

Ouder(s) Geluidsoverlast Afgehandeld na interventie bestuurslid

Ouder(s) Begeleiding leerling Afgehandeld na interventie bestuurslid

Ouder(s) Toelating leerling Klacht niet ontvankelijk verklaard

Ouder(s) Plaatsing leerling Alsnog gewenste plaatsing gerealiseerd

Ouder(s) Schorsing/verwijdering leerling Klacht ongegrond verklaard

Ouder(s) Onvoldoende toezicht op leerling Afgehandeld na gesprek school - ouders

Ouder(s) Pesten/schorsing Klacht ingetrokken

Ouder(s) Veiligheid leerling in het geding Ontbinding arbeidsovereenkomst 
leerkracht

Ouder(s) Betaling remedial teacher leerling Klacht ongegrond verklaard

Ouder(s) Verwijdering leerling in verband Klacht afgewezen
met handelingsverlegenheid 
van de school

Ouder(s) Verwijdering leerling in verband Ouder(s) akkoord met plaatsing
met handelingsverlegenheid in het speciaal basisonderwijs
van de school

Ouder(s) Verwijdering leerling in verband Ouder(s) akkoord met plaatsing
met handelingsverlegenheid in het speciaal basisonderwijs
van de school

Leerkracht Maatregel directeur Klacht afgewezen
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1.7  Algemene informatie/leerlingenaantallen

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

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

hebben tezamen ruim 7.500 leerlingen, waar meer dan 1000 medewerkers (totaal 770 full-time

functies) werkzaam zijn. 

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

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

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

Organisatie/bestuur/medezeggenschap
Het College van Bestuur, bestaande uit twee personen, is het bevoegd gezag; het bestuurt de

Stichting en geeft leiding aan de schoolleiders. Dit gebeurt mede op grond van het strategisch plan

dat in het voorjaar van 2009 is vastgesteld. Daarvan afgeleid worden jaarlijks de doelen voor het

komende jaar geformuleerd. Het College van Bestuur legt in een jaarverslag verantwoording af over

het beleid en de resultaten. De Raad van Toezicht toetst hoe de organisatie wordt bestuurd en of de

doelstellingen van de Stichting worden gerealiseerd. 
De schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Dit betekent dat zij verantwoordelijk

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

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

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

directieberaad.

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

medezeggenschapsraad.

Het beleid van de Stichting en de scholen
Het strategisch 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:

• Goed onderwijs, waaronder goede onderwijsresultaten, fysieke en sociale veiligheid en tevreden-

heid van ouders en leerlingen.

• Goed personeelsbeleid, met aantrekkelijk werkgeverschap en bekwame en tevreden medewerkers.

• De financiën zijn op Stichtings- en schoolniveau in orde, met gerealiseerde begrotingsdoelstellingen.

• De bedrijfsvoering, inclusief huisvesting en ICT-voorzieningen, is op Stichtings- en 

schoolniveau in orde.

• 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 strategisch plan van de Stichting worden diverse (jaar)plannen afgeleid. Het College van Bestuur

bespreekt met de schoolleiders enkele keren per jaar de resultaten en de voortgang van de

schoolontwikkeling.
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Bestuursbureau 
Het College van Bestuur en de scholen worden - praktisch en beleidsmatig - ondersteund door het

bestuursbureau: het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). Het bureau voert taken uit op het

gebied van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie,

bestuursondersteuning, kwaliteitszorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.

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 College van 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.

W.G. van de Hulstschool  

Als onderdeel van samenwerking en het con-
tact met de buurt maken de leerlingen van
groep 7 van de W.G. van de Hulstschool jaar-
lijks vogelhuisjes, die ze in de buurt van de
school ophangen. Hierbij valt te denken aan
de schooltuin, maar ook aan het Merwede -
plantsoen en andere plaatsen in de wijk.
Harry van Staa van de huurdersvereniging Maasplein zorgt voor de materialen en de kinderen gaan met 
groot enthousiasme aan het schroeven en verven. 
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Leerlingenaantallen 

Tabel 17: Leerlingenaantallen

Schoolnaam 1 oktober 2008 1 oktober 2009 1 oktober 2010

Koningin Emmaschool 195 196 192

Rafaëlschool 221 228 220

2e Marnixschool 194 213 220

Torenpleinschool 199 206 212

Koningin Beatrixschool 218 232 247

Prinses Wilhelminaschool 207 223 226

Het Keerpunt SBO 79 78 73

De Boemerang 324 315 317

De Schakel 229 218 225

Parkschool 135 130 134

Op Dreef 220 206 187

J.W. van de Meeneschool 153 135 131

De Regenboog 315 320 330

De Piramide 427 431 425

Van Asch van Wijckschool 197 208 193

W.G. van de Hulstschool 205 195 169

Jenaplanschool De Brug 206 221 243

De Fakkel 217 221 220

Lukasschool 376 413 386

Maliebaanschool 308 316 314

Da Costabasisschool Kanaleneiland 161 156 160

Taalschool Het Mozaïek 112 123 122

De Baanbreker 161 154 166

Da Costabasisschool Hoograven 163 160 160

De Boomgaard 775 800 748

De Krullevaar 443 465 482

Zonnewereld 342 337 334

De Ridderhof 528 609 668

De Oase 53

Totaal 7.310 7.509 7.557
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Algemeen
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 van Toezicht bewaakt tevens de doelstellingen en

grondslag 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 van het bestuur en een klankbord voor het bestuur.

Binnen de Raad van Toezicht bestaan verschillende commissies: de auditcommissie (die toezicht

houdt op de uitvoering van de financiële kaders), de remuneratiecommissie (voor de invulling van

het werkgeverschap) en de selectiecommissie (voor de benoeming van de nieuwe leden).

De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak in 2010 naar behoren kunnen uitvoeren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2010 twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Drs. M. (Marc) Dijkstra

RC per 1 april 2010 en Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik per 1 augustus 2010. Drs. J.A.J. (Hans) Konings is

per 1 augustus 2010 teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2010 zes keer vergaderd. Onder meer de volgende onderwerpen zijn

met het College van Bestuur besproken:

• De kwaliteit van het onderwijs, waaronder de onderwijsresultaten, de risicofactoren en het

 bevorderen van opbrengstgericht werken op de scholen.

• De voortgang van het strategisch plan 2009-2012. Met het College van Bestuur is afgesproken

dat in elke vergadering één van vijf hoofddoelstellingen (goed onderwijs, goed personeelsbeleid,

begroting op orde, bedrijfsvoering op orde, betrouwbare samenwerkingspartner) uit het

 strategisch plan besproken wordt.

• Het verbeterplan van het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU).

• Het overzicht van de klachten in 2009.

• Code Goed Bestuur: er is geconstateerd dat Stichting PCOU voldoet aan de Code Goed Bestuur

van de PO-raad.

• De uitkomsten van het regeerakkoord op het gebied van onderwijs.

• Het verzuimbeleid van de Stichting.

Naast bovengenoemde vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in 2010 een bezoek gebracht aan

De Schakel en aan de Parkschool. 

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht hebben betrekking op:

• De jaarrekening en het bestuursverslag over 2009.

• De begroting voor 2011.

• Het Treasurystatuut.

2. Bericht vanuit de Raad van Toezicht
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Dialoog met belanghebbenden
In 2010 heeft de Raad van Toezicht invulling gegeven aan haar horizontale verantwoording door een

werkbezoek aan De Schakel en de Parkschool. Met de directeuren van deze scholen zijn hun ideeën,

opmerkingen, wensen en klachten besproken. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met 

het dagelijks bestuur van de GMR waarbij onder andere het beleid, duurzame samenwerking met

het College van Bestuur en de bezetting van de personeelsgeleding alsmede de oudergeleding van

de GMR aan de orde is geweest. Ook zijn de netwerkdagen van de Besturenraad en de Vereniging

van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen bezocht.

Goedkeuring van het jaarverslag 2010
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het jaarverslag 2010 met de daarin opgenomen

accountantsverklaring van KMPG Accountants N.V. De Raad van Toezicht heeft daarop zijn

goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2010 dat door het College van Bestuur is vastgesteld.

Bij de bespreking van het jaarverslag met het College van Bestuur en de accountant is onder andere

aandacht besteed aan de financiële positie en de resultaten van de Stichting, in het bijzonder de

omvang van het eigen vermogen en de verschillen tussen de vastgestelde begroting en het resultaat.

De auditcommissie van de Raad van Toezicht besprak aan de hand van de accountantsrapportage de

kwaliteit en waarborging van het financiële beheer.

Tot slot
De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en alle medewerkers van Stichting PCOU. Hun dagelijkse

inzet is een absolute voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en verder te

verbeteren. De kwaliteit van het onderwijs, de verdere professionalisering van de organisatie en de

identiteit, zijn belangrijke aandachts- en gesprekspunten tussen de Raad van Toezicht en het College

van Bestuur. Het strategisch plan is daarbij een belangrijk ijkpunt. De Raad van Toezicht heeft er

vertrouwen in dat de opwaartse lijn in 2011 wordt voortgezet.

Namens de Raad van Toezicht van Stichting PCOU

Utrecht, 30 juni 2011

Hans Helgers, voorzitter 
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3. Geconsolideerde jaarrekening

3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010
na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 1.741.704 1.341.065

1.2.2 Inventaris en apparatuur 5.691.793 5.180.542

1.2.7 Onderhandenwerk 553.904 82.861

7.987.401 6.604.468

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 10.084 10.084

10.084 10.084

Totaal vaste activa 7.997.485 6.614.552

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 934.037 3.216.324

1.5.2 OCW/LNV 2.356.643 2.224.666

1.5.7 Overige vorderingen 30.270 10.226

1.5.8 Overlopende activa 1.312.218 358.690

4.633.168 5.809.907

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 210.922 570.117

1.6.2 Obligaties 786.233 782.028

997.155 1.352.145

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 5.783 10.291

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.627.348 3.117.086

1.7.3 Deposito's 22.670 22.692

1.7.4 Overige - 44 0

1.655.757 3.150.069

Totaal vlottende activa 7.286.080 10.312.120

Totaal activa 15.283.565 16.926.672
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2 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

2.1 Eigen Vermogen *

2.1.1 Algemene reserve 4.657.566 4.215.572

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 1.461.434 1.377.963

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex BAPO) 576.111 679.679

6.695.111 6.273.214

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 235.940 255.204

2.3.3 Overige voorzieningen 1.262.518 977.314

1.498.458 1.232.518

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 1.392.343 1.498.777

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.624.004 1.994.785

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.956 508.270

2.5.9 Overige kortlopende schulden 41.425 23.799

2.5.10 Overlopende passiva * 3.507.267 5.395.310

7.089.996 9.420.941

Totaal Passiva 15.283.565 16.926.672

* aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden



3.2  Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010

2010 Begroot 2010 2009

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 47.093.849 45.842.300 45.639.382

3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 1.910.584 1.985.100 2.041.884

3.4 Balen werk in opdracht van derden 47.424 0 148.073

3.5 Overige baten 2.059.657 1.865.600 2.247.954

Totaal Baten 51.111.514 49.693.000 50.077.292

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 41.741.516 40.953.500 39.970.616

4.2 Afschrijvingen op immateriële en

materiële vasle activa 887.856 1.004.200 831.341

4.3 Huisvestingslasten 2.763.646 2.833.000 2.875.764

4.4 Overige lasten 5.399.670 4.592.100 5.150.169

Totaal Lasten 50.792.688 49.382.800 48.827.891

Saldo baten en lasten 318.826 310.200 1.249.401

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 125.129 75.000 87.115

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 21.652 - 5.600 151.718

5.5 Rentelasten 406 200 20

Saldo financiële baten en lasten 103.071 69.200 238.813

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 421.897 379.400 1.488.214

* 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 € 103.568 hebben bedragen. Het resultaat
zonder deze stelselwijziging zou € 580.174 hebben bedragen.
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3.3  Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten 2010 2009

Resultaat 318.826 1.249.401

Aanpassingen voor: 

- afschrijvingen 888.839 831.341

- mutaties voorzieningen 265.940 - 847.761

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden

- Vorderingen 1.176.739 - 1.962.151

- Schulden - 2.330.945 3.388.830

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 319.400 2.659.660

Ontvangen interest 125.129 238.833

Betaalde interest - 406 - 20

Buitengewoon resultaat 0 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 444.123 2.898.473

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - 1.799.149 - 1.272.652

Desinvesteringen in materiële vaste activa - 472.624 116.717

Investeringen immateriële vaste activa 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0

Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden

Mutaties leningen 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 2.271.773 - 1.155.935

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige investeringen in financiële vaste activa 333.338 - 388.987

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 333.338 - 388.987

Mutatie liquide middelen - 1.494.312 1.353.551

Beginstand liquide middelen 3.150.069 1.796.419

Eindstand liquide middelen 1.655.757 3.149.970

Mutatie - 1.494.312 1.353.551
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3.4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2010

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.

De wijziging in waarderingsgrondslagen heeft het vermogen per 1 januari 2010 positief beïnvloed

voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Dit hangt samen met de vrijval van de Flex BAPO voorziening die
onder de oude waarderingsgrondslagen werd aangehouden.

Zonder stelselwijziging zou het resultaat over 2010 € 0,1miljoen hoger geweest zijn dan nu uit de

56 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 0



jaarrekening 2010 blijkt. Voor de toekomstige verplichtingen van de Flex BAPO is een bestemming s -

reserve getroffen. Toekomstige aanspraken zullen ten laste van deze bestemmingsreserve worden

gebracht. Ook de aanspraken over 2010 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 waardeverminde -
ringen 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 en 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.
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De gebouwen worden lineair afgeschreven.

De Stichting Steunfonds PCOU bezit twee noodlokalen. De afschrijvingslast op deze twee lokalen is

gelijk aan de baten die wij hiervoor van de gemeente krijgen.

Inventaris en apparatuur
Inventaris 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.

Onderhandenwerk
Dit betreft onderhanden zijnde bouwprojecten. Deze worden gewaardeerd tegen de gemaakte

kosten minus de eventueel al ontvangen investeringssubsidie. 

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij Sichting 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

toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 

Op vorderingen wordt een noodzakelijke 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 de Stichting PCOU en 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, een private bestemmingsreserve en een

publieke bestemmingsreserve t.b.v. de Flex BAPO. Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan
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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 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 onderhoudsplan na een gebouwenschouw. Op basis van deze gebouwenschouw

is een bedrag opgenomen dat gelijk is aan een onderhoudstermijn van tweeënhalf jaar.

Voorziening spaarverlof 
Deze is gevormd doordat een aantal personeelsleden van de 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 beleggings rendement 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.

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. 
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Honoraria Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht
Vanaf 1 augustus 2009 is er een Raad van Toezicht voor zowel de Stichting PCOU als voor de

Willibrord Stichting. Tot 1 augustus 2009 zijn aan de leden van de vorige raad van toezicht 

de volgende bedragen uitbetaald:

Functie 2009 t/m juli

Mw. A.D.P. Slok Keijzer Voorzitter 4.375

Dhr. Drs. C.M. Geuze Vice voorzitter

Dhr. C.R. Rebel Lid auditcommissie 3.458

Dhr. J.W. Schallenberg RA Lid auditcommissie 3.458

Totaal uitbetaald 11.416

Aan de huidige Raad van Toezicht zijn de volgende bedragen uitbetaald:

2010 2009

Dhr. J.J.M. Helgers voorzitter 7.750 3.125

Dhr. M. Dijkstra Vice voorzitter plus lid 

auditcommissie vanaf 1/4/2010 1.910

Dhr. B.W.M. Heijs Lid auditcommissie 4.133 6.666

Dhr. A. Geurtsen Lid auditcommissie 4.133 1.875

Dhr. J.A.J. Konings Lid tot 1/8/2010 2.520 3.125

Mw. E. Kalthof Seferiadis Lid 2.583 292

Mw. S. Menéndez Lid 2.583 1.458

Dhr. C.C.M. Vendrik Lid vanaf 1/8/2010

Totaal uitbetaald 25.612 16.541

De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord Stichting en de Stichting PCOU. 

Beloning College van Bestuur

Salariskosten André de Jong, voorzitter College van Bestuur

2010 2009

Bruto salaris 145.613 143.690

Werkgeverslasten 3.217 2.965

Pensioenlasten 20.978 23.455

Reiskostenvergoeding 3.096 3.027

Totaal loonkosten 172.904 173.136
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Salariskosten Marja Blom, lid College van Bestuur

2010 2009

Bruto salaris 119.269 112.559

Werkgeverslasten 6.213 5.914

Pensioenlasten 26.065 22.843

Bijtelling auto 14.000 15.000

Totaal loonkosten 165.547 156.316

Marja Blom en André de Jong werken zowel voor de Willibrord stichting als voor de 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 gebracht.

De beloningen van het College van Bestuur liggen onder de Wopt-norm, dus een melding is

derhalve niet noodzakelijk.

Nevenfuncties College van Bestuur  
Andre de Jong heeft in 2010 de volgende nevenfuncties vervuld:

• Voorzitter van de Brede Heroverwegingswerkgroep Wonen (Ministerie van Financiën).

De vacatiegelden ad. € 7.536 zijn ten gunste van het resultaat geboekt.

• Voorzitter Stelselherziening Vrouwenopvang (Ministerie van VWS). 

De vacatiegelden ad. € 2.664 zijn ten gunste van het resultaat geboekt.

• Voorzitter klankbord “kansrijke interventies” OCW

Marja Blom heeft in 2010 de volgende nevenfuncties vervuld: 

• Lid van Groepsadviesraad ROC ASA. 

De vakantiegelden ad. € 600 zijn ten gunste van het resultaat geboekt.

• Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief.

Personeelsbezetting
Per 1 oktober was bij de Stichting PCOU het volgend aantal fte in dienst:

2010 2009

Directie 51,9 52,22

Onderwijzend personeel 538,4 536,86

Onderwijs Ondersteunend personeel 179,3 138,81

Totaal 769,6 727,89

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland.

Honoraria Accountant
In 2010 en 2009 zijn volgens de jaarrekening de onderstaande bedragen (inclusief 19% btw) 

aan de accountant KPMG Accountants NV vergoed:

Controle Meerwerk Andere Fiscale Andere niet-
jaarrekening Jaarrekening controles adviezen controles Totaal

2010 35.295 pm 7.500 45.647

2009 34.694 19.040 20.689 83.374 157.797
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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 2009 minderingen 31-12-2009 2010 investeringen 2010 31-12-2010

en afschrijvingen 2010
t/m 2009

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 2.141.423 800.358 1.341.065 523.798 - 984 124.143 1.741.704

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur (ICT) 1.564.722 739.066 825.655 201.551 0 253.801 773.406

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur (LM) 2.150.274 861.222 1.289.052 322.969 - 606 277.975 1.334.652

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur (MEUB) 4.237.256 1.187.852 3.049.404 686.063 0 229.870 3.505.596

1.2.2.4 Inventaris en apparatuur (OMVA) 22.134 5.703 16.431 64.768 10 3.050 78.139

1.2.2 Inventaris en apparatuur 7.974.386 2.793.844 5.180.542 1.275.351 - 596 764.696 5.6 91.793

1.2.7 Onderhandenwerk 82.861 - 471.043 553.904

Totaal materiële vaste activa 10.115.809 3.594.202 6.604.468 1.799.149 - 472.624 888.839 7.987.401

De investeringen in gebouwen en verbouwingen zijn in 2010 relatief hoog, dit is het gevolg van investeringen in het kader van het masterplan PO.
Bij de investeringen in inventaris en apparatuur zien wij een toename voornamelijk als gevolg van het investeren in digiborden.
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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

31-12-2009 2010 + 2010 -/- 31-12-2010

1.3.3 Overige financiële vaste activa 10.084 0 0 10.084

Totaal Financiële vaste activa 10.084 0 0 10.084

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 31-12-2010 31-12-2009

1.5.1 Debiteuren 934.037 3.216.324

1.5.2 OCW/ LNV 2.356.643 2.224.666

1.5.7 Overige vorderingen 30.270 10.226

Totaal overige vorderingen 3.320.950 5.451.216

1.5.6 Overlopende activa 1.312.218 358.690

Totaal vorderingen 4.633.168 5.809.907

Eind 2009 stond er geen grote vordering open op de gemeente van € 1,6 mln wegens nieuwbouw van De Schakel.
In 2010 is deze vordering voldaan. Dit is een verklaring voor het grote verschil in debiteuren.

Verloop voorziening dubieuze debiteuren
Stand 31-12-2009 0
Dotatie 6.543
Eindstand 6.543

1.6 Effecten Aandelen Obligaties Totaal

Stand per 1-1-2010 570.117 782.028 1.352.145

Investeringen - 440.077 - 4.115 - 444.192

Herwaardering 80.882 8.320 89.202

Boekwaarde 31-12-2010 210.922 786.233 997.155

1.7 Liquide middelen 31-12-2010 31-12-2009

1.7.1 Kasmiddelen 5.783 10.291

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.627.348 3.117.086

1.7.3 Deposito's 22.670 22.692

1.7.4 Overige - 44 0

Totaal liquide middelen 1.655.757 3.150.069

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen                                                                                   Mutaties
Bestemming

Saldo exploitatiesaldo Herschikking Saldo
31-12-2009 2010 2010 31-12-2009

2.1.1 Algemene reserve 4.215.572 338.427 103.568 4.657.566

2.1.1 Bestemmingsreserve (Privaat) 1.377.963 83.471 1.461.434

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) Flex BAPO 679.679 - 103.568 576.111

Totaal vermogen 6.273.214 421.897 0 6.695.111

2.3 Voorzieningen Mutaties

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
1-1-2010 2010 2010 2010 31-12-2010

Jubileumgratificaties 173.000 -1.936 0 0 171.064

Spaarverlof 82.204 2.400 16.065 3.663 64.876

2.3.1 Personeelsvoorzieningen* 255.204 464 16.065 3.663 235.940

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 977.314 309.000 23.795 0 1.262.518

Totaal voorzieningen 1.232.518 309.464 39.860 3.663 1.498.458

*De beginstand is aangepast i.v.m. vergelijkingsdoeleind. De Flex BAPO voorziening is niet meer verantwoord onder de 
personeelsvoorzieningen maar onder het eigen vermogen. 

2.3 Voorzieningen                                                     Onderverdeling saldo 31-12-2010

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Tot.

Jubileumgratificaties 17.106 68.426 85.532 171.064

Spaarverlof 6.488 25.950 32.438 64.876

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 23.594 94.376 117.970 235.940

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 126.252 505.007 631.259 1.262.518

Totaal voorzieningen 149.846 599.383 749.229 1.498.458

2.5 Kortlopende schulden 31-12-2010 31-12-2009

2.5.3 Crediteuren 1.392.343 1.498.777

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.624.004 1.994.785

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.956 508.270

2.5.9 Overige kortlopende schulden 41.425 23.799

2.5.10 Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.303.866 1.281.311

Te besteden overig 41.242 23.406

Nog te betalen bedragen 920.872 832.885

Vooruitontvangen bedragen 224.362 1.635.555

Tussenrekening ziekengeld, WAO, etc. 85.248 166.458

Ov. subsidies OCW geoormerkt 364.111 246.505

Gemeentelijke onderwijssubsidies 176.920 121.528

Overige 390.646 822.647

Totaal overlopende passiva 3.507.267 5.395.310

Totaal kortlopende schulden 7.089.996 9.420.941



3.1 Rijksbijdragen 2010 Begroot 2010 2009

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 46.539.205 45.374.000 45.263.756

3.1.2 Overige subsidies OCW 434.260 387.100 345.232

3.1.3 Geoormerkte subsidies OCW 120.385 81.200 30.393

Totaal rijksbijdragen 47.093.849 45.842.300 45.639.382

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 340.397 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 100.004 143.000 363.695

3.2.3 Gemeentelijke onderwijssubsidie 1.470.183 1.842.100 1.678.189

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.910.584 1.985.100 2.041.884

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.3 Overige 47.424 0 148.073

Totaal baten werk in opdracht van derden 47.424 0 148.073

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 246.603 262.800 243.166

3.5.2 Detachering personeel 146.561 553.800 187.959

3.5.4 Sponsoring 8.509 0 5.961

3.5.5 Ouderbijdragen 69.426 37.700 88.459

3.5.6 Overige 1.588.558 1.011.300 1.722.408

Totaal overige baten 2.059.657 1.865.600 2.247.954

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 29.257.481 38.374.900 28.534.902

Sociale lasten 5.859.463 0 5.529.733

Pensioenpremies 3.546.370 0 3.448.173

4.1.1 Lonen en salarissen 38.663.314 38.374.900 37.512.808

Dotaties personele voorzieningen -17.328 480.400 -857.272

Personeel niet in loondienst 1.808.487 950.500 1.840.143

Overig 1.287.043 1.160.500 1.474.937

4.1.2 Overige personele lasten 3.078.202 2.591.400 2.457.808

4.1.3 Af: uitkeringen 0 0 0

Totaal personeelslasten 41.741.516 40.966.300 39.970.616
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.2 Materiële vaste activa 887.856 1.004.200 831.341

Totaal afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa 887.856 1.004.200 831.341

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 357.140 429.000 364.550

4.3.3 Onderhoud 616.687 514.500 624.657

4.3.4 Energie en water 700.555 848.400 751.707

4.3.5 Schoonmaakkosten 992.036 895.900 954.707

4.3.6 Heffingen 41.537 49.100 60.683

4.3.7 Overige 55.691 96.100 119.461

Totaal huisvestingslasten 2.763.646 2.833.000 2.875.764

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2.595.516 2.453.750 2.802.500

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.302.801 1.017.000 1.089.306

4.4.4 Overige 1.501.353 1.121.350 1.258.363

Totaal overige lasten 5.399.670 4.592.100 5.150.169

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 125.129 75.000 87.115

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa 

en effecten - 21.652 - 5.600 151.718

5.5 Rentelasten 406 200 20

Totaal financiële baten en lasten 103.071 69.200 238.813

3.6  Overige verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Exploitatie- Verklaring Consoli-
vorm zetel activiteit vermogen saldo art. 2:403 datie

31-12-2010 2010 BW
ja/nee ja/nee

Stichting Steunfonds van de Stichting Utrecht 4 1.461.434 83.471 nee ja

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs

te Utrecht

Stichting P.C Samenwerkingsverband Stichting Utrecht 4 374.385 131.839 nee ja

Utrecht



3.7  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Kopieerapparaten en printers
Voor de kopieerapparaten en printers van de scholen van PCOU en Willibrord is een mantelcontract

afgesloten met Ricoh. Deze overeenkomst loopt tot 30 september 2015. De bedoeling is dat alle

lopende contracten bij expiratie worden ondergebracht in dit contract. Op dit moment valt voor een

bedrag van € 80.322 per jaar onder dit contract. Alle nieuw af te sluiten contracten zullen onder dit
contract gaan vallen. 

In totaal inclusief bovenstaande contracten is aan kopieerkosten een bedrag uitgegeven van

€ 368.000.

Schoonmaak contracten
Voor de schoolgebouwen zijn (per gebouw) schoonmaakcontracten afgesloten. 

Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in 2010 circa € 898.000. 
De looptijd van deze contracten varieert.
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3.8 Geoormerkte doelsubsidies

Omschrijving subsidieproject

CFI Geoormerkt 31-12-2010    t/m 31-12-2009                                                                               1-1 t/m 31-12-2010

Omschrijving Datum en Totaalbedrag Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed t.b.v Besteed t.b.v Te verrekenen

kenmerk toewijzing exploitatie investeringen

Subsidieregeling scholing 

overblijfmedewerkers PO en 

overblijfsubsidie speciale scholen 

voor basisonderwijs 2005-2006 PO/ZO-2005/8965 21.660 17.685 21.660 - 3.975 3.975 – – –

Subsidieregeling scholing 

overblijfmedewerkers 2007-2010 PO/PZ/2007/12884 – 500 – 500,00 1.500 – 2.000

Versterking cultuureducatie

in het primair en het (voortgezet)

speciaal onderwijs 2007-2008 PO/PK-2006-49789 57.976 57.976 57.976 0 – – 0

Versterking cultuureducatie in het

primair en het (voortgezet)

speciaal onderwijs 2008-2009 PO/PK-2007 77.804 111.004 7.266 103.738 – 103.738

Versterking cultuureducatie in het

primair en het (voortgezet) 

speciaal onderwijs 2009-2010 – 124.296 87.275 37.021

Subsidieregeling scholing 

overblijfmedewerkers PO en

overblijfsubsidie speciale scholen

voor basisonderwijs 2006-2007 PO/ZO-2006/16087 28.000 28.000 8.140 19.860 – – 19.860

Binnenmileu PO/VB 24.000 24.000 13.500 – 10.500

Impuls vroegschoolse educatie KDRG 2080 126.319 126.382 126.382 – – – 126.382

Impuls vroegschoolse educatie KDRG 2081 7.899 7.899 7.899 – – – –

Verlofsubsidie VLOD 275915-6 135.372 47.065 19.610 27.455

Verlofsubsidie VLOP BEK 10 175098 M 37.155 37.155 37.155 

Totaal 516.185 349.446 102.941 246.505 237.991 120.385 – 364.111

VROM Geoormerkt

VROM Subsidie ruimte voor contact 300.000 261.500 38.500 38.500 – –

Totaal – 300.000 261.500 38.500 – 38.500 – –

PO-Raad

Taalpilot 36.000 – 36.000 2.356 – 33.644

Opbrengst Gericht Werken 70.000 59.148 59.148 –

Totaal 106.000 – – – 95.148 61.504 – 33.644 

Totaal 1 en 2 516.185  649.446 364.441 285.005 237.991 158.885 – 397.755

1.

2.

3.
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Omschrijving subsidieproject

CFI Geoormerkt 31-12-2010    t/m 31-12-2009                                                                               1-1 t/m 31-12-2010

Omschrijving Datum en Totaalbedrag Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed t.b.v Besteed t.b.v Te verrekenen

kenmerk toewijzing exploitatie investeringen

Subsidieregeling scholing 

overblijfmedewerkers PO en 

overblijfsubsidie speciale scholen 

voor basisonderwijs 2005-2006 PO/ZO-2005/8965 21.660 17.685 21.660 - 3.975 3.975 – – –

Subsidieregeling scholing 

overblijfmedewerkers 2007-2010 PO/PZ/2007/12884 – 500 – 500,00 1.500 – 2.000

Versterking cultuureducatie

in het primair en het (voortgezet)

speciaal onderwijs 2007-2008 PO/PK-2006-49789 57.976 57.976 57.976 0 – – 0

Versterking cultuureducatie in het

primair en het (voortgezet)

speciaal onderwijs 2008-2009 PO/PK-2007 77.804 111.004 7.266 103.738 – 103.738

Versterking cultuureducatie in het

primair en het (voortgezet) 

speciaal onderwijs 2009-2010 – 124.296 87.275 37.021

Subsidieregeling scholing 

overblijfmedewerkers PO en

overblijfsubsidie speciale scholen

voor basisonderwijs 2006-2007 PO/ZO-2006/16087 28.000 28.000 8.140 19.860 – – 19.860

Binnenmileu PO/VB 24.000 24.000 13.500 – 10.500

Impuls vroegschoolse educatie KDRG 2080 126.319 126.382 126.382 – – – 126.382

Impuls vroegschoolse educatie KDRG 2081 7.899 7.899 7.899 – – – –

Verlofsubsidie VLOD 275915-6 135.372 47.065 19.610 27.455

Verlofsubsidie VLOP BEK 10 175098 M 37.155 37.155 37.155 

Totaal 516.185 349.446 102.941 246.505 237.991 120.385 – 364.111

VROM Geoormerkt

VROM Subsidie ruimte voor contact 300.000 261.500 38.500 38.500 – –

Totaal – 300.000 261.500 38.500 – 38.500 – –

PO-Raad

Taalpilot 36.000 – 36.000 2.356 – 33.644

Opbrengst Gericht Werken 70.000 59.148 59.148 –

Totaal 106.000 – – – 95.148 61.504 – 33.644 

Totaal 1 en 2 516.185  649.446 364.441 285.005 237.991 158.885 – 397.755



70 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 0

3.9  Gemeentelijke onderwijssubsidies

t/m 31-12-2009                                                                     t/m 31-12-2010

Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2010

tbv exploitatie           tbv investeringen

Omschrijving Datum en kenmerk Totaalbedrag

toewijzing

Stichting PCOU

Veilige school. Concierges i.k.v. rijksregeling 08.079814 - 4851 20-10-08 32.340 32.340 29.914 2.426 - 2.426 0 0 0

Veilige school. Concierges i.k.v. ID-regeling 08.078944 - 4853 20-10-08 108.559 108.559 63.935 44.624 - 44.624 0 0 0

Extra VSD activiteiten 09.027947 - 5373 09-01-09 40.000 40.000 0 40.000 - 31.053 8.947 0 0

Schakelklassen 2009/2010 09.098519 - 6763 19-10-09 568.000 237.000 237.000 0 331.333 331.333 0 0

UCareForKids 14.400 0 0 0 14.400 3.000 0 11.400

Schoolconciërge 2010 09.112756 - 6944 11-01-10 100.753 0 0 0 100.753 100.753 0 0

VSD 2010 09.112756 - 6944 11-01-10 59.627 0 0 0 59.627 59.627 0 0

Voor- en vroegschoolse educatie 09.112756 - 6944 11-01-10 224.950 0 0 0 224.950 224.950 0 0

Schakelklassen 2010/2011 10.088383 - 7597 23-11-10 794.000 0 0 0 330.833 330.833 0 0

Gem. Amersfoort; Actie op de uitval 2007-10 WSO/MO/WO/3320902 21-01-10 10.001 0 0 0 10.001 10.001 0 0

Integratie in Onderwijs 10.031378 - 7233 04-03-10 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0

Extra VSD activiteiten 2010 10.042933 -  7418 15-04-10 40.000 0 0 0 33.047 33.047 0 0

LKS Vangnetbanen 2010 108.MGA.MAIL.00042 207.478 0 0 0 184.375 184.375 0 0

Totaal Stichting PCOU 2.202.108 417.899 330.849 87.050 1.213.216 1.288.866 0 11.400

Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht

BLOS-klassen i.k.v. leerlingenzorg 2008/2009 08.080218 - 4920 21-10-08 82.747 82.747 71.430 11.317 -11.317 0 0 0

Aanv. verleningsbeschikking BLOS 2008/2009 09.029667 - 5416 02-02-09 17.000 17.000 16.949 51 0 51 0 0

Zorgplatform 2-4 jarigen 2009 09.112777 - 6956 03-12-09 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

Leerlingbegeleiding 2009 09.099200 - 6786 22-10-09 65.991 0 0 0 65.991 65.991 0 0

Zorgplatform 2-4 jarigen 2010 09.112778 - 6957 03-12-09 55.000 0 0 0 55.000 0 0 55.000

Leerlingzorg 2010 jan-juli 10.032644 - 7234 22-03-10 91.247 0 0 0 91.247 91.247 0 0

Leerlingzorg 2010 aug-dec 10.022774 - 7600 13-10-10 124.547 0 0 0 124.547 14.027 0 110.520

Totaal Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht 446.532 109.747 88.379 21.368 325.468 181.316 0 165.520

Totaal 2.648.640 527.646 419.228 108.418 1.538.685 1.470.182 0 176.921
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Schakelklassen 2010/2011 10.088383 - 7597 23-11-10 794.000 0 0 0 330.833 330.833 0 0

Gem. Amersfoort; Actie op de uitval 2007-10 WSO/MO/WO/3320902 21-01-10 10.001 0 0 0 10.001 10.001 0 0

Integratie in Onderwijs 10.031378 - 7233 04-03-10 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 0

Extra VSD activiteiten 2010 10.042933 -  7418 15-04-10 40.000 0 0 0 33.047 33.047 0 0

LKS Vangnetbanen 2010 108.MGA.MAIL.00042 207.478 0 0 0 184.375 184.375 0 0

Totaal Stichting PCOU 2.202.108 417.899 330.849 87.050 1.213.216 1.288.866 0 11.400

Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht

BLOS-klassen i.k.v. leerlingenzorg 2008/2009 08.080218 - 4920 21-10-08 82.747 82.747 71.430 11.317 -11.317 0 0 0

Aanv. verleningsbeschikking BLOS 2008/2009 09.029667 - 5416 02-02-09 17.000 17.000 16.949 51 0 51 0 0

Zorgplatform 2-4 jarigen 2009 09.112777 - 6956 03-12-09 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0

Leerlingbegeleiding 2009 09.099200 - 6786 22-10-09 65.991 0 0 0 65.991 65.991 0 0

Zorgplatform 2-4 jarigen 2010 09.112778 - 6957 03-12-09 55.000 0 0 0 55.000 0 0 55.000

Leerlingzorg 2010 jan-juli 10.032644 - 7234 22-03-10 91.247 0 0 0 91.247 91.247 0 0

Leerlingzorg 2010 aug-dec 10.022774 - 7600 13-10-10 124.547 0 0 0 124.547 14.027 0 110.520

Totaal Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht 446.532 109.747 88.379 21.368 325.468 181.316 0 165.520

Totaal 2.648.640 527.646 419.228 108.418 1.538.685 1.470.182 0 176.921



4. Enkelvoudige jaarrekening

72 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 0

4.1 Enkelvoudige balans Stichting PCOU per 31 december 2010

1 Activa 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 1.616.473 1.215.834

1.2.2 Inventaris en apparatuur 5.690.912 5.180.542

1.2.7 Onderhandenwerk 553.904 82.861

7.861.289 6.479.237

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 10.084 10.084

Stichting Steunfonds PCOU 1.461.434 1.377.963

SWV 374.385 242.546

1.845.903 1.630.593

Totaal vaste activa 9.707.192 8.109.830

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 779.674 2.990.288

1.5.2 OCW/LNV 2.356.643 2.224.666

1.5.7 Overige vorderingen 30.270 10.226

1.5.8 Overlopende activa 772.713 496.385

3.939.300 5.721.566

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 5.783 10.291

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 662.174 2.422.694

1.7.3 Deposito's 22.670 22.692

1.7.4 Overige - 280 - 86

690.347 2.455.591

Totaal vlottende activa 4.629.647 8.177.157

Totaal activa 14.336.840 16.286.987
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2 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 4.283.181 3.973.026

2.1.1 Eigen vermogen Steunfonds PCOU 1.461.434 1.377.963

2.1.1 Eigen vermogen SWV 374.385 242.546

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat (Flex BAPO) 576.111 679.679

6.695.111 6.273.214

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 235.940 255.204

2.3.3 Overige voorzieningen 1.262.518 977.314

1.498.458 1.232.518

2.5 Kortlopende schulden

2.5.3 Crediteuren 980.570 1.124.106

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.624.004 1.994.785

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.956 508.270

2.5.9 Overige kortlopende schulden 41.425 23.799

2.5.10 Overlopende passiva 2.972.316 5.130.296

6.143.271 8.781.256

Totaal passiva 14.336.840 16.286.987
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4.2  Enkelvoudige balans Stichting Steunfonds PCOU 
per 31 december 2010

1 Activa 31-12-2010 31-12-2009

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 - 219.298 - 222.670

- 219.298 - 222.670

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 210.922 570.117

1.6.2 Obligaties 786.233 782.028

997.155 1.352.145

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 0 0

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 558.346 123.258

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 0 0

558.346 123.258

Totaal vlottende activa 1.336.203 1.252.732

Totaal activa 1.461.434 1.377.963
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2 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Eigen Vermogen 1.461.434 1.377.963

1.461.434 1.377.963

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 De overlopende passiva 0 0

0 0

Totaal Passiva 1.461.434 1.377.963
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4.3  Enkelvoudige balans Stichting P.C. Samenwerkingsverband
Utrecht per 31 december 2010

1 Activa 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 0 0

1.2.2 Inventaris en apparatuur 881 0

1.2.7 Onderhandenwerk 0 0

881 0

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 0 0

Deelneming Steunfonds PCOU 0 0

0 0

Totaal vaste activa 881 0

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 154.363 226.036

1.5.2 OCW/LNV 0 0

1.5.7 Overige vorderingen 0 0

1.5.8 Overlopende activa 758.803 84.975

913.166 311.011

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 406.828 571.134

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 236 86

407.064 571.220

Totaal vlottende activa 1.320.230 882.231

Totaal activa 1.321.110 882.231
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2 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve 374.385 242.546

374.385 242.546

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 411.773 374.671

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 534.952 265.014

946.725 639.685

Totaal Passiva 1.321.110 882.231
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4.4  Enkelvoudige staat van baten en lasten 
Stichting PCOU over 2010

2010 Begroot 2010 2009

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 45.946.273 44.744.200 44.568.250

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.729.267 1.665.100 1.987.983

3.4 Baten werk in opdracht van derden 47.424 0 32.334

3.5 Overige baten 1.857.712 1.704.600 2.049.298

Totaal baten 49.580.677 48.113.900 48.637.865

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 41.145.176 40.475.400 39.326.672

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 887.327 997.200 831.341

4.3 huisvestingslasten 2.747.638 2.806.000 2.854.552

4.4 Overige lasten 4.612.818 3.710.200 4.508.541

4.5 Taakstelling 0 0 0

Totaal lasten 49.392.958 47.988.800 47.521.105

Saldo baten en lasten 187.718 125.100 1.116.759

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 34.725 30.000 42.647

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 15.813 - 3.600 - 9.999

5.5 Rentelasten 42 200 20

Saldo financiële baten en lasten 18.870 26.200 32.628

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 206.588 151.300 1.149.387

7.1 Resultaat Stichting Steunfonds PCOU 83.471 30.000 190.253

7.1 Resultaat Stichting P.C. 

Samenwerkingsverband Utrecht 131.839 198.100 148.574

215.310 228.100 338.827

Nettoresultaat 421.897 379.400 1.488.214
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4.5  Enkelvoudige staat van baten en lasten 
Stichting Steunfonds PCOU over 2010

2010 Begroot 2010 2009

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 0 7.000 5.000

Totaal Baten 0 7.000 5.000

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 0 0 0

4.2 Afschrijvingen op immateriële en

materiële vaste activa 0 7.000 0

4.3 huisvestingslasten 1.909 5.000 7.112

4.4 Overige lasten 37 8.000 11.051

4.5 Taakstelling

Totaal Lasten 1.946 20.000 18.163

Saldo baten en lasten - 1.946 - 13.000 - 13.163

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 90.131 45.000 40.789

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 4.714 - 2.000 162.627

5.5 Rentelasten 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten 85.417 43.000 203.416

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 83.471 30.000 190.253
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4.6  Enkelvoudige staat van baten en lasten
Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht over 2010

2010 Begroot 2010 2009

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.147.576 1.098.100 1.071.132

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 181.316 320.000 53.901

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 115.739

3.5 Overige baten 201.946 154.000 193.656

Totaal baten 1.530.838 1.572.100 1.434.427

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 596.340 478.100 643.944

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 528 0 0

4.3 huisvestingslasten 14.100 22.000 14.100

4.4 Overige lasten 786.815 873.900 630.578

4.5 Taakstelling

Totaal lasten 1.397.784 1.374.000 1.288.622

Saldo baten en lasten 133.054 198.100 145.805

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 273 0 3.678

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 1.125 0 - 909

5.5 Rentelasten 364 0 0

Saldo financiële baten en lasten - 1.215 0 2.769

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 0

Resultaat 131.839 198.100 148.574
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4.7  Consolidatiestaat per 31 december 2010

PCOU Steunfonds SWV Gecon- PCOU Steunfonds SWV Gecon-

PCOU solideerd PCOU solideerd

1 Activa 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 1.616.473 125.231 0 1.741.704 1.215.834 125.231 0 1.341.065

1.2.2 Inventaris en apparatuur 5.690.912 0 881 5.691.793 5.180.542 0 0 5.180.542

1.2.7 Onderhandenwerk 553.904 0 0 553.904 82.861 0 0 82.861

7.861.289 125.231 881 7.987.401 6.479.237 125.231 0 6.604.468

1.3 Financiële vaste activa

1.3.3 Overige financiële vaste activa 10.084 0 0 10.084 10.084 0 0 10.084

Deelneming Steunfonds PCOU 1.461.434 0 0 0 1.377.963 0 0 0

Deelneming SWV 374.385 0 0 0 242.546 0 0 0

1.845.903 0 0 10.084 1.630.593 0 0 10.084

Totaal vaste activa 9.707.192 125.231 881 7.997.485 8.109.830 125.231 0 6.614.552

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 779.674 0 154.363 934.037 2.990.288 0 226.036 3.216.324

1.5.2 OCW/LNV 2.356.643 0 0 2.356.643 2.224.666 0 0 2.224.666

1.5.7 Overige vorderingen 30.270 0 0 30.270 10.226 0 0 10.226

1.5.8 Overlopende activa 772.713 - 219.298 758.803 1.312.218 496.385 - 222.670 84.975 358.690

3.939.300 - 219.298 913.166 4.633.168 5.721.566 - 222.670 311.011 5.809.907

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 210.922 0 210.922 0 570.117 0 570.117

1.6.2 Obligaties 0 786.233 0 786.233 0 782.028 0 782.028

0 997.155 0 997.155 0 1.352.145 0 1.352.145

1.7 Liquide middele

1.7.1 Kasmiddelen 5.783 0 0 5.783 10.291 0 0 10.291

1.7.2 Tegoeden op bank- en 

girorekeningen 662.174 558.346 406.828 1.627.348 2.422.694 123.258 571.134 3.117.086

1.7.3 Deposito's 22.670 0 0 22.670 22.692 0 0 22.692

1.7.4 Overige - 280 0 236 - 44 - 86 0 86 0

690.347 558.346 407.064 1.655.757 2.455.591 123.258 571.220 3.150.069

Totaal vlottende activa 4.629.647 1.336.203 1.320.230 7.286.080 8.177.157 1.252.732 882.231 10.312.120

Totaal activa 14.336.840 1.461.434 1.321.110 15.283.565 16.286.987 1.377.963 882.231 16.926.672



PCOU Steunfonds SWV Gecon- PCOU Steunfonds SWV Gecon-

PCOU solideerd PCOU solideerd

1 Passiva 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve 4.283.181 1.461.434 374.385 6.119.000 3.973.026 1.377.963 242.546 5.593.535

2.1.1b Eigen vermogen Steunfonds PCOU 1.461.434 0 0 0 1.377.963 0 0 0

2.1.1c Eigen vermogen SWV 374.385 0 0 0 679.679 0 0 0

6.119.000 1.461.434 374.385 6.119.000 6.030.668 1.377.963 242.546 5.593.535

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 235.940 0 0 235.940 255.204 0 0 255.204

2.3.3 Overige voorzieningen 1.262.518 0 0 1.262.518 977.314 0 0 977.314

1.498.458 0 0 1.498.458 1.232.518 0 0 1.232.518

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 980.570 0 411.773 1.392.343 1.124.106 0 374.671 1.498.777

2.5.6 Schulden belastingdienst 1.624.004 0 0 1.624.004 1.994.785 0 0 1.994.785

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 524.956 0 0 524.956 508.270 0 0 508.270

2.5.9 Overige kortlopende schulden 41.425 0 0 41.425 23.799 0 0 23.799

2.5.10 Overlopende passiva 2.972.316 0 534.952 3.507.267 5.130.296 0 265.014 5.395.310

6.143.271 0 946.725 7.089.996 8.781.256 0 639.685 9.420.941

Totaal Passiva 13.760.729 1.461.434 1.321.110 14.707.454 16.044.441 1.377.963 882.231 16.246.993

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 45.946.273 0 1.147.576 47.093.849 44.568.250 0 1.071.132 45.639.382

3.2 Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 1.729.267 0 181.316 1.910.584 1.987.983 0 53.901 2.041.884

3.4 Baten werk in opdracht van derden 47.424 0 0 47.424 32.334 0 115.739 148.073

3.5 Overige baten 1.857.712 0 201.946 2.059.657 2.049.298 5.000 193.656 2.247.954

Totaal Baten 49.580.677 0 1.530.838 51.111.514 48.637.865 5.000 1.434.427 50.077.292

4 Laten

4.1 Personeelslasten 41.145.176 0 596.340 41.741.516 39.326.672 0 643.944 39.970.616

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 887.327 0 528 887.856 831.341 0 0 831.341

4.3 Huisvestingslasten 2.747.638 1.909 14.100 2.763.646 2.854.552 7.112 14.100 2.875.764

4.4 Overige lasten 4.612.818 37 786.815 5.399.670 4.508.541 11.051 630.578 5.150.169

Totaal Lasten 49.392.958 1.946 1.397.784 50.792.688 47.521.105 18.163 1.288.622 48.827.891

Saldo baten en lasten 187.718 - 1.946 133.054 318.826 1.116.759 - 13.163 145.805 1.249.401

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 34.725 90.131 273 125.129 42.647 40.789 3.678 87.115

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 15.813 - 4.714 - 1.125 - 21.652 - 9.999 162.627 - 909 151.718

5.5 Rentelasten 42 0 364 406 20 0 0 20

Saldo financiële baten en lasten 18.870 85.417 - 1.215 103.071 32.628 203.416 2.769 238.813

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat 206.588 83.471 131.839 421.897 1.149.387 190.253 148.574 1.488.214
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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 € 83.489 wordt toegevoegd aan het
eigen vermogen van de stichting als volgt:

Toevoeging algemene reserve € 338.427
Toevoeging private bestemmingsreserve €   83.470
Totaal toevoeging per saldo € 421.897

Er heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden ter grootte van de onttrekkingen 

van de Flex BAPO ad. € 103.568. 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.
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