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Voorwoord

In dit jaarverslag leest u hoe ver we in 2014 zijn 
gekomen met onze doelen uit het meerjaren-
beleidsplan 2013-2016 ‘Focus op beter onderwijs’. 
We schreven in de inleiding van dat plan: ‘Als 
we ‘beter onderwijs’ tot hoofddoel van ons 
meerjaren beleidsplan benoemen, hebben we 
het over de kwaliteit van de toerusting van 
generaties toekomstige burgers van onze 
samenleving. De uitdagingen waarvoor ze 
komen te staan zijn groot. Economische, sociale, 
politieke en ecologische crises werpen hun 
schaduwen vooruit. Het is des te meer van 
belang dat we onze jongeren (mede) opvoeden 
tot verdraagzame, zelfstandig denkende burgers 
die zich verantwoordelijk voelen voor hun 
naasten en niemand uitsluiten op grond van ras, 
kleur, godsdienst, afkomst of seksuele 
geaardheid.’.

In 2014 hebben we opnieuw ervaren hoe veel-
omvattend en ambitieus de opdracht is die we 
ons hebben gesteld. Een opdracht die zoveel 
breder is dan de scores op de opbrengsten-
oordelen van de Inspectie. Daarmee willen we 
die leeropbrengsten niet relativeren. Het is onze 
opdracht om onze leerlingen zonder onnodige 
vertraging, op het niveau dat past bij hun 
talenten, aan een diploma te helpen. Vandaar 
dat we in dit jaarverslag opnieuw aandacht 
besteden aan de cijfers, maar ook aan de 

verhalen daarachter. Die kunt u lezen in de 
portret ten die door de scholen zelf zijn 
geschreven. 

Goed onderwijs vergt een solide financiële basis. 
De scholen van de Willibrord Stichting zijn er ook 
in 2014 weer in geslaagd om uit gewone bedrijfs-
voering een goed resultaat te realiseren door 
hun activiteiten in overeenstemming met de 
begroting te organiseren. De doelstellingen op 
het gebied van financiële stabiliteit zijn ook in 
2014 gehaald. De Stichting voldoet aan de 
landelijke financiële normen voor onderwijs-
organisaties en is financieel voorbereid op de 
toekomst. Deze financiële stabiliteit stelde de 
scholen in staat hun aandacht vooral te richten 
op onderwijsontwikkeling in het belang van onze 
leerlingen.

Op deze plek willen we alle medewerkers van 
de Willibrord Stichting bedanken voor hun inzet. 
Ook danken we alle medezeggenschapsraden 
en de gemeenschappelijke medezeggen schaps-
raad voor hun constructieve bijdrage aan het 
functioneren van de Stichting. Tot slot willen we 
de Raad van Toezicht danken voor de kritische 
feedback en de wijze waarop toezicht is 
gehouden.

Marja Blom 
Henkjan Bootsma
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1.1 De kwaliteit van het onderwijs

Inleiding
In 2014 hebben we ons opnieuw sterk gemaakt 
voor beter onderwijs. We hebben ons daarbij 
laten inspireren door de onderwijsweten schapper 
John Hattie die veruit het meest uitgebreide, op 
bewijs gerichte onderzoek heeft gedaan naar 
wat het beste werkt om de leerprestaties te 
verbeteren. Van alle invloeden op het leren van 
leerlingen hoort feedback bij de top. 

Data vormen een waardevolle ondersteuning om 
die feedback te kunnen geven, op alle niveaus in 
de scholen en in de Stichting. We slagen er met 
elkaar steeds beter in om gegevens te verzamelen 
en te interpreteren ten behoeve van de 
verbetering van ons onderwijs. In onderstaande 
schetsen we een beeld van de activiteiten die in 
dit kader stichtingsbreed in 2014 hebben 
plaatsgevonden. 

Kwaliteitsgesprekscyclus
In het najaar van 2013 is een start gemaakt met 
een nieuwe kwaliteitsgeprekscyclus. Daarbij 
sluiten we nauw aan bij de fase van ontwikkeling 
waarin elke school zich bevindt. Dat is een breuk 
met het verleden waarin met alle scholen 
gelijkluidende afspraken werden gemaakt op 
basis van het inspectiekader. Het spreekt voor 
zich dat het inspectiekader nog steeds een 
belangrijk richtsnoer is, maar op sommige 

scholen zijn nu eenmaal meer inspanningen 
nodig om de gestelde doelen te bereiken dan op 
andere. 

We voeren per jaar tenminste drie gesprekken 
per school, met als deelnemers de schoolleiding, 
het bestuur en één van de beleidsmedewerkers 
onderwijskwaliteit. Doelen worden gesteld, acties 
gemonitord en het resultaat geëvalueerd. Aan de 
hand van MMP (Magister Management Platform) 
en andere instrumenten die de onderwijskwaliteit 
in kaart brengen (onder andere lesobservaties, 
leerling-enquêtes) wordt een steeds dieper en 
grondiger beeld verkregen van die kwaliteit en 
waar ruimte is voor verbetering. In scholen die 
extra aandacht nodig hebben, vindt intensievere 
monitoring plaats. Het is goed om te merken dat 
scholen steeds betere analyses maken van hun 
resultaten en daar doelgerichte acties aan weten 
te verbinden. We zien dat met name de scholen 
die specialisten opleiden en faciliteren om zich 
structureel met datafeedback bezig te houden, 
hierin voorop lopen. 

Ondersteuning van individuele scholen 
Naast Willibrord-brede activiteiten, hebben de 
beleidsmedewerkers onderwijskwaliteit ook 
ondersteuning geboden aan individuele scholen. 
Dat betreft natuurlijk in de eerste plaats de 
scholen met zogenaamde ‘zwakke’ afdelingen. 
Zij hebben begeleiding gekregen bij het 
opstellen en uitvoeren van verbeterplannen. 

Scholen kunnen daarnaast altijd een beroep 
doen op de afdeling onderwijskwaliteit als het 
gaat om (verdiepende) data-analyses op 
schoolniveau. Voorbeelden hiervan zijn het 
doorlichten van de doorlopende leerlijn van een 
vaksectie, het verbeteren van de determinatie 
of het vinden van een antwoord op de vraag 
waarom in een bepaald leerjaar bij herhaling 
sprake is van een hoog percentage doublures. 

Tenslotte hebben verschillende scholen hulp 
ingeroepen bij het professionaliseren van 
hun managementteam, coaches en secties, 
bijvoorbeeld op het thema ‘oplossingsgericht 
sturen’.

Stimuleren van leren van elkaar
‘De Willibrord Stichting, tien scholen, die samen 
sterker zijn dan alleen’, dat is het uitgangspunt 
voor allerlei activiteiten die gericht zijn op 
kennisuitwisseling, samenwerken en leren 
van elkaar. 
In november 2014 heeft voor de tweede maal de 
Willibrord-studiedag plaatsgevonden. Een dag 
waarop vaksecties van alle Willibrord-scholen 
bij elkaar zijn gekomen met als doel elkaar te 
inspireren en te helpen de kwaliteit van het 
onderwijs van het betreffende vak verder te 
verbeteren. Een dag, die in 2015 wederom een 
vervolg zal krijgen. 
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Op het gebied van data-analyse en MMP 
hebben verschillende netwerkbijeenkomsten en 
gezamen lijke trainingen plaatsgevonden. De 
werkgroep schoolopleiders heeft, net als de 
voorgaande jaren, gezamenlijk gewerkt aan het 
goed begeleiden van nieuwe docenten. Steeds 
vaker wordt ook de expertise van docenten van 
de ene school ingezet om een andere school te 
helpen. Good practices (bijvoorbeeld rondom 
ouderbetrokkenheid) van scholen, worden 
gedeeld in het overleg van directeuren en 
rectoren (Managementoverleg). We vinden dat 
we nog veel meer van elkaar zouden kunnen 
leren en zullen daar dan ook in blijven 
investeren.

Utrecht-brede projecten op het gebied van 
onderwijskwaliteit
De Willibrord Stichting heeft in 2014 opnieuw 
geparticipeerd in een aantal Utrecht-brede 
projecten rondom onderwijskwaliteit: 

 p Utrechts Taaleffect: een door de gemeente 
Utrecht gesubsidieerd project waarbij met 
behulp van de CED-groep de resultaten van 
leerlingen op de taaltoetsen uit CITO Volg 
geanalyseerd worden. Op basis van deze 
analyses worden leerarrangementen 
vormgegeven, die docenten Nederlands 
in staat stellen binnen hun klassen 
gedifferentieerd te werken. 

 p Project Datagestuurd werken Universiteit 
Utrecht: een project waarbij scholen onder 
begeleiding van de Universiteit Utrecht 
hypotheses op het gebied van onderwijs-
kwaliteit formuleren en vervolgens (laten) 
onderzoeken. Onderzoeksvragen zijn 
bijvoorbeeld; welke vakken in de onderbouw 
zijn het meest voorspellend voor het studie-
succes in de bovenbouw? Wat betekent dit? 
Op welk niveau is het onderwijs in dakpan-
klassen gericht? Wat zijn de probleemvakken 
bij ‘de dip in leerjaar 4’? Hoe verklaren we dat 
en wat doen we eraan?

Samenvattend kunnen we zeggen dat we in 
2015 dankzij een grote inzet van onze scholen 
Willibrord-breed opnieuw een stap voorwaarts 
hebben gemaakt in de kwaliteitszorg en 
daarmee ook in onderwijskwaliteit. Daaraan 
hebben alle betrokkenen een bijdrage geleverd, 
maar het zijn uiteindelijk de docenten - volgens 
John Hattie ‘de krachtigste beïnvloeders van het 
leerproces’- geweest die het verschil hebben 
gemaakt. 

Hieronder treft u de oordelen aan die door de 
Inspectie van het Onderwijs aan de opbrengsten 
van onze scholen zijn toegekend. 

Tabel 1 | Meerjaren opbrengstenoordeel 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

Opbrengstenoordeel 2014 van de Inspectie van het Onderwijs over de resultaten 2011-2013

vmbo-b vmbo-k vmbo-tl havo vwo

Amadeus Lyceum voldoende voldoende onvoldoende

St-Gregorius College onvoldoende voldoende onvoldoende

St. Bonifatiuscollege voldoende voldoende

Niftarlake College voldoende voldoende voldoende

Gerrit Rietveld College voldoende voldoende voldoende

Christelijk Gymnasium voldoende

Oosterlicht College Nieuwegein voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

Oosterlicht College Vianen voldoende voldoende voldoende

Globe College voldoende voldoende voldoende

Broeckland College voldoende voldoende voldoende
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Opbrengsten

Opbrengstenoordeel
Elk jaar berekent de Inspectie van het Onderwijs 
de opbrengsten van de scholen aan de hand van 
vier opbrengstindicatoren:

 p onderbouwrendement (van basisschooladvies 
naar leerjaar 3);

 p bovenbouwrendement (van leerjaar 3 naar 
diploma);

 p gemiddeld cijfer voor het centraal examen;
 p gemiddeld verschil tussen het cijfer voor het 

schoolexamen en het cijfer voor het centraal 
examen.

Het meerjaren opbrengstenoordeel dat de 
Inspectie in 2015 uitbrengt, komt tot stand op 
basis van de resultaten in de drie voorgaande 
jaren; zo is het opbrengstenoordeel 2015 
gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 
en 2014. 

Trend
Volgens het meerjaren opbrengstenoordeel van 
de Inspectie zijn de opbrengsten van 26 van 
de 29 afdelingen van de Willibrord-scholen 
vol doende (zie tabel 1). Dat is één voldoende 
meer dan het jaar daarvoor. De tabel geeft echter 
een statisch beeld. Uit onderliggende opbrengst-
indicatoren blijkt dat bij de meerder heid van de 
scholen sprake is van een stabiele of stijgende 
lijn. De vwo-afdeling van het St-Gregorius 
College scoorde in schooljaar 2013-2014 op álle 
opbrengstindicatoren een voldoende (gemiddeld 
niveau of bovengemid deld). Hetzelfde geldt voor 
de tl-afdeling van die school. Helaas heeft de 
Inspectie bij een bezoek aan de tl-afdeling 
tekortkomingen in de onderwijs kwaliteit 
geconstateerd die zullen gaan leiden tot 
geïntensiveerd toezicht. Dat is een flinke 
tegenvaller maar ook hier zijn we, zeker gelet op 
de onderliggende trend in de cijfers, optimistisch 
over de mogelijkheden om weer snel naar een 
basisarrangement te komen. 

Ook het Amadeus Lyceum heeft zich verbeterd, 
het sterkst in de havo waar het gemiddeld 
eindcijfer voor het centraal examen zelfs boven 
het landelijk gemiddelde lag. De opbrengsten 
van de vwo-afdeling bleven daar nog bij achter, 
maar het ligt in de lijn der verwachting dat de 
effecten van de verbeteraanpak ook daar het 
komend jaar in de cijfers zichtbaar zullen worden. 

Hierna geven we gedetailleerd een aantal van 
die onderliggende scores weer. We vergelijken 
onze scholen met landelijke gemiddeldes, 
daarbij moet wel rekening worden gehouden 
met het feit dat de G-4, zoals blijkt uit het 
Onderwijsverslag van de Inspectie, doorgaans 
onder het landelijke gemiddelde scoren. 

Een ander belangrijk gegeven is dat de hierna 
volgende opbrengstentabellen, hoe belangrijk 
ook, niet rechtstreeks samenvallen met 
onderwijskwaliteit. Scholen vertonen onderling 
grote verschillen in leerlingenpopulatie en aan 
de gemiddelde ‘zes’ op de examenlijst van de 
ene leerling kan een veel grotere prestatie van 
een docententeam ten grondslag liggen dan aan 
de ‘acht’ van de andere leerling op een andere 
school. 

6 Willibrord Jaarverslag 2014



Percentage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Landelijk

Willibrord

Broeckland College

Oosterlicht College Nieuwegein

Globe College

Oosterlicht College Vianen

2013 2012 2011

Percentage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Landelijk

Willibrord

Oosterlicht College Vianen

Broeckland College

Oosterlicht College Nieuwegein

Globe College

2013 2012 2011 Percentage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Landelijk
Willibrord

St-Gregorius College
Oosterlicht College Vianen

Gerrit Rietveld College
Amadeus Lyceum

Oosterlicht College Nieuwegein
Niftarlake College

Globe College
Broeckland College

2013 2012 2011

Percentage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Landelijk

Willibrord

Christelijk Gymnasium

St. Bonifatiuscollege

Niftarlake College

Oosterlicht College Nieuwegein

Gerrit Rietveld College

St-Gregorius College

Amadeus Lyceum

2013 2012 2011
Percentage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Landelijk

Willibrord

Gerrit Rietveld College

Oosterlicht College Nieuwegein

St-Gregorius College

Niftarlake College

St. Bonifatiuscollege

Amadeus Lyceum

2013 2012 2011

Grafiek 1a  |  Slaagpercentage vmbo-b

Grafiek 1b  |  Slaagpercentage vmbo-k Grafiek 1c  |  Slaagpercentage vmbo-t

Grafiek 1e  |  Slaagpercentage vwoGrafiek 1d  |  Slaagpercentage havo

Slaagpercentage
De grafieken 1a t/m 1e geven de slaagper-
centages weer van de afgelopen drie jaren. 
De cijfers van de scholen kunnen worden 
vergeleken met het gemiddelde van alle 
Willibrord-scholen en de landelijke resultaten. 
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Gemiddeld cijfer centraal examen
In de grafieken 2a t/m 2e staan de cijfers voor 
het centraal examen (CE) van de afgelopen drie 
jaren. De cijfers kunnen worden vergeleken met 
de landelijke resultaten.
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Opbrengsten Kranenburg
Voor het praktijkonderwijs is het registreren van 
de opbrengsten anders geregeld dan bij de 
andere VO-scholen. Er is geen sprake van 
schoolexamens of centrale examens. De 
opdracht voor de school is om jongeren zo te 
begeleiden dat zij in staat zijn om zelfstandig en 
volwaardig in de maatschappij te functioneren.

Om de opbrengsten van het praktijkonderwijs te 
beoordelen, gebruikt de Inspectie van het 
Onderwijs de volgende indicatoren:

 p De leerlingen in het praktijkonderwijs 
ontwikkelen zich volgens een individuele 
leerroute.

 p De leerlingen behalen het opleidingsniveau 
dat mag worden verwacht (zie tabel 2).

 p De leerlingen van het praktijkonderwijs 
functioneren naar verwachting in de 
vervolgopleiding of het werkveld.

Iedere leerling van Kranenburg stelt, samen met 
zijn mentor, een Ontwikkel Perspectiefplan op. 
Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld 
in een gesprek met de leerling en de ouders.

Tabel 2 geeft een overzicht van de uitstroom-
cijfers van Kranenburg in 2014. Uit deze tabel 
blijkt dat de uiteindelijke uitstroom in grote lijnen 
aansluit op het advies van de school, behalve in 
de categorie ‘Anders, niet nader gespecificeerd’. 
Dit zijn vooral leerlingen met multiproblematiek: 

school, leefomgeving, persoonlijke ontwikkeling. 
Van de uitgestroomde leerlingen had 78% een 
vorm van begeleiding, in de meeste gevallen 
was dit een jobcoach.

Tabel 2 | Uitstroombestemming Kranenburg

Uitstroombestemming Advies Uitstroom

Arbeid 14% 14%

Beschermde arbeid 8% 5%

Arbeid&leren 68% 62% 

Dagbesteding 3% -

Anders, niet nader gespecificeerd 8% 19%

Opvallend is dat zowel bij het uitstroom naar 
arbeid als bij uitstroom naar een opleiding, de 
verkoop-/retailsector het meest gekozen is; 70% 
van de leerlingen die zijn gaan werken, werken 
in de groothandel en 65% van de leerlingen die 
zijn uitgestroomd naar een vervolgopleiding 
heeft gekozen voor een opleiding verkoop/retail. 
Deze gegevens zijn belangrijk bij het verder 
uitwerken van het lesaanbod van de school en 
voor het overleg met de gemeente, in het kader 
van de participatiewet.

De Inspectie heeft de opbrengsten van 
Kranenburg voldoende beoordeeld.

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs 
landelijk in werking getreden. Het Samen-
werkingsverband Sterk VO is als pionier op 
1 augustus 2013 al gestart met passend 
onderwijs. Sterk VO werkt samen met scholen, 
kernpartners en de gemeenten Utrecht en 
Stichtse Vecht aan het realiseren van passend 
onderwijs; een doorgaande schoolloopbaan 
voor iedere leerling, op een passende plek, 
met ondersteuning als dat nodig is. 

De belangrijkste resultaten die Sterk VO in 2014 
met partners heeft gerealiseerd:

 p Vanuit de gezamenlijke visie op passend 
onderwijs is de kernpartneraanpak 
(per school een team van leerplicht, 
jeugdgezondheidszorg, schoolmaat-
schappelijk werk, samenwerkingsverband) 
verder versterkt en de aansluiting met de 
gemeentelijke buurt- en jeugdteams 
voorbereid. 

 p De coördinatie op overgangen in de 
schoolloopbaan (PO/SO-V(S)O-MBO) en het 
‘schoolloopbaandenken’ heeft verder vorm 
gekregen door onder meer de herijking van 
de POVO-procedure en de samenwerking in 
projecten als De Overstap en Schoolwerkt.

 p Het Loket Passend Onderwijs heeft een 
duidelijke positie en werkwijze voor de 
toekenning van arrangementen voor 
leerlingen die meer ondersteuning nodig 
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hebben. De PCL POVO is dit jaar verder 
geïntegreerd in het Loket Passend Onderwijs. 
In 2014 zijn er 271 (1,5%) 
ondersteuningsarrangementen in het regulier 
onderwijs en 549 (3,1%) intensieve 
arrangementen op het VSO.

 p Het aantal thuiszitters is door intensieve en 
effectieve samenwerking tussen de scholen, 
Leerplicht en Sterk VO stabiel laag. Eind 2014 
zijn er ongeveer 40 thuiszitters, waarvan het 
merendeel een grote 
ondersteuningsbehoefte heeft als gevolg van 
complexe problematiek (GGZ, langdurig ziek, 
psychosociaal/gezinsproblematiek). Alle 
leerlingen zijn in beeld en hebben een plan. 
Het aantal thuiszitters en de aanpak om die te 
verminderen is een vast onderdeel van het 
toezichtkader van de Inspectie. De Inspectie 
heeft tijdens haar bezoek aan Sterk VO in 
februari de aanpak bekeken en opnieuw 
bekrachtigd. 

 p Het OPDC Utrecht heeft opnieuw een groot 
aantal leerlingen (66%) teruggeschakeld. Het 
OPDC heeft in 2014 290 leerlingen bediend. 
Daarvan hebben 144 leerlingen de 
voorziening verlaten en 54 leerlingen een 
diploma behaald.

 p Er zijn belangrijke stappen gezet in het 
passend maken van het onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod. Zo hebben alle 
VO-scholen een basisplusprofiel, zijn er 
integratieklassen op het OPDC en de Fritz 

Redlschool, is op een aantal vmbo-scholen 
een tussenarrangement vmbo/pro ontwikkeld 
en hebben een aantal havo/vwo-scholen 
deelgenomen aan een pilot om afnemende 
motivatie - als één van de redenen voor 
afstroom - vroegtijdig te signaleren en 
adequaat op te pakken. Hierdoor zijn 
opbrengsten en verbeterpunten sneller 
zichtbaar geworden. 

Internationale School Utrecht
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
afdeling voortgezet onderwijs van de 
Internationale School Utrecht is op 1 augustus 
2014 overgaan van de Willibrord Stichting op 
NUOVO (Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Utrecht). De bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de Internationale 
School Utrecht is vanaf het ontstaan in 2012 
onderwerp van bespreking geweest tussen de 
besturen die zich hebben ingespannen voor de 
oprichting. Hierover zijn in 2013 en 2014 
besprekingen gevoerd met het Ministerie van 
OCW en met de besturen van NUOVO en SPO 
Utrecht, dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
heeft voor de afdeling primair onderwijs. De 
gezamenlijke conclusie was dat de afdeling 
voortgezet onderwijs het beste kan worden 
ondergebracht bij NUOVO, zodat de beide 
afdelingen onder het bevoegd gezag van het 
openbaar onderwijs komen. Zo doende is sprake 
van één denominatie voor beide afdelingen. 

Daarnaast, was de gezamenlijke opvatting, biedt 
de huisvestingssituatie van SPO Utrecht en 
NUOVO heel goede perspectieven op 
volwaardige en geïntegreerde huisvesting van 
de beide afdelingen. De staatssecretaris heeft 
toegestemd in de toekenning van de licentie aan 
NUOVO. 
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Identiteit
Door Erik van Kerkhoff, lid van de werkgroep identiteit

Het thema identiteit blijft boeiend. Elke dag weer 
opnieuw vormen docenten en leerlingen samen 
met alle betrokkenen de identiteit van de school. 
Zo is de school een dynamische gemeenschap 
die open staat naar de wereld; de kleine wereld 
van de stad maar ook de grote wereld waar 
we deel van uitmaken. De problematiek van 
de wereld komt zo ook de school binnen en dit 
vraagt om het zoeken naar een verhouding tot 
alles waar wij mee geconfronteerd worden. 
Onze identiteit staat dus niet vast, maar vraagt 
om reflectie en om inzet. 

Gelukkig staan onze scholen in een traditie 
waarin tal van morele leermeesters ons wellicht 
een richting kunnen wijzen. Zo stond de 
middeleeuwse heilige Franciscus centraal op de 
conferentie die wij organiseerden samen met 
Stichting PCOU. Franciscus was een leidsman 
die zijn volgelingen op zo’n manier wist te 
inspireren dat zij tot bloei konden komen. 
Volgens Willem Marie Speelman, die de inleider 
was op deze conferentie, wist hij mensen te 
inspireren tot een duurzame omgang met de 
wereld. Hiervoor is het nodig dat wij leven alsof 
wij geen bezit hebben. Hoe kunnen wij immers 
de lucht, de bomen of de bloemen bezitten? 
Die behoren toch aan iedereen toe? De beelden 
laten zich makkelijk vertalen naar het onderwijs. 
In een wereld die uitgebuit lijkt te worden, is het 
van levensbelang onze leerlingen te inspireren 

tot een duurzame omgang met hun omgeving. 
Willem Marie Speelman daagde de deelnemers 
uit in een workshopronde onder woorden te 
brengen wat ons diepste verlangen was ten 
aanzien van ons onderwijs en over de wijze 
waarop wij dachten onze leerlingen tot bloei 
te kunnen laten komen. De vele deelnemers 
aan de conferentie zijn met ideeën en nieuwe 
inspiratie terug gegaan naar hun eigen school 
om zo weer opnieuw vorm te geven aan de 
identiteit van de school. 

Naast de conferentie vonden andere activiteiten 
plaats in het kader van de identiteit. De 
Willibrord-brede studiemiddag voor docenten 
stond voor de docenten levensbeschouwing 
ook voor een deel in het teken van dit thema. 
Levensbeschouwelijke vorming hoort thuis op 
onze scholen maar de wijze waarop we die 
vorming aanbieden, ligt niet meer vast. Steeds 
weer is het zoeken in lessen godsdienst, 
levensbeschouwing of filosofie wat de waarde 
is van religie voor mensen van nu. De klassen 
zijn divers en de secularisering is zichtbaar in 
de groepen; nog maar weinig leerlingen zijn 
betrokken bij een kerk. 

In filmtheater ’t Hoogt werden films 
vertoond voor alle werknemers van beide 
Stichtingen. Deze films raken aan de thema’s 
levensbeschouwing en onderwijs en bieden 

de deelnemers de mogelijkheid om samen met 
collega’s van andere scholen te reflecteren op 
hun werk. 

Voor het jaar 2015 worden de activiteiten 
van de conferentie en de films voortgezet. 
De thema’s zullen vooral te maken hebben 
met de wijze waarop de wereld de scholen 
binnenkomt. Politieke en religieuze conflicten 
wereldwijd vragen om aandacht in de scholen. 
Hoe reageren wij op een wereld die soms 
gewelddadig en bedreigend overkomt? 
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Broeckland College
Door Jan Molenaar, directeur 
Broeckland College

Algemeen
Het Broeckland College is een christelijke 
scholengemeenschap, met zorg voor de leerling 
als uitgangspunt - zowel met betrekking tot 
onderwijskundige als pedagogische aspecten 
van het onderwijs. Wij willen onze leerlingen 
goed voorbereiden op de diverse vervolg-
(beroeps)opleidingen, de arbeidsmarkt en op het 
leven in onze samenleving. De school streeft 
naar:

 p Een leerlijn op maat, door middel van goed 
onderwijs en veel aandacht en respect voor 
de individuele leerling.

 p Een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt.
 p Respect voor mens en natuur.

Voor iedereen die deel uitmaakt van de school-
populatie geldt een inspannings verplichting om 
bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Inrichting van het onderwijs
Het Broeckland College is een scholengemeen-
schap voor vmbo en biedt drie leerwegen: 
basisberoepsgericht (vmbo-b), kaderberoeps-
gericht (vmbo-k) en theoretisch (vmbo-tl). Voor 
leerlingen met een grotere zorgvraag biedt de 
school leerwegonder steunend onderwijs en het 
leerwerktraject. Deze leerlingen doen het 
examen binnen de basisberoepsgerichte 
leerweg.

Onderwijsontwikkeling
In 2013 is het vernieuwingstraject voor de 
beroepsrichtingen van het vmbo van start 
gegaan. Na een fase van oriëntatie en onder-
zoek heeft de school een weloverwogen keuze 
gemaakt ten aanzien van het onderwijsaanbod. 
De school zal vanaf het jaar 2016 de volgende 
profielen aanbieden: ‘Economie en 
Ondernemen’, ‘Zorg en Welzijn’, ‘Bouwen’, 
‘Wonen en Interieur’, ‘Mobiliteit en Transport’, 
‘Produceren’, ‘Installeren en energie’ en ‘Groen’. 

Kwaliteitsbewaking
De school werkt met een jaaragenda waarin 
overlegmomenten, beleidsonderwerpen en de 
daarbij betrokkenen zijn vastgelegd. Hierdoor is 
er systematisch aandacht voor de kwaliteit van 
het onderwijs en de opbrengsten. Door de inzet 
van scholing, op zowel team- als individueel 
niveau, en de inzet van intervisie is er doel gericht 
en systematisch gewerkt aan opbrengst gericht 

werken, differentiatie en doorgaande leerlijnen. 
Het analyseren van data met de verschillende 
secties is ook onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Samenwerking met de omgeving
Het Broeckland College werkt intensief samen 
met de maatschappelijke omgeving van de 
school. 
Zo heeft de school regulier overleg met de 
afdeling onderwijs van de gemeente Stichtse 
Vecht en vier keer per jaar overleg met de 
Schooladviesraad. De Schooladviesraad bestaat 
uit vertegenwoordigers uit de zorgsector, de 
bestuurlijke sector, de sector sociale 
voorzieningen, ondernemers en de kerkelijke/
maatschappelijke sector. Gespreksonderwerpen 
daarbij zijn de ‘dwarsverbindingen’ tussen 
school, maatschappij en burgerschap. Het 
Broeckland College participeert ook in het 
O2V-overleg (het overlegorgaan tussen VO 
en PO in Stichtse Vecht). De vier scholen voor 
voortgezet onderwijs en de basisscholen uit 
Stichtse Vecht bespreken hier een aantal keren 
per jaar de stand van zaken en de ontwik-
kelingen in de overstap van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs.
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Bijzonderheden
Door de reguliere en maatschappelijke stages, 
de beroepenbeurs, de door het Broeckland 
College georganiseerde ‘opleidingenmarkt’ en 
het bezoek van diverse ROC’s/opleidingen 
maken de leerlingen intensief kennis met het 
bedrijfsleven, hun toekomstige beroepsveld en 
de verschillende opleidingsmogelijkheden.

Passend Onderwijs
Het Broeckland College maakt deel uit van het 
Samenwerkingsverband Sterk VO. De school 
participeert in een aantal overleggen en 
vergaderingen van het Samenwerkingsverband. 
Wekelijks zijn de begeleidster Passend 
Onderwijs, de schoolmaatschappelijk werk 
begeleidster Passend Onderwijs en de 
schoolarts aanwezig. Nieuw dit jaar is deelname 
aan het LOB-overleg (loopbaanoriëntatie en 
begeleiding). 
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Kranenburg
Door Lenie de Boer, directeur Kranenburg

Kranenburg is een school voor praktijkonderwijs. 
De school staat voor de uitdaging om jongeren 
die moeilijk leren na een periode van meestal vijf 
jaar uit te laten stromen als zelfstandige mensen, 
zelfbewuste burgers en bekwame werkers in 
allerlei typen bedrijven. 

Kranenburg DOET
Het motto van de school is ‘Kranenburg DOET’ 
– durven, ontdekken, ervaren, toepassen. De 
leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten 
te durven ontdekken, door te ervaren en door 
het geleerde daarna toe te passen in nieuwe 
situaties. Dit doet de school door middel van 
het aanbieden van veel praktijklessen, stages 
en brancheopleidingen. Daarnaast stelt iedere 
leerling, samen met zijn mentor, een Ontwikkel 
Perspectiefplan op. 

Koers
In een serie van teambijeenkomsten en 
scholingen heeft het team van Kranenburg in 
2014 de koers voor de komende jaren bepaald. 
Aanleiding hiervoor waren de externe ontwik-
kelingen die van invloed zijn op de inhoud van 
het onderwijsprogramma, de groei van de school 
en wisselingen in het docententeam. 

De koers is opgebouwd aan de hand van 
vijf thema’s:
1 Leren staat centraal: het organiseren van 

het onderwijsproces middels klassen-
management, groepsplannen, bevordering 
van taalbeheersing als belangrijk instrument, 
data-analyse van toetsgegevens.

2 Opbrengsten zichtbaar maken: leerlingen 
en ouders meer inzicht geven in vorderingen 
en belemmerende aspecten. 

3 Pedagogische houding: op basis van 
kennis van de doelgroep werken aan een 
pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich 
goed kunnen ontwikkelen.

4 Professionele schoolcultuur: gericht op 
samenwerking en deskundigheid bevorderen, 
in een cyclisch proces.

5 Samenwerking met ouders: ouders als 
pedagogische partner betrekken.

Onderwijsontwikkeling
In 2014 heeft Kranenburg de fasering in het 
onderwijs aangescherpt om beter inzichtelijk te 
maken aan leerlingen welke activiteiten en welke 
vaardigheden geoefend moeten zijn om goed in 
de volgende fase te kunnen functioneren. Deze 
nieuwe benadering zal pas gebruikt worden 
vanaf het schooljaar 2015-2016. De inschatting is 
dat leerlingen langer in de tweede fase, de 
beroepsvorming en de oriëntatie op het 
beroepenveld, zullen verblijven. Dit om te 
voorkomen dat leerlingen te jong of te weinig 

voorbereid in de uitstroomfase komen, wat in 
2014 bij teveel leerlingen is gebeurd.

Bij de samenstelling van de groepen heeft 
Kranen burg het taalniveau van de leerlingen als 
eerste uitgangspunt genomen, om zo een te 
grote spreiding van niveaus binnen een groep 
te voorkomen. Iedere mentor maakt een 
groepsplan, vooral gebaseerd op taalniveau en 
instructiebehoefte van de leerlingen. Door dit 
met elkaar te bespreken ontstaat er meer inzicht 
in de benadering van de groep met betrekking 
tot leerprocessen.

In de bovenbouw is de school in 2014 gestart 
met het ontwikkelen van Entree-onderwijs; de 
leerlingen worden dit schooljaar voorbereid 
om volgend schooljaar de kwalificatiedossiers 
Horeca en Retail/verkoop op Kranenburg te 
kunnen volgen.

Het schoolrestaurant is een succes: voor 
leerlingen van de branche-opleiding Horeca is 
het een goede oefenplek, voor buurtbewoners is 
het een leuke plek om te komen eten. Per week 
heeft het restaurant tussen de 20 en 35 gasten.

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs; de 
meeste leerlingen zullen rechtstreeks uitstromen 
naar de arbeidsmarkt. Vanaf 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor de regelingen omtrent 
arbeid en uitkeringen. Om geen leerlingen 
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tussen de wal en het schip te laten vallen, 
heeft Kranenburg in 2014 de nieuwe routes 
onderzocht. Zo heeft de school met andere 
scholen voor praktijkonderwijs, vso, mbo en met 
de gemeente overlegd om de effecten van de 
Participatiewetgeving en van Entree-onderwijs te 
doorzien en goede procedures te ontwikkelen.

Tevredenheid 
Volgens de site ‘scholenopdekaart.nl’ geven 
de leerlingen Kranenburg een 7,3 ten opzichte 
van een 6,8 landelijk en de ouders een 7,9 ten 
opzichte van een 7,3 landelijk. De enquêtes laten 
echter zien dat Kranenburg ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde voor praktijkscholen op 
drie van de vijf onderdelen net iets onder het 
landelijk gemiddelde zit. Wij zijn ons bewust 
van de aandachtspunten en deze zijn inmiddels 
verwerkt in de vijf thema’s van onze koers en 
in het jaarplan voor schooljaar 2014-2015. 
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Niftarlake College
Door Pieter Delsing, rector 
Niftarlake College

Algemeen
Het Niftarlake College is een school voor mavo, 
havo, atheneum en technasium. Het onderwijs 
wordt verzorgd door christelijk geïnspireerde 
mensen. Dit houdt in dat de medewerkers zich 
verantwoordelijk tonen voor hun eigen gedrag, 
zorgzaam zijn naar elkaar en oplossingsgericht 
zijn. De school staat voor het bevorderen van 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit onder 
leerlingen en binnen het team van medewerkers. 
Het Niftarlake College onderscheidt zich door 
het technasium, iPad-klassen en het vak 
‘communicatie en cultuur’.

Het Niftarlake College is goed gestart in 2014. In 
oktober 2013 is de afdeling atheneum door de 
Inspectie van het Onderwijs – net als de overige 
afdelingen - weer voldoende beoordeeld en 
stonden alle seinen op groen voor mooie 
ontwikkelingen in 2014. 

Iedereen in ontwikkeling én in beeld
Doel voor 2014 was om de resultaten op niveau 
te houden en als school op meerdere terreinen 
in ontwikkeling te zijn. Het centrale thema in 2014 
was dan ook: ‘iedereen in ontwikkeling én in 
beeld’. Het mentoraat en het contact met ouders 
en leerlingen is versterkt. Alle leerlingen en 
ouders kwamen in de derde week van het 
schooljaar op school voor een startgesprek 
waarbij reflectie, ontwikkeling en planvorming 
centraal stonden. Ook is er doorgegaan met de 
invoering van de Wet Passend Onderwijs, onder 
andere door voor alle leerlingen een 
ontwikkelingsperspectief plan te maken.

Om de ontwikkeling van medewerkers goed te 
kunnen ondersteunen en te monitoren, zijn voor 
alle docenten - aan het begin van het schooljaar 
- startgesprekken met de leidinggevenden 
ingevoerd. Hierbij staan evaluatie en planvorming 
voor het komende schooljaar centraal.

Huisvesting
In verband met de aanhoudende groei van 
de leerlingpopulatie is een groot gedeelte van 
het schoolgebouw direct gelegen naast het 
Niftarlake College in gebruik genomen. Met de 
gemeente is overleg gestart over de toekomst 
van het gebouw. 
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RTTI
Om toetsen en gedrag van leerlingen goed te 
kunnen interpreteren zijn begin 2014 docenten 
geschoold in RTTI. RTTI is een manier om 
toetsvragen te categoriseren en te analyseren op 
reproductie, toepassing en inzicht. Bij aanvang 
van het schooljaar 2014-2015 is gestart met een 
meerjarig project om RTTI gefaseerd in te 
voeren. Een groep docenten is als ‘voorlopers’ 
geschoold in RTTI en is begonnen om hun kennis 
over te dragen op de collega’s. In 2014 zijn in 
een aantal studiemiddagen de volgende onder-
delen aan de orde geweest: het doel van RTTI, 
de verschillende cognitieve niveaus, analyse van 
toetsvragen en lesgeven met RTTI met inzicht in 
doceer- en leerstijlen. 

iPad-pilot
De iPad-pilot, welke is gestart in schooljaar 2013-
2014, is in 2014 geëvalueerd en in december is 
de beslissing genomen om de iPad breed als 
hulpmiddel te implementeren in de brugklassen 
van komend schooljaar. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat de iPad mogelijkheden biedt om 
differentiatie mogelijk te maken. In deze 
beslissing zijn de interne audit, afgenomen 
leerling-enquêtes, de ervaringen van docenten 
uit de pilotgroep, de suggesties van docenten en 
het advies van de MR meegenomen. Er is 
inmiddels een groep van 30 docenten die 
ervaring heeft met het lesgeven aan iPad-
klassen.

HUB
De HUB, de creatieve werkplaats ten behoeve 
van het technasiumonderwijs, is in december 
2014 opgeleverd. De afronding van dit traject is 
het resultaat van een lang denkproces dat is 
gestart bij invoering van het technasium. De 
bouw van de HUB is op tijd afgerond en binnen 
het budget gebleven. Met de aanwezigheid van 
de HUB binnen het schoolgebouw voldoet het 
Niftarlake College aan een belangrijke eis om het 
definitieve predicaat technasium te behouden. 
De HUB wordt tevens gebruikt voor andere 
vormen van projectonderwijs.
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Christelijk 
Gymnasium Utrecht
Door Rosanne Bekker, rector Christelijk 
Gymnasium Utrecht (CGU)

Algemeen
Het CGU is een traditioneel gymnasium. Het 
onderwijs wordt gegeven in klassikale lessen. De 
nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling van de 
leerlingen. Het niveau was ook in 2014 hoog en 
de resultaten zeer goed. Daarnaast is het voor 
leerlingen nog steeds mogelijk hun talenten te 
ontwikkelen op andere gebieden, zoals sport, 
kunst en cultuur. Zorg voor de leerlingen en een 
informeel klimaat zijn kenmerkend voor de 
school. De afstand tussen personeelsleden en 
leerlingen is klein en allen hechten aan deze 
manier van omgaan met elkaar. Uit tevredenheids-
onderzoeken bij ouders en leerlingen blijken de 
sfeer en het leerklimaat hoog te scoren. 

De afgelopen jaren heeft het CGU gezocht naar 
een goede structuur om het onderwijs vorm te 
geven. Ruimte voor autonomie en tegelijk 
aandacht voor het collectief waren daarbij 
belangrijke onderwerpen. De rol van de secties 
staat meer centraal in de nieuwe structuur. In het 
schooljaar 2013-2014 is gestart met het werken 
met sectieplannen. Secties geven daarin aan hoe 
ze schoolbrede doelen en sectiedoelen denken 
te bereiken. De plannen zijn aan het eind van het 
schooljaar geëvalueerd en vormden de basis 
voor de plannen voor schooljaar 2014-2015. De 
school gaat verder met het versterken van de 
secties als autonome organisatie-eenheden. 

ICT
In 2014 is een grote stap gezet in de ontwikkeling 
van ICT. Er is gestart met een pilot waarbij 
docenten en leerlingen ervaringen konden 
opdoen met het werken met tablets in de les. 
Doelen van de inzet van ICT waren onder andere 
differentiatie, het activeren van leerlingen en de 
beschikbaarheid van meer materiaal. Docenten 
deelden de ervaringen met elkaar en ervaren 
docenten schoolden hun collega’s. De positieve 
ervaringen hebben geleid tot het introduceren 
van het gebruik van devices in klas 1. Docenten 
werken aan het digitaliseren van hun 
lesmateriaal. De ervaringen van docenten en 
leerlingen worden onderzocht en de resultaten 
vormen de basis voor verdere ontwikkeling. 

Maatwerk voor leerlingen
Het CGU wil leerlingen de kans geven zich zo 
goed mogelijk te ontwikkelen en wil dat ze, waar 
mogelijk, eigen keuzes kunnen maken. In het 
afgelopen jaar is de school doorgegaan met het 
uitzetten van persoonlijke leertrajecten en is 
het aanbod voor extra programma’s vergroot. 
Vanaf 2014 neemt de school deel aan het 
U-talent Connection-programma van de 
Universiteit Utrecht. Daarnaast kunnen leerlingen 
extra vakken kiezen, is er een bètaplusklas, 
bieden de moderne vreemde talen de mogelijk-
heid om extra diploma’s te halen (Cambridge, 
DELF, DELE) en namen ook in 2014 leerlingen 
deel aan Olympiades voor de bètavakken en 
vertaalwedstrijden.

School en maatschappij
Het CGU vindt het belangrijk dat leerlingen een 
goed beeld krijgen van de wereld rondom hen 
en ook een bijdrage leveren aan die wereld. Eén 
van de doelen is om leerlingen een maatschap-
pelijk verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen 
waarbij een gevoel van solidariteit met de 
medemens een grote rol speelt. In dat kader is in 
schooljaar 2014-2015 een werkgroep gestart met 
het voorbereiden voor het beleid voor LHBT 1 en 
is een GSA (Gay Straight Alliance) opgericht. 

1 LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders.
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Unesco
Het CGU is in 2014 UNESCO-oriëntatieschool 
geworden. Internationale verbondenheid, 
verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke 
doelstellingen voor scholen met het UNESCO-
schoolprofiel. Het profiel van de UNESCO-
scholen past bij wat het CGU doet. De 
verschillende activiteiten die op school 
plaatsvinden en nieuwe initiatieven worden 
gekoppeld aan de centrale Unesco-thema’s: 
vrede en mensenrechten, burgerschap, 
intercultureel leren en duurzame ontwikkeling. 
Het CGU neemt ook deel aan het scholen-
netwerk. In 2015 hoopt het CGU een officiële 
UNESCO-school te worden. 
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Oosterlicht College
Door Joost Kentson, rector Oosterlicht 
College

Algemeen
Het Oosterlicht College is een brede christelijke 
scholengemeenschap voor gymnasium, 
atheneum, havo en vmbo in Nieuwegein en heeft 
een locatie voor vmbo en eerste fase havo/
atheneum in Vianen. Het Oosterlicht College is 
een erkende CultuurProfielSchool en daarnaast 
ook een Sport Accentschool, waarbij leerlingen 
kunnen kiezen voor een sportklas.

Voor het Oosterlicht College was 2014 een jaar 
waarin het beleid, gericht op permanente 
verbetering van de onderwijskwaliteit, centraal 
stond. Dit vond plaats in het kader van het 
vigerende strategische beleidsplan, het 
Schoolplan 2012 – 2016 met als motto ‘Borgen 
en verbeteren’.
De evaluatie van dit plan liet zien dat de school 
goed op koers ligt. Diverse doelstellingen zijn 
reeds behaald en konden worden vervangen 
door nieuwe doelstellingen en op een aantal 
beleidsterreinen is besloten het beleid te 
intensiveren. Het evalueren op zichzelf liet zien 
dat het kwaliteitsbewustzijn en het cyclisch en 
systematisch opbrengstgericht werken inmiddels 
tot de stijl van werken van de school is gaan 

behoren. Het resultaat hiervan is onder meer 
gebleken uit de visitatie door de Vereniging 
CultuurProfielScholen (VCPS) en de aanvraag 
voor het zogenoemde predicaat ‘Excellente 
School’. Op beide wordt hieronder nader 
ingegaan.

Het Oosterlicht College heeft daarnaast bewust 
verder ingezet op burgerschapsvorming en 
identiteit. Dit om de opdracht aan ons onderwijs, 
die verder gaat dan meetbare onderwijsresul-
taten, waar te maken. Ook dit leverde mooie 
resultaten op, zoals de onderscheiding met een 
‘Nieuwegeins Jongerenlintje’ in het kader van de 
maatschap pelijke stage, de onthulling van een 
monument op het schoolplein in Nieuwegein 
(ontworpen door) ter nagedachtenis aan 
overleden leerlingen en medewerkers en het 
wekelijks verzorgen van maaltijden door 
leerlingen van de afdeling Consumptief in Vianen 
in samenwerking met het Rode Kruis aan 
ouderen uit de gemeente Vianen.

De leer- en werkgemeenschap Oosterlicht 
College ziet zichzelf als een dorp met open 
grenzen, midden in de samenleving. Hier liet 
2014 zich ook van een sombere kant zien met 
het overlijden van een collega, voor wie we in 
2012 nog actie voerden in het kader van zijn 
ziekte ALS. Daarnaast werd één van onze 
leerlingen getroffen door de ramp met de 
MH17, waarbij hij zijn moeder verloor. Het was 

indrukwekkend te zien hoe de school op beide 
gebeurtenissen reageerde. Zoiets vraagt om 
betrokkenheid, professionaliteit en vertrouwen 
om de brede opdracht aan het onderwijs goed te 
vervullen. In die geest werd 2014 afgesloten. 

Talentontwikkeling
De school biedt structureel ruimte voor talent-
ontwikkeling: wie meer kan én wil, moet de kans 
krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. Niet 
alleen vwo-ers, maar ook havisten en vmbo-ers. 
Leerlingen uitdagen, prikkelen, hun talenten 
onderzoeken en benutten en hen zodoende 
beter voorbereiden op de toekomst. Op het 
vwo zijn er inmiddels groeiende U-Talent 
bèta programma’s in samenwerking met de 
Universiteit Utrecht. Leerlingen met een 
EM-pakket kunnen kiezen voor het Economium, 
en buigen zich over praktijkcases in het bedrijfs-
leven. Zowel op het vwo als op de havo is er de 
mogelijkheid Cambridge Engels te volgen. 
Talentprogramma’s voor Duits, Frans en de 
zaakvakken zijn in ontwikkeling. In de onderbouw 
havo en vwo kunnen leerlingen kiezen voor 
Spaans. Leerlingen in het vmbo kunnen kiezen 
voor de Excellentklas in het vierde leerjaar, met 
uitdagende projecten techniek en economie.
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ICT
Op het gebied van ICT is gekozen voor een 
gerichte aanpak met de inzet van tablets bij 
bepaalde vakken. Gekoppeld aan de netwerken 
op beide vestigingen en de ambities van de 
betreffende vaksecties werd verder gewerkt aan 
vormen van eigentijds onderwijs met de focus op 
differentiatie.
De aanschaf van een 3D-printer op beide 
vestigingen heeft aan de ontwikkeling van, en 
belangstelling voor, techniek een mooie impuls 
gegeven.

LeerKRACHT
Met de deelname aan het project ‘LeerKRACHT’ 
zijn diverse onderwijskundige ontwikkelingen 
in gang gezet. De deelnemende groepen 
(inmiddels acht en groeiend in aantal en soort) 
bespreken aan de hand van de zogenoemde 
‘bordsessies’ onderwijskundige doelstellingen 
voor de korte termijn. Aan de hand van veel-
vuldig onderling lesbezoek en een gezamenlijke 
aanpak en lesvoorbereiding werden stappen 
gezet op de weg van het adagium ‘elke dag een 
beetje beter’. Aandachtspunt was het vinden van 
tijd om deelname aan en uitvoering van deze 
aanpak te vinden.
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Flitsdagen
Als school organiseerden we flitsdagen om de 
kwaliteit van het onderwijs nog beter in beeld te 
krijgen. Elke onderwijssector koos een dag 
waarop een team van schoolleiding, docenten en 
leerlingen bij alle docenten in die sector een flits-
lesbezoek aflegde. De lessen werden geobser-
veerd aan de hand van een formulier voor een 
goede Oosterlicht-les. Alle lessen samen 
leverden een beeld op van het pedagogisch en 
didactisch klimaat. Aan het einde van de dag 
werd dat beeld gedeeld met het hele team en 
werden aanbevelingen gedaan, vertaald in 
verbeterplannen voor en door de betreffende 
sector.

CultuurProfielSchool
Voor het Oosterlicht College als CultuurProfiel-
School vond in november de vierjaarlijkse 
visitatie door de VCPS plaats. Gedurende een 
dag, gevuld met gesprekken, lesbezoeken en 
bestudering van beleidsstukken en activiteiten-
plannen, boog de visitatiecommissie zich over de 
vraag of het keurmerk ‘CultuurProfielSchool’ voor 
vier jaar kon worden verlengd. Deze vraag werd 
aan het eind van de visitatie zeer positief en 
volmondig positief beantwoord. De visitatoren 
waren zeer onder de indruk van de veelheid aan 
culturele activiteiten voor alle afdelingen, de 
borging in het algemeen schoolbeleid en de 
betrokkenheid van leerlingen en medewerkers.

Excellente School
Met het gegroeide kwaliteitsbewustzijn en de 
goede onderwijsresultaten werd in 2014 besloten 
een aanvraag te doen voor het predicaat 
‘Excellente School’ voor het vmbo in Vianen en 
de afdeling vwo in Nieuwegein. Op beide 
afdelingen vond in het najaar een uitgebreide 
visitatie plaats en beide afdelingen presen-
teerden zich op het Ministerie van OCW. De 
aanvraag op zich bleek al een enorme impuls te 
zijn en het resultaat mocht er zijn: het vmbo in 
Vianen ontving het predicaat ‘Excellent’. Met 
name de uitstekende opbrengsten, het zeer 
positieve schoolklimaat, de sterk gemotiveerde 
docenten die een echte werksfeer in de klas 
creëren, de goede contacten en de ontwikkelings-
bereidheid, oogsten veel lof. De afdeling vwo in 
Nieuwegein ontving het predicaat (nog) niet, 
maar kon veel met het positieve juryrapport 
waarin duidelijke aanwijzingen stonden voor de 
laatste stappen op weg naar het excellentie-
niveau. Beide ontwikkelingen krijgen in 2015 een 
vervolg.

Ouderbetrokkenheid
Aan de rol en de medeverantwoordelijkheid van 
ouders bij het bereiken van goede leerresultaten 
hecht het Oosterlicht College grote waarde. 
De vraag hoe dit te organiseren stond in 2014 
centraal. Er werd besloten in de brugklassen 
bij de start van het schooljaar zogenoemde 
driehoeksgesprekken te organiseren tussen de 

leerling, de ouder en de mentor. Dat hierbij de 
ouders een eigen rol en verantwoordelijkheid 
hebben, was onderdeel van een project. In dit 
project kregen ouders inhoudelijke informatie 
over de vraag hoe zij het beste hun kind kunnen 
begeleiden en wat dit betekent voor zowel 
ouders als voor mentoren in de driehoeks-
gesprekken. De Ouderraad heeft hier, in 
samenwerking met een externe partij, een 
belangrijke rol gespeeld. Zo werden 
verantwoordelijk heden van ouders benoemd in 
relatie tot die van de school en werd ingegaan 
op het technisch goed voeren van een gesprek 
met school/de mentor. Deze training krijgt de 
komende jaren een vervolg volgens het principe 
‘train de trainer’ waarbij ouders nieuwe ouders 
gaan trainen. 
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Globe College 
Door Frank Corneth, 
directeur Globe College

Algemeen
Het Globe College is een brede school voor 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) met veel aandacht voor sport, kunst en 
cultuur. De school biedt onderwijs op basis-, 
kader-, mavo- en mavo/havo-niveau. Via de 
havo-kansklas krijgen leerlingen in de leerjaren 
1 en 2 leerstof op havo-niveau aangeboden. 
Als ze dit niveau hebben gehaald, kunnen ze 
doorstromen naar havo 3. Dit extra aanbod 
betekent meer kansen voor onze leerlingen 
om door te stromen. De leerlingen van het 
Globe College zijn gemotiveerde jongeren waar 
de school hoge verwachtingen van heeft. Die 
verwachtingen zorgen ervoor dat leerlingen 
geprikkeld worden om beter te presteren en al 
hun talenten te ontwikkelen. Naast de aandacht 
voor talentontwikkeling in de activiteitenweken 
en ons naschoolse programma besteden we 
in de lessen veel aandacht aan taal door een 
intensieve samenwerking met de bibliotheek 
en we besteden veel aandacht aan rekenen.

Onderwijsontwikkeling 
Het Globe College heeft in 2014 de eerder 
ingezette activiteiten om onder andere de 
kwalteit van het onderwijs te verbeteren verder 
doorgevoerd en geprofessionaliseerd. De 
secties hebben verbeterplannen opgesteld 
en uitgevoerd met als doel de opbrengsten 
integraal te verhogen. Ook de invoering van 
RTTI, een toetsmethodiek waarmee betrouwbare 
en valide toetsen kunnen worden gemaakt en 
waarmee docenten het niveau van de leerlingen 
kunnen bepalen, is verder geprofessionaliseerd 
en is als toetscultuur bepalend geworden. Onze 
docenten hebben RTTI omarmd als instrument 
om vorderingen van leerlingen goed te volgen 
en - zo nodig - gericht sturing hieraan te geven. 
Toetsen worden geanalyseerd naar de verdeling 
reproductievragen, toepassingsvragen en inzicht-
vragen. De RTTI-modellen worden gebruikt bij 
de rapportvergaderingen om het onderwijs zo 
goed mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte 
van leerlingen en om goed te determineren. 
In het komende jaar richt de school zich op de 
volgende stap wat betreft RTTI: leerlingen zelf 
hun toets laten analyseren voordat ze gebruik 
mogen maken van een herkansing.
Gedurende het hele schooljaar volgt de school-
leiding de resultaten: de cijfers en de verschillen 
tussen de SE- en CE-cijfers. De resultaten 
worden besproken met de secties. Dit zal in de 
toekomst een vervolg krijgen om de goede 
resultaten te borgen.

De middelen van de prestatiebox zijn ingezet 
om het pedagogisch en didactisch handelen 
van docenten te verbeteren. Adviseurs van de 
CED-Groep hebben een groot aantal lessen 
bezocht en naar aanleiding van de observaties 
docenten feedback en verbetertips gegeven.
De secties werken met door hen opgestelde 
verbeterplannen gericht op het verminderen 
van het verschil tussen de SE- en CE-cijfers en 
het verhogen van het gemiddelde CE-cijfer. 

Opbrengsten
De slaagpercentages 2014 en de gemiddelde 
CE-cijfers stemden tevreden. De examen uit-
slagen waren een opsteker voor alle docenten, 
die zeer intensief en gericht hebben gewerkt 
aan de hand van de opgestelde verbeterplannen. 
Deze plannen hadden betrekking op het 
verminderen van het verschil tussen de SE- en 
CE-cijfers en het verhogen van het gemiddelde 
CE-cijfer.
De school is op de goede koers. Het onderwijs-
proces, de opbrengsten/rendementen en de 
zorg zijn van voldoende kwaliteit en de school 
werkt in haar kwaliteitszorg systematisch en 
planmatig.

Onderwijsvernieuwing
In leerjaar 2013-2014 is de school in samen-
werking met de Hogeschool Utrecht gestart met 
een intensief programma begrijpend lezen voor 
onze doelgroep. Een docent Nederlands, de 
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orthopedagoog en een lector van de Hogeschool 
Utrecht waren/zijn bij dit programma betrokken. 
Het programma is als pilot voor één klas 
uitgevoerd. De resultaten zijn goed en momenteel 
worden de mogelijkheden onderzocht om dit 
programma in meerdere klassen in te voeren én 
om een afgeleide van het programma te 
introduceren in de bovenbouw.

Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In februari 2014 is het jaarlijkse tevredenheids-
onderzoek in de leerjaren 1, 2 en 3 gehouden. 
De leerlingen waarderen het Globe College 
gemiddeld met een 6,3. De ouders gemiddeld 
met een 7,0. 
Het onderzoek is verricht door DUO met digitale 
vragenlijsten. De resultaten zijn besproken in het 
team, met individuele docenten als de 
docentscan hiertoe aanleiding gaf en met de 
medezeggenschapsraad. Er is in 2014 geen 
tevredenheidsonderzoek c.q. docentenscan 
gehouden onder de docenten.

Samenwerking in de wijde omgeving
Samenwerking vindt plaats in het wijkoverleg met 
politie, winkeliers en vertegenwoordigers van de 
buurtverenigingen; met een autovakgarage, waar 
onze leerlingen lessen volgen van onze docent 
autotechniek en stagebegeleiding en praktijk-
lessen krijgen van de garagehouder; met de 
participanten van de MFA Nieuw Welgelegen 
waar in constructief overleg steeds gezocht 

wordt naar kansen en mogelijkheden om het 
Globe College en diens leerlingen te laten 
participeren.

Passend Onderwijs
Het Globe College neemt deel aan het Samen-
werkings verband Sterk VO en participeert in een 
aantal overleggen en vergaderingen van dit 
Samenwerkingsverband. Binnen de school zorgt 
de zorgcoördinator samen met mentoren en 
docenten voor een zo goed mogelijk passend 
onderwijsaanbod. Voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, wordt een 
concreet plan opgesteld. Daarnaast krijgt 
zo’n leerling een persoonlijke coach/mentor 
toegewezen, die wekelijks gesprekken met 
de leerling voert en contact met de ouders 
onderhoudt. Hiernaast biedt de school voor 
alle leerlingen extra begeleidingsactiviteiten, 
zoals een faalangstreductietraining, 
studievaardigheden en een groep rouw-
verwerking. Na schooltijd biedt de school de 
leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen 
aan huiswerkbegeleiding of het volgen van 
‘i-uren’ (lessen naar individuele interesse). Met 
de genoemde activiteiten wil het Globe College 
bereiken dat iedere leerling de school goed en 
succesvol kan doorlopen.
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Amadeus Lyceum
Door Carel Konings, 
rector Amadeus Lyceum

Het Amadeus Lyceum is een school voor vmbo-tl, 
havo, atheneum en gymnasium en is gevestigd 
in Vleuten. Het Amadeus Lyceum is een Cultuur-
ProfielSchool en is aangesloten bij de Vereniging 
van CultuurProfielScholen.

Onderwijsontwikkeling
Het Amadeus Lyceum heeft een toekomstgericht 
onderwijsconcept. Op de school kunnen leer-
lingen onderzoeken, ontdekken, leren en ervaren 
in een inspirerende leeromgeving. In 2012 en 
2013 stelden de examenresultaten van de 
afdelingen vwo en havo echter teleur. De 
inspanningen op de werkvloer bleken nog 
onvoldoende effect te hebben op de leer-
opbrengsten. Er is een verbeterplan ingezet 
waarbij het kwaliteitsbeleid is aangescherpt, 
met als doel de examenresultaten op een hoger 
niveau te krijgen binnen de kaders van de 
Amadeus-onderwijsvisie. Het verbeterplan is 
schoolbreed ingezet voor alle afdelingen en 
secties. En met effect, de eindexamenresultaten 
laten een stijgende lijn zien. Het vmbo had 
afgelopen jaar een slagingspercentage van 
96%, bij de havo was het slagingspercentage 
95% en ook bij het vwo zien we een stijgend 

slagingspercentage (75%). Het Amadeus-
kwaliteitsbeleid is erop gericht om deze 
resultaten de komende tijd nog verder te 
verhogen. De kern van het nieuwe kwaliteits-
beleid is:

 p Nog beter vaststellen (determineren) van 
het juiste niveau van leerlingen.

 p Optimale doorlopende toets- en leerlijnen.
 p Verder verbeteren van didactisch 

pedagogisch handelen van docenten en 
mentoren.

 p Systematisch monitoren van opbrengsten. 

Bezoek Inspectie van het Onderwijs
In december 2014 heeft de Inspectie van het 
Onderwijs een bezoek aan de school gebracht. 
Enkele conclusies uit het rapport: ‘Een prettig 
schoolklimaat met oog voor elkaar. Er wordt hard 
gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van 
de school, de kwaliteitszorg is royaal voldoende 
op orde, de determinatie is sterk verbeterd, er 
wordt gewerkt met genormeerde toetsen en het 
primaire proces wordt met voldoende beoor-
deeld. Er wordt ingegrepen als leerlingen 
worden gepest en mentoren spelen een centrale 
rol in de begeleiding van leerlingen.’. Met deze 
positieve terugkoppeling is het Amadeus Lyceum 
heel blij. Want daarmee worden alle collega’s die 
hard gewerkt hebben aan beter onderwijs voor 
de leerlingen (en dat nog steeds doen) beloond. 
Natuurlijk kwam de positieve feedback van de 
Inspectie niet geheel als een verrassing. Maar 

toch is het heel plezierig dat een onafhankelijke 
en kritische beoordelaar als de Inspectie dit 
onderkent.

Tevredenheid leerlingen, ouders en personeel
In 2014 is een tevredenheidsonderzoek gedaan 
onder leerlingen en ouders. Van de leerlingen 
heeft 76% gerespondeerd en van de ouders 36%. 
Daarmee geeft de enquête een representatief 
beeld.
Zowel op de leerling- als ouderenquête scoort 
de school op een vierpuntsschaal het gemid-
delde cijfer van 2,8. Leerlingen en ouders zijn 
zeer positief over het veilige schoolklimaat, de 
sfeer en de wijze waarop inhoud wordt gegeven 
aan het mentoraat. Voor verbetering vatbaar 
worden genoemd het onderwijsaanbod, de wijze 
waarop met verschillen tussen leerlingen wordt 
omgegaan inclusief leer- en gedragsproblemen 
en de begeleiding bij stages. In 2015 zal een 
tevredenheidsonderzoek onder personeel 
worden afgenomen. 

Samenwerking met de omgeving 
In Vleuterweide Centrum werken de instellingen 
van de Cultuurcampus, de winkeliersvereniging 
en de overige ondernemingen samen in een 
organisatorisch geheel. Deze samenwerking 
creëert kansen voor alle inwoners op het gebied 
van onderwijs, zorg, veiligheid, ontwikkeling, 
ontspanning en ontmoeting. De samenwerkings-
partners zijn de bibliotheek en kunstuitleen, het 
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Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Abrona 
(een restaurant waar mensen met een verstande-
lijke beperking in de keuken en in de bediening 
werken), de winkeliersvereniging Vleuterweide 
en Zorgpoort Leidsche Rijn. Leerlingen van het 
Amadeus Lyceum leveren daarnaast regelmatig 
enthousiast een culturele of sportieve bijdrage 
aan wijkgerichte activiteiten.

Extramadeusprogramma
Via het Extramadeusprogramma wordt leerlingen 
extra ontwikkelingskansen geboden. Na de 
reguliere schooltijd kunnen leerlingen kiezen 
uit een breed aanbod aan extracurriculaire activi-
teiten, variërend van een leergang gezond koken 
tot een cursus Chinees. In 2014 hebben ruim 
600 leerlingen deelgenomen aan één of meer 
Extramadeusprogramma’s. Ook steeds meer 
leerlingen uit de bovenbouw gaan deelnemen 
aan Extramadeusprogramma´s. 

Project face to face
Het project face to face is gestart. Dit is een 
digitaal uitwisselingsprogramma met leerlingen 
van de ‘New Utrecht School’ uit New York onder 
begeleiding van de Universiteit Utrecht. 
Leerlingen wisselen via Skype en Facebook 
kennis uit over gedeelde geschiedenis en 
actuele topics. 

Partnerschap CultuurProfielScholen en 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en 
zes CultuurProfielScholen in de regio Utrecht, 
waaronder het Amadeus Lyceum, zijn een 
partnerschap aangegaan op het gebied van 
kunstonderwijs, onderzoek en professionali-
sering. Deze samenwerking krijgt jaarlijks vorm 
in projecten en stages op het gebied van muziek, 
theater en beeldende kunst. Creativiteit, talent-
ontwikkeling en interdisciplinaire samenwerking 
staan hierbij centraal. Deze samenwerking, 
waarbij een hogeschool en CultuurProfielScholen 
in de regio de handen ineen slaan, is uniek in 
Nederland.

Junior College TU Delft
Ook in 2014 hebben leerlingen van het Amadeus 
Lyceum het Junior College van de TU Delft 
gevolgd. Op vijf opeenvolgende vrijdagen zijn 
deze leerlingen naar Delft gereisd om zich te 
verdiepen in een wiskundig onderwerp.

Hiphop-project
Het hiphop-project van klas 3 vmbo-tl, waarin de 
vakken beeldend, Duits, muziek en Spaans 
samenwerken, was één van de drie genomi-
neerden van de provinciale voorronde van de 
Nationale Onderwijsprijs. Het project ontving de 
derde prijs en de eerste prijs voor de presentatie. 
Uit het juryrapport: ‘Het mes snijdt aan meerdere 
kanten. Leerlingen lopen warm voor vakken die 

ze normaal gesproken niet leuk zeggen te 
vinden. De optredens stralen plezier uit. Ze 
leren naast ‘klassieke’ taalvaardigheden ook 
21e eeuwse competenties als samenwerken en 
creativiteit.’.

Nieuwe communicatiestrategie
De nieuwe communicatiestrategie met als slogan 
‘Amadeus toekomstproof’ is in 2014 gelanceerd. 
Tevens zijn hierbij een nieuwe website en 
Facebookpagina in gebruik genomen.

Concert
Eén van de eerste hoogtepunten in het nieuwe 
schooljaar van 2014 was het prachtige concert 
dat vijftig leerlingen op zaterdagavond 4 oktober 
ten gehore brachten in het nieuwe Tivoli-
Vredenburg. In de Hertzzaal speelden zij voor 
een enthousiast publiek een eigen compositie. 

Passend Onderwijs
De school heeft in 2014 de volgende maatregelen 
getroffen voor Passend Onderwijs:

 p De afspraken die binnen het Samenwerkings-
verband in 2014 zijn gemaakt zijn binnen het 
Amadeus Lyceum bekend en worden 
uitgevoerd.

 p De spil in de leerlingbegeleiding is de mentor. 
In het proces van inhoud geven aan de 
individueel noodzakelijke zorg vervult de 
mentor de centrale rol. De zorgcoördinator 
adviseert en bemiddelt. De afdelingsleider 
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ziet toe op de juiste uitvoering van het 
geformuleerde beleid. 

 p Er zijn grote vorderingen gemaakt in de 
effectiviteit van het Zorg Advies Team. 
Docenten hebben vorderingen gemaakt 
in het omgaan met verschillen in de klas 
(kunnen passend onderwijs bieden).

 p Mentoren zijn op de hoogte van alle 
onderwerpen waar protocollen voor zijn 
en weten deze te vinden.

 p Een aangescherpt dyslexieprotocol is 
geformuleerd en geïmplementeerd. 

 p Er wordt planmatig en cyclisch gewerkt 
en collega’s vullen Ontwikkel Perspectief 
Plannen tijdig en volledig in. 

 p De POVO-overstap wordt intern beter 
begeleid. Er worden handelingsplannen 
uitgevoerd en geëvalueerd voor onder-
presteerders. Besluiten over afstroom zijn 
tijdig genomen en dit geldt ook voor 
aanmeldingen bij andere scholen. 
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St. Bonifatiuscollege
Door Tiny Uijttewaal, rector 
St. Bonifatiuscollege

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke 
scholengemeenschap voor havo, atheneum en 
gymnasium. 

Onderwijs
Het St. Bonifatiuscollege is in 2014 begonnen 
met een studiedag over het onderwijs van de 
toekomst. Hoe ziet het Boni in 2020 eruit? Het 
hele team heeft zich enthousiast beziggehouden 
met een helder toekomstvisioen wat in het 
afgelopen schooljaar voor een deel al werd 
ingevuld. Uitgangspunt bleef: effectieve en 
uitdagende lessen, lerende leerlingen en 
medewerkers. Dus het accent op activering en 
betrokkenheid van leerlingen en deskundig-
heidsbevordering van docenten.

Als eerste heeft een groep zich gebogen over 
de visie en missie van de school. Kortgezegd zijn 
de waarden ‘kwaliteit, diversiteit en verbonden-
heid’ nog altijd leidend voor het Boni. Kwaliteit in 
alles wat georganiseerd wordt, diversiteit in de 
mensen en ook in ons aanbod, verbondenheid 
bij al wat we doen en ook met de wereld om ons 
heen, zodat wij als school een echte 

gemeenschap vormen in de steeds losser 
wordende samenleving. 
Na de studiedag zijn de eerste stappen in de 
onderwijsontwikkelingen gezet door een aantal 
groepen die op verzoek van de schoolleiding de 
volgende thema’s uitwerken:

 p differentiatie in de brugklas met name in de 
kernvakken en Frans;

 p doortrekken van gedifferentieerd lesgeven 
in klas 2 en inzet van ICT daarbij;

 p deskundigheidsbevordering;
 p versterking van het havo-

bovenbouwonderwijs;
 p leerlingenbetrokkenheid vergroten;
 p aanpassingen aan het gebouw en 

aanbevelingen voor de verwachte renovatie 
van het gebouw in de toekomst. 

In het schooljaar 2014 – 2015 is de school 
begonnen met de versterking van het havo-
onderwijs door het organiseren van de 
Challenge (kennismakingsdagen) in 4-havo. 
Tegelijkertijd is er meer ruimte gemaakt voor 
projectonderwijs (projectweek na de 
herfstvakantie) en zijn er al aanzetten gegeven 
om dit in 2015 op grotere schaal te doen.

In de sectiegesprekken die de schoolleiding 
jaarlijks met alle secties voert, worden de 
resultaten van doorstroom van onder- naar 
bovenbouw en de examenopbrengsten 

besproken. Het belang van doorlopende 
leerlijnen is altijd onderwerp van gesprek.

Met gelden uit de prestatiebox worden 
de tekorten bij twee eindexamenvakken 
weg gewerkt, hetgeen bij één van deze vakken 
tot direct resultaat heeft geleid. De reken-
commissie is actief bezig om het rekenbeleid 
vorm te geven; daarbij wordt zeer zeker ook 
gekeken naar de rol van de diverse wiskunde-
vakken. 

Passend Onderwijs is ook het op St. Bonifatius-
college ingevoerd, waarbij de rol van de mentor 
en de persoonlijk mentor essentieel is. De 
zorgcoördinator speelt een belangrijke rol, zowel 
op school als in het samenwerkingsverband.

Personeel
Het feit dat de school sinds 2012 officieel 
opleidingsschool is, raakt steeds meer verankerd 
in de schoolgemeenschap. Veel ervaren 
collega’s zijn inmiddels extra geschoold om 
jonge, onervaren collega’s te begeleiden. Uit 
evaluaties blijkt dat beide partijen zeer tevreden 
zijn over deze samenwerking.

De schoolopleiders hebben een inductietraject 
beschreven voor de docenten die vijf jaar of 
korter op het St. Bonifatiuscollege werken. 
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De notitie Personeelsbeleid OP geeft aan welke 
criteria er gehanteerd worden om bevorderd te 
kunnen worden van een LB-functie naar een 
LC-functie en van LC naar LD. 

De werkzaamheden van de verzuimcoördinator 
zijn uitgebreid, hetgeen onmiddellijk zichtbaar 
werd in het afgenomen verzuim. Ook is het te 
laat komen van de leerlingen aanmerkelijk 
teruggedrongen door aanscherping en 
afstemming van de regels daaromtrent.

Samenwerking
De samenwerking met het Diaconessen-
ziekenhuis, onze overbuur, heeft een vervolg 
gekregen: leerlingen uit de derde klassen krijgen 
vanuit het vak natuurkunde op de werkvloer 
praktijklessen.
Het St. Bonifatiuscollege is een UNESCO-school; 
een aantal malen per jaar wordt met de andere 
UNESCO-scholen overlegd over de internationale 
UNESCO-doelstellingen. In 2013 stond het thema 
‘slavernij’ centraal. Voor de komende jaren richt 
de schoolgemeenschap zich op het thema 
‘duurzaamheid’. Vanuit de ouderraad is hierin een 
grote betrokkenheid.

In het kader van het feit dat de school opleidings-
school is, wordt er intensief samengewerkt met 
de Universiteit en de Hogescholen.

Leerlingen uit diverse klassenlagen maken 
middels een uitwisselingsprogramma kennis 
met andere culturen (Frankrijk/Duitsland).

Ouderbetrokkenheid
Het Boni heeft een zeer actieve ouderraad. 
Een groep ouders uit deze raad buigt zich met 
de schoolleiding over ouderbetrokkenheid en 
heeft een aantal activiteiten op touw gezet. De 
aftrap daarvan was de thema-avond ‘ouder-
betrokkenheid’, waarop ouders, leerlingen en 
docenten met elkaar in dialoog gingen over 
communicatie.
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St‑Gregorius 
College
Door Monique Hoogduin en Evert 
Vos, beiden waarnemend rector 
St-Gregorius College

Algemeen
Meer dan 1200 leerlingen volgen een opleiding 
vmbo-tl, havo of vwo aan het St-Gregorius 
College in de binnenstad van Utrecht. Het 
St-Gregorius College is een katholieke school 
met een missie: ‘Maximale ontplooiing bieden 
in een uitdagende en betrokken leer- en 
leefomgeving’. De school heeft twee locaties; 
één aan de Nobeldwarsstraat voor de vmbo-tl- 
en brugklas 1 vmbo-tl/havo-leerlingen en een 
locatie aan de Van Asch van Wijckskade voor 
de havo/vwo-leerlingen.
Van oudsher wil de school leerlingen zoveel 
mogelijk een kans bieden op een zo hoog 
mogelijke opleiding. 

Onderwijsontwikkeling
In de tweede helft van 2013 is er een verander-
traject ingezet om de werkwijze van de school af 
te stemmen op de veranderende vraag vanuit de 
omgeving van de school. Daartoe zijn werkeen-
heden gestart voor ‘strategie en onderwijs’, 
‘interne organisatie, besluitvorming en 

medezeggenschap’, ‘financiën en huisvesting’ 
en ‘interne en externe communicatie’. Deze 
werkeenheden hebben in het voorjaar van 2014 
hun voorstellen uitgebracht en velen daarvan zijn 
direct uitgevoerd. Zo is de managementstructuur 
aangepast, heeft er een ingrijpende verbouwing 
plaatsgevonden van het gebouw aan de Van 
Asch van Wijckskade en is extra geïnvesteerd in 
de leerlingbegeleiding.

Andere voorstellen die de werkeenheden hebben 
gedaan, zijn samengevoegd in een implementatie-
plan, dat in het schooljaar 2014-2015 wordt 
uitgevoerd. Hierin staat het verder verbeteren 
van de onderwijskwaliteit centraal. Dat wordt 
vormgegeven door middel van studiedagen, 
trainingen en het invoeren van nieuwe 
werkwijzen. De onderwijsontwikkeling en de 
vernieuwingen in de organisatie van de school 
vragen veel inspanning van alle medewerkers.

Het St-Gregorius College heeft met ingang van 
het schooljaar 2014-2015 voor vwo- en havo-
leerlingen een ‘internationale stroom’. Tijdens 
de lessen wordt gewerkt aan thema’s als Utrecht 
Cultureel, Hollywood versus Bollywood en 
Subculturen. In de lessen aardrijkskunde, 
godsdienst en Engels wordt het onderwijs in 
de Engelse taal aangeboden. Iedere periode 
wordt afgesloten met een themadag waarin 
de leerlingen al de leerstof op creatieve wijze 
presenteren of verwerken. Doordat leerlingen 

veel met de Engelse taal bezig zijn, worden zij 
sneller taalvaardig. Het Gregorius biedt deze 
vwo- en havo-leerlingen de keuze en kans om 
een erkend ‘Cambridge Certificate’ (1+2) te 
behalen.

Andere kansen en keuzes zijn er bijvoorbeeld 
voor leerlingen die van de basisschool weliswaar 
een vmbo-tl-advies kregen, maar een goed 
perspectief hebben op doorstroom naar havo. 
Deze leerlingen kunnen in een ‘havo-kansklas’ 
geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd 
met havo/vwo-boeken en krijgen zij extra 
begeleiding en ondersteuning om doorstroom 
naar havo mogelijk te maken. Vanuit klas 2 van 
de ‘havo-kansklas’ vindt dan de eventuele 
bevordering naar klas 3 havo plaats. Leerlingen 
met een vmbo-tl-advies die naar verwachting een 
mavo-diploma gaan halen worden in de mavo/
havo-klas geplaatst. 

Opbrengsten
Het afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan 
het verbeteren van de opbrengsten van het 
onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat de 
opbrengsten voor het gemiddelde op het 
centraal examen voor alle afdelingen in 
schooljaar 2013-2014 door de Inspectie van het 
Onderwijs als voldoende zijn beoordeeld. De 
verschillen in cijfers voor de schoolexamens en 
de centrale examens waren, net als in 2012-2013, 
weer gering. Docenten blijken goed in staat het 
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eindniveau waarop de leerlingen gebracht 
moeten worden, vast te stellen. Ook het 
bovenbouwrendement (van derde leerjaar naar 
diploma zonder zittenblijven) en het onderbouw-
rendement (positie van de leerling in leerjaar 3 
in relatie tot het schooladvies) kregen een 
voldoende beoordeling van de Inspectie. Deze 
resultaten waren een verbetering ten opzicht 
van de resultaten van het schooljaar 2012-2013. 
Hoewel de opbrengsten een stijgende lijn laten 
zien, is in schooljaar 2013-2014 ook duidelijk 
geworden dat er wat betreft het betreft het 
pedagogisch klimaat op de vmbo-afdeling nog 
een kwaliteitsslag gemaakt moet worden. Eind 
2014 is hiervoor een verbeterplan opgesteld. 

Tevredenheid leerlingen en ouders
In 2014 zijn er twee enquêtes gehouden 
(Vensters voor Verantwoording). Een onder 
ouders en één onder leerlingen. 98% van de 
ouders geeft daarin aan dat hun kind zich veilig 
voelt op school. Meer dan 90% van de ouders 
vindt dat de sfeer op school prettig is, zij nuttige 
informatie krijgen over de vorderingen van hun 
kind en dat de school zorgt voor goede 
begeleiding bij keuzemomenten. Meer dan 80% 
van de ouders zou de school ook aan andere 
ouders aanraden. De overgrote meerderheid van 
de leerlingen vindt het veilig en prettig op school 
(90% en 80%). Meer dan driekwart van de 
leerlingen is tevreden over de mentor en over de 
keuzebegeleiding. Leerlingen vinden wel dat er 
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meer naar hen geluisterd mag worden; 45% is 
het niet eens met de stelling dat de mening van 
leerlingen meetelt.

Samenwerking met de omgeving
Het St-Gregorius College heeft veel 
samenwerkingsactiviteiten met uiteenlopende 
organisaties. 

 p Zo werkt de school samen met andere 
scholen voor voortgezet onderwijs in het 
Samenwerkingsverband Sterk VO. Deze 
samenwerking is van belang voor het 
plaatsen van leerlingen en biedt 
ondersteuning aan leerlingen met een 
speciale problematiek. 

 p De lerarenopleidingen van de Hogeschool 
Utrecht en de Universiteit Utrecht plaatsen 
jaarlijks een docent in opleiding op het 
St-Gregorius College.

 p In het kader van de maatschappelijke stage 
werkt de school samen met Maatschap+. 
Het St-Gregorius College ziet in de 
maatschappelijke stage een belangrijke 
mogelijkheid om de sociale attitude van 
de leerlingen positief te ontwikkelen.

 p Verschillende projecten worden uitgevoerd 
samen met scholen in diverse Europese 
landen (onder meer Duitsland, Polen, Frankrijk 
en Engeland). Verder is de school trots op de 
vele culturele activiteiten. Deze worden veelal 
ontwikkeld in samenwerking met culturele 
instellingen in de stad, zoals RASA (een 

podium en festival en tourorganisatie voor 
muziek en dans uit de gehele wereld) en de 
theatergroep Doxx.

 p In het kader van preventie werkt de school 
samen met onder andere ‘Victas’. Zij geven 
voorlichting over roken, alcohol- en 
drugsgebruik aan ouders tijdens de 
ouderavond tweede klassen. 

Bijzonderheden
Het St-Gregorius College maakt zich sterk voor 
de ontwikkeling van sociale, maatschappelijke en 
culturele competenties van leerlingen. In dat 
kader wordt er in de onderbouw gewerkt met de 
methode Leefstijl voor conflicthantering, is er een 
project onder de titel ‘Jouw grens, mijn grens’ 
(grenzen aangeven met betrekking tot onder 
meer alcohol, drugs), wordt aan studievaardig-
heden gewerkt met de methode ‘Breingeheimen’ 
en aan sociale weerbaarheid door middel van de 
‘Rots en water’-aanpak. Ook is er voor leerlingen 
sociale vaardigheidstraining en een faalangst-
reductietraining beschikbaar. 

Als katholieke school wordt veel aandacht 
besteed aan vieringen rond Kerst en Pasen. 
Hierbij horen de voettochten langs maatschap-
pelijke instellingen. Elk jaar is er een ‘vooroor-
delenproject’ voor de eerste klassen en wordt er 
één dag per jaar schoolbreed een paarse dag 
gehouden.

In het kader van cultuureducatie brengen 
leerlingen uit klas 1 een bezoek aan de 
bibliotheek en het theater en werken docenten 
en leerlingen aan de jaarlijkse Gregoriusshow. 
In maart is de poëzieavond waarbij elke klas is 
vertegenwoordigd.

Passend onderwijs
Binnen de school zijn met ingang van het 
schooljaar 2014-2015 twee zorgcoördinatoren 
actief. Zij ondersteunen docenten, mentoren en 
leerlingen in situaties die vragen om een meer 
gerichte aanpak van leer- en gedragsproblemen.

Met het Samenwerkingsverband Sterk VO wordt 
intensief overleg gevoerd om leerlingen die een 
specialistische hulpvraag hebben te kunnen 
bieden wat zij nodig hebben. In een enkel geval 
kan dit leiden tot een plaatsing op de Utrechtse 
School. Hier worden leerlingen met ernstige 
gedragsproblemen (tijdelijk) opgevangen, 
gediagnosticeerd en eventueel teruggeplaatst 
met een handelingsplan. 
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Gerrit Rietveld 
College
Door Ties Kragten, plaatsvervangend 
rector Gerrit Rietveld College

Algemeen
Het Gerrit Rietveld College is een 
interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap 
voor mavo, havo en vwo. Leerlingen leren in een 
sfeer die duidelijk, ambitieus en gestructureerd 
is, maar ook vriendelijk en warm. Drie pijlers 
waarop we ons profileren zijn het gymnasium, het 
technasium en kunst, onder andere in de vorm 
van onze Theaterkunstklas. Het Gerrit Rietveld 
College is ook één van de Brede Scholen in 
Utrecht.

Visie en uitgangspunten
We zijn een school met een multicultureel 
karakter die een afspiegeling van de samenleving 
wil zijn. We geven samen inhoud aan de 
begrippen ‘respect’ en ‘medemenselijkheid’. Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen mogen en 
kunnen zijn zoals ze zijn. Daarom biedt de school 
onderwijs op maat. Onderwijs dat zich kenmerkt 
door:

 p een grote onderlinge betrokkenheid als basis 
voor leven, leren en werken,

 p een breed scala aan leeractiviteiten waarbij 
de leerintelligenties van leerlingen 
uitgangspunt zijn,

 p een uitdagend, samenhangend en 
‘vraaggestuurd’ aanbod van leerstof en 
vaardigheden,

 p een sterke verbinding van de wereld buiten 
de school met de wereld binnen de school,

 p een flexibel ingerichte leeromgeving met 
moderne hulpmiddelen en

 p het stellen van hoge eisen aan onze 
leerlingen onder het motto ‘verken je 
grenzen, verleg je grenzen’.

Populatie
Waar wij enkele jaren geleden te maken hadden 
met een te kleine aanmelding van basisschool-
leerlingen, hadden we in 2014 de situatie dat we 
een groot aantal leerlingen moesten uitloten. 
Deze grote interesse betekent dat we sneller 
groeien naar het maximale aantal van 1.200 
leerlingen in dit gebouw. 

Nieuwbouw
Begin 2015 is het Gerrit Rietveld College 
verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de 
Eykmanlaan 1200. Er is in dit gebouw gekozen 
voor veel transparantie en licht, zodat 
medewerkers leerlingen zien en andersom. Het 
nieuwe gebouw betekent een grote sprong in 
kwaliteit van de werk- en leeromgeving. Op 15 
april 2015 is het gebouw officieel geopend door 

de Wethouder van Onderwijs, Jeroen Kreijkamp. 
Dat deed hij door een gegraveerde tegel op een 
tijdcapsule te onthullen. De tijdcapsule zal in 
2040 weer worden geopend.

ICT
In het schooljaar 2013-2014 is een pilot 
uitgevoerd met het gebruik van laptops door 
leerlingen. In navolging daarop en in goed 
overleg met de ouderraad is ervoor gekozen 
dat de leerlingen in het schooljaar 2014-2015 
uitgenodigd worden een eigen laptop mee te 
nemen en dat in het schooljaar daarna van alle 
leerlingen wordt verwacht dat ze een eigen 
‘device’ hebben. Dit vraagt ook wat van de 
professionele ontwikkeling van het team. 

Geld mag nooit een belemmering zijn om onderwijs 
te volgen. Daarom zijn wij in samenwerking met 
Stichting Leergeld bezig een solidariteitsfonds op 
te richten. Ouders die zelf onvoldoende 
financiële ruimte hebben, kunnen een aanvraag 
doen bij dat fonds, zodat ook zij voor hun 
kinderen een laptop kunnen aanschaffen.

Taalonderwijs
Om het taalonderwijs te versterken, participeert 
de school in het project Utrechts Taalcurriculum. 
Samen met het primair onderwijs en de CED-groep 
is een doorlopende leerlijn taalcurriculum 
ontwikkeld die voor alle PO- en VO-scholen 
beschikbaar is.
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In het kader van taalontwikkeling werkt de school 
samen met de CED-groep en de Utrechtse 
VO-scholen in het project Utrechts Taaleffect. Via 
data-analyse van CITO-volg-toetsen PO en VO 
krijgt de school zicht op aandachtspunten voor 
het onderwijsprogramma en de differentiatie op 
het gebied van taal. Data- en taalcoaches zorgen 
voor verbinding binnen de school.

Samenwerking met de omgeving
Omdat de school in het onderwijs de verbinding 
legt met de buitenwereld, werken we nauw 
samen met diverse partners. Binnen de Brede 
School kent de school diverse culturele 
partnerschappen en sportpartnerschappen. 
Doel is de leerlingen een uitgebreider (vaak 
naschools) aanbod te bieden op het gebied 
van Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen.

Ook het technasium kent vele partners: bedrijven, 
hogescholen, universiteiten, provincie en 
gemeente. Deze partners zorgen voor levens-
echte leeropdrachten van hoogwaardig niveau 
die binnen vak ‘onderzoek en ontwerpen’ ter 
hand worden genomen.
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1.2 Personeelsbeleid

Inleiding
Voor goed onderwijs is goed personeel nodig. 
Het personeelsbeleid is erop gericht om 
bekwame goed opgeleide en gemotiveerde 
medewerkers in actieve dienst te hebben en 
te houden. 
Belangrijk onderwerp in 2014 was de inrichting 
van de digitale gesprekscyclus en voorlichting 
daarover op de scholen. Daarnaast zijn de 
personeelsdossiers gedigitaliseerd.

Tabel 3 | Aantal fte en aantal medewerkers 
per 31 december

Aantal fte
Aantal  

medewerkers

2014 2013 2014 2013

Directie 79,53 76,07 88 85

Onderwijs-
ondersteunend 
personeel

248,16 239,64 315 306

Onderwijzend 
personeel

697,58 655,45 867 833

Student 9,45 22,05 16 31

Vervanger 22,59 21,26 23 23

Totaal 1057,37 1014,46 1309 1278

Grafiek 3  |  Leeftijdsopbouw medewerkers (per 31 december 2014)
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Grafiek 4  |  Verzuim naar duur en totaal verzuim 2013 en 2014
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Verzuim
In 2014 was er voor het eerst sinds een jaren-
lange daling weer sprake van een stijging van 
het verzuim. Dit wordt met name veroorzaakt 
door een toename van het lange verzuim 
(>43 dagen). Het gemiddelde verzuimpercentage 
bleef in 2014 onder het landelijk gemiddelde van 
2013 (4,98% ten opzichte van 5%).

Mobiliteit
Vergeleken met 2013 is het verloop onder 
medewerkers gestegen. Er zijn 31 medewerkers 
meer in dienst gekomen dan vertrokken. Deze 
extra instroom wordt verklaard door de extra 
beschikbare formatieruimte.

Tabel 4 | In-, uit- en doorstroom (aantallen medewerkers)

instroom uitstroom doorstroom

2014 176 145 6

2013 57 70 5

Voor de werving van nieuwe medewerkers 
hebben alle scholen van de Stichting meegedaan 
aan het gezamenlijk plaatsen van een 
advertenties voor vacatures in de onderwijs-
bijlage van de Volkskrant in april.

Digitale gesprekkencyclus
In 2013 is gestart met de invoering van een 
nieuw personeels- en salarisadministratie-
systeem: Youforce van RAET. De software van 
Youforce geeft bestuur, directeuren/rectoren en 
medewerkers inzicht in en controle over allerlei 
personele gegevens. In 2014 zijn onder meer de 
modules gesprekkencyclus en bekwaamheids-
dossier ingevoerd. Een werkgroep, met onder 
meer vertegenwoordigers van drie scholen, heeft 
een cyclus ontworpen voor het planningsgesprek, 
het functioneringsgesprek en het beoordelings-
gesprek. Uitgangspunt bij deze gesprekken zijn 
de eerder gemaakte afspraken en behaalde 
resultaten. Daarnaast is het mogelijk om feedback 
te vragen op competenties die bij de functie 
horen.

De Willibrord-studiedag
In maart 2014 is voor het eerst een studiemiddag 
georganiseerd voor alle onderwijsonder steunende 
medewerkers2. Tijdens deze bijeenkomst waren 
er diverse workshops, onder meer over 
communicatie, en was er de mogelijkheid voor 
intervisie. Op 6 november 2014 heeft de tweede 
Willibrord-studiedag plaatsgevonden; dit keer 
voor zowel onderwijzend als onderwijsonder-
steunend personeel. Deze studiedag had als 
doel het kennis maken met elkaar en elkaars 

2 De eerste studiemiddag voor het onderwijzend personeel 
vond al plaats in november 2013

manier van werken. Op hoofdlijnen bestond 
het programma uit een plenair gedeelte en uit 
workshops, veelal verzorgd door docenten 
zelf. In de meeste workshops stonden vakinhoud 
en vakdidactiek centraal. De studiebijeenkomst 
is aangemeld bij het Lerarenregister en geaccredi-
teerd. Deze studiedag is net als vorig jaar 
geëvalueerd en uit de evaluatie blijkt dat het 
gedifferentieerde programma als positief wordt 
ervaren. Ook de mogelijkheid om met vaksecties 
kennis te delen wordt als positief ervaren. Een 
aanbeveling voor de volgende studiedag is het 
creëren van meer betrokkenheid van de 
docenten in de voorbereiding van en deelname 
aan het programma. Ook geeft men aan dat de 
studiedag nu te veel een momentopname is 
en dat men behoefte heeft aan structurele 
vormen van kennis delen. De werkgroep zal 
naar aanleiding van de evaluatie een voorstel 
doen voor 2015. 

Functiemix Willibrord Stichting 
In de CAO van 2009 is in het kader van het 
Actieplan Leerkracht de functiemix geïntrodu-
ceerd. Alle VO-scholen moeten op grond van de 
nulmeting een verplicht percentage docenten 
bevorderen naar hogere salarisschalen. In 2011 
was het eerste meetmoment en in 2014 moest de 
eindsituatie bereikt zijn. In november 2011 zijn de 
streefwaarden voor de functiemix op bestuurs-
niveau gehaald. In maart 2014 hebben het 
Ministerie van OCW, de VO-raad en het AOb een 
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bestuurlijk akkoord gesloten dat het mogelijk 
maakt om maatwerk afspraken te maken over de 
functiemix in een school. Reden hiervoor is dat 
de functiemixdoelwaarden van 2014 op termijn 
niet betaalbaar zijn. Het convenant maakt daarom 
maatwerk afspraken mogelijk die betaalbaar zijn 
voor de betreffende school en lager liggen dan 
de doelwaarden. Bijna alle Willibrord-scholen 
hebben in overleg met hun MR een dergelijke 
maatwerk afspraak gemaakt. 

Decentraal Georganiseerd Overleg
De Willibrord Stichting hecht waarde aan een 
goede relatie met de vakbonden. In 2014 is 
daarom het Decentraal Georganiseerd Overleg 
weer op gang gekomen. Naast algemene zaken 
zijn de maatwerkafspraken van de functiemix op 
de Willibrord-scholen besproken. Voor vier 
scholen wordt extra overleg ingelast om afspraken 
te maken over de termijn waarop hogere 
functiemixwaarden zullen worden gerealiseerd.

Beëindiging dienstverband medewerkers
Jaarlijks is om verschillende redenen sprake 
van beëindiging van het dienstverband van 
medewerkers, anders dan op eigen verzoek. 
Wanneer een medewerker geen nieuw 
dienstverband elders aan gaat, ontstaan 
WW-verplichtingen. Voor de Willibrord Stichting 
wordt 25% van de kosten voor de WW verhaald 
op de werkgever. Op 31 december 2014 waren 
er bij de Willibrord Stichting 40 medewerkers 
met recht op WW. Daarvan zijn er 10 tot stand 
gekomen na een vaststellingsovereenkomst.

WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
Wanneer medewerkers meer dan twee jaar ziek 
zijn, wordt het inkomen opnieuw vastgesteld op 
grond van het arbeidsvermogen. De WGA (Werk-
hervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is er 
voor (oud-)medewerkers die 35% tot 80% 
arbeids ongeschikt zijn. De IVA voor medewerkers 
die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn. De 
Willibrord Stichting is sinds januari 2012 eigen 
risicodrager voor de WGA. Dat betekent dat de 
werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie 
en het inkomen van (oud-)medewerkers met een 
arbeidsongeschiktheids uitkering. Eind 2014 
had de Willibrord Stichting 18 medewerkers 
met een WGA-uitkering (eind 2013 waren dit er 
eveneens 18). 

Voorlichting ABP
Jaarlijks worden voor alle medewerkers van 
de Willibrord Stichting en Stichting PCOU 
voorlichtingsavonden georganiseerd over 
de mogelijkheden van pensionering. In 2014 
bezochten 72 medewerkers een voorlichtings-
bijeenkomst. Aansluitend is iedereen de 
mogelijkheid geboden voor een individueel 
gesprek over de persoonlijke situatie met 
een medewerker van het ABP. Hiervan 
hebben 37 medewerkers gebruikgemaakt.

1.3 Huisvesting 

Inleiding
De Willibrord Stichting streeft naar adequate 
huisvesting voor de scholen. Een ideale 
leeromgeving stimuleert leerlingen en docenten 
het beste uit zichzelf te halen, waarbij het 
van belang is dat het schoolgebouw de eigen 
identiteit van de school ondersteunt. Er wordt 
gestreefd naar flexibele schoolgebouwen 
geschikt voor een diversiteit aan onderwijs-
activiteiten en waarin inhoudelijke samenwerking 
met organisaties als het OPDC en Samenwerkings-
verband Sterk VO goed gehuisvest kan worden. 
Ook een goed binnenklimaat is van belang voor 
goed onderwijs. Daarnaast wordt met de diverse 
gemeenten geïnvesteerd in een gezonde 
duurzame gebouwexploitatie.
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Vervanging en vernieuwing
Dit jaar is het nieuwe schoolgebouw voor het 
Gerrit Rietveld College opgeleverd en in gebruik 
genomen. Nauwe samenwerking tussen 
gemeente, school, bestuur en woningcorporatie 
Mitros heeft geleid tot een architectonisch mooi, 
functioneel, modern en duurzaam schoolgebouw. 
De nieuwbouw voor het Gerrit Rietveld College 
was het laatste project van het Masterplan VO en 
dit is hiermee afgerond. 

Bij het St-Gregorius College is een programma 
gestart om het vwo te versterken. Onderdeel 
van dit programma is het onderbrengen van havo 
en vwo in het gebouw aan de Van Asch van 
Wijckskade. Hiervoor is het gebouw in de 
zomer van 2014 intern fors aangepast. Door 
herinrichting is de aula vergroot en is het 
gebouw met vijf lokalen uitgebreid. Daarnaast 
zijn er studieplekken voor de leerlingen bij de 
mediatheek gecreëerd en is de werkruimte voor 
het personeel aangepast. Het schoolplein is 
voorzien van een gestapelde fietsenstalling 
waarmee de stallingsruimte is uitgebreid. Met 
de gemeente is overeengekomen dat zij de 
sportaccommodatie aan de Begijnenkade aan 
de school zal overdragen, zodat het St-Gregorius 
College hierover vrijelijk beschikking heeft.

Het gebouw van het Niftarlake College is flink 
aangepast. Door interne verbouwingen is een 
ruimte voor technasium gerealiseerd en is een 

aantal extra theorielokalen gecreëerd. Door 
groei van het aantal leerlingen was het 
bovendien nodig extra ruimte in het naast-
gelegen scholgebouw in gebruik te nemen.

Nu het Masterplan VO van de gemeente Utrecht 
is afgerond, is een begin gemaakt met de 
opvolging hiervan. In het najaar van 2014 zijn 
gemeente en schoolbesturen gestart met het 
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 
2016-2025. Hierin worden de uitgangspunten 
en thema’s voor het huisvestingsbeleid van de 
komende tien jaar beschreven. Tevens wordt 
bepaald welke schoolgebouwen (PO, (V)SO en 
VO) in deze periode zullen worden vervangen 
of aangepast. In de loop van 2015 zal het plan 
worden vastgesteld en vanaf 2016 zal het 
worden uitgevoerd. 

Onderhoud
Eind 2013 is de technische staat van het 
onderhoud van ieder schoolgebouw opnieuw 
onderzocht. In het voorjaar is in overleg met de 
scholen op basis van deze gegevens een nieuw 
meerjarenonderhoudsplan opgesteld, dat het 
oude plan uit 2007 vervangt. In het nieuwe 
meerjarenonderhoudsplan is ook rekening 
gehouden met de verbetering van de 
energieprestatie van de schoolgebouwen. 
Zo worden verouderde verwarmings- en 
verlichtingssystemen, waar nodig, vervangen 
door duurzame systemen en worden 

gevelkozijnen en daken vervangen met isolerend 
glas en dakisolatie. Op basis van het meerjaren-
onderhoudsplan wordt een jaarlijks een plan 
voor de uitvoering van het onderhoud opgesteld, 
dat in het najaar vooruitlopend op het jaar van 
uitvoering met de scholen wordt afgestemd. De 
uitvoering van het plan vindt zoveel mogelijk in 
de schoolvakanties plaats om het onderwijs te 
ontzien.

Verbetering huisvestingsexploitatie
In 2013 zijn de exploitatiekosten van de 
schoolgebouwen nader onderzocht. Gebleken 
is dat een aantal Utrechtse scholen in 
multifunctionele accommodaties (MFA) 
gehuisvest hoge huisvestingslasten heeft. 
Hierover is het bestuur in overleg met de 
gemeente en er is gebleken dat deze 
problematiek meerdere gebouwgebruikers 
treft. De gemeente heeft toegezegd een 
projectorganisatie in te richten die de 
problematiek in beeld moet brengen en 
moet gaan oplossen. 

Overdracht aan de gemeente 
Het bestuur was nog eigenaar van het school-
gebouw aan de Van Lieflandlaan. Dit gebouw 
werd niet meer voor het onderwijs gebruikt en is 
begin 2014 aan de gemeente overgedragen. 
Eind 2014 zijn de gemeente, het Samenwerkings-
verband Sterk VO en de Willibrord Stichting 
overeengekomen dit gebouw aan te passen en 
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geschikt te maken voor gebruik door het OPDC 
en de Samenwerkingsverbanden.

1.4 Financiën

De financiële positie per 31 december 2014
De Willibrord Stichting heeft per balansdatum 
een vermogen van € 21.247.535. Daarmee is de 
vermogenspositie, op basis van de normen zoals 
ontwikkeld door de commissie Don, met 34,56% 
voldoende te noemen. De vermogenspositie is 
de laatste jaren verbeterd door te sturen op 
kostenbeheersing. Om een beeld te geven van 
de ontwikkeling van de verbeterde financiële 
positie worden meerdere kengetallen gebruikt.

De kengetallen zijn eind 2014 achteruitgegaan 
ten opzichte van 2013. Maar de kengetallen 
bevinden zich binnen of boven de norm van het 
Ministerie van OCW.

De vraag of de financiële positie en met name de 
vermogenspositie toereikend is om bestaande 
én toekomstige risico’s te ondervangen, wordt 
beantwoord door de risico’s te kwantificeren. 
Daarbij zijn de kans van optreden en de impact 
van het risico van belang. De borging van het 
proces om risico’s te kwantificeren, te 
beoordelen en te verwerken maakt onderdeel 
uit van het interne risicobeheersingssysteem van 
de Willibrord Stichting. 

Interne risicobeheersing en controle binnen 
de Willibrord Stichting
Risicomanagement is voor een belangrijk deel 
onderdeel van de planning- en controlcyclus van 
de Willibrord Stichting. Bij het opstellen van de 
kaderbrief bij de begroting wordt een analyse 
gemaakt van de externe en interne omgeving. 
Op basis daarvan worden risico’s ingeschat, 
beoordeeld en verwerkt in de begroting. 
Onderdeel van de begroting vormt de Strategie-
kaart. De Strategiekaart is de vertaling van de 
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan naar 
kritische succesfactoren, prestatie indicatoren, 
normen en trends. De risico’s die het behalen 
van de doelstellingen belemmeren, worden 
geëxpliciteerd en geclassificeerd naar hoog, 
midden en laag risico. Vervolgens worden de 
beheersmaatregelen geformuleerd. Eventuele 
restrisico’s worden daarna via additionele 
controle maatregelen afgedekt. De gebieden 
waarop de Willibrord Stichting risicomanagement 
voert zijn onderwijs, personeel, financiën en 
huisvesting. De monitoring van de risico’s 
gebeurt aan de hand van de management-
rapportages.
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* Totale baten inclusief saldo financiële baten en lasten.
** Totaal activa minus investeringen in gebouwen en verbouwingen, rekening houdend met onderhanden werk.
*** 50% van de aanschafwaarde van de vaste activa exclusief gebouwen en verbouwingen.
**** 5% van de totale baten inclusief saldo financiële baten en lasten.

Tabel 5 | Kengetallen financiële positie 2011-2014

Kengetallen financiële positie 2014 2013 2012 2011 Toelichting

Baten *
Activa-investering gebouw **
Kapitalisatiefactor

92.457
31.957
34,56%

95.542
35.325
37,00%

90.185
28.406
31,50%

85.951
22.907
26,70%

Geeft aan het vermogen dat een bestuur moet aanhouden om 
kortlopende schulden te kunnen voldoen, om vervangings-
investeringen te kunnen doen en om onverwachte tegen-
vallers op te kunnen vangen; de zogenaamde bufferliquiditeit 
(signaleringsgrens 35%).

Ter dekking van :
- kortlopende schulden
- vervangingsinvesteringen ***
- bufferliquiditeit ****
Totaal benodigd
Dekkingsoverschot (- tekort)

18.831
8.639
4.623

32.093
-137

22.963
7.697
4.777

35.437
-112

22.151
7.072
4.509

33.732
-5.326

13.228
8.140
4.298

25.666
-2.759

Zie boven

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa gedeeld door 
kortlopende schulden

0,73 0,85 0,55 1,05 Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om met 
de ter beschikking staande vlottende middelen aan de 
verplichtingen te voldoen, waarbij ook tot verkoop van de 
effecten kan worden overgegaan (norm ligt tussen 1,1 en 2,0.).

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa exclusief effecten 
gedeeld door kortlopende schulden

0,73 0,85 0,55 0,4 Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om met de 
ter beschikking staande vlottende activa (exclusief de voor 
de lange termijn vastgelegde middelen in effecten) aan de 
kortlopende verplichtingen te voldoen(norm ligt tussen 0,5 en 
1,0).

Solvabiliteitsratio: eigen vermogen gedeeld door totaal 
passiva

0,45 0,45 0,38 0,51 Geeft aan in hoeverre de organisatie op de lange termijn in 
staat is om aan de verplichtingen (inclusief voorzieningen) te 
voldoen (norm ligt tussen 0,33 en 0,50).

Solvabiliteitsratio: eigen vermogen plus voorzieningen 
gedeeld door totaal passiva

0,58 0,55 0,48 0,58 Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is op de lange 
termijn aan de verplichtingen (exclusief voorzieningen) te 
voldoen (norm ligt ook hier tussen 0,33 en 0,50).

Rentabiliteit: resultaat gedeeld door totale baten -2,80% 7,00% 2,06% -2,17%

Weerstandvermogen: vermogen gedeeld door totale 
baten inclusief rente

22,81% 24,90% 19,00% 19,90% Vermogen om op lange termijn aan verplichtingen te voldoen 
(norm ligt tussen 10% en 40%).
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Een beschrijving van de belangrijkste risico’s 
en onzekerheden
Belangrijke risico’s, waarop beheersmaatregelen 
zijn genomen dan wel reserveringen getroffen 
zijn, zijn:

 p Een aantal waarderingsvraagstukken in 
verband met claims, bezwarenprocedures en 
verkorting van de resterende economische 
levensduur van sommige activa.

 p De Wet Werk en Zekerheid, ingaande 
1 juli 2015; uit hoofde van deze wet is de 
werkgever gehouden transitievergoedingen 
en eventueel aanvullende vergoedingen uit 
te betalen aan medewerkers waarvan het 
dienstverband eindigt. 

 p De consequenties van de nieuwe CAO; de 
mogelijkheden van de werknemer om flexibel 
invulling te geven aan de geboden mogelijk-
heden vanuit de CAO zijn toegenomen, 
waardoor de voorspelbaarheid van de kosten 
moeilijker wordt. De kosten voor leeftijdsfase-
bewust personeelsbeleid zijn hoog.

 p Onderhoud van gebouwen; in het voorjaar 
2015 wordt een revisie op het bestaande 
meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd met 
mogelijk financiële consequenties.

 p Het nieuwe integraal huisvestingsplan van de 
gemeente Utrecht dat in het najaar 2015 naar 
verwachting wordt vastgesteld; in dit plan is 
opgenomen welke schoolgebouwen grondig 
gerenoveerd zullen worden dan wel 
vervangende nieuwbouw zullen krijgen.

 p De ontwikkeling van het leerlingenaantal 
heeft in algemene zin altijd impact op de 
financiën.

Het is de ambitie om in 2015 het risicomanage -
ment door te ontwikkelen. De ontwikkeling van 
heat maps, rapportages/terugkoppeling vanuit 
scholen inzake risicomanagement, het uitvoeren 
van trendanalyses en scenario-ontwikkeling 
staan in de planning 2015.

De rapportage aan het toezichthoudend 
orgaan
De Raad van Toezicht ondersteunt en adviseert 
het College van Bestuur over beleidsvraag-
stukken en de financiële problematiek. Leidraad 
daarbij is de governancecode die voor de 
Willibrord Stichting is geïmplementeerd. Ten 
aanzien van interne risicobeheersing worden 
rapportages besproken in de Auditcommissie. 
Dit zijn niet alleen de risico’s en risicobeheers-
maatregelen bij begrotingen en voortgangs-
rapportages, maar ook de follow up op de 
bevindingen van de accountant vanuit de 
managementletter. In 2014 is hierover zes keer 
gerapporteerd door het College van Bestuur. 
De interimrapportage is door de Auditcommissie 
met de accountant besproken en het jaarverslag 
is met de accountant besproken in de 
vergadering van de Raad van Toezicht. 

Treasurymanagement
Als voortvloeisel van de in 2013 genomen maat-
regelen met betrekking tot treasury manage ment 
is in 2014 ook voor de Willibrord Stichting het 
beleggingsmandaat aangepast van vermogens-
advies naar vermogensbeheer. In 2013 was de 
Steunstichting al overgegaan naar vermogens-
beheer. Het treasurymanagement is uitgevoerd 
binnen de kaders van het treasurystatuut en de 
regeling ‘Beleggen en belenen’ van het 
Ministerie van OCW. In 2014 zijn vier liquiditeits-
prognoses opgesteld. De liquiditeitspositie van 
de Willibrord Stichting ligt binnen de geldende 
normen. 

Financieel beleid
In verband met de benodigde buffers is in het 
verleden nadruk komen te liggen op kosten-
beheersing. Naarmate de vermogenspositie 
verbeterde, is er ruimte gekomen voor ander 
financieel beleid. Het kabinet heeft middels het 
najaarsakkoord en de stimuleringsregeling voor 
het behoud van jonge leerkrachten in december 
2013 nog een extra impuls gegeven aan deze 
verandering. De scholen konden plannen 
indienen bij het bestuur voor aanwending van 
de incidentele middelen in 2014 en 2015 ten 
behoeve van de onderwijskwaliteit, ICT of 
bouwkundige aanpassingen. Met de in 2013 
uitgevoerde nulmeting van de gebouwen ligt er 
een plan voor het in goede staat houden van de 
onderwijslokalen en gebouwen. In 2014 is verder 
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gewerkt aan nieuw financieel beleid en is een 
concept financieel meerjarenbeleidsplan 
gemaakt dat in 2015 breed zal worden 
besproken.

Toekomst
De vooruitzichten voor 2015 geven ten aanzien 
van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
geen aanleiding tot financiële bijsturing. Weliswaar 
wordt een fors negatief resultaat begroot in 2015, 
maar dat is incidenteel van aard. Uit reguliere 
bedrijfsvoering komt een overschot. Het is wel 
van belang dat de transities en verbeterplannen 
in 2015 voltooid worden en geen verdere kosten 
meer met zich meebrengen.
Er is een aantal ontwikkelingen dat ‘close 
gemonitord’ moet worden: 

 p Een daarvan is het effect van een nieuwe 
CAO, omdat de huidige CAO afloopt op 1 juli 
2015. Indien er nog meer flexibiliserings-
maatregelen opgenomen worden in de cao, 
wordt de voorspelbaarheid van de kosten 
steeds lastiger.

 p Verder zijn in 2014 maatwerkafspraken 
gemaakt ten aanzien van de functiemix. Het 
is niet ondenkbaar dat de maatwerkafspraken 
in de praktijk niet gehaald zullen of kunnen 
worden. 

 p De verwachting is dat in het najaar 2015 
de gemeente Utrecht het nieuwe Integraal 
Huisvestingsplan vaststelt. Het Integraal 
Huisvestingsplan heeft consequenties voor 

de in dit plan opgenomen schoolgebouwen 
ten aanzien van onderhoud en investeringen 
eigen middelen

De prestatieboxmiddelen nemen sterk toe in 
omvang; dat biedt kansen voor investeringen in 
de onderwijskwaliteit. Hierover zal in 2015 
planvorming plaatsvinden.

Meerjarenbegroting 2015-2019
Op basis van financiële kaders en 
uitgangspunten 2015-2019 is in november 2014 
een meerjarenbegroting 2015-2019 
samengesteld. In de meerjarenbegroting zijn de 
effecten doorgerekend van de externe 
ontwikkelingen zoals die nu bekend zijn. 

Tabel 6 | Exploitatiebegroting 2015-2019

Exploitatie  begroting * 1.000,- 2015 2016 2017 2018 2019

Baten

Rijksbijdragen OCenW 84.931 85.767 87.467 89.062 89.433

Overige subsidies 1.188 1.027 1.027 1.029 1.030

Overige baten 7.589 7.578 7.593 7.468 7.487

Totaal baten 93.708 94.372 96.087 97.559 97.950

Lasten

Personele lasten 74.054 73.532 74.017 74.667 75.198

Afschrijvingen 3.052 2.445 2.436 2.351 2.245

Huisvestingslasten 6.643 6.653 6.681 6.707 6.723

Overige instellingslasten 11.204 11.415 11.610 11.830 11.902

Totaal lasten 94.953 94.044 94.744 95.554 96.067

Saldo baten en lasten -1.245 327 1.343 2.005 1.883

Financiële baten en lasten 271 271 271 271 271

Beleidsruimte agv ophoging prestatiebeurs 0 -341 -1.079 -1.444 -1.444

Exploitatiesaldo -974 257 535 832 710
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Bijvoorbeeld de effecten van de kabinetsmaat-
regelen zijn hierin verwerkt. Het gaat dan om de 
effecten van onder meer het Lente Akkoord, 
bezuiniging leermiddelen, bezuiniging profielen 
havo/vwo, deskundigheidsbevordering 
schoolleiders, afschaffen maatschappelijke 
stages, ophoging GPL compensatie werkgevers-
lasten, inhouding kasschuif. De meerjaren-
begroting 2015-2019 is niet ingevuld met intern 
beleid, hiervoor is apart ruimte voor gemaakt.

De Willibord Stichting zal de komende jaren 
verder in leerlingaantal groeien. De groei zal 
voor een belangrijk deel afkomstig zijn van het 
Amadeus Lyceum in Leidsche Rijn, het Gerrit 
Rietveld College en het Niftarlake College. In 
2019 zal de Stichting naar verwachting bijna 
12.000 leerlingen hebben (in 2014 heeft de 
Stichting 11.393 leerlingen).

Tabel 7 | Ontwikkeling leerlingaantal 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

11.219 11.433 11.539 11.535 11.564

Op basis van de leerlingengroei en de effecten 
van de kabinetsmaatregelen is de verwachting 
dat de exploitatie ontwikkelt als vermeld in 
tabel 6.

De personele formatie neemt toe bij de 
verwachte leerling groei (zie tabel 8).

De positieve resultaten leiden tot een 
vermogens groei. Dit wordt zichtbaar in de 
meerjarenbalans 2015-2019 (zie tabel 9).

Het eigen vermogen neemt toe, van 
€ 20.274.000 in 2014 naar € 22.608.000 in 2019. 
Concluderend kan worden vastgesteld dat de 
Willibrord Stichting solide en voldoende 
weerbaar is.

Tabel 8 | Personele formatie 2015-2019

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019

Directie 74 75 74 74 74

OP 670 670 677 680 683

OOP 237 237 237 238 239

Subtotaal 981 982 988 992 995

Student 0 0 0 0 0

Vervanger 0 0 0 0 0

Totaal 981 982 988 992 995

Tabel 9 | Meerjarenbalans 2015-2019 

Balans * 1.000,- 2015 2016 2017 2018 2019

Activa

Materiële Vaste Activa 23.444 23.477 23.510 23.542 23.575

Financiele Vaste Activa 9.705 9.705 9.705 9.705 9.705

Vlottende Activa 13.752 13.752 13.752 13.752 13.752

Totaal Activa 46.901 46.933 46.966 46.999 47.032

Passiva

Eigen Vermogen 20.274 20.531 21.066 21.898 22.608

Voorzieningen 5.962 5.962 5.962 5.962 5.962

Langlopende Schulden 784 740 697 653 609

Kortlopende Schulden 19.882 19.700 19.241 18.487 17.853

Totaal Passiva 46.901 46.933 46.966 46.999 47.032
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1.5 Klachtenregeling en regeling voor 
bezwaar en beroep

De Willibrord Stichting beschikt over een 
klachtenregeling. De regeling is vooral bedoeld 
voor medewerkers, ouders en meerderjarige 
leerlingen. Als zich een verschil van mening, 
conflict of onplezierige gebeurtenis voordoet, 
komen de betrokkenen daar doorgaans met 
elkaar uit. Soms lukt dat niet en leidt een 

gebeurtenis tot een officiële klacht. Op die 
situatie is de klachtenregeling van toepassing. 
De regeling biedt mogelijkheden voor het 
indienen van een klacht bij de directeur, het 
College van Bestuur of bij de Landelijke 
Klachtencommissie. Naast de klachtenregeling 
heeft de Stichting regelingen die de mogelijk heid 
bieden om bezwaar of beroep aan te tekenen 
tegen een besluit van de directeur/rector of het 
bestuur. 

Casus: Oordeel College voor de Rechten van 
de Mens naar aanleiding van een verzoek om 
ontheffing lessen Frans en Duits 
Een leerling met een ernstige vorm van dyslexie, 
het syndroom van Asperger en ADHD zit in de 
tweede klas van het vwo op het Gerrit Rietveld 
College. Om ervoor te zorgen dat de leerling 
ondanks zijn beperkingen het vwo kan blijven 
volgen, regelde de school een aantal 
aanpassingen, onder andere een aangepast 
programma voor de vakken Frans en Duits. 
De ouder van de leerling vroeg de school om 
volledige vrijstelling voor Frans en Duits. Het is 
voor volgens de ouder voor de leerling te zwaar 
om deze vakken te volgen en bovendien laat 
hij deze vakken in de bovenbouw toch vallen. 
De school stond dat niet toe, omdat volledige 
vrijstelling voor deze vakken in de onderbouw 
wettelijk niet mogelijk is. 

De ouder verzocht het College voor de Rechten 
van de Mens om te beoordelen of de school in 
strijd handelt met de Wet Gelijke Behandeling op 
grond van Handicap of Chronische Ziekte 
(WGBH/CZ) door de leerling de gevraagde 
ontheffing niet te verlenen.

Tabel 10 | Overzicht van klachten en bezwaren, tenzij anders vermeld ingediend bij het College van Bestuur

Indiener Beschrijving Afhandeling 

Ouders Klacht ingediend bij de Landelijke Klachten-
commissie. 
Onderwerpen:
1.  Gang van zaken MR-verkiezingen
2.  Communicatie tussen school en ouders
3.  Bewaking van de privacy (leerlinggegevens) 

1.  Niet-ontvankelijk verklaard
2.  Niet gegrond verklaard
3.  Gegrond verklaard 

Ouders Bezwaar tegen besluit tot verwijdering leerling Besluit tot verwijdering ingetrokken – in overleg op 
een andere school geplaatst

Ouders Klacht ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie inzake procedure 
verwijdering leerling

Klacht ongegrond verklaard

Ouders Klacht vanwege besluit tot bevordering leerling Klacht ongegrond verklaard

Ouders Klacht ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie vanwege besluit tot 
bevordering leerling

Klacht ongegrond verklaard

Ouders Klacht inzake besluit tot bevordering leerling Klacht ongegrond verklaard

Ouders Bezwaar tegen besluit tot verwijdering leerling Bezwaar ongegrond verklaard
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Beoordeling door het College voor de 
Rechten van de Mens
Het is wettelijk niet toegestaan om in de 
onderbouw algehele vrijstelling te verlenen voor 
de vakken Frans en Duits. De overheid vindt het 
belangrijk dat Frans en Duits in de onderbouw 
onderdeel zijn van het lesprogramma. Wel staat 
de wet toe om aanpassingen aan te brengen in 
het onderwijsprogramma voor leerlingen met 
dyslexie. De WGBH/CZ verplicht scholen om de 
mogelijkheid het lesprogramma aan te passen te 
benutten als de handicap of chronische ziekte 
van een leerling daarom vraagt. Volgens het 
College zijn de aanpassingen die de school op 
dit moment voor de leerling regelt, doeltreffend. 
Een school is niet verplicht om iedere gevraagde 
aanpassing te verrichten. Wel moet de 
aanpassing geschikt zijn om de beperkingen die 
een leerling ondervindt op te heffen. De school 
discrimineerde de leerling daarom niet door hem 
ondanks zijn dyslexie niet volledig te ontheffen 
van de vakken Frans en Duits.

Oordeel College
Het College voor de Rechten van de Mens 
spreekt als zijn oordeel uit Willibrord Stichting 
voor RK/PC Voortgezet Onderwijs voor Utrecht 
en Omstreken jegens de leerling geen 
onderscheid heeft gemaakt op grond van 
handicap of chronische ziekte door geen 
algehele ontheffing te verlenen voor de vakken 
Frans en Duits en/of anderszins geen of 

onvoldoende doeltreffende aanpassingen te 
verrichten.

1.6 Algemene informatie en 
leerlingenaantallen

De Willibrord Stichting heeft tien scholen voor 
voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, 
Breukelen, Nieuwegein en Vianen. Deze scholen 
omvatten het hele spectrum van het voortgezet 
onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met 
gymnasium. De scholen tellen samen ruim 11.000 
leerlingen en er zijn circa 1.230 medewerkers 
(1.000 fte) werkzaam. Er zijn categorale scholen 
(met één onderwijsvorm) en scholen met twee of 
meer onderwijsvormen.

Identiteit
De Willibrord Stichting heeft, zoals het in de 
statuten staat, als doel om scholen voor 
voortgezet onderwijs in stand te houden die 
onderwijs verzorgen vanuit de christelijke traditie 
én de belangen te dienen van zowel het rooms-
katholieke (rk), het protestants-christelijke (pc) als 
het interconfessionele (rk/pc) onderwijs in het 
algemeen. De Stichting heeft christelijke scholen, 
scholen op rooms-katholieke grondslag en 
zogenoemde rk/pc- of interconfessionele 
scholen.

College van Bestuur/Raad van Toezicht/
schoolleiders/medezeggenschap

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

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

 p De Raad van Toezicht houdt toezicht op 
het beleid en het handelen van het College 
van Bestuur.

 p De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor 
het onderwijs, het personeelsbeleid, het 
financiële beheer, de bedrijfsvoering en de 
kwaliteitszorg van hun school. Iedere school 
beschikt over een wettelijk verplicht 
schoolplan voor vier jaar.

 p De schoolleiders zijn medeverantwoordelijk 
voor het goed functioneren van de Willibrord 
Stichting en werken samen in 
het Managementoverleg.

 p Het College van Bestuur bespreekt met de 
schoolleiders enkele keren per jaar de 
resultaten en de vooruitgang van de 
schoolontwikkeling.

 p De Willibrord Stichting heeft een meerjaren-
beleidsplan (voor de periode 2013-2016) op 
basis waarvan jaarlijks doelen voor het 
komende jaar worden geformuleerd.
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 p Iedere school heeft een medezeggen schaps-
raad. Op Stichtingsniveau is er een 
gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad.

Bestuursbureau
Het College van Bestuur en de scholen worden 
– praktisch en beleidsmatig – ondersteund door 
het bestuursbureau. Het bureau voert taken uit 
op het gebied van huisvesting, financiële zaken, 
salarisadministratie, personeel en organisatie, 
bestuursondersteuning, kwaliteitszorg, 
ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire 
dienstverlening.

Stichting PCOU
De Willibrord Stichting is nauw verbonden met de 
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te 
Utrecht (PCOU), een organisatie van 29 scholen 
voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) 
speciaal onderwijs, merendeels in Utrecht. Het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht 
van 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. Beide Stichtingen 
maken gebruik van het bestuursbureau.

Samenwerking
Het College van Bestuur en de Stichting werken 
samen met diverse partners: schoolbesturen, 
de gemeente Utrecht, de Inspectie van het 
Onderwijs, opleidingsinstituten en overige 
instanties. Deze samenwerking komt onder meer 
tot uitdrukking in:

 p deelname aan de Utrechtse Onderwijs-
agenda, waarin schoolbesturen, gemeente 
en andere organisaties samen de lokale 
onderwijsagenda vormgeven. Dit is een 
programma voor de periode 2014 - 2018.

 p samenwerking met andere (grote) besturen 
en de samenwerkingsverbanden primair en 
voortgezet onderwijs, onder meer door 
gezamenlijk op te trekken bij onderwerpen 
als kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Tabel 11 | Leerlingenaantallen

School 01-10-2010 01-10-2011 01-10-2012 01-10-2013 01-10-2014

Christelijk Gymnasium 942 952 963 993 962

Amadeus Lyceum 758 960 1.193 1.320 1.246

Gerrit Rietveld College 1.006 1.013 966 986 1.084

Oosterlicht College 2.357 2.399 2.381 2.456 2.541

Niftariake College 1.260 1.323 1.355 1.442 1.468

Globe College 676 619 606 629 617

Kranenburgschool 164 145 148 153 191

Broeckland College 674 679 656 640 658

St. Bonifatius College 1.494 1.470 1.471 1.494 1.485

St. Gregorius College 1.191 1.186 1.188 1.196 1.141

Totaal 10.522 10.746 10.927 11.309 11.393
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1.7 Namen en adresgegevens 
(stand per 1 juni 2015)

Willibrord Stichting 
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
Tel. 030-2723123 – Fax 030-2723469
info@bcou.nl
www.willibrord‑stichting.nl

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

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

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

Scholen

Amadeus Lyceum
www.amadeuslyceum.nl 
Rector: C.F.M. (Carel) Konings

Broeckland College
www.broeckland.nl 
Directeur: J.J. (Jan) Molenaar

Christelijk Gymnasium
www.cgu.nl 
Rector: mw. drs. R. (Rosanne) Bekker

Sint Gregorius College
www.gregorius.nl 
Rector a.i.: E. (Evert) Vos en 
mw. Drs. M. (Monique) Hoogduin

Globe College
www.globecollege.nl 
Directeur: F.G.M. (Frank) Corneth

Gerrit Rietveld College
www.gerritrietveldcollege.nl 
Rector: Mw. J. (José) Boschman 

Kranenburgschool
www.pro‑kranenburg.nl
Directeur: mw. H.J.C.M. (Lenie) de Boer

Niftarlake College 
www.niftarlake.nl 
Rector: Drs. P.W.L. (Pieter) Delsing

Oosterlicht College 
www.oosterlicht.nl 
Rector: Drs. L.J. (Joost) Kentson

Sint Bonifatiuscollege
www.boni.nl 
Rector: mw. Drs. C.G.A. (Tiny) Uijttewaal
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Bericht van de 
Raad van Toezicht

2
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
beleid en het handelen van het bestuur en 
fungeert als adviseur en klankbord van het 
bestuur. De Raad vervult tevens de werkgevers rol 
van de bestuursleden. Binnen de Raad van 
Toezicht bestaan de Auditcommissie en de 
Remuneratiecommissie. De Auditcommissie 
adviseert de Raad van Toezicht en het bestuur 
op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en 
risicobeheersing en bereidt binnen haar 
taakgebied de besluitvorming van de Raad van 
Toezicht voor. 
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad 
van Toezicht over het te voeren personeelsbeleid 
voor de bestuursleden en bereidt de 
besluitvorming daarover voor.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van 
de VTOI (Vereniging van toezichthouders in 
onderwijsinstellingen). Er zijn door de leden 
diverse scholingen, onder andere van de VTOI 
en de Erasmus Universiteit, gevolgd.

De Stichting past de principes van de Code goed 
onderwijsbestuur van de VO-raad toe. 

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is 
in 2014 niet gewijzigd en is als volgt.

 p J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter/tevens lid 
Remuneratiecommissie)

 p Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (vice-voorzitter/
tevens lid Auditcommissie)

 p Dr. A. (Arno) Geurtsen RC (tevens lid 
Auditcommissie)

 p Drs. B.W.M. (Bas) Heijs (tevens voorzitter 
Auditcommissie)

 p Mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis 
 p Mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez (tevens lid 

Remuneratiecommissie)
 p Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik (tot 1 januari 2015)

Mevrouw Kalthoff en de heer Geurtsen zijn in 
2014 voor drie jaar herbenoemd. De heer 
Vendrik is teruggetreden als lid van de Raad van 
Toezicht. In september 2014 is gestart met de 
procedure die leidt tot de benoeming van twee 
nieuwe leden i.v.m. (aangekondigd) vertrek. 

Vergaderingen
De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2014 
zeven keer vergaderd met het bestuur, de 
Auditcommissie zes keer. 

Onder meer de volgende onderwerpen, waarvan 
de meeste terugkerend, zijn met het bestuur 
besproken.

 p De stand van zaken van de huisvestings-
dossiers, waaronder de samenwerking met 
de gemeente en mogelijke risico’s.

 p De onderwijsresultaten, mogelijke 
risicofactoren en – indien van toepassing – 
de voortgang van verbeterplannen op 
scholen.

 p De invoering van passend onderwijs en de 
deelname aan nieuwe 
samenwerkingsverbanden.

 p Het sectorakkoord voortgezet onderwijs en 
de gevolgen van de nieuwe CAO. 

 p Het gebruik van moderne 
onderwijstechnologieën in de scholen. 

 p Verzuimgegevens, maatregelen om verzuim 
te voorkomen en terug te dringen en 
mogelijke risico’s. 

 p De financiële situatie en de bijbehorende 
plannings- en verantwoordingsdocumenten.

 p De opvolging van de aanbevelingen uit de 
management letter 2012-2013 van Ernst & 
Young Accountants LLP 

 p De bestuurlijke inrichting van de 
Internationale School Utrecht.

 p De versterking van governance in de praktijk 
(onder meer het wetsvoorstel versterking 
bestuurskracht en het eindrapport van de 
Commissie goed onderwijsbestuur v.o.).

De Raad van Toezicht heeft met de accountants 
van Ernst & Young accountants LLP de 
jaarrekening 2013 en het accountantsverslag 
besproken.
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Besluitvorming/goedkeuring
 p De Raad van Toezicht heeft besloten tot 

vaststelling van het Reglement voor Bestuur 
en Toezicht van de Stichting. 

 p De Raad van Toezicht heeft criteria 
vastgesteld voor het verlenen van 
toestemming voor het aanvaarden van een al 
dan niet bezoldigde nevenfunctie door een 
lid van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring 
gegeven aan de volgende door het bestuur te 
nemen besluiten:

 p De vaststelling van het bestuursverslag 2013
 p De vaststelling van het financieel jaarverslag 

2013.
 p De vaststelling van de bijgestelde begroting 

2014.
 p De vaststelling van het 

meerjarenonderhoudsplan 2014-2039.
 p De vaststelling van de begroting 2015.
 p De vaststelling van de meerjarenbegroting 

2015-2019
 p De investering (in aanvulling op het 

meerjareninvesteringsplan) van € 585.000,- 
vanwege bouwkundige aanpassingen van het 
Sint Gregorius College.

Schoolbezoeken
De Raad van Toezicht heeft een bezoek gebracht 
aan het Amadeus Lyceum. 
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Overleg
De Raad van Toezicht heeft overleg gevoerd met 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
en met de ondernemingsraad van het 
bestuursbureau. 

De Raad van Toezicht bedankt de bestuurders en 
alle medewerkers van de Stichting voor hun 
dagelijkse inspanningen en betrokkenheid bij het 
onderwijs en bij de leerlingen.

Namens de Raad van Toezicht van de Willibrord 
Stichting,

Utrecht, 23 juni 2015
Hans Helgers, voorzitter

Tabel | Aanwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht

21-01-2014 11-03-2014 13-05-2014 17-06-2014 23-09-2014 04-11-2014 18-12-2014

J.J.M. Helgers J.J.M. Helgers J.J.M. Helgers J.J.M. Helgers J.J.M. Helgers J.J.M. Helgers J.J.M. Helgers

M. Dijkstra M. Dijkstra M. Dijkstra M. Dijkstra M. Dijkstra M. Dijkstra

A. Geurtsen A. Geurtsen A. Geurtsen A. Geurtsen A. Geurtsen A. Geurtsen

B.W.M. Heijs B.W.M. Heijs B.W.M. Heijs B.W.M. Heijs B.W.M. Heijs B.W.M. Heijs B.W.M. Heijs 

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis Mw. E. Kalthoff-Seferiadis Mw. E. Kalthoff-Seferiadis Mw. E. Kalthoff-Seferiadis Mw. E. Kalthoff-Seferiadis Mw. E. Kalthoff-Seferiadis Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. M.S. Menéndez Mw. M.S. Menéndez

C.C.M. Vendrik C.C.M. Vendrik C.C.M. Vendrik C.C.M. Vendrik
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Bericht van de 
Gemeenschappelijke 
Medezeggen schaps‑
raad

3
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De gemeenschappelijke medezeggen schaps-
raad (GMR) van de Willibrord Stichting ziet het als 
haar grootste taak om gefundeerd en welover-
wogen advies uit te brengen over beleidszaken 
aan het College van Bestuur (CvB). Om dit te 
bereiken zijn verschillende onder werpen 
ondergebracht bij verschillende commissies 
waarin de 15 leden van de GMR zitting nemen. 
Het afgelopen jaar bestond de GMR uit tien 
personeelsleden en van de tien Willibrord-
scholen zijn er in de GMR vijf vertegenwoordigd 
door een ouder.

Een belangrijk onderwerp van de GMR in het 
overleg met het CvB was de ouder betrok kenheid 
op de verschillende scholen van de Stichting. 
Op de individuele scholen zijn hiervoor vervolg-
stappen gemaakt. Het onderwerp maakt onder-
deel uit van het kwaliteitsplan van elke school en 
zal jaarlijks terugkeren in de vergaderingen van 
de GMR.

Tevens hebben de GMR en het CvB, net als ieder 
jaar samen een werkconferentie georganiseerd 
waarbij een wederzijds relevant thema wordt 
besproken. Het thema van 2014 was de 
onderlinge samenwerking van de Willibrord-
scholen. 

Een ander speerpunt van de GMR in 2014 was 
om ervoor te zorgen dat verworven kennis in de 
GMR behouden blijft, ook wanneer er sprake is 

van ledenwisseling. Hiertoe is een activiteiten-
plan geschreven, waarin de taken binnen de 
GMR, de verantwoordelijkheden van de 
verschillende commissies en een cyclische 
agenda van te bespreken punten in het overleg 
met het CvB omschreven staan. 

Om de gestelde doelen te kunnen verwezen-
lijken vergadert de GMR tien keer in het jaar, 
waarvan vijf keer met het CvB. Daarnaast heeft 
het presidium van de GMR, bestaande uit een 
voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris, op 
vijf andere momenten in het jaar overleg met het 
CvB over de agendapunten van de eerst-
volgende vergadering en andere lopende zaken.

Besproken reguliere onderwerpen zijn onder 
andere de onderwijsopbrengsten, de examen-
resultaten, het ziekteverzuim binnen de Stichting, 
de financiële positie en de uitvoering van de 
functiemix en het entreerecht.

De GMR heeft ingestemd met een geëvalueerde 
versie van de bestaande klachtenregeling, een 
nieuw GMR-reglement en het beschikbaar stellen 
van een basisreglement voor de MR-en van de 
Willibrord Stichting.

Voor 2015 staat, naast ouderbetrokkenheid, ook 
de leerlingbetrokkenheid hoog op de agenda 
van de GMR, evenals digitalisering van het 
onderwijs en de te nemen stappen hierin. Ook 

het veranderen van het schoolveiligheidsplan 
naar een levend document, met een paragraaf 
over acceptatie van LBHT in het kader van 
sociale veiligheid, vormt hier een onderdeel van. 
Ook de mogelijke gevolgen van het transitieplan 
dat tot grote organisatorische veranderingen in 
schoolorganisaties kan leiden, heeft onze volle 
aandacht.
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4.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 na resultaatbestemming

31-12-2014 31-12-2013

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa* 23.411.080 23.378.268

1.3 Financiële vaste activa 9.705.088 7.667.193

Totaal vaste activa 33.116.168 31.045.461

Vlottende activa

1.5 Vorderingen* 4.798.177 6.126.873

1.7 Liquide middelen 8.953.502 15.243.517

Totaal vlottende activa 13.751.679 21.370.390

Totaal activa 46.867.847 52.415.851

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 21.247.535 23.833.507

2.2 Voorzieningen 5.961.632 4.748.229

2.3 Langlopende schulden 827.692 871.392

2.4 Kortlopende schulden 18.830.988 22.962.724

Totaal passiva 46.867.847 52.415.851

*  Ten opzichte van het jaarverslag 2013 
zijn de bouwprojecten in uitvoering 
van € 1.862.911 onder de vlottende 
activa gepresenteerd
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4.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014

2014 Begroot 2014 2013

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 82.729.469 84.824.270 82.750.624

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 944.218 1.067.903 1.417.893

3.5 Overige baten 8.093.802 7.126.658 11.051.855

Totaal baten 91.767.490 93.018.831 95.220.371

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 72.430.515 71.271.036 68.904.340

4.2 Afschrijvingen 4.127.835 3.237.109 2.610.771

4.3 Huisvestingslasten 6.878.990 5.997.434 5.759.701

4.4 Overige lasten 11.605.735 12.079.100 11.599.840

Totaal lasten 95.043.076 92.584.679 88.874.652

Saldo baten en lasten - 3.275.586 434.152 6.345.720

5 Financiële baten en lasten 689.615 291.752 321.593

Resultaat 689.615 291.752 321.593

Totaal resultaat - 2.585.972 725.904 6.667.313
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4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten - 3.275.586 6.345.720

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 3.737.324 2.029.791

- Mutaties voorzieningen 1.213.403 277.736

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden (-/-)

- Vorderingen (-/-) 1.328.696 - 1.155.376

- Schulden - 4.131.735 811.583

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties - 1.127.899 8.309.454

Ontvangen interest 356.525 381.457

Betaalde interest - 46.452 - 31.838

Buitengewoon resultaat 379.541 - 28.025

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten - 438.285 8.631.047

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) - 4.160.647 - 3.175.606

Desinvesteringen in materiële vaste activa 390.511 580.980

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 0 0

Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0

Investeringen in deelnemingen en/of swv (-/-) 0 0

Mutaties leningen (-/-) 0 0

Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-) - 2.037.895 105.718

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 5.808.031 - 2.488.908

57 Willibrord Jaarverslag 2014



4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014

2014 2013

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden (-/-) - 43.700 - 43.704

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - 43.700 - 43.704

Mutatie liquide middelen - 6.290.016 6.098.435

Beginstand 1 januari 15.243.517 9.145.082

Eindstand 31 december 8.953.501 15.243.517

Mutatie liquide middelen - 6.290.016 6.098.435
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4.4 Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van 
een verslaggevingsperiode gelijk aan het 
kalenderjaar 2014.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de 
grondslagen zoals opgenomen in boek 2, titel 9 
van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van 
de Raad van de Jaarverslaggeving zoals 
vastgelegd in de Richtlijn Jaarverslaggeving 
Onderwijs (RJ 660).

In de jaarrekening zijn grondslagen gehanteerd 
voor:

 p De waardering van activa en passiva
 p Resultaatbepaling
 p Consolidatie

Voor zover niet anders 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 baten en lasten worden toegerekend aan 
de periode waarop zij betrekking hebben. Het 
exploitatiesaldo is op basis van de bestemming 
van het exploitatiesaldo in het eigen vermogen 
verwerkt.

De gehanteerde grondslagen van waardering 
en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van 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 
gerap porteerde waarde van activa en verplich-
tingen, en van baten en lasten. De daadwerke-
lijke 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.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de Willibrord 
Stichting en de Stichting Steunfonds CVO effecten, 
overige vorderingen, geldmiddelen en overige 
kortlopende schulden. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde, inclusief direct toerekenbare transactie-
kosten. Na de eerste opname worden de effecten, 
de overige vorderingen, geldmiddelen en overige 
kort lopende schulden gewaardeerd tegen 
nominale waarden en de effecten tegen markt-
waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk 
geachte voorziening getroffen voor het risico van 
oninbaarheid.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Grondslagen voor de waardering activa en 
passiva

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd 
tegen aanschafwaarde verminderd met 
afschrijvingen, bepaald op basis van de 
verwachte economische levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen voor 
gebouwen en terreinen zijn:

 p indien met leningen van derden gefinancierd, 
gelijk aan de aflossingstermijnen;

 p indien met eigen middelen gefinancierd, 
nieuwbouw 40 jaar;

 p verbouwingen en renovaties 10 tot 20 jaar 
(afhankelijk van de levensduur).

De gebouwen worden lineair afgeschreven, 
rekening houdend met een restwaarde.
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen voor 
inventaris en apparatuur zijn:

 p Netwerkbekabeling: 15 jaar;
 p Digiborden borddeel: 8 jaar;
 p Computers, beamer digibord en overige 

automatiseringsmiddelen: 4 jaar;
 p Leermethoden/leermiddelen: 8 of 15 jaar 

(afhankelijk van de levensduur);
 p Meubilair en overige inventaris en apparatuur: 

5 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur).
Inventaris en apparatuur worden lineair 
afgeschreven.

Op grond wordt niet afgeschreven. Buiten 
gebruik gestelde materiële vaste activa zijn 
gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 
verwachte opbrengstwaarde.
Ontvangen subsidies die betrekking hebben op 
investeringen (in materiële vaste activa) worden 
gelijkmatig verdeeld over de jaren waarin de 
betreffende activa wordt afgeschreven. De 
jaarlijks vrijvallende bedragen van de egalisatie-
rekening worden als bate verantwoord. 

Financiële vaste activa 
De onder de financiële vaste activa opgenomen 
effecten zijn beleggingen op lange termijn. Deze 
worden gewaardeerd tegen marktwaarde en 
staan geheel ter vrije beschikking van de stichting. 
De effecten worden niet aangehouden tot het 
einde van de looptijd. De aard van de beleg-
gingen is in overeenstemming met het treasury 

statuut en voldoet aan de ter zake geldende 
voorschriften van het Ministerie van OCW. De 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde waarde-
veranderingen, alsmede ook dividenden worden 
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Rentebaten worden verantwoord in het boekjaar 
waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur dienen 
te worden beoordeeld op bijzondere waarde-
verminderingen wanneer wijzigingen of 
omstandigheden zich voordoen die doen 
vermoeden dat de boekwaarde van een actief 
niet terugverdiend zal worden. De terugverdien-
mogelijkheid 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. 

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen 
nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt 
op de vorderingen een voorziening voor 
oninbaarheid in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en 
kasequivalenten met een looptijd van minder 
dan 12 maanden. De liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze 

staan geheel ter vrije beschikking van de 
stichting met uitzondering van een garantie-
stelling bij de Deutsche Bank van € 77.000.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen wordt opgenomen 
de algemene reserve en bestemmingsreserves
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid 
door de organisatie is aangebracht dan is het 
aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen 
aangeduid als bestemminsreserve. Voorts is 
binnen het eigen vermogen een onderscheid 
gemaakt naar publieke en private middelen. 
De bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) is 
bedoeld om vervangingskosten die ontstaan uit 
hoofde van het opnemen van flexibel Bapo verlof 
te financieren. Jaarlijks wordt middels resultaat-
bestemming het bedrag ter hoogte van de 
onttrekkingen ten laste van deze bestemmings-
reserve gebracht.

Voorzieningen 
Onder de voorzieningen zijn opgenomen 
de personele voorzieningen en overige 
voorzieningen. Tenzij anders aangegeven 
worden de voorzieningen opgenomen tegen 
de geschatte omvang van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om 
verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorzieningen worden in de balans opgenomen 
als zij aan de voorwaarden voldoen dat deze 
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verplichtingen per balansdatum in rechte of 
feitelijk afdwingbaar zijn, voor de afwikkeling 
van deze verplichting een uitstroom van 
middelen waarschijnlijk is en dat van de omvang 
van de verplichting een betrouwbare inschatting 
gemaakt kan worden. 

De voorziening jubileumkosten is berekend 
op basis van de omvang van de verwachte 
toekomstige uitgaven waarbij rekening 
gehouden wordt met een kans op voortijdig 
vertrek en leeftijd van de medewerkers. 
In 2014 heeft een schattingswijziging plaats-
gevonden met betrekking tot deze voorziening. 
In samenhang met een door de PO-raad 
opgesteld model voor de te berekenen 
voorziening en eigen professioneel oordeel 
daarover zijn percentages inzake blijfkansen 
aangepast. De percentages van personeelsleden 
die 12,5 jaar en 25 jaar in dienst zijn in het 
onderwijs, zijn verhoogd.

Onder de voorziening De Danne zijn opgenomen 
de verwachte verplichtingen die de Willibrord 
Stichting voor oud-werknemers van de Danne 
heeft, minus eventuele inkomsten uit 
detacheringen of herplaatsingen.

De voorziening levensfase bewust personeels-
beleid is gevormd op basis van te verwachte 
toekomstige uitgaven die samenhangen met 
individueel keuzen welke medewerkers kunnen 

maken die passen binnen de levensfase en 
die de persoonlijke situatie en de duurzame 
inzetbaarheid vergroten. 

De voorziening spaarverlof is gevormd doordat 
een aantal personeelsleden van de Willibrord 
Stichting gebruik maakt van het recht om verlof 
te sparen en die op een tijdstip na de balans-
datum op te nemen. De voorziening wordt 
berekend door het aantal uren te vermenig-
vuldigen met de GPL (CAO 2008-2010) per 
functiecategorie.

De voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA) voorziening is 
gevormd voor de op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en 
salarissen (inclusief werkgeverslasten) van naar 
verwachting voor langere tijd gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt personeel.

Onder de overige voorzieningen is opgenomen 
een voorziening groot onderhoud. Op basis van 
een meerjaren onderhoudsplan zijn de kosten 
van toekomstig preventief onderhoud berekend 
en worden dotaties en onttrekkingen resp. ten 
gunste en ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende schulden hebben een looptijd van 
langer dan 12 maanden, kortlopende schulden 
hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. 

Langlopende en kortlopende schulden worden 
bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
reële waarde en daarna tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve-rente-
methode.

Pensioenverplichtingen
Er is sprake van een pensioenregeling. Hierbij is 
een pensioen toegezegd aan het personeel op 
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van de 
leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde 
pensioenregeling is verwerkt als er sprake zou 
zijn van een toegezegde bijdrage regeling. 
Voor de pensioenregeling worden op verplichte 
basis premies betaald aan het pensioenfonds. 
Behalve de pensioenbetaling zijn er geen 
verdere verplichtingen uit hoofde van deze 
regeling. Er is geen verplichting in geval van een 
tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van 
aanvullende bijdrage anders dan toekomstige 
premies. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. 

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een 
‘leasing’ is, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het 
aangaan van het contract. Het contract wordt 
aangemerkt als leaseovereenkomst als de 
nakoming van de overeenkomst afhankelijk is 
van het gebruik van een specifiek actief of de 
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overeenkomst het recht van het gebruik van een 
specifiek actief omvat.
Verplichtingen met betrekking tot operationele 
leasing worden verwerkt in de winst-en-verlies-
rekening over de looptijd van het contract. De 
verplichtingen vanaf 2014 zijn opgenomen onder 
de niet in de balans opgenomen regelingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, het 
waarschijnlijk is dat deze nog worden ontvangen 
en de Stichting de condities voor ontvangst kan 
aantonen. Reeds ontvangen subsidiebedragen 
waar in het boekjaar nog geen lasten tegenover 
staan, worden als vooruit ontvangen bedragen 
onder de kortlopende schulden opgenomen.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een 
pensioenregeling getroffen die kwalificeert als 
een toegezegde pensioenregeling. Deze 
pensioenregeling is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt 
overeenkomstig de in de RJ 660 aangereikte 
vereenvoudiging in de jaarrekening verwerkt als 
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat 

de over het boekjaar verschuldigde premies als 
kosten worden verantwoord. De risico’s van 
loonontwikkeling, 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 pensioen premies in de toekomstige 
jaren is niet beschikbaar. 
De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder 
waar de regeling is ondergebracht (het ABP) 
bedraagt 101,1% per 31 december 2014.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 
de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Ontvangen en betaalde rente, evenals 
ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor de consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de 
financiële gegevens van de organisatie en 
andere rechtspersonen waarop overheersende 
zeggenschap wordt uitgeoefend en waarover de 
centrale leiding wordt gevoerd. 
Van consolidatieplicht zijn vrijgesteld rechts-
personen waarvan het balanstotaal minder is 
dan 5% van het enkelvoudig balanstotaal. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn, naast de 
financiële gegevens van de Willibrord Stichting, 
tevens de financiële gegevens van Stichting 
Steunfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs 
betrokken.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de 
onderlinge schulden, vorderingen en transacties 
geëlimineerd, evenals de binnen de groep 
gemaakte intercompany winsten en verliezen. 

Verbonden partijen

Naam
Juridische 
vorm 2014

Statutaire 
zetel

Code 
activiteiten

Eigen 
vermogen
31-12-2014 
(€)

Resultaat 
jaar 2014 
(€)

art. 2:
403 BW
Ja/Nee

Deel-
namen
%

Conso-
lidatie
Ja/Nee

Stichting Steunfonds 
Christelijk Voortgezet 
Onderwijs te Utrecht

Stichting Utrecht 4 7.007.984 279.218 Nee Ja
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4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

Va Vaste activa

Aanschafprijs 
1-1-2014

Afschrijving 
cumulatief 
1-1-2014

Boekwaarde 
1-1-2014 Investeringen

Des-
investeringen Afschrijvingen

Aanschafprijs
31-12-2014

Afschrijving 
cumulatief 

31-12-2014
Boekwaarde 
31-12-2014

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 24.853.744 9.625.796 15.227.948 2.182.792 297.114 2.202.304 26.739.422 11.828.101 14.911.321

1.2.2 Inventaris en apparatuur 15.394.311 7.243.991 8.150.321 1.977.855 93.397 1.535.020 17.278.769 8.779.010 8.499.759

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen* - - - - - -

Totaal materiële vaste activa 40.248.055 16.869.787 23.378.268 4.160.647 390.511 3.737.324 44.018.191 20.607.111 23.411.080

*  De materiele vaste activa in uitvoering zijn gepresenteerd onder de overlopende activa

Boekwaarde
1-1-2014 Investeringen 

Des-
investeringen

Boekwaarde 
31-12-2014

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Effecten 7.665.440 2.756.934 719.039 9.703.335

1.3.7 Overige vorderingen 1.753 0 0 1.753

Totaal financiële vaste activa 7.667.193 2.756.934 719.039 9.705.088

Uitsplitsing

1.3.6.1 Aandelen 1.184.334 1.675.302 0 2.859.636

1.3.6.2 Obligaties 6.481.106 1.081.632 719.039 6.843.699

Totaal effecten 7.665.440 2.756.934 719.039 9.703.335
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4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

VV Voorraad & Vorderingen
31-12-2014 31-12-2013

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.151.440 1.361.692

1.5.2 OCW/EZ - -

1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten - -

1.5.6 Overige overheden 112.466 -113.985

1.5.7 Overige vorderingen 1.685.736 2.051.100

1.5.8 Overlopende activa 1.848.536 2.828.066

Totaal vorderingen 4.798.177 6.126.873

Uitsplitsing

1.5.7.1 Personeel 39.369 38.872

1.5.7.2 Overige 1.646.367 2.012.228

Totaal overige vorderingen 1.685.736 2.051.100

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 1.760.452 2.705.181

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten - -

1.5.8.3 Overige overlopende activa 88.084 122.885

Totaal overlopende activa 1.848.536 2.828.066

Verloop voorziening dubieuze 
debiteuren

Stand 31-12-2013 82.853

Onttrekking - 96.118

Dotatie 203.782

Vrijval - 60.227

Stand 31-12-2014 130.290

4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

LM Liquide Middelen
31-12-2014 31-12-2013

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 24.088 23.997

1.7.2 Tegoeden op bank- en 
girorekeningen 8.929.352 15.209.838

1.7.4 Overige liquide middelen 61 9.682

Totaal liquide middelen 8.953.501 15.243.517
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4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

LM Liquide Middelen
31-12-2014 31-12-2013

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 24.088 23.997

1.7.2 Tegoeden op bank- en 
girorekeningen 8.929.352 15.209.838

1.7.4 Overige liquide middelen 61 9.682

Totaal liquide middelen 8.953.501 15.243.517

4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

EV Eigen vermogen
Stand per
1-1-2014 Resultaat

Overige 
mutaties

Stand per
31-12-2014

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 13.150.796 -2.865.190 - 10.285.606

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 805.142 - - 805.142

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 9.877.568 279.218 - 10.156.786

Eigen vermogen 23.833.507 -2.585.972 - 21.247.535

VL Voorzieningen Langlopende Schulden

Stand per 
1-1-2014 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rente mutatie 
(bij constante 

waarde)
Stand 

31-12-2014
Kortlopend 

deel <1 jaar
Langlopend 
deel >1 jaar

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 3.216.752 521.450 441.727 492.521 - 3.788.995 378.900 3.410.096

2.2.3 Overige voorzieningen 1.531.477 1.214.206 573.044 2 - 2.172.637 217.264 1.955.373

Voorzieningen 4.748.229 1.735.656 1.014.771 2 - 5.961.632 596.163 5.365.469

Stand per
1-1-2014

Aangegane 
leningen Aflossingen

Stand per
31-12-2014

Looptijd
>1 jaar

Looptijd
>5 jaar Rentevoet

2.3 Langlopende schulden

2.3.5 Overige langlopende schulden 871.392 - 43.700 827.692 744.923 413.846 0,0%

Langlopende schulden 871.392 - 43.700 827.692 744.923 413.846
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4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

KS Kortlopende Schulden
31-12-2014 31-12-2013

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 2.473.488 1.692.963

2.4.4 OCW/EZ 97.997 611.813

2.4.7 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 3.138.383 4.346.906

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 1.007.369 2.116.022

2.4.9 Overige kortlopende schulden 41.210 39.618

2.4.10 Overlopende passiva 12.072.542 14.155.402

Kortlopende schulden 18.830.988 22.962.723

Uitsplitsing

2.4.7.1 Loonheffing 3.134.605 4.346.906

2.4.7.2 Omzetbelasting 3.778 -

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

3.138.383 4.346.906

2.4.9.2 Overige 41.210 39.618

Overige kortlopende schulden 41.210 39.618

2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en 
lesgelden - -

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies 
OCW/EZ geoormerkt 12.302 337.710

2.4.10.3 vooruitontvangen 
investeringssubsidies 4.377.501 4.817.808

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 172.911 164.269

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 2.592.794 2.579.196

2.4.10.8 Overige 4.917.034 6.256.419

Overlopende passiva 12.072.542 14.155.402

4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

Uitsplitsing

2.4.10.4 Gemeentelijke onderwijssubsidies 162.911 154.019

Subsidies (niet OCW en Gemeente) 10.000 10.250

Vooruitontvangen termijnen 172.911 164.269
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4.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans  

Uitsplitsing

2.4.10.4 Gemeentelijke onderwijssubsidies 162.911 154.019

Subsidies (niet OCW en Gemeente) 10.000 10.250

Vooruitontvangen termijnen 172.911 164.269

4.6 Niet in de balans opgenomen 
rechten en plichten

Kopieer- en printerhuur
Voor de kopieerapparaten en printers van 
de Willibrord- en PCOU-scholen zijn twee 
mantelcontracten afgesloten met Ricoh. Deze 
overeenkomst loopt tot 30 september 2015. 
Het is de bedoeling dat alle lopende contracten 
bij expiratie worden ondergebracht in dit 
contract. Op dit moment is voor een bedrag van 
€ 190.435 aan contracten binnen dit contract 
voor de Willibrord Stichting afgesloten.

Huur- en servicelasten
Per 1 juli 2010 is er een huurcontract afgesloten 
voor het gebouw aan de Kaap Hoorndreef waar 
het bestuursbureau gevestigd is. Dit huurcontract 
loopt tot 1 juli 2019. 
De jaarlijkse huurlasten bedragen € 263.537 
inclusief btw, dit is exclusief de servicekosten van 
circa € 58.000. De servicekosten worden ieder 
jaar aangepast aan de werkelijke kosten. Voor dit 
huurcontract is een bankgarantie afgegeven van 
€ 81.722,46.

Schoonmaak- en onderhoudscontracten
Voor de schoolgebouwen en het gebouw 
van het bestuursbureau zijn (per gebouw) 
schoonmaakcontracten en onderhouds-
contracten afgesloten. Op jaarbasis bedroeg 
het totaalbedrag van de schoonmaakcontracten 
circa € 1.400.000 en voor onderhoud € 180.000. 
De looptijd van deze contracten varieert en de 
contracten zijn binnen 2-3 maanden opzegbaar.

Vordering ministerie OCW
Conform artikel 5 van de Regeling onvoorziene 
gevallen bij invoering vereenvoudiging 
bekostiging VO heeft de Willibrord Stichting 
per 31 december een vordering op het ministerie 
van OCW wegens financiering van vakantie 
uitkeringen personeel over de periode 1 juni tot 
en met 31 december van het verslagjaar en de 
afdracht van loonheffing en premieheffing over 
de maand december. Deze vordering is eerst 
incasseerbaar bij opheffing van de Stichting en 
bedraagt maximaal 7,5% van de personele 
bekostiging (€ 4.811.990). Om deze reden is 
de vordering als niet in de balans opgenomen 
recht gepresenteerd. 
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4.7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

OB Overheidsbijdragen

2014
Begroting 

2014 2013

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EL&I 72.979.512 75.438.126 73.258.207

3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&I 8.868.711 8.982.354 9.492.417

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 881.246 403.790 -

Rijksbijdragen 82.729.469 84.824.270 82.750.624

Uitsplitsing

3.1.1.1 OCW 72.979.512 75.438.126 73.258.207

OCW

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.882 164.371 130.785

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 8.762.896 8.730.201 9.300.705

3.1.2.3.1 Toerekening investeringssubsidies 101.932 87.782 60.927

Overige subsidies OCW 8.868.711 8.982.354 9.492.417

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Participatiebudget - - -

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 944.218 1.067.903 1.417.893

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 944.218 1.067.903 1.417.893

Uitsplitsing

3.2.1.1 Bijdrage educatie - -

Participatiebudget - -
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4.7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

AB Andere baten

2014
Begroting 

2014 2013

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 332.408 327.802  454.117 

3.5.2 Detachering personeel  664.597  544.167  352.584 

3.5.4 Sponsoring  15.277  250  466 

3.5.5 Ouderbijdragen  791.358  716.099  898.154 

3.5.6 Overige  6.290.162  5.538.340  9.346.534 

Overige Baten 8.093.802 7.126.658 11.051.855

LA Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen  68.601.424  68.439.735  65.533.077 

4.1.2 Overige personele lasten  4.237.445  3.096.396  3.738.820 

4.1.3 Af: uitkeringen  - 408.353  -265.107  - 367.557

Personeelslasten 72.430.515 71.271.024 68.904.340

 

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen  54.017.078  53.990.850  51.960.079 

4.1.1.2 Sociale lasten  6.448.202  6.173.271  5.536.280 

4.1.1.3 Pensioenpremies  8.136.144  8.275.614  8.036.717 

Lonen en salarissen 68.601.424 68.439.735 65.533.077

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen  939.549  520.225  669.436 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst  1.849.069  1.211.000  1.696.949 

4.1.2.3 Overig  1.448.828  1.365.171  1.372.435 

Overige personele lasten 4.237.445 3.096.396 3.738.820
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4.7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

Personeelsbezetting (Personeelslasten)
Per 31 december was bij de Willibrord Stichting 
het volgend aantal fte/aantal medewerkers in 
dienst: 2014

Aantal fte 
2013

 
  Aantal medewerkers
 2014 2013

Directie 79,53 76,07 88 85

Onderwijzend personeel 248,16 239,64 315 306

Onderwijsondersteunend personeel 697,58 655,45 867 833

Student 9,45 22,05 16 31

Vervanger 22,59 21,26 23 23

Totaal 1057,37 1014,46 1309 1278
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Beloning College van Bestuur
De beloning van topfunctionarissen voldoet aan 
de “Wet Normering bezoldiging 
Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke 
Sector” (hierna WNT) en de aanpassingswet 
WNT. Het College van Bestuur werkt zowel voor 
de Willibrord Stichting als voor de Stichting PCOU 
en is in dienst van de Stichting. 

Mevrouw Blom heeft in 2014 de volgende 
nevenfuncties vervuld:

 p Lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs 
van het CITO. Het vacatiegeld wordt 
overgemaakt aan Stichting PCOU/
de Willibrord Stichting.

 p Lid Stuurgroep Nationaal Regieorgaan 
Onderwijs onderzoek. Het vacatiegeld 
wordt overgemaakt aan Stichting PCOU/
de Willibrord Stichting.

 p Lid adviesraad Jinc, onbezoldigd
 p Lid stuurgroep Nationaal regieorgaan 

onderwijsonderzoek. Het vacatiegeld 
wordt overgemaakt aan Stichting PCOU/
de Willibrord Stichting.

De heer Bootsma heeft in 2014 de volgende 
nevenfuncties vervuld:

 p Lid Raad van Toezicht scholengroep De 
Onderwijsspecialisten / De Radar-ABS, 
gevestigd in Arnhem, bezoldigd.

Beloning Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt zowel voor de 
Willibrord Stichting als voor de Stichting PCOU. 

Naam Taakomvang
Periodiek betaalde 
beloning 2014

Belaste 
onkosten 2014

Pensioen 
bijdragen 2014

M.T.C. Blom (1-okt-06) 1 FTE 136.017 6.000 24.596

J.H. Bootsma (1-aug-12) 1 FTE 121.923 6.000 21.977

Naam
Overeenkomst 
begin datum Einddatum

Periodiek betaalde 
beloning 2014

J.J.M. Helgers (Voorzitter) 01-09-11 31-12-14 7.500

M. Dijkstra (Vice voorzitter plus lid audit commissie) 01-04-10 31-12-14 5.000

B.W.M. Heijs (Lid auditcommissie) 01-10-08 31-12-14 4.500

A. Geurtsen (Lid auditcommissie) 01-08-09 31-10-14 3.750

E. Klathof Seferiadis (Lid) 01-12-09 31-12-14 3.500

S. Menéndez (Lid) 01-08-09 31-12-14 3.500

C.C.M. Vendrik (*) 01-08-10 31-12-14 0

(*) De heer Vendrik ziet af van een beloning
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4.7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten 

2014 Begroting 2014 2013

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa  4.127.835  3.237.111  2.610.771 

Afschrijvingen 4.127.835 3.237.111 2.610.771

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur  1.494.065  1.658.773  1.496.583 

4.3.2 Verzekeringen  32.826  39.678  28.521 

4.3.3 Onderhoud  465.558  400.000  439.838 

4.3.4 Energie en water  1.149.617  1.219.806  1.278.908 

4.3.5 Schoonmaakkosten  1.783.565  1.736.162  1.723.994 

4.3.6 Heffingen  61.134  72.841  57.969 

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen  1.214.204  536.807  546.174 

4.3.8 Overige  678.021  333.367  187.714 

Huisvestingslasten 6.878.990 5.997.434 5.759.701

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten  2.121.152  2.164.234  1.981.562 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen  5.934.298  5.629.832  5.455.205 

4.4.4 Overige  3.550.285  4.285.053  4.163.073 

Overige lasten 11.605.735 12.079.119 11.599.840

Uitsplitsing

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening  70.939  51.500  49.174 

4.4.1.2 Andere controleopdrachten  5.470  8.143 

4.4.1.4 Andere niet-controledienst  -  34.654 

Accountantslasten 76.409 51.500 91.971
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4.7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten 

FB Financieel en buitengewoon
2014 Begroting 2014 2013

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten  356.525  340.000  381.457 

5.3 Waardeverandering financiële vaste activa en beleggingen - 66.008  10.000 - 190.749 

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten  445.549  162.724 

5.5 Rentelasten - 46.452 - 38.248 - 31.838 

Financiële baten en lasten 689.615 291.752 321.593

4.8 Verantwoording doelsubsidies G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenclausule

KPL School Brin Omschrijving Toewijzings kenmerk
Toewijzings -

datum
Bedrag 

toewijzing
Ontvangen 

t/m verslagjaar

Prestatie 
afgerond?

Ja/Nee

110 Christelijk Gymnasium 16PA LERARENBEURS LB LBV4 602010-1 26.08.14 4.289 4.289 Nee

120 Amadeus Lyceum 00RO Zij-instroom 2012 483196-1 27.09.12 38.000 Nee

120 Amadeus Lyceum 00RO ZIJINSTROOM 13 ZI3V 547133-1 26.06.13 20.000 Nee

120 Amadeus Lyceum 00RO LERARENBEURS LB LBV4 611878-1 06.11.14 15.729 15.729 Nee

130 Gerrit Rietveld College 14OY LERARENBEURS LB LBV4 644357-1 25.11.14 17.411 17.411 Nee

140 Oosterlicht College 17GM ZIJINSTROOM 13 ZI3V 563548-1 26.06.13 20.000 Nee

140 Oosterlicht College 17GM ZIJINSTROOM 14 ZI4V 602231-1 10.01.14 20.000 Nee

140 Oosterlicht College 17GM LERARENBEURS LB LBV4 602018-1 26.08.14 22.477 22.477 Nee

150 Niftarlake College 03OY Zij-instroom Brief 1/104/23234 04.10.11 2.180 - Ja

150 Niftarlake College 03OY ZIJINSTROOM 13 ZI3V 563522-1 26.06.13 20.000 20.000 Nee

150 Niftarlake College 03OY LERARENBEURS LB LBV4 643282-1 26.08.14 42.599 42.599 Nee

150 Niftarlake College 03OY ZIJINSTROOM 14 ZI4V 646487-1 27.08.14 20.000 Nee

160 Globe College 18AN Stimuleringsreg. zij-instroom 
leraren PO naar VO

BVO-07/93753 U 29.08.07 100.000 100.000 Ja

160 Globe College 18AN LERARENBEURS LB LBV4 637410-1 30.07.14 16.457 16.457 Nee
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4.8 Verantwoording doelsubsidies G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenclausule

KPL School Brin Omschrijving Toewijzings kenmerk
Toewijzings -

datum
Bedrag 

toewijzing
Ontvangen 

t/m verslagjaar

Prestatie 
afgerond?

Ja/Nee

180 Broeckland College 23VD LERARENBEURS LB LBV4 645485-1 25.11.14 7.896 6.317 Nee

200 St. Bonifatiuscollege 02UE LERARENBEURS LB LBV4 643311-1 30.07.14 5.764 5.764 Nee

210 St-Gregorius College 01KF LERARENBEURS LB LBV4 609952-1 26.08.14 9.638 9.638 Nee

4.8 Verantwoording doelsubsidies G2-A Verantwoording van subsidies met verrekenclausule - aflopend per ultimo verslagjaar

KPL School Brin Omschrijving Toewijzings kenmerk
Toewijzings -

datum
Bedrag 

toewijzing
Ontvangen t/m 

verslagjaar Totaal kosten Te verrekenen

– – – – – – – – – –

4.8 Verantwoording doelsubsidies G2-B Verantwoording van subsidies met verrekenclausule - doorlopend tot in een volgend verslagjaar

KPL School Brin Omschrijving Toewijzings kenmerk
Toewijzings -

datum
Bedrag 

toewijzing

Saldo 
per 

01-01-2014

Ontvangen 
in verslag - 

jaar

 Lasten in 
verslag- 

 jaar

Totale 
kosten per 
31-12-2014

Saldo nog 
te besteden 

31-12-2014

120 Amadeus Lyceum 00RO SEMIIO2014 IIV4 280146-2 05.08.10 2.500 2.500 733 733 1.767

120 Amadeus Lyceum 00RO INOVATIE IMPULS SUV4 309436-1 20.12.10 3.800 3.800 3.800

120 Amadeus Lyceum 00RO Uitvoering projectplan 
innovatieimpuls onderwijs 2013

309289-1 20.12.10 10.000 3.632 6.368 3.632

180 Broeckland College 23VD PRAKT.LEREN 14 PL4V 602187-1 28.10.14 6.252 6.252 3.149 3.149 3.103

3.882 10.250 12.302

160 * Globe College 18AN VSV PLUS 2013-2015 OND/ODB-2012/52646 U 03.10.12 3.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000

160 * Globe College 18AN Doorstorting naar Utrechtse School OND/ODB-2012/52646 U 03.10.14 -2.000.000 -1.000.000 - -

* de subsidies VSV Plus 2013-2015 is doorgestort naar de Utrechtse School en zal volledig verantwoord worden in de jaarrekening 2015
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4.9 Gemeentelijke onderwijssubsidies

Omschrijving
Kenmerk / 
dossiernr.

Beschikkings-
datum

Subsidie-
bedrag

Saldo 
nog te 

ontvangen 
per 

1-1-2014
Ontvangen 

in 2014

Nog te 
ontvangen 

per 
31-12-2014

Saldo 
nog te 

besteden 
per 

1-1-2014
Besteed 
in 2014

Nog te 
besteden 

per 
31-12-2014

Algemene subsidies

Taalcurriculum 2012-2013 2012-457-814 18-12-12 179.243 1) 8.962 0 8.962 0 0 0

Cultuureducatie 2014/2015 2014-460-3991 28-07-14 84.880 2) 0 35.367 49.513 0 24.471 60.409

Combinatiefunctionaris Cultuur 2013-2014 2013-459-11 09-12-13 70.834 46.042 46.042 0 50.000 50.000 0

Brede School VO 2014, basisbudget & 
Extra sport op school

2014-460-690 18-02-14 254.320 0 254.320 0 0 254.320 0

Schoolspecifieke subsidies

Amadeus Lyceum

Combinatiefunctionaris Cultuur 2011-2012 11.107346/9274 20-12-11 25.000 0 0 0 2.083 0 2.083

Gerrit Rietveld College

Leefbaarheidsbudget 1026006581 27-01-11 6.000 0 0 0 580 0 580

Leef je Omgeving 14.032.268 25-04-14 10.750 0 10.750 0 0 10.750 0

Techniekpact 2014 2014-460-1399 24-07-14 25.000 0 25.000 0 0 8.325 16.675

Globe College

Brede School 2012 Na- en 
Buitenschoolse activiteiten

2012-457-1222 04-12-12 9.192 1) 0 0 0 2.492 0 2.492

Kranenburg Praktijkonderwijs

Combinatiefunctionaris Cultuur 2012 2012-457-1077 16-11-12 40.000 1) 0 0 0 3.944 0 3.944

Totaal 705.219 55.004 371.479 58.475 59.099 347.866 86.183

1)  Van deze subsidies is na balansdatum een vaststellingsbeschikking ontvangen van de Gemeente Utrecht met een terugbetaalverzoek of heeft eventuele terugbetaling na balansdatum plaatsgevonden.
2)  Deze subsidies zijn beschikt voor meerdere jaren en lopen door na balansdatum. Afrekening en accountantscontrole zal plaatsvinden middels de jaarrekening 2015.
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Enkelvoudige jaarreke‑
ning

5 Enkelvoudige 
jaarrekening
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5.3 
Aansluiting enkel-
voudig vermogen 
en resultaat met 
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vermogen en 
resultaat

5.2 
Enkelvoudige staat 
van baten en lasten 
Willibrord Stichting 
over 2014
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5.1 Enkelvoudige balans Willibrord Stichting per 31 december 2014

1 Activa 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa*  23.411.080  -  23.081.154 

1.3 Financiële vaste activa  2.272.530  3.016.705 

Totaal vaste activa 25.683.610 26.097.859

Vlottende activa

1.5 Vorderingen  4.786.177  6.086.151 

1.7 Liquide middelen  5.607.236  9.797.417 

Totaal vlottende activa 10.393.413 15.883.568

Totaal activa 36.077.023 41.981.427

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen  14.239.551  17.104.741 

2.2 Voorzieningen  5.961.632  4.748.229 

2.3 Langlopende schulden  827.692  871.392 

2.4 Kortlopende schulden  15.048.149  19.257.066 

Totaal passiva 36.077.024 41.981.428

*  Ten opzichte van het jaarverslag 2013 
zijn de bouwprojecten in uitvoering 
van € 1.862.911 onder de vlottende 
activa gepresenteerd
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5.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Willibrord Stichting over 2014

2014 Begroot 2014 2013

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 82.729.469 84.824.270 82.750.624 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 944.218 1.067.903 1.417.893 

3.5 Overige baten 8.093.803 7.126.658 11.051.855 

Totaal baten 91.767.490 93.018.831 95.220.371

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 72.430.515 71.271.036 68.904.340 

4.2 Afschrijvingen 3.830.721 3.149.882 2.610.771 

4.3 Huisvestingslasten 6.878.990 5.997.434 5.759.701 

4.4 Overige lasten 11.597.435 12.074.073 11.566.963 

Totaal lasten 94.737.662 92.492.425 88.841.774

Saldo baten en lasten - 2.970.172 526.406 6.378.597

5 Financiële baten en lasten 104.982 113.752 28.766 

Resultaat 104.982 113.752 28.766 

Totaal resultaat - 2.865.190 640.158 6.407.363
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5.3 Aansluiting enkelvoudig vermogen en resultaat met geconsolideerd vermogen en resultaat

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd vermogen 31-12-14 31-12-13

enkelvoudig vermogen Willibrord Stichting 14.239.551 17.104.741

enkelvoudig vermogen Stichting Steunfonds C.V.O 7.007.984 6.728.766

geconsolideerd vermogen Willibrord Stichting 21.247.535 23.833.507

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd resultaat 2014 2013

enkelvoudig resultaat Willibrord Stichting -2.865.190 6.407.363

enkelvoudig resultaat Stichting Steunfonds C.V.O 279.218 259.950

geconsolideerd resultaat Willibrord Stichting -2.585.972 6.667.313
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6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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6.2 Statutaire bepaling inzake 
resultaatbestemming 
Het geconsolideerde resultaat van het verslag-
jaar van € -2.585.972 wordt onttrokken aan het 
eigen vermogen van de Stichting:

Onttrekking algemene reserve € -2.865.190

Onttrekking publieke bestemmingsreserve

Toevoeging private bestemmingsreserve € 279.218

Onttrekking per saldo € -2.585.972

6.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurte-
nis sen voorgedaan met een significante invloed 
op het resultaat en vermogen van de stichting.
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6.4  Enkelvoudige balans Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs 
te Utrecht per 31 december 2014

31-12-2014 31-12-2013

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa - 297.114

1.3 Financiële vaste activa 7.432.557 4.650.488

Totaal vaste activa 7.432.557 4.947.602

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 12.000 40.722

1.7 Liquide middelen 3.346.266 5.446.100

Totaal vlottende activa 3.358.266 5.486.821

Totaal activa 10.790.823 10.434.423

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 7.007.984 6.728.766

2.4 Kortlopende schulden 3.782.839 3.705.658

Totaal passiva 10.790.823 10.434.423
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6.5  Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting Steunfonds  
Christelijk Voortgezet Onderwijs te Utrecht over 2014

2014 Begroot 2014 31-12-2013

3 Baten

3.5 Overige baten -1 0 0

Totaal baten - 1 0 0

4 Lasten

4.2 Afschrijvingen 297.114 87.227 0

4.4 Overige lasten 8.300 5.027 32.878

Totaal lasten 305.414 92.254 32.878

Saldo baten en lasten - 305.415 - 92.254 - 32.878

5 Financiële baten en lasten

Resultaat 584.632 178.000 292.827

Totaal resultaat 279.218 85.746 259.950
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Willibrord Stichting voor rk, pc en 
interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet 
Onderwijs voor Utrecht en omstreken

Postadres
Postbus 9419
3506 GK Utrecht

Bezoekadres 
Kaap Hoorndreef 66 
Utrecht
T 030 - 272 31 23 
F 030 - 272 34 69
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