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1.1 Inleiding
In 2013 heeft de Willibrord Stichting een begin
gemaakt met de uitvoering van het strategisch
plan ‘Focus op beter onderwijs 2013-2016’.
Daarmee gaan we door op de ingeslagen weg
van verbetering van de onderwijskwaliteit en
de kwaliteitszorg. Het aantal zwakke afdelingen
is afgenomen van vijf naar vier (van de 29).
Dat betekent een vooruitgang ten opzichte
van vorig jaar, maar nog steeds ook een
reden voor extra zorg. Met de scholen die het
betreft, is hard gewerkt aan de uitvoering van
verbeterprogramma’s.
We zien op alle niveaus in de Willibrord Stichting
een toename van de samenwerking binnen en
tussen scholen. Daarmee komen we steeds
dichter bij de cultuur van leren en verbeteren
waar we met elkaar naar streven.
De scholen van de Willibrord Stichting zijn er in
2013 in geslaagd om uit gewone bedrijfsvoering
een goed resultaat te realiseren door hun
activiteiten conform begroting te organiseren.
Daarmee is de scholengroep in een stabiele
situatie gekomen en kan de focus verder
worden gericht op de kwaliteit van het onderwijs
en de ontwikkeling van medewerkers. Op het
niveau van de Stichting zijn we erin geslaagd
om de kapitalisatiefactor gunstig te beïnvloeden,
zodat we twee jaar eerder dan voorzien
volledig voldoen aan de financiële normen die
aan onderwijsorganisaties worden gesteld.

Eind 2013 stelde het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (hierna: OCW) extra
middelen beschikbaar voor een toekomstige cao
en andere toekomstige onderwijsbestedingen.
Dat leidt tot een flinke vertekening van het
financiële resultaat in positieve zin. Dat betekent
dat we na besteding van deze extra middelen
in 2014 een vertekening van het financiële
resultaat in negatieve zin kunnen verwachten.
We willen alle medewerkers van de Willibrord
Stichting bedanken voor hun inzet. Ze zijn
erin geslaagd om in een jaar waarin de
bedrijfsvoering veel aandacht en energie
heeft gekost, gefocust te blijven op de
verdere verbetering van ons onderwijs. We
danken alle medezeggenschapsraden en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
voor hun constructieve bijdrage aan het
functioneren van de scholen en de Stichting.
We danken onze Raad van Toezicht voor de
kritische feedback en de wijze waarop toezicht
is gehouden.
Tot slot danken we alle ouders die hun kinderen
aan onze scholen hebben toevertrouwd, met
ons meedenken en onze scholen met raad en
daad ter zijde staan. Onze grootste dank gaat
uit naar onze leerlingen die ons iedere dag weer
inspireren om goed onderwijs te geven.
Marja Blom
Henkjan Bootsma

1.2 De kwaliteit van het onderwijs
Inleiding
In 2013 hebben we een begin gemaakt met de
uitvoering van het meerjarenbeleidsplan voor
de periode 2013-2016. We gaan verder op de
ingeslagen weg: onze focus blijft gericht op
het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de
kwaliteitszorg op onze scholen. We doen dat
door met elkaar te bouwen aan een cultuur van
leren en verbeteren: leren van en met elkaar,
binnen scholen en tussen scholen, zodat aan
elke leerling passend onderwijs kan worden
geboden.
We zijn blij dat onze kwaliteitszorg in 2013
een flinke impuls heeft gekregen door de
aanstelling van twee kwaliteitszorgmedewerkers
die scholen en bestuur ondersteunen, het in
gebruik nemen van een gebruiksvriendelijk
managementinformatiesysteem en de deelname
aan een aantal data-projecten. We zijn een
nieuwe kwaliteitscyclus gestart, die ons dankzij
actuele en goede gegevens in staat stelt om in
gesprekken met de scholen niet alleen terug te
blikken, maar ook vooruit te kijken en te sturen
op betere resultaten.
Geen weten zonder meten
In 2013 hebben we een grote sprong voorwaarts
gemaakt met het verzamelen en interpreteren
van data die scholen en bestuur helpen bij
het analyseren en verbeteren van de kwaliteit
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van ons onderwijs. We zijn ons bewust van
de kritische geluiden die soms klinken in de
samenleving – en dus ook op onze scholen
– over de grote aandacht voor toetsing en
cijfers. Het is echter zo, dat als toetsen op de
juiste manier worden gebruikt en data op een
genuanceerde manier worden geïnterpreteerd,
ze onmisbaar zijn voor het geven van feedback
en het onderhouden van een cultuur van leren
en verbeteren.
We hebben een begin gemaakt met Willibrordbrede scholing en intervisie. In 2013 hebben
veel collega’s scholing gevolgd in het maken
van toetsen die het nog beter mogelijk maken
om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling.
Daarnaast – en wellicht nog belangrijker –
kunnen toetsen, mits ze goed aansluiten bij de
leerdoelen, aan docenten informatie geven over
de impact die hun onderwijs op de leerlingen
heeft gehad. De onderwijskundige John Hattie,
die een grootschalig internationaal onderzoek
heeft gedaan naar de vraag welke interventies
in het onderwijs het grootste positieve effect
hebben, noemt feedback de belangrijkste
succesfactor. Tweezijdige feedback wel te
verstaan, want een leerling moet feedback van
de leraar krijgen, maar de leraar moet op zijn
beurt actief op zoek gaan naar informatie over
het effect van zijn onderwijs, zodat hij in staat is
zijn onderwijs waar nodig bij te stellen.

Een aantal scholen heeft deelgenomen aan de
eerste tranche van een meerjarige pilot datafeedback, waarin leraren vragen en hypotheses
formuleren naar aanleiding van hun resultaten,
die vervolgens met hulp van de Universiteit
Utrecht worden geanalyseerd. Uiteindelijk
zullen alle scholen aan de beurt komen en de
resultaten van dit project worden gepubliceerd.
In 2013 is ook een begin gemaakt met het
project ‘Utrechts Taaleffect’, waarbij Utrechtse
scholen dankzij een subsidie van de gemeente
Utrecht onder leiding van de CED-Groep
(Centrum Educatieve Dienstverlening) aan het
begin van leerjaar 1 op klassenniveau de Citoscores voor het vak Nederlands analyseren. Op
grond van analyses van het beginniveau van
de leerlingen krijgen scholen adviezen over
de manier waarop ze kunnen inspelen op de
niveauverschillen tussen de leerlingen. Aan het
eind van het schooljaar zal aan de hand van
de resultaten van de laatste toets in leerjaar 1
worden geëvalueerd of dit effect heeft gehad.
Passend Onderwijs
De scholen hebben actief samengewerkt met
de samenwerkingsverbanden in oprichting om
passend onderwijs in de regio te implementeren.
In de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht
is het Samenwerkingsverband Sterk VO al
in augustus 2013 als een van de landelijke
voorlopers van start gegaan.

De scholen hebben samengewerkt bij het
op niveau brengen en verder ontwikkelen
van hun schoolondersteuningsprofiel. Het
College van Bestuur participeerde met
andere onderwijsbesturen actief in de samen
werkingsverbanden VO in de regio, ook in de
samenwerkingsverbanden waar leerlingen
vandaan komen voor het voortgezet speciaal
onderwijs.
Leren van elkaar
In ons nieuwe meerjarenbeleidsplan is de
ambitie uitgesproken om ook op vakinhoudelijk
gebied de samenwerking tussen scholen
en het ‘leren van elkaar’ te stimuleren. Voor
docenten geldt immers dat het vak waarin ze
lesgeven een inspirerende invalshoek is om hun
lespraktijk te verbeteren. In 2013 hebben we
hier een begin mee gemaakt op de ‘Willibrorddag’, georganiseerd door en voor vaksecties.
Op elke school heeft een vaksectie of groep van
verwante secties een programma georganiseerd
voor de vakcollega’s van de andere scholen. Dit
initiatief is ontstaan in de groep schoolopleiders
die verantwoordelijk is voor de begeleiding van
nieuwe docenten in onze scholen. Uit evaluaties
bleek dat met name de intervisie op prijs
werd gesteld. We zullen in 2014 opnieuw een
Willibrord-dag organiseren.
Samenvattend kunnen we stellen dat we in
2013 als bestuur meer instrumenten in handen
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hebben gekregen om de kwaliteit te monitoren
en te stimuleren. Dit gebeurde in goede
wisselwerking met de scholen waar ook tal
van initiatieven zijn ontplooid om de kwaliteit
te verbeteren. We zien de resultaten van alle
inspanningen in 2013 nog niet op elke school
terug in het oordeel van de Inspectie van het
Onderwijs over de leeropbrengsten, omdat dit
oordeel is gebaseerd op een gemiddelde over
drie jaar: 2011-2013.
Opbrengsten
Elk jaar berekent de Inspectie van het Onderwijs
de opbrengsten van de scholen aan de hand
van vier opbrengstindicatoren:
pp onderbouwrendement (van
basisschooladvies naar leerjaar 3);
pp bovenbouwrendement (van leerjaar 3 naar
diploma);
pp gemiddeld cijfer voor het centraal examen;
pp gemiddeld verschil tussen het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal
examen.

Op de twee scholen waar nog een aantal
afdelingen ‘in het rood’ staat, het Amadeus
Lyceum en het Sint Gregorius College, is het
afgelopen jaar aan de hand van een verbeter
plan gestuurd op het verbeteren van de
opbrengsten. Dat alle inspanningen zich nog
niet hebben vertaald in vooruitgang op de
opbrengstindicatoren, houdt niet alleen verband
met schoolspecifieke factoren, maar ook met het
na-ijleffect van te soepele instroomeisen uit het
verleden, zie tabel 1. De Inspectie van het
Onderwijs heeft overigens na bespreking van de
ingezette verbeteracties besloten de havoafdeling van het Amadeus Lyceum een
basisarrangement toe te kennen.

De jaarlijkse risicoanalyse van een school
door de Inspectie van het Onderwijs vindt
gewoonlijk plaats op het moment dat de nieuwe
opbrengstgegevens verwerkt zijn. Als sprake is
van risico’s, voert de Inspectie van het Onderwijs
een kwaliteitsonderzoek uit. Als er geen
tekortkomingen gesignaleerd worden, krijgt de
betreffende afdeling een basisarrangement.
Op 13 november 2013 heeft het jaarlijkse
gesprek met de Inspectie over de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen
plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek is
een aantal afspraken gemaakt, onder
meer over de kwaliteitsonderzoeken op de
scholen. Tabel 2 geeft een overzicht van de

Tabel 1 | Opbrengstenoordeel en kwaliteitsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs over 2011‑2013
Opbrengstenoordeel 2014 van de Inspectie van het Onderwijs over de resultaten 2011-2013
vmbo-b

vmbo-k

Amadeus Lyceum
St. Gregorius College

vmbo-tl

havo

vwo

voldoende

onvoldoende

onvoldoende

onvoldoende

voldoende

onvoldoende

St. Bonifatiuscollege

In 2013 zijn de opbrengsten op 25 van de 29
afdelingen van de Willibrord-scholen voldoende.
Op acht van de tien Willibrord-scholen zijn alle
afdelingen met een voldoende beoordeeld. Dat
is een grote vooruitgang ten opzichte van 2012
toen nog op vijf van de tien scholen een afdeling
onvoldoende scoorde.

voldoende

voldoende

Niftarlake College

voldoende

voldoende

voldoende

Gerrit Rietveld College

voldoende

voldoende

voldoende

Christelijk Gymnasium

voldoende

Oosterlicht College Nieuwegein

voldoende

voldoende

voldoende

Oosterlicht College Vianen

voldoende

voldoende

voldoende

Globe College

voldoende

voldoende

voldoende

Broeckland College

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende
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Tabel 2 | Overzicht kwaliteitsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs 2013
School en afdeling

Datum

Soort onderzoek

Toezichtarrangement

Amadeus Lyceum afdeling havo

13 november 2013

Onderzoek naar de

Basisarrangement

kwaliteitsverbetering
Niftarlake College

2 oktober 2013

Onderzoek naar de

Basisarrangement

kwaliteitsverbetering
Globe College

3 december 2013

Afdeling vmbo-k
Globe College

Onderzoek naar de

Basisarrangement

kwaliteitsverbetering
16 mei 2013

Afdeling vmbo-tl

Kwaliteitsonderzoek en

Basisarrangement

pilotonderzoek sociale
kwaliteit

Broeckland College

17 oktober 2013

Onderzoek naar de

Basisarrangement

kwaliteitsverbetering
Kranenburg

12 september 2013

kwaliteitsonderzoeken die in 2013 op de scholen
zijn uitgevoerd.
De afdelingen vwo van het Amadeus Lyceum
en het Sint Gregorius College en de afdeling
vmbo-tl van het Gerrit Rietveld College hebben
een aangepast arrangement (zwak). Alle overige
afdelingen van onze scholen hebben een
basisarrangement.

Kwaliteitsonderzoek

Basisarrangement
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Onderwijsresultaten per school
Grafiek 1a | Slaagpercentage vmbo-b

Examenresultaten: slaagpercentage
De hiernavolgende grafieken geven de slaag
percentages in de jaren 2011, 2012 en 2013 weer
voor vmbo-b (grafiek 1a), voor vmbo-k (grafiek
1b), voor vmbo-tl (grafiek 1c), havo (grafiek 1d)
en vwo (grafiek 1e). De cijfers van de scholen
kunnen worden vergeleken met het gemiddelde
van alle Willibrord-scholen en de landelijke
resultaten.
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Grafiek 1c | Slaagpercentage vmbo-k
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Grafiek 1d | Slaagpercentage havo
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Grafiek 1e | Slaagpercentage vwo
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Examenresultaten: gemiddeld cijfer CE
In de volgende grafieken staan de cijfers voor
het centraal examen (CE) voor vmbo-b (2a),
vmbo-k (2b), vmbo-tl (2c), havo (2d) en vwo
(2e). De cijfers van de scholen kunnen worden
vergeleken met het gemiddelde van alle
Willibrord-scholen en de landelijke resultaten.

Grafiek 2a | Cijfer CE vmbo-b
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Grafiek 2b | Cijfer CE vmbo-k
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Grafiek 2e | Cijfer CE vvwo
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Grafiek 2d | Cijfer CE havo
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Examenresultaten: verschil cijfer SE-CE
De volgende grafieken geven het verschil weer
tussen het cijfer voor het schoolexamen (SE) en
het cijfer voor het centraal examen (CE) in de
jaren 2011, 2012 en 2013. Het verschil tussen het
SE en het CE is een van de indicatoren waarop
de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse
opbrengstenoordeel baseert. De Inspectie
beoordeelt het verschil tussen de beide cijfers
als volgt:
pp ‘gering verschil’ als het SE-cijfer maximaal
een half punt hoger is dan het CE-cijfer;
pp ‘groot verschil’ als het SE-cijfer meer dan een
half punt hoger is dan het CE-cijfer;
pp ‘zeer groot verschil’ als het SE-cijfer meer
dan een heel punt hoger is dan het CE-cijfer.

Grafiek 3a | Verschil cijfers SE-CE voor vmbo-b

Grafiek 3b | Verschil cijfers SE-CE voor vmbo-k
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De cijfers van de scholen kunnen worden
vergeleken met het gemiddelde cijfer van alle
Willibrord-scholen en het landelijk gemiddelde.

Grafiek 3c | Verschil cijfers SE-CE voor vmbo-tl

-0,2

0,0

2011-2012

0,2

0,4

0,6

-0,4

2012-2013

Grafiek 3d | Verschil cijfers SE-CE voor havo
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Grafiek 3e | Verschil cijfers SE-CE voor vwo
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Scores op de kernvakken
De volgende grafieken geven de gemiddelde
cijfers voor het centraal examen weer per
kernvak (Nederlands, Engels, Wiskunde,
Wiskunde A, Wiskunde B). Het gemiddelde van

alle Willibrord-scholen kan worden vergeleken
met het landelijk gemiddelde. Streefdoel in het
Bestuursakkoord: in 2015 slagen leerlingen in
vmbo-t, havo en vwo gemiddeld met 0,2 punt
hoger dan in 2010.

Grafiek 4a | CE-cijfers vmbo-(g)t Nederlands
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Grafiek 4b | CE-cijfers vmbo-(g)t Engels

Grafiek 4c | CE-cijfers vmbo-(g)t Wiskunde
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Grafiek 4e | CE-cijfers havo Engels
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Grafiek 4f | CE-cijfers havo Wiskunde A
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Grafiek 4g | CE-cijfers havo Wiskunde B
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Grafiek 4d | CE-cijfers havo Nederlands
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Grafiek 4h | CE-cijfers vwo Nederlands
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Grafiek 4i | CE-cijfers vwo Engels
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Grafiek 4j | CE-cijfers vwo Wiskunde A
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Grafiek 4k | CE-cijfers vwo Wiskunde B
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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. De school
werkt met het motto: Kranenburg DOET –
durven, ontdekken, ervaren, toepassen. De
leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten
te durven ontdekken, door te ervaren en door
het geleerde vervolgens toe te passen in
nieuwe situaties. Daarmee biedt de school de
leerlingen de grootste kans om eruit te halen
wat erin zit.

Dit doet Kranenburg door middel van het
aanbieden van veel praktijklessen, stages en
brancheopleidingen naast theorielessen. De
school heeft zichzelf de uitdaging gegeven om
iedere leerling te laten uitstromen met minimaal
één branchediploma. Voor iedere leerling
wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
Iedere leerling stelt samen met zijn mentor
een ‘individueel ontwikkelplan’ op, dat met de
ouders wordt doorgesproken en iedere periode
wordt bijgesteld.
Onderwijsontwikkeling
Na een periode van ontwerpen en bouwen
van een nieuw gebouw en vervolgens twee
verhuizingen staat nu herbezinning op het
‘onderwijsbouwwerk’ centraal. De vragen die
daarbij gesteld zijn: ‘Op welke fundamentele
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uitgangspunten hebben wij in het verleden
beleidskeuzes gemaakt, welke eisen worden
er tegenwoordig aan ons type onderwijs
gesteld, en sluiten voorgaande keuzes nog
naadloos aan op die eisen?’ In een serie van
teambijeenkomsten en scholingen werd en
wordt herijkt en opnieuw de koers uitgezet.
Deze ontwikkeling gaat door in de eerste helft
van 2014.
Opbrengsten
De uitstroomcijfers laten zien dat Kranenburg
leerlingen ten opzichte van het landelijk
gemiddelde voor praktijkonderwijs vaker
uitstromen naar werk met vervolgonderwijs
BBL (22,9% t.o.v. 8,8% landelijk) en minder vaak
uitstromen naar alleen werk (16,7% t.o.v. 27,7%) of
alleen vervolgonderwijs BOL/AKA (20,8% t.o.v.
34,1%). Er stappen meer leerlingen over naar
ander onderwijs (27,1% t.o.v. 17,1%). Dit laatste wordt
vooral veroorzaakt door verhuizing en doordat
enkele leerlingen een noodzakelijke stap naar
een REC-school maken (speciaal onderwijs door
het Regionaal Expertise Centrum).
In 2013 heeft 46% van de leerlingen een branche
diploma gehaald. Daarmee zit Kranenburg dicht
bij het landelijk gemiddelde (47%).
De uitstroommonitor, waarmee de leerlingen
twee jaar worden gevolgd, laat zien dat 88,9%
van de leerlingen na twee jaar nog goed
presteert. Daarmee zit de school boven de
norm.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
De grote thema’s van 2012 zijn ook in 2013
nog steeds leidend: opbrengstgericht
werken, passend onderwijs en vormgeving
van het praktijkonderwijs in veranderende
omstandigheden.
De leerlingen zijn gebaat bij werken in een
voorspelbare structuur. Tegelijkertijd wordt van
de school verwacht dat er voor iedere leerling
een individueel plan is. Door ons vooral op
het laatste te focussen zijn de afgelopen jaren
allerlei constructies ontstaan, die het neerzetten
van een heldere structuur in de weg stonden.
Daarom is er verandering aangebracht in de
organisatie van de bovenbouw. Daardoor
kunnen leerlingen beter worden begeleid en
hebben de lessen een hoger rendement. Dit
heeft een positiever werkklimaat voor de hele
school opgeleverd.
De leerlijnen zijn gemoderniseerd en het
portfolio van de leerlingen is weer belangrijk
gemaakt; de leeropbrengsten voor de leerlingen
moeten voor hen en hun ouders zichtbaar zijn.
De leerlingbesprekingen, klassenbesprekingen
en rapportages gebeuren op een gestructu
reerde manier en meer in samenhang. Dit biedt
de mogelijkheid om snel en adequaat bij te
sturen wanneer zich knelpunten voordoen.
Het thema ‘gezond gedrag’ is steviger aangezet.
Het team is geschoold in het herkennen
van middelengebruik en in het voeren van
gesprekken hierover met leerlingen en ouders.

Het rookbeleid is strenger geworden en er is
meer voorlichting gegeven aan leerlingen.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De prestatiebox-middelen zijn ingezet voor
scholing en training in het versterken van het
klassenmanagement, het opleiden van interne
coaches en het in gang zetten van de zoektocht
naar onze nieuwe koers.
Samenwerking met de omgeving
Samen met scholen voor praktijk- of voortgezet
speciaal onderwijs in de regio werkt Kranenburg
aan een breed pakket van brancheopleidingen.
Een kleine school alleen zou dit aanbod niet
kunnen realiseren.
De school werkt samen met JINc, een
organisatie die bliksemstages en sollicitatie
trainingen organiseert voor de leerlingen.
Leerlingen oriënteren zich vanaf leerjaar 1 op de
arbeidsmarkt, zodat zij beter zijn voorbereid op
hun stage-, sector- en uitstroomkeuze.
Voor het creëren van maatschappelijk relevante
oefenmogelijkheden wordt samengewerkt met
het wijkbureau en met een welzijnsorganisatie
in de buurt. De leerlingen krijgen daardoor de
kans om een begeleide stage te doen en de wijk
of de speeltuin profiteert van hun inzet.
Kranenburg is een ‘brede school’ en participeert
in het overleg met andere VO-scholen om
een breed cultureel en sportief aanbod te
organiseren voor de leerlingen.
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Passend Onderwijs
Praktijkonderwijs is een onderwijssoort die
passend onderwijs in zijn primaire opdracht
heeft; voor iedere ingeschreven leerling wordt
gezocht naar een passend aanbod en specifieke
uitstroomkansen.
Kranenburg heeft in het kader van passend
onderwijs vooral gefocust op de onderste laag
van de piramide die het Samenwerkingsverband
Sterk VO heeft ontwikkeld: de basis op orde.
Door een rustiger en overzichtelijker werk
klimaat te creëren kunnen de leerlingen beter
worden begeleid, zowel op het gebied van
onderwijsresultaten als op de verbetering van
werkhouding en gedrag.
De school heeft voor alle leerlingen die aan
gemeld werden, geoefend met het invullen van
de groeidocumenten.1 Door in deze structuur te
werken, stelt de school zich scherpere vragen
over de beste begeleidingsmogelijkheden per
leerling en ontstaat er een beter beeld van onze
begeleidingsmogelijkheden.
Bijzonderheden
Sinds oktober 2013 heeft Kranenburg een
restaurantfunctie op de woensdagen.
De brancheleerlingen horeca verzorgen

1

Met het groeidocument kunnen leerkrachten inventariseren
wat een kind nodig heeft en welke interventies er zijn
ingezet om ervoor te zorgen dat de schoolloopbaan
succesvol wordt doorlopen.
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onder begeleiding van twee docenten een
driegangenmaaltijd voor buurtbewoners en
andere belangstellenden. Vanaf de start is er
een goede bezetting. De gasten waarderen de
maaltijden en de leerlingen leren veel.
Niftarlake College
Algemeen
Het Niftarlake College is een school voor
mavo, havo, atheneum en technasium. De
school is gevestigd in Maarssen. 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, verantwoordelijkheidsgevoel
en solidariteit onder leerlingen en binnen het
team van medewerkers. Het Niftarlake College
profileert zich met een technasium, iPad-klassen
en het vak ‘communicatie en cultuur’.
Onderwijsontwikkeling
In 2013 is in de onderwijsontwikkeling vooral
aandacht besteed aan de didactische scholing
van de medewerkers, de technasiumpilot en de
pilot iPad-onderwijs.
Wat betreft het traject didactische scholing, dat
is gestart om het didactisch functioneren van de
docenten te optimaliseren, eindigde in 2013 de
intensieve begeleiding door de CED-Groep van

de docenten havo en atheneum bovenbouw –
opgedeeld in een alfa-, bèta- en gammagroep.
Als vervolg daarop is in het najaar van 2013
een scholingstraject van het docententeam
onderbouw gestart. Deze trainingen worden
eveneens verzorgd door de CED-Groep. Ook de
‘opleiders in de school’ werden in 2013 getraind
in het coachen van medewerkers.
Op onderwijskundig vlak is eind 2011-2012 de
technasiumpilot (met hoofdvak ‘onderzoek en
ontwerpen’) op de havo afgerond. Dit heeft erin
geresulteerd dat vanaf het schooljaar 2012-2013
het technasiumonderwijs ook op de havo wordt
aangeboden.
Ook is er in 2013-2014 een pilot gestart met
iPad-onderwijs, met als doelen meer en betere
differentiatie binnen klassenverband en
besparing op leermiddelen. Twee mavo/havoen twee havo/atheneumbrugklassen nemen
deel aan deze pilot.
In 2013 is het Niftarlake College twee keer
bezocht door docenten van vier scholen die
deel uitmaken van ‘de Vijf Visiterende Scholen’.
De uitkomsten van deze visitaties onderschrijven
de reeds geconstateerde stijgende lijn van de
kwaliteit van het onderwijs.
Opbrengsten
Met betrekking tot de eindexamenresultaten is
ook in 2013 een duidelijk stijgende lijn waar
neembaar. De indicator ‘gemiddeld examencijfer
CE’ is voor alle afdelingen op niveau: het

gemiddelde CE-cijfer van de mavo en havo ligt
op het landelijk gemiddelde en het gemiddelde
CE-cijfer van het atheneum behoort tot de beste
30% van Nederland. Ook de indicator ‘Verschil
SE-CE’ geeft een goed beeld; op alle afdelingen
blijven de verschillen ruim binnen de maximaal
toegestane norm van 0,5.
De goede resultaten in 2013 en voorgaande
jaren en de resultaten van de verbetertrajecten
op het gebied van didactiek en kwaliteitszorg
hebben ertoe geleid dat de Inspectie van het
Onderwijs voor alle afdelingen een basis
toezichtarrangement heeft verleend.
In de laatste periode van schooljaar 2012-2013
is er een zogenoemd reparatieprogramma
ingezet voor leerlingen die hiaten in hun kennis
vertoonden en daardoor niet het niveau haalden
dat ze wel zouden moeten kunnen halen
gezien hun instroomniveau en eerder behaalde
resultaten. Deze maatregel heeft schoolbreed
geleid tot goede overgangspercentages.
Om de stijgende lijn in resultaten vast te
houden vindt met ingang van schooljaar 20132014 elk kwartaal een dergelijk reparatie
programma plaats bij geconstateerde hiaten.
In de planvorming en de evaluatie van deze
programma’s worden ouders intensief betrokken.
Daarnaast evalueren de secties het voorgaande
schooljaar en werken ze volgens een jaarplan
om blijvend goede resultaten te realiseren.

15

Willibrord Jaarverslag 2013

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
In 2013 zijn in de atheneumafdeling het
technasium – met als kernvak ‘onderzoek en
ontwerpen’ (O&O) – en het vak ‘communicatie
en cultuur’ (C&C) verder bestendigd. Ook heeft
het technasiumonderwijs op de havo een
aanvang genomen. Doel van beide vakken
is intellectuele verheffing van de leerlingen
(academisering). Daarnaast is er in twee mavo/
havo- en twee havo/atheneumbrugklassen een
pilot gestart met iPad-onderwijs, met als doel
meer en betere differentiatie. Gelet op de korte
looptijd van deze pilot tot nu toe, zijn hier nog
geen (betrouwbare) resultaten van bekend.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De ontvangen middelen vanuit de regeling
prestatiebox zijn deels bovenschools ingezet
(20%) en deels op het Niftarlake College zelf
(80%, ofwel € 170.898). Deze kwaliteitsgelden
zijn ingezet voor de ontwikkeling van het
personeel. Het Niftarlake College is een contract
aangegaan met de CED-Groep in verband met
het hiervoor genoemde didactische traject.
Ook zijn er gelden gebruikt om de iPad-pilot op
te zetten. Daarnaast is de school opgenomen
in een samenwerkingsverband van elkaar
visiterende scholen. Verder neemt de school
deel aan het project ‘Data-evaluatie’ en is
een leerlingvolgsysteem aangeschaft voor de
leerjaren 1, 2 en 3. Ten slotte is er een kleine
groep docenten getraind op het gebied van

RTTI, zodat zij dit concept als trainer de school
in kunnen brengen.2
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In 2013 is er onderzoek gedaan naar de
tevredenheid van leerlingen en ouders. Het
medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt
begin 2014 afgenomen. Voor het onderzoek
is gebruikgemaakt van een vragenlijst via
het enquêteprogramma van Van Beekveld
en Terpstra. Het onderzoek had de volgende
uitkomsten: de leerlingen gaven de school
gemiddeld een 6,4, de ouders gaven de school
gemiddeld een 6,5. Onder de docenten scoorde
de school het rapportcijfer 6,8 en onder het
ondersteunend personeel een 7,4.
Mede naar aanleiding van deze resultaten
is besloten ouders en leerlingen intensiever
in te gaan zetten als klankbord bij de
onderwijsresultaten. In schooljaar 2013-2014
vinden er (mede) om deze reden gedurende het
schooljaar drie gesprekken plaats tussen ouder,
leerling en mentor. Ook is de leerlingenraad
gerevitaliseerd.
Samenwerking met de omgeving
Er is samenwerking met de vijf visiterende
scholen: een samenwerking tussen vijf scholen
2

RTTI is een toetsmethodiek waarmee betrouwbare en valide
toetsen kunnen worden gemaakt en waarmee docenten het
niveau van de leerlingen kunnen bepalen.

uit de regio Utrecht, waarbij de deelnemende
scholen elkaar feedback geven op de kwaliteit
van het onderwijs. Door deelname aan de
decanenkring is er samenwerking met decanen
van andere scholen. Hiernaast bestaat uiteraard
de gebruikelijke samenwerking met Sterk VO
(het samenwerkingsverband voor passend
onderwijs), O2V (het overlegorgaan tussen VO
en PO in Stichtse Vecht), de decanenkring, de
Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht
voor het opleiden van docenten.
Bijzonderheden
In 2013 waren er diverse projecten over
burgerschap en cultuur:
pp De sectie Nederlands organiseerde een
poëziewedstrijd, waarbij alle leerlingen een
gedicht schreven over een actueel thema.
De winnaars werden gehuldigd tijdens de
Nacht van de Poëzie op 11 januari 2013, waar
ook dichter Alexis de Roode bij aanwezig
was en voordroeg uit eigen werk.
pp In het kader van de leerlijn debatteren die
op onze school steeds meer vorm krijgt
bij de vakken Nederlands, geschiedenis
en C&C, hebben leerlingen A4 het Model
European Parliament (hierna: MEP) na
gespeeld. Leerlingen uit A5 en A6
hebben het voorzitterschap voor hun
rekening genomen. De winnaars hebben
meegedaan aan het regionale MEP in
het provinciehuis te Utrecht. Een aantal
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pp

pp

pp

pp

pp

pp

leerlingen heeft in november/december 2013
succesvol meegedaan aan het Nederlands
Kampioenschap Debatteren.
Leerlingen van atheneum bovenbouw
hebben deelgenomen aan het Cansatproject van de Universiteit Delft.
In atheneum 4 is er een cultuurproject in
samenwerking met de Universiteit Utrecht
georganiseerd. Leerlingen krijgen een
vakoverstijgend project aangeboden. In
atheneum 5 wordt dit door de school met
een ander thema voortgezet.
Op onze school zijn zes Socratesbeurzen
uitgereikt. Deze beurs wordt uitgereikt aan
de 10% beste leerlingen van onze school.
Bij het vak C&C heeft de school subsidie
gekregen voor een Comenius-project. Voor
dit project wordt er op maat nieuw onderwijs
met internationale allure ontwikkeld.
Mavo 1-klassen hebben het project ‘OudZuylen’ gedraaid. Deze klassen adopteren
een week Oud-Zuylen. In die week wordt
Oud-Zuylen als kapstok gebruikt voor zeer
diverse onderwerpen. Vanuit alle vakken
wordt Oud-Zuylen onderzocht, bekeken of
als voorbeeld gebruikt. Dit is een project in
het kader van Cultureel Erfgoed. De project
week wordt afgesloten met een excursie
naar Slot Zuylen.
Mavo 2-klassen werken een week lang
aan een project onder begeleiding van
de mentor. Het thema van de projectweek

is ‘Langer zelfstandig blijven wonen’.
Het is gericht op het bevorderen van de
zelfstandigheid van ouderen, zodat ze langer
thuis kunnen blijven wonen. De leerlingen
werken in opdracht van Woonzorgcentrum
Maria Dommer en Smart Homes.
Passend Onderwijs
In 2013 is het Samenwerkingsverband
Sterk VO met een pilot gestart om ervaring
op te doen met en te anticiperen op de
invoering van Passend Onderwijs per
augustus 2014. Het Niftarlake College heeft
in dit samenwerkingsverband deelgenomen
aan alle werkzaamheden die door het
samenwerkingsverband zijn geïnitieerd.
Hiermee heeft het Niftarlake College zich
maximaal voorbereid op de invoering van
Passend Onderwijs.
Amadeus Lyceum
Algemeen
Het Amadeus Lyceum is een school voor
vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium en is
gevestigd in Vleuten. Het Amadeus Lyceum
is een Cultuurschool en is aangesloten bij de
Vereniging van Cultuurprofielscholen. Naast het
gewone aanbod van de kunstvakken (beeldende
vormgeving, audiovisuele vormgeving, muziek,
dans en drama) wordt er ook bij de andere
leergebieden veel aandacht besteed aan kunst
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en cultuur. Kunst en cultuur worden ingezet om
voor de toekomst belangrijke vaardigheden te
ontwikkelen: culturele sensitiviteit, creativiteit,
sociale vaardigheden, kritisch denken en
probleemoplossend vermogen.
Het Amadeus Lyceum werkt niet met een
klassensysteem, maar met ‘domeinen’. Een
domein is een ruimte waarin ongeveer negentig
leerlingen zelfstandig kunnen werken. In
de onderbouw zijn de leerjaren ingedeeld
in vaste basisgroepen. Leerlingen hebben
de beschikking over vaste domeinen. In elk
domein zijn er continu vakdocenten (experts)
en domeinbeheerders aanwezig, die de leer
lingen ondersteunen en zorg dragen voor de
voortgang van het leerproces.
Iedere leerling beschikt over een eigen laptop
waarmee hij toegang heeft tot de elektronische
leeromgeving. Dit biedt leerlingen de
mogelijkheid om in eigen tempo het curriculum
te doorlopen.
Het aantal aangemelde nieuwe leerlingen was
zodanig groot, dat op basis van de POVOprocedure voor vmbo-tl-leerlingen een loting
heeft plaatsgehad.3 In 2013 is het leerlingaantal
gegroeid naar 1338.

3

Om het primair onderwijs goed te laten aansluiten op
het voortgezet onderwijs werken de basisscholen en de
scholen voor voortgezet onderwijs volgens de zogenoemde
POVO-procedure.

Onderwijsontwikkeling
Voor het Amadeus Lyceum was 2013 het jaar
met de focus op het verbeteren van de kwaliteit
van de leeropbrengsten. De vwo-afdeling heeft
voor schooljaar 2012-2013 het oordeel ‘zwak’
van de Inspectie van het Onderwijs gekregen.
De examenresultaten van de vwo-afdeling,
maar ook van de havo-afdeling, waren vorig
schooljaar niet op het gewenste niveau.
Anticiperend op te verwachten tegenvallende
examenresultaten is in april 2013 de project
groep ‘focus op verbetering leeropbrengsten’
geformeerd. De projectgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers uit alle teams en
externe deskundigen, heeft in juli een effectief
en kwalitatief hoogwaardig verbeterplan
opgeleverd, dat zich richt op alle afdelingen
van het Amadeus Lyceum. Het plan is tot
stand gekomen in intensieve samenwerking
met het managementteam, de jaarteams, de
medezeggenschapsraad en de ouderraad.
Het verbeterplan bevat de volgende
onderdelen:
pp verbeteren toetskwaliteit en borging van deze
kwaliteit. Dit gebeurt met de RTTI-methodiek.
Dat is een toetsmethodiek voor docenten
om betrouwbare en valide toetsen te kunnen
ontwikkelen en daarmee het niveau van
leerlingen beter te kunnen bepalen;
pp verbeteren van de determinatie;4

pp verhogen effectieve leertijd door de kwaliteit
van het pedagogisch-didactisch handelen te
verbeteren;
pp verhogen effectieve leertijd door de
domeinstructuur te optimaliseren;
pp optimaliseren leerstofaanbod en realiseren
van doorgaande (vak)leerlijnen.
Concreet betekent dit alles dat er een veelheid
aan veranderingen is doorgevoerd. De flexi
biliteit van de medewerkers is hierdoor fors op
de proef is gesteld. Het gaat om de volgende
veranderingen:
pp Om de effectieve contacttijd tussen docent
en leerling te vergroten is het rooster
aangepast door het 90-minutenlesblok te
splitsen in twee blokken van 45 minuten.
pp Alle leerlingen hebben aan het begin van
het nieuwe schooljaar het boekje ‘Zo werken
we op het Amadeus Lyceum’ ontvangen.
Hierin staat beschreven hoe er in het
domein maximale leeropbrengsten worden
gerealiseerd en wat de bijdrage is die van
eenieder wordt verwacht. Dit heeft vrijwel
direct geresulteerd in een verbetering van
de werksfeer.
pp Het PTA5 is aangepast om een betere
voorbereiding op het centraal examen te
realiseren.
5

4

Zie noot 1.

Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
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pp Er is een nieuwe elektronische leeromgeving
ingevoerd.
pp Er zijn voor vrijwel alle vakken nieuwe
(digitale) leermiddelen aangeschaft.
pp Het volgen van extra vakken is aan regels
gebonden; alleen leerlingen die goede
leeropbrengsten realiseren, kunnen een
extra vak volgen.
pp Herkansingsmogelijkheden zijn sterk
ingeperkt. Leerlingen krijgen, voordat
normatieve toetsen worden afgenomen, via
diagnostische toetsen inzicht in het niveau
van lesstofbeheersing. Aan de verbetering
van toetskwaliteit wordt gewerkt door
schoolbrede training in de RTTI-methodiek.
pp Ter vergroting van de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen van
zowel docenten als domeinbeheerders zijn
observatieformats ontwikkeld en worden
observaties uitgevoerd. De kwaliteit van het
lesgeven op het Amadeus Lyceum is hiermee
in 2013 dagelijks onderwerp van gesprek
geworden. Docenten zijn getraind in het
voeren van opbrengstgerichte gesprekken.
pp Teamcoaches en teamvoorzitters zijn
geschoold.
Opbrengsten
De vwo-afdeling heeft voor schooljaar 20122013 het oordeel ‘zwak’ van de Inspectie van het
Onderwijs gekregen. Dit wordt veroorzaakt door
een te groot verschil tussen het schoolexamen

(hierna: SE) en het centraal examen (hierna:
CE), een te laag CE-gemiddelde en een te laag
bovenbouwrendement.
De havo-afdeling is dit jaar door de Inspectie
van het Onderwijs als voldoende beoordeeld,
maar de resultaten in deze afdeling zijn nog
onvoldoende stabiel.
De vmbo-afdeling is als voldoende beoordeeld.
Dit oordeel is stabiel.
Door de noodzakelijke aanscherping van
de determinatie, teneinde het bovenbouw
rendement van het vwo en ook van de havo
te vergroten, zal de komende jaren het onder
bouwrendement onder druk komen te staan.
Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
In 2013 zijn alle voorbereidingen getroffen
voor de implementatie van de nieuwe Magister
elektronische leeromgeving.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De ontvangen middelen vanuit de regeling
prestatiebox zijn deels bovenschools ingezet
(20%) en deels op het Amadeus Lyceum
zelf (80%). Het onderwijs op het Amadeus
Lyceum kenmerkt zich door de aandacht
voor talentontwikkeling. Er zijn specifieke
curriculumgerelateerde projecten, waarbij
leerlingen uitgedaagd worden hun talenten te
ontdekken en te gebruiken. Voor excellente
leerlingen en onderpresteerders is er een apart
programma (ALEO). Onderdeel hiervan is de

deelname aan de U-Talent Academie. Hiermee
worden getalenteerde leerlingen uitgedaagd op
het gebied van wetenschap en techniek.
Deze projecten en het ALEO-programma
worden gefinancierd vanuit de prestatiebox.
Verder wordt een deel van de gelden gebruikt
om studenten aan te trekken die onder meer het
taal- en rekenonderwijs ondersteunen.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In 2012 is een groot tevredenheidsonderzoek
gedaan. Dit zullen we herhalen in 2014.
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
samenwerkingspartners zijn de bibliotheek en
kunstuitleen, het Utrechts Centrum voor de
Kunsten (UCK), Abrona (een restaurant waar
mensen met een verstandelijke 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.
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Bijzonderheden
Het U-Talent excellentieprogramma is gestart.
Dit is een programma voor de bètavakken in
samenwerking met de Universiteit Utrecht en
28 andere scholen voor voortgezet onderwijs in
de regio Utrecht. Het programma is gericht op
vergroting van de interesse en het stimuleren
van excellentie.
Via het ExtrAmadeus-programma krijgen
leerlingen extra ontwikkelingskansen. Na de
reguliere schooltijd kunnen zij kiezen uit een
breed aanbod van extra-curriculaire activiteiten,
variërend van een leergang gezond koken
tot een cursus Chinees. In 2013 hebben ruim
vijfhonderd leerlingen deelgenomen aan één
of meer ExtrAmadeus-programma’s.
Met het project voor leerlingen uit leerjaar 1,
‘I Am’ (een vakoverstijgend project waarbij
brugklasleerlingen zichzelf presenteren),
heeft het Amadeus Lyceum de Utrechtse
Onderwijsprijs gewonnen.
Het meisjesvoetbalteam heeft de landelijke
finale van Mission Olympic weten te bereiken.
In 2013 is het Wifi-netwerk volledig vernieuwd
en aangepast aan de huidige en toekomstige
capaciteitsbehoefte. Het intranet is volledig
vernieuwd.
In de binnentuin is een tweede uitgiftepunt
van de catering in gebruik genomen om de
groeiende leerlingenpopulatie goed te kunnen
blijven bedienen.
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Passend Onderwijs
De school heeft in 2013 de volgende
maatregelen getroffen voor passend onderwijs:
pp In samenspraak met de begeleider passend
onderwijs heeft de zorgcoördinator
het overleg van het ZAT (Zorg Advies
Team) effectiever gemaakt. Aan de voor
bereidingskant zijn aanpassingen gedaan,
waarbij alle geledingen input kunnen geven.
Alle afspraken en acties die gemaakt zijn
naar aanleiding van het ZAT zijn terug
te vinden in een caseload, die voor alle
geledingen toegankelijk is gemaakt.
pp Een van de zorgcoördinatoren heeft een
eenjarige post-hbo-opleiding via Via Vinci
gevolgd. Een van de domeinbeheerders
heeft een eenjarige opleiding
‘gedragsspecialist’ gevolgd bij InHolland.
pp Meer collega’s zijn in staat om het dossier
van leerlingen bij te houden en handelings
plannen te maken met behulp van een
groeidocument.
pp Meer collega’s zijn op de hoogte van de
begeleidingsbehoeften van hun leerlingen
en ze zijn beter in staat om daarnaar te
handelen.
Broeckland College
Algemeen
Het Broeckland College is een scholen
gemeenschap voor vmbo, gevestigd in

Breukelen. De school biedt drie leerwegen
(basisberoepsgericht (BB), kaderberoepsgericht
(KB) en theoretisch (TL) in (alle) sectoren: Zorg &
Welzijn, Groen (Landbouw), Economie, Techniek,
Dienstverlening en Commercie. Voor leerlingen
met een grotere zorgvraag biedt de school
Leerwegondersteunend Onderwijs en het Leer
Werk Traject.
Onderwijsontwikkeling
In 2013 is het vernieuwingstraject voor de
beroepsrichtingen van het vmbo van start
gegaan. De school oriënteert zich vanaf 2013
op de vernieuwingen en de te maken keuzen
voor de profielen, de kern en de keuzedelen.
Hierdoor is de school in staat om voor de
invoering in 2015 een gedegen en vernieuwend
onderwijsaanbod samen te stellen.
Eind schooljaar 2012-2013 is een plan van
aanpak opgesteld, waarmee reeds ingezette
verbeteracties zijn verdiept, uitgebreid en
geborgd.
Vanaf september 2013 werkt de school met
een jaaragenda waarin overlegmomenten,
betrokkenen en beleidsonderwerpen zijn vast
gelegd. 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 doelgericht en systematisch gewerkt aan

opbrengstgericht werken, differentiatie en
doorgaande leerlijnen.
Het nauwgezet analyseren van data en op basis
van deze analyse in gesprek gaan met secties
en individuele docenten over onderwijsaanbod
en resultaten door de schoolleiding zijn vanaf
eind schooljaar 2012-2013 verder uitgebreid.
Opbrengsten
De onderwijsresultaten van het Broeckland
College zijn in 2013 voldoende tot ruim
voldoende. In 2013 is 98,1% van de leerlingen
geslaagd, wat zeer hoog is. Het verschil tussen
het schoolexamen en het centraal examen is
gering (<0,5).
Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
De sectoren van het Broeckland College
organiseren jaarlijks specifieke projecten in het
kader van buitenschools leren. Voorbeelden
hiervan zijn:
pp de leerling-ouderpresentatieavonden die de
Sector Techniek iedere periode voor ouders
organiseert;
pp de PTC+-praktijkschoolleerdagen6 in
Barnevel door de sector Groen;
pp het Florence Nightingale-project in Zetten
en ‘Zorgprojectdagen’ door de sector Zorg
& Welzijn;
6

De expertisecentra van PTC+ (o.a. voor buitengebied en
veehouderij) bieden o.a. trainingen en opleidingen op maat
in een levensechte beroepscontext.
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pp gastlessen door ‘externen’ vanuit hun
beroepsveld, georganiseerd door de sector
Economie;
pp de afdeling Mode & Commercie, die onder
andere een excursie naar ‘Couturage’ in
Haarlem organiseert.
Voor alle leerlingen van leerjaar 3 worden
de Kunst- en Cultuurdagen georganiseerd:
zang, dans en drama worden in een wisselend
en enerverend programma in en buiten het
schoolgebouw in groepen verzorgd en uit
gevoerd. Bovenbouwleerlingen ‘doen’ daarnaast
de CultuurVerkenningsdag ‘Waterwerken’,
een serie verkenningen van kunstwerken aan
de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal.
De biologieleerlingen hebben onder andere
hun ‘Naardermeer-excursie’, een stille
natuurverkenningstocht door het eerste
eigendom van natuurmonumenten.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De middelen uit de prestatiebox zijn ingezet
voor versterking van het reken- en taalonderwijs
in leerjaar 1 en 2. Er zijn extra steun- en mentor
lessen in het programma opgenomen. Hierbij
ligt de nadruk op versterking van de basis
vaardigheden voor rekenen en taalvaardigheid.

Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In 2013 is er geen tevredenheidsonderzoek
afgenomen. De school is voornemens om begin
2014 een tevredenheidsonderzoek af te nemen.
Samenwerking met de omgeving
Het Broeckland College werkt intensief samen
met de maatschappelijke omgeving van de
school. Regulier overleg heeft plaats met de
afdeling onderwijs van de gemeente Stichtse
Vecht en het Samenwerkingsverband Utrecht
& StichtseVecht. Daarnaast is er tweemaal per
jaar een vergadering met de wijkcomités van de
omgeving van de school met onderwerpen als
veiligheid en leefbaarheid. Leerlingen van het
Broeckland College maken de schoolomgeving
wekelijks vrij van zwerfvuil. Ook met politie,
leerplichtambtenaar, de schoolarts, jeugdzorg
en maatschappelijk werk werkt het Broeckland
College regelmatig en intensief samen.
De school heeft in 2013 viermaal overlegd
met de Schooladviesraad. Deze ‘raad’ is
samengesteld uit vertegenwoordigers uit de
zorgsector, de bestuurlijke sector, sector sociale
voorzieningen, ondernemers en kerkelijke/
maatschappelijke sector. Gespreksonderwerpen
daarbij zijn de ‘dwarsverbindingen’ tussen
school, maatschappij en burgerschap.
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.
Het Broeckland College participeert in het
O2V-overleg (het overlegorgaan tussen VO
en PO in Stichtse Vecht). Dit overleg komt een
aantal keren per jaar bijeen. De vier scholen
voor voortgezet onderwijs en de basisscholen
uit de Stichtse Vecht bespreken hier de
ontwikkelingen en de stand van zaken in de
overstap van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs.
Bijzonderheden
De maatschappelijke en bedrijfsstages
worden in een scala van bedrijven,
instellingen en sectoren (profit en non-profit)
‘gelopen’, bijvoorbeeld bij sportverenigingen,
zorginstellingen, natuurbeheer en monumenten
zorg. De school organiseert jaarlijks terug
kerende projecten: voorlichting door het
COC, veiligheid samen met de Nederlandse
Spoorwegen, natuurbeheer samen met
ridderhofstad Gunterstein, voorlichting door
bureau Halt, excursie naar Vught, enzovoort.
Passend Onderwijs
Broeckland is al sinds lang deelnemer van het
Samenwerkingsverband Utrecht en Stichtse
Vecht, dat op 1 augustus 2012 is opgegaan in het
Samenwerkingsverband Sterk VO. Broeckland
participeert dan ook in een aantal overleggen en
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vergaderingen van het samenwerkingsverband.
Dit jaar verwelkomden we een nieuwe
begeleidster Passend Onderwijs. Nieuw
dit jaar is ook het deelnemen aan het LOBoverleg (Loopbaanoriëntatie en begeleiding).
De samenwerking tussen scholen en het
samenwerkingsverband wordt intensiever.
Sint Bonifatiuscollege
Algemeen
De werkwijze ‘wat goed is versterken en waar
het kan vernieuwen’, is typerend voor het Sint
Bonifatiuscollege: een school die zich graag laat
inspireren door waardevolle tradities om zo te
komen tot nieuwe werk- en denkvormen, die
betekenisvol zijn voor de leerlingen van nu en
gericht zijn op de toekomst.
Het Sint Bonifatiuscollege is een katholieke
scholengemeenschap voor havo, atheneum
en gymnasium. Als school heeft het
Sint Bonifatiuscollege altijd getracht het
goede uit zijn traditie te behouden en
onderwijsvernieuwingen over te nemen als zij
de werkwijze verrijkten. Dat betekent onder
meer dat bij het Sint Bonifatiuscollege de
relatie tussen docent en leerling altijd centraal
is blijven staan en kennisoverdracht belangrijk
is gebleven. Bij deze traditie past het leren
in klassenverband (onderbouwleerlingen) en
groepen (bovenbouwleerlingen, naargelang hun
individuele vakkenkeuze).
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Onderwijsontwikkeling
pp In 2013 is door de rekencommissie intensief
gewerkt aan het vormgeven van het
rekenbeleid binnen de school. Hierbij zijn
de diverse wiskundevakken ook nauw
betrokken.
pp Dit schooljaar is de schoolleiding gestart
met het intensiveren van de gesprekken
met de secties. Hierbij wordt veel meer
dan in voorgaande jaren gebruikgemaakt
van beschikbare gegevens, zoals de door
stroom van onder- naar bovenbouw en
de examenopbrengsten. Daarnaast is het
realiseren van doorgaande leerlijnen een
belangrijk onderwerp van gesprek met de
secties.
pp In het najaar van 2012 is het achttiende
lustrum gevierd, een directe aanleiding
om na te denken over ons onderwijs van
de toekomst in relatie tot ons huidige
schoolgebouw. Om ons gebouw af te
stemmen op het onderwijs van de toekomst
is een commissie in het leven geroepen die
zich daarover gaat buigen: de commissieMOM (Met het Oog op Morgen). Enerzijds
zal men zich gaan bezighouden met de
vraag hoe ons onderwijs, met behoud van
het goede uiteraard, er over zes jaar uit
zal zien en anderzijds hoe een vernieuwd/
nieuw gebouw zal moeten passen bij
die onderwijskundige wensen. Het is

verheugend te zien dat veel jonge collega’s
zich hierin actief opstellen.
Opbrengsten
Het motto ‘Iedere les moet ertoe doen’ is ook in
het jaar 2013 leidend geweest in ons onderwijs.
Ondanks het feit dat de examenresultaten in
2013 wederom goed te noemen zijn, vertonen
de cijfers een lichte daling ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit was voor de school
aanleiding tot nadere analyse van de resultaten,
met name in de gesprekken met alle secties.
De vraag die hierbij centraal staat, is of er
sprake is van een dalende trend of van een
eenmalig gegeven.
Voor de vakken wiskunde B op de havo en
filosofie op het vwo lopen de resultaten duidelijk
terug en is er dus sprake van een dalende trend.
Deze vakken blijven daarom extra aandacht
vragen. Met gelden uit de prestatiebox zijn
oplossingen gezocht in de vorm van extra lestijd
en een andere aanpak.
Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
pp Naast een breed aanbod van vakken
op beide afdelingen wordt er vanuit
de prestatiebox extra geïnvesteerd in
het talenaanbod op het vwo: naast de
Cambridge Class voor Engels en het DELFcertificaat voor Frans wordt voor het eerst
een extra aanbod voor Duits gedaan: het
Goethe-certificaat.

pp Voor zowel de havo- als de vwo-afdeling is
een boekhoudmodule gestart.
pp Op verzoek van het College van Bestuur
is er in 2013 een extra gymnasiumbrugklas
geformeerd. Daardoor zijn de verschillende
gymnasiumactiviteiten opnieuw onder de
loep genomen, wat geresulteerd heeft in een
succesvol verlopen samenwerkingsproject
van verschillende vakken.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
Wiskunde B op de havo en filosofie op het vwo
blijven extra aandacht vragen vanwege de lage
scores. Met gelden uit de prestatiebox wordt
eraan gewerkt de mogelijke tekorten bij deze
vakken weg te werken.
Naast een breed aanbod van vakken op beide
afdelingen wordt er vanuit de prestatiebox extra
geïnvesteerd in het talenaanbod op het vwo (zie
onder het vorige tussenkopje).
Het schooljaar 2012-2013 werd gekenmerkt
door een aantal bezuinigingsmaatregelen:
pp verlaging van de opslagfactor;
pp afschaffing van het vak algemene natuur
wetenschappen (ANW) op de havo-afdeling;
pp reductie van extra uren voor een aantal
taken (bijvoorbeeld voor de begeleiding van
het profielwerkstuk);
pp beperking van de module zelfverdediging.
Gelukkig konden deze bezuinigingen door
het Najaarsakkoord van 2013 voor een deel
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teruggedraaid worden. Dit betekent dat we
conform de begroting hebben kunnen werken
en dat we er financieel gezond voor staan.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In 2013 is er geen tevredenheidsonderzoek
gedaan. De school wil begin 2014 ouders en
leerlingen enquêteren via de ‘Vensters voor
Verantwoording’7 en docenten via DUO8.
Samenwerking met de omgeving
pp Het Sint Bonifatiuscollege heeft ook in 2013
de Rafaëlschool voor (voortgezet) speciaal
onderwijs geholpen bij het organiseren van
het carnavalsfeest.
pp 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.
pp Het Sint Bonifatiuscollege is een UNESCOschool; 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
7

8

Vensters voor Verantwoording, ofwel Vensters VO, is een
product van de VO‑raad (zie www.venstersvo.nl). Daarbij
wordt alle cijfermatige informatie over scholen voor
voortgezet onderwijs verzameld in één systeem.
DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie
van OCW.

schoolgemeenschap zich op het thema
‘duurzaamheid’. De ouderraad is hier sterk
bij betrokken.
pp Omdat de school een opleidingsschool is,
wordt er intensief samengewerkt met de
Universiteit Utrecht en met de hogescholen.
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.
In 2013 is een tweede schoolopleider aan
gesteld. De schoolopleiders hebben
een inductietraject beschreven voor de
docenten die vijf jaar of korter op het Sint
Bonifatiuscollege werken. In november 2013
hebben de schoolopleiders, samen met de
schoolopleiders van de andere Willibrordscholen, een nascholingsmiddag voor alle
docenten van de Willibrord Stichting verzorgd.
In het najaar van 2013 is een commissie
Personeelsbeleid OP (onderwijzend personeel)
in het leven geroepen. Deze commissie zal
de criteria herformuleren op grond waarvan
leerkrachten kunnen worden bevorderd
tussen de salarisschalen LB, LC en LD. Bij de
aangepaste criteria zal ook een relatie worden
gelegd met deskundigheidsbevordering.

De werkzaamheden van de verzuimcoördinator
zijn in 2013 uitgebreid. In het nieuwe school
jaar was al zichtbaar dat het verzuim is terug
gelopen. Ook is het te laat komen van de
leerlingen aanmerkelijk teruggedrongen door
aanscherping en afstemming van de regels
daarover.
Ouderbetrokkenheid
Het Sint Bonifatiuscollege 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 ‘Ouderbetrokkenheid’,
waarop ouders, leerlingen en docenten met
elkaar in gesprek gingen over communicatie.
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is ook op het Sint
Bonifatiuscollege ingevoerd, waarbij de rol van
de mentor essentieel is. In het vormgeven en
uitvoeren van passend onderwijs op de school
speelt de zorgcoördinator een belangrijke
rol, zowel voor het ondersteunen en opleiden
van mentoren als voor de afstemming met het
samenwerkingsverband.
Christelijk Gymnasium Utrecht
Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een
traditioneel gymnasium in Utrecht Zuid en
telde in 2013 993 leerlingen uit de hele regio
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Utrecht. Het onderwijs wordt gegeven in
klassikale lessen. De nadruk ligt daarbij op
de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
Het ontwikkelen van een kritische en onder
zoekende houding speelt daarbij een grote
rol. Het niveau is hoog en de resultaten zijn
zeer goed. Naast het onderwijs worden veel
activiteiten georganiseerd in een aantal
leerlingenverenigingen. In de bovenbouw
kunnen leerlingen naast de normale profiel
vakken ook filosofie, kunst drama, kunst
beeldend, wiskunde D9 en Spaans kiezen als
eindexamenvak.
Onderwijsontwikkeling
In 2013 heeft de school een verandering ingezet
van een teamstructuur naar een structuur die
georganiseerd is rondom mentorenteams en
secties. Deze verandering is ingezet om de
kwaliteit van het onderwijs (nog) verder te
verhogen. Het blijkt dat verrijking en verdieping
in het vak kunnen worden gerealiseerd als
vakgenoten samenwerken (in plaats van
dat ze werken in gemengde teams). Ook
kan de doorgaande lijn van onderbouw
naar bovenbouw beter worden bewaakt. De
afdelingsconrectoren en de rector geven daarbij
9

Wiskunde D is een aanvulling op en verdieping van
wiskunde B. Wiskunde B is vooral bedoeld voor leerlingen
met het profiel Natuur en Techniek en bereidt voor
op technische opleidingen, bètawetenschappen en
econometrie.

leiding aan de secties. Secties werken volgens
het governance-model, waarbij ze een zekere
mate van autonomie hebben. Aan het begin
van cursusjaar 2013-2014 zijn sectieplannen
opgesteld.
Opbrengsten
De examenresultaten waren net als vorige
jaren erg goed in 2013. De doorstroomcijfers
zijn ook in orde. Voor de kernvakken scoren de
leerlingen van het Christelijk Gymnasium boven
het landelijk gemiddelde.
Om de onderwijsontwikkeling nog verder te
vergroten is het wenselijk de opbrengsten van
het onderwijs heel nauwgezet te analyseren.
Waar gaat het heel goed en waarom? Is er een
doorgaande lijn in toetsen per vak? Waarom wel/
niet? Deze kwaliteitsslag kan alleen gemaakt
worden als de opbrengsten per vak structureel
worden geanalyseerd.
Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
ICT: Het gebruik van tablets is begonnen in
2013. Er is een schoolbrede pilot gestart waarin
alle secties experimenteren met het gebruik
van verschillende soorten tablets in de les.
Verschillende aspecten, praktisch/technisch,
didactisch en pedagogisch, worden tijdens
het proces geëvalueerd en gedeeld met alle
gebruikers.
Werken in secties: In de plannen hebben
secties eigen thema’s ondergebracht en

geven ze invulling aan de schoolbrede
thema’s. Die thema’s zijn: differentiatie in
didactiek en in leerstof, ontwikkelstappen in
ICT-gebruik om actief leren te bevorderen,
aandacht voor vaardigheden (vakspecifiek en
algemeen), toetsing (aandacht voor doel en
vorm) en aandacht voor het bevorderen van
de opbrengsten. Secties hebben met elkaar
afspraken gemaakt om toetsen meer uniform
te maken binnen de sectie en om resultaten
van toetsen te vergelijken.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
Het afgelopen jaar heeft het Christelijk
Gymnasium ingezet op het verbeteren van
de functioneringsgesprekkencyclus. De
opbrengsten van de lessen (via lesobservaties
en toetsresultaten) vormen daarbij een van de
uitgangspunten. Ook in de gesprekken met
secties spelen de toets- en examenresultaten
een belangrijke rol.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
Voor alle leerjaren zijn er klankbordgroepen van
leerlingen en ouders georganiseerd. Driemaal
per jaar komen deze groepen bij elkaar. Daarbij
wordt zowel het functioneren van de school als
geheel als dat van docenten besproken.
De mening van de leerlingen speelt ook een
rol bij de beoordeling van docenten en bij de
reguliere functioneringsgesprekken. Dit gebeurt
door middel van enquêtes en gesprekken.

26

Willibrord Jaarverslag 2013

Uit interviews met leerlingen blijkt dat leerlingen
zeer tevreden zijn over de sfeer op school,
over de mogelijkheid om zichzelf te zijn en de
begeleiding van docenten. Verbetering valt te
halen bij de samenwerking binnen en tussen
secties.
Samenwerking met de omgeving
De school maakt deel uit van het Samen
werkingsverband Sterk VO. Binnen het
samenwerkingsverband worden afspraken
gemaakt over passend onderwijs en de
toelatingsprocedure (POVO-procedure: de
aansluiting van het primair onderwijs op het
voortgezet onderwijs).
Op het gebied van kunst en cultuur is er samen
werking met theater ’t Hoogt (filmeducatie) en
met Het Wilde Westen (theaterprojecten). Bij
het filmproject leren leerlingen kijken naar en
reflecteren op hoogtepunten uit de film
(geschiedenis).
Bij een aantal vakken wordt in projecten
samengewerkt met universitaire faculteiten.
Het Christelijk Gymnasium maakt deel uit van
het scholennetwerk van de Universiteit Utrecht.
In dat kader bracht een delegatie medewerkers
van de universiteit onlangs een werkbezoek aan
de school.
De school is actief in werkgroepen van de
Stichting het Zelfstandige Gymnasium (hierna:
SHZG): sociale klimmers en collegiale visitatie.

Via de SHZG wordt ook een benchmarking
georganiseerd voor kwaliteitszorg.
Er is regelmatig overleg met de Parkschool.
Leerlingen van het Christelijk Gymnasium doen
in het kader van de maatschappelijke stage
verschillende activiteiten op de Parkschool.
Ze helpen daar bijvoorbeeld met lezen of geven
muzieklessen.
Bijzonderheden
Het Christelijk Gymnasium kent acht actieve
leerlingenverenigingen die verzameld zijn onder
de naam Lacadeia. De leerlingen organiseren
tal van activiteiten, zoals schoolfeesten, muziek
avonden en workshops en nemen deel aan
wedstrijden, bijvoorbeeld debatwedstrijden.
Leerlingen leren hierbij organiseren, samen
werken, onderhandelen en andere vaardigheden
die ze ook in andere situaties kunnen inzetten.
De samenstelling van de schoolleiding is in
2013 gewijzigd. Er is een nieuwe conrector voor
leerjaar 3 en 4 en met ingang van schooljaar
2013-2014 is er een nieuwe rector.
Passend Onderwijs
Om meer leerlingen te kunnen begeleiden is het
Christelijk Gymnasium in 2013 gestart met het
veranderen van de begeleiding van leerlingen
die extra zorg behoeven (zorg die gefinancierd
wordt door het Samenwerkingsverband Sterk
VO). In voorgaande jaren was de begeleiding
in handen van twee externe begeleiders (vanuit

Mentaal Beter en Auris). In 2013 is begonnen
met het opleiden van docenten tot persoonlijk
begeleider, met als doel het aantal uren dat
de externe begeleiders worden ingehuurd te
beperken en de begeleiding grotendeels toe
te vertrouwen aan daartoe opgeleide docenten.
De intervisie werd vanuit Mentaal Beter en Auris
verzorgd. Voorafgaand aan dit traject is er een
ouderavond geweest voor betrokkenen waar
we de plannen uitgelegd hebben. De ouders
konden zich vinden in de nieuwe opzet. In
januari 2014 hebben de persoonlijk begeleiders
onder supervisie van de externe begeleiders het
begeleidingswerk grotendeels overgenomen.
Negen docenten hebben de opleiding hier
voor afgerond. In 2013 hebben ongeveer
vijftien leerlingen gebruikgemaakt van een
zorgarrangement.
In 2013 hebben we verder te maken gekregen
met een aantal veranderingen die vanuit het
Samenwerkingsverband Sterk VO zijn voor
gesteld. De meest in het oog springende
was de introductie van het groeidocument.
Het groeidocument is een middel om te
inventariseren wat een kind nodig heeft en
welke interventies er zijn ingezet om ervoor
te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol
wordt doorlopen.
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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 aanbod is
voor leerlingen die een mavo/havo-advies
hebben gekregen. 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 wilde voor het jaar 2013 de
onderwijskwaliteit en de managementkwaliteit.
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Om de kwaliteit van het onderwijs verder te
verbeteren zijn de secties begeleid in het
opstellen en uitvoeren van verbeterplannen
waarmee de opbrengsten van de secties
worden verhoogd.
Ook hebben de secties RTTI verder ingevoerd:
een toetsmethodiek waarmee betrouwbare
en valide toetsen kunnen worden gemaakt en
waarmee docenten het niveau van de leerlingen
kunnen bepalen. Dit stelt de docenten in staat
om de vorderingen van leerlingen goed te
volgen en zo nodig op tijd bij te sturen. Toetsen
worden geanalyseerd naar de verdeling
reproductievragen, toepassingsvragen en
inzichtvragen. 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.

Opbrengsten
De slaagpercentages 2013 en de gemiddelde
CE-cijfers stemden tevreden. De examen
uitslagen waren een opsteker voor alle docenten,
die zeer intensief en gericht hebben gewerkt
aan de hand van de opgestelde verbeter
plannen. 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 inspanningen van het team en de resultaten
voor het eindexamen hebben geresulteerd
in een basisarrangement voor alle afdelingen
in december 2013. De Inspectie van het
Onderwijs heeft aangegeven dat de school op
de goede koers is. Het onderwijsproces, de
opbrengsten/rendementen en de zorg zijn van
voldoende kwaliteit en de school werkt in haar
kwaliteitszorg systematisch en planmatig.
Onderwijsvernieuwing
Bij aanmelding voor het eerste leerjaar
2013-2014 bleek dat er veel leerlingen qua
leerprestaties en achterstanden tussen praktijk
onderwijs en vmbo in zitten. Dit jaar is de school
in samenwerking met de Hogeschool Utrecht
gestart met een intensief programma begrijpend
lezen voor deze doelgroep. De mentor (de
docent Nederlands), de orthopedagoog en een
lector van de Hogeschool Utrecht zijn bij dit
programma betrokken. Aan het eind van het
schooljaar worden de resultaten gemeten. Dit

programma is als pilot voor één klas ingevoerd.
Na analyse van de resultaten wordt het
programma mogelijk in alle klassen ingevoerd.
Prestatiebox-middelen
De middelen van de prestatiebox zijn ingezet
om het pedagogisch en didactisch handelen van
docenten te verbeteren. Adviseurs van de CEDGroep hebben een groot aantal lessen bezocht
en naar aanleiding van de observaties docenten
feedback en verbetertips gegeven.
De secties zijn begeleid in het opstellen en
uitvoeren van verbeterplannen gericht op
het verminderen van het verschil tussen de
SE- en CE-cijfers en het verhogen van het
gemiddelde CE-cijfer. Ook zijn de secties
intensief bezig met het invoeren van RTTI.
Toetsen zijn geanalyseerd naar de verdeling
reproductievragen, toepassingsvragen en
inzichtvragen. De RTTI-modellen worden
gebruikt bij de rapportvergaderingen.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In maart 2013 is het jaarlijkse tevredenheids
onderzoek in de leerjaren 1, 2 en 3 gehouden.
De leerlingen waarderen het Globe College
gemiddeld met een 7,1. De ouders gemiddeld
met een 6,8.
Het onderzoek is verricht door DUO met digitale
vragenlijsten. De resultaten zijn besproken
in het team, met individuele docenten als de
docentscan hier aanleiding toe gaf en met de
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medezeggenschapsraad. Er is in 2013 geen
tevredenheidsonderzoek gehouden onder de
docenten.
Samenwerking in de wijde omgeving
Het Globe College heeft een aantal samen
werkingspartners, waaronder:
pp het Wijkoverleg met politie, winkeliers
en vertegenwoordigers van de buurt
verenigingen;
pp het bejaardenhuis Axxion Continu, waar
onze leerlingen Zorg & Welzijn stage lopen
en praktijklessen volgen;
pp de intensieve samenwerking met de
Turkse garage, waar onze leerlingen lessen
volgen van onze docent autotechniek en
stagebegeleiding en praktijklessen krijgen
van de garagehouder;
pp samenwerking met een school in Malawi: in
het kader van een project Ondernemerschap
is op een school in Malawi onder begeleiding
van twee van onze docenten een Verkoop
programma van Afrikaanse producten
gestart. De producten zullen in Nederland
worden verkocht.
Passend Onderwijs
Het Globe College neemt deel aan het Samen
werkingsverband 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 faalangst
reductietraining, studievaardigheden en een
groep rouwverwerking. 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 kan doorlopen.
Gerrit Rietveld College
Algemeen
Het Gerrit Rietveld College is een interconfes
sionele school voor gymnasium, technasium,
atheneum, havo en mavo. De school wil
een afspiegeling zijn van de grootstedelijke
samenleving.
De onderbouw havo-vwo (leerjaren 1 en 2) en
de mavo kennen voor de leerlingen horizontale
afdelingsdomeinen, waarin structuur en het
pedagogisch klimaat leidend zijn; leerlingen

blijven voor de meeste lessen op hun domein,
docenten zijn te gast. Vanaf leerjaar 3 bezoeken
leerlingen de vakgroepdomeinen, waar aan
elkaar gerelateerde vakken een eigen domein
hebben, zodat docenten goed kunnen werken
aan afstemming en samenhang.
Naast het leergebied ‘kunst en cultuur’ (K&C)
in de onderbouw van de mavo is voor de
gehele onderbouw mavo-havo-vwo-gymnasium
deelname aan de Theater Kunst Klas mogelijk.
Er zijn dan geen grenzen tussen de diverse
opleidingsniveaus. Leerlingen kunnen in de
bovenbouw kiezen voor een examenvak in de
K&C-richting.
Onderwijsontwikkeling
De doelen en plannen van het Gerrit Rietveld
College voor het jaar 2013 hadden betrekking
op:
pp verbetering van de onderwijsopbrengsten;
pp invoering passend onderwijs;
pp taalversterking;
pp nieuwbouwtraject;
pp verdere implementatie bezuinigings
maatregelen 2012.
Opbrengsten
De mavo-afdeling heeft eind 2012 het oordeel
zwak van de Inspectie van het Onderwijs
gekregen. Naar aanleiding van dit oordeel is een
uitgebreid verbeterplan opgesteld en in werking
getreden. De eindexamenresultaten van de
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mavo-afdeling zijn in 2013 wel licht gestegen
ten opzichte van 2012, maar nog onvoldoende
(slagingspercentage van 83%). De verschillen
tussen de cijfers voor het schriftelijk examen en
die voor het centraal examen zijn in 2013 wel
drastisch verbeterd. Om de opbrengsten verder
te verhogen is een versterkte implementatie van
het verbeterplan noodzakelijk gebleken en ter
hand genomen voor het schooljaar 2013-2014.
De havo-afdeling scoort al enkele jaren goed.
Uit analyse van data is wel gebleken dat veel
leerlingen tussentijds uitstromen. Dit vormt een
punt van aandacht voor de schoolleiding.
De resultaten van het vwo zijn voldoende,
maar onvoldoende stabiel. Dit hangt samen
met het geringe aantal eindexamenkandidaten,
waardoor enkele leerlingen een grote invloed
kunnen hebben op het gemiddelde eind
examencijfer en het slagingspercentage.
Om het rendement van alle opleidingsstromen
te vergroten en te borgen, is een schoolbrede
verbeteraanpak geïmplementeerd. Het onder
bouwrendement is daarbij een belangrijk
aandachtspunt. Vanuit het datateamproject,
waarin wordt samengewerkt met de CED-Groep
en de Universiteit Utrecht, probeert de school
beter zicht te krijgen op factoren die een rol
spelen bij het onderbouwrendement. Vervolgens
kan er dan een gericht plan van aanpak worden
ingezet op het verhogen van dit rendement.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
Verbetering van de onderwijsopbrengsten
Om de onderwijsopbrengsten te vergroten is
gericht gewerkt aan ‘Effectief docentgedrag’.
De docenten hebben dit gedrag zelf
geformuleerd met behulp van feedback van
leerlingen. Het beschreven gedrag vormt een
van de belangrijkste kaders voor de persoonlijke
ontwikkelingsgesprekken en lesobservaties.
De secties hebben gewerkt aan het formuleren
van doorlopende leerlijnen. Nu dat is afgerond,
kan er toegewerkt worden naar ijktoetsen.
Hiernaast hebben de secties examenresultaten
geanalyseerd en op basis van deze analyse
verbeterplannen geïmplementeerd. Speciale
aandacht wordt daarbij gericht op de mavoafdeling die in november 2012 een oordeel
‘zwak’ heeft gekregen van de Inspectie van
het Onderwijs. De Inspectie heeft echter
toen en tijdens de tussentijdse toetsing
geoordeeld, dat de ingezette verbeterkoers
passend is. Zij is tevens van mening dat het
nieuwe schoolgebouw duidelijke en ook de
noodzakelijke kansen biedt voor de verbetering
van het onderwijs.

Taal
Het vak Nieuwsbegrip heeft een vaste plek
gekregen in de onderbouw. Door middel van
kennis van de wereld en actualiteit versterken
de leerlingen met deze methode hun taal
vaardigheid. Alle secties hebben een start
gemaakt met het implementeren van de twee
belangrijkste taalstrategieën.
De Brede School Academie Overvecht (BSA)
heeft op het Gerrit Rietveld College een
duidelijke plek. Een selectie van talentvolle
leerlingen uit leerjaar 1 volgt extra onderwijs in
taalvaardigheid en kennis van de wereld. Het
Gerrit Rietveld College selecteert jaarlijks een
eigen groep talentvolle leerlingen die via deze
verlengde schooltijdactiviteit meer kans heeft
op doorstroom naar havo en vwo.
ICT en onderwijsontwikkeling
ICT-instrumenten worden ingezet als
versterkend hulpmiddel bij leren en doceren. In
2013 wordt in één pilotklas gewerkt met tablets,
inclusief toetsenbord, maar ook met een leer- en
werkboek. De opbrengsten van de verschillende
onderwijsontwikkelingen met behulp van ICT
zullen medebepalend zijn voor het ICT-beleid en
de nog te maken keuze voor het in te zetten ICTinstrument vanaf schooljaar 2014-2015. Welke
leermiddelen in de toekomst ingezet worden en
in welke opbouw, is nog bespreekpunt in onze
beleidsontwikkeling.
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Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De prestatiebox-gelden worden met name
ingezet voor coaching en professionalisering,
gericht op het primaire onderwijsproces.
Docentcompetentieprofielen zijn ontwikkeld
en observatiewijzers zijn daaruit gedestilleerd.
Deze worden ingezet bij lesobservaties en
feedbackgesprekken door interne coaches.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
De tevredenheidsenquêtes hebben de
afgelopen jaren een erg lage respons. Dit
maakt het moeilijk goed zicht te krijgen op de
tevredenheid. Om toch rekening te houden
met ervaringen van ouders en leerlingen en
in te kunnen spelen op hun wensen, heeft
de school klankbordgroepen ingesteld. In de
klankbordgesprekken met ouders, leerlingen
en medewerkers worden diverse onderwerpen
aangekaart, zoals nieuwbouw, schoolplan,
imago, identiteit en veiligheid.
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 sport
partnerschappen. 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
levensechte leeropdrachten van hoogwaardig
niveau die binnen het speciale technasiumvak
‘onderzoek en ontwerpen’ ter hand worden
genomen.
In het kader van versterking van het taal
onderwijs 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-VO-scholen beschikbaar is.
In het kader van taalontwikkeling werkt de
school ook samen met de CED-Groep en
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/
taalcoaches zorgen voor de verbinding binnen
de school.
Binnen het Utrechtse Samenwerkingsverband
Sterk VO werkt het Gerrit Rietveld College
met alle VO-scholen samen aan de imple
mentatie van Passend Onderwijs en de
professionalisering op dit gebied.
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Bijzonderheden
Nieuwbouw
In maart 2013 is de nieuwbouw daadwerkelijk
van start gegaan. Deze nieuwbouw vordert
volgens plan. De verder uitgekristalliseerde
onderwijsvisie heeft haar beslag gekregen in de
bouwtekeningen.
De school wordt gebouwd voor 1200 leerlingen.
Met accountantsbureau E&Y Accountants LLP en
het bestuursbureau is een scenariodoorrekening
uitgevoerd. De geadviseerde scenario’s sloten
naadloos aan bij het beleid dat de directie al
vanaf 2012 voert.
Verdere implementatie bezuinigingsmaatregelen
Een aantal jaren achtereen was de financiële
basissituatie van de school uiterst zorgelijk.
Deze basissituatie is nu gekanteld naar een
situatie waarin financiële ‘levensvatbaarheid’
in zicht is gekomen, ondanks zware landelijke
bezuinigingen. Daarbij is getracht de uitwerking
van de bezuinigingen op de kwaliteit van het
onderwijs zo beperkt mogelijk te houden. Er
is wel ingegrepen in het onderwijsaanbod.
Spaans wordt afgebouwd in het vwo en Grieks
wordt tijdelijk ‘uitbesteed’; onze bovenbouwleerlingen gaan naar het Sint Bonifatiuscollege
voor Grieks. Acht medewerkers, waarvan het
merendeel onderwijsondersteunend personeel,
zijn boventallig verklaard.

De afschrijving van allerlei huisvestings
investeringen in het huidige schoolgebouw in
de periode 2006-2008 zullen de school en haar
financiële situatie de komende jaren echter
ernstig parten blijven spelen. De school zet alles
op alles om dat niet ten koste van het primaire
onderwijsproces te laten gaan.
Passend Onderwijs
Waar voorheen leerlingen met een indicatie
van een leer- of gedragsstoornis in aan
merking konden komen voor een ‘rugzak’
(leerlinggebonden budget), werkt de school
nu met ondersteuningsarrangementen. We
hebben als algemeen ondersteuningsprofiel
gekozen voor een profiel dat past bij onze
leerlingenpopulatie: cognitieve en didactische
ontwikkeling (gericht op aanbrengen van
structuur en met name taal- en rekensteun).
Vanuit gericht onderzoek en analyse stelt de
school vast:
pp welke specifieke groepsbegeleiding op het
gebied van structureren/plannen, taal en
rekenen wenselijk is;
pp welke specifieke individuele begeleiding
door een persoonlijke coach noodzakelijk is.
Een schoolbrede studiemiddag Passend
Onderwijs en speciale trainings- en
intervisiesessies rond bepaalde leeren gedragsstoornissen zijn in 2013 ter
professionalisering van het team ingezet.

Sint Gregorius College
Algemeen
Het Sint Gregorius College is een katholieke
school voor vmbo-t, havo en vwo, is gehuisvest
in het centrum van Utrecht en telt bijna 1200
leerlingen. Van oudsher probeert de school
leerlingen zo veel mogelijk kansen te bieden
op een zo hoog mogelijke opleiding. Dit staat
soms op gespannen voet met de verwachtingen
van de samenleving en de Inspectie van het
Onderwijs als het gaat om leeropbrengsten. In
2013 is gestart met onderzoek naar mogelijk
heden om het profiel als kansenschool te
behouden en tegelijkertijd te voldoen aan
de opbrengstverwachtingen.
Onderwijsontwikkeling
Vanaf september 2013 verandert de school in
versneld tempo om de aanpak van de school
af te stemmen op de vraag vanuit de omgeving
van de school. Om deze veranderingen
in gang te zetten, wordt in werkeenheden
aandacht besteed aan ‘Strategie en Onderwijs’,
‘Interne Organisatie en Besluitvorming en
Medezeggenschap’, ‘Personeelsbeleid’,
‘Financiën en Huisvesting’ en ‘Interne en
Externe Communicatie’. Het is de bedoeling dat
de veranderingen per 1 augustus 2014 zullen zijn
ingevoerd.
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Opbrengsten
In 2013 waren de opbrengsten voor het vwo
onvoldoende en stonden de opbrengsten van
het vmbo onder druk. De opbrengsten van de
havo-afdeling waren voldoende. In 2013 is een
verbeterplan voor de afdeling vwo opgesteld
en uitgevoerd: de determinatie en de kwaliteit
van de toetsing zijn aangescherpt en er is aan
dacht besteed aan het didactisch handelen
van docenten. Het slagingspercentage van het
vwo was dientengevolge in 2013 beter dan in
2012. Het gemiddelde CE-cijfer is nog niet op
orde. In 2013 stonden voor het eerst ook de
vmbo-resultaten onder druk: er was sprake van
tegenvallende eindexamenresultaten. Vanaf
schooljaar 2013-2014 zijn de verbeteracties
voor het vwo schoolbreed doorgevoerd. Hierbij
richt de school zich vanaf schooljaar 20132014 ook op het verhogen van het rendement
door gezamenlijk met vaksecties gegevens
te analyseren. Op basis van deze analyses
maken de vaksecties verbeterplannen om
de opbrengsten te verbeteren. Een extra
zorgpunt is het onderbouwrendement. Dat is
al een aantal jaren laag en was ook in 2013
veel te laag. De schoolleiding is voornemens
om, in het kader van het verhogen van het
onderbouwrendement, voor schooljaar 20132014 extra maatregelen te nemen. Hierbij wordt
gedacht aan extra ondersteuning van leerlingen
die niet het niveau halen dat op grond van

instroom en eerdere resultaten verwacht mag
worden.
Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
In schooljaar 2012-2013 is, in het kader van
het verhogen van de opbrengsten, in samen
werking met de CED-Groep gestart met
een scholingstraject effectief pedagogischdidactisch handelen van docenten. Daarnaast
zijn schoolleiding en afdelingsleiders geschoold
in het voeren van oplossingsgerichte stuur
gesprekken met docenten en zijn coaches
opgeleid.
Naast de aandacht voor de kwaliteit van het
pedagogisch-didactisch handelen is er veel aan
dacht besteed aan de kwaliteit van de toetsen.
Hierbij werd gebruikgemaakt van de RTTImethode. Alle secties hebben aan de hand van
deze toetsmethode voor alle jaarlagen minimaal
twee toetsen geconstrueerd. De resultaten van
de leerlingen op deze toetsen worden gebruikt
om de determinatie te verbeteren.
Begin schooljaar 2013-2014 is gestart met
het begeleiden van secties in het kader van
opbrengstgericht werken.
De school neemt vanaf schooljaar 2013-2014
deel aan twee datatrajecten: het ‘Utrechts
taaleffect’ en het ‘Datatraject Utrecht’.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De prestatiebox-gelden zijn besteed aan een
scholingstraject van de CED-Groep ‘Werken

aan kwaliteit’. Binnen dit traject hebben dertig
docenten deelgenomen aan scholing ‘effectief
pedagogisch-didactisch handelen’, is het
managementteam geschoold in het voeren
van oplossingsgerichte stuurgesprekken en
zijn coaches opgeleid in het oplossingsgericht
coachen. Daarnaast zijn de gelden besteed aan
het opleiden van vier docenten tot RTTI-expert.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In het kader van Vensters voor Verantwoording
worden jaarlijks leerling- en ouderenquêtes
afgenomen. De ouders geven de school
gemiddeld een 6,9, de leerlingen geven
gemiddeld een 6,4.
Naast de gebruikelijke tevredenheidsonder
zoeken is er voor het vwo een leerling
resonansgroep ingericht. Deze groep
leerlingen heeft waardevolle suggesties
gegeven om het onderwijs en de organisatie
te verbeteren. Deze suggesties zijn in het
verbetertraject meegenomen. In het kader
van de verandering van ons onderwijs is aan
DUO de opdracht verstrekt een medewerkers
tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit zal in
2014 worden afgenomen.
Samenwerking met de omgeving
Het Sint Gregorius College werkt samen binnen
het Samenwerkingsverband Sterk VO. Deze
samenwerking is van belang voor het plaatsen
van leerlingen uit het primair onderwijs. Vanuit
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het decanaat wordt intensief samengewerkt
met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit
Utrecht (netwerk UU). De lerarenopleiding van
de UU plaatste ook in 2013 vier stagiaires voor
een periode van één jaar. In het kader van de
maatschappelijke stage participeert de school
actief in het Utrechtse Samenwerkingsverband
Maatschap+. Diverse internationale projecten
met leerlingenuitwisseling worden uitgevoerd
samen met scholen in diverse Europese landen.
Bij het uitvoeren van het cultuurbeleid maakt de
school gebruik van de ligging in de binnenstad,
vlakbij vele culturele instellingen, zoals de
Stadsschouwburg en RASA10. Het ‘Ken je buurt’project helpt de derdeklassers op het gebouw
Avw (Van Asch van Wijckskade) kennis te maken
met hun nieuwe schoolomgeving.
Bijzonderheden
In vwo 5 heeft in mei 2013 een projectweek met
de pakkende titel ‘GeenSchool’ plaatsgevonden,
waarin leerlingen met hun eigen grenzen
werden geconfronteerd en werden uitgedaagd
die te verleggen. Betrokkenheid van het
bedrijfsleven en de omgeving en het ‘Geen
School’-netwerk maakten deze week tot een
bijzondere ervaring.
Inmiddels kent de school diverse projectdagen
in brugklas 1 en 2 met vakoverstijgende thema’s.
10

RASA is een podium en festival- en tourorganisator voor
muziek en dans uit de gehele wereld.
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In vbmo 3 heeft de samenwerking tussen
leerlingen en kunstenaars binnen het project
‘X-school’, opgezet in overleg met theatergroep
DOXX, geresulteerd in een indrukwekkende
presentatie op de locatie Nobeldwarsstraat
van diverse kunstvormen rond het thema ‘mijn
school’.
Het Sint Gregorius College ziet in de maatschap
pelijke stage een belangrijke mogelijkheid om
de sociale attitude van leerlingen positief te
ontwikkelen.
Passend Onderwijs
Met hulp van en samen met het samenwerkings
verband is het toelatings- en verwijzingsbeleid
(binnen en buiten de school) nader gespecifi
ceerd vanuit de visie ‘ieder kind op de
juiste plaats’, waarbij het plaatsingsniveau
prioriteit heeft boven het leerlinggedrag. In de
onderbouw is gestart met groepsplannen, die
hun uitwerking krijgen in de klas. De individuele
handelplannen zijn specifieker geworden en
verwijzen voor extra ondersteuning en bege
leiding naar de nieuw ingevoerde TOP-uren
(Toepassend, Ondersteunend, Persoonlijk). Bij
de overgang in 2013 resulteerde dit beleid in
een verlaging van de afstroom met 30%, wat
inhoudt dat het aantal leerlingen dat naar een
lager onderwijsniveau is gegaan, met bijna een
derde is verminderd.

Oosterlicht College
Algemeen
Het Oosterlicht College is een brede christelijke
scholengemeenschap voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo in Nieuwegein en
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. De missie van
het Oosterlicht College luidt: ‘Staan voor
onderwijskwaliteit, ontwikkeling en veiligheid.’
Onderwijsontwikkeling
Het Oosterlicht College kijkt met een tevreden
gevoel terug op 2013. De weg die de school
is ingeslagen – waarbij met vertrouwen de
verschillende verantwoordelijkheden met
bijbehorende verantwoording op de meest
geëigende plaats worden belegd – werpt
zijn vruchten af. Er heerst een groeiend
kwaliteitsbewustzijn in alle geledingen, waarin
het leren met en van elkaar als steeds vanzelf
sprekender geldt. Dit vertaalt zich in diverse
projecten en vormen van samenwerken waarin
de onderwijskwaliteit centraal staat. Hierbij
maakt de school in toenemende mate gebruik
van data, met inachtneming van de belangrijkste
factor in het onderwijs, de kwaliteit van de leraar.

Dit heeft gezorgd voor een sterke koppeling van
het onderwijsbeleid aan het personeelsbeleid.
Opbrengsten
Het Oosterlicht College is heel tevreden met de
goede beoordeling van de onderwijskwaliteit
voor elke afdeling in Nieuwegein en Vianen
door de Inspectie van het Onderwijs. Opbrengst
gericht werken is een natuurlijke werkwijze
geworden.
Na elke periode deelt de schoolleiding de
leeropbrengsten per docent, per sectie en per
afdeling uit. De meeste sectievoorzitters pakken
de uitkomsten zelf actief op en agenderen deze
op hun sectieoverleg. De schoolleiding stuurt bij
waar nodig.
Alle afdelingen laten schoolexamencijfers zien
die representatief zijn voor de cijfers bij het
centraal examen. De resultaten van het vwo
in Nieuwegein en van alle vmbo-afdelingen in
Vianen waren afgelopen schooljaar opvallend
hoog. Twee afdelingen kregen te maken met
tegenvallende slagingspercentages. Hier is de
school actief mee aan de slag gegaan aan de
hand van een verbeterplan.
Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
In 2013 draaien diverse onderwijskundige
projecten die zijn gericht op onderwijs
ontwikkeling en -kwaliteit. Twee daarvan
springen in het oog:
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1

Er is het project ‘Personal Device’, waarbij
iedere medewerker de beschikking heeft
gekregen over een eigen laptop. Naast het
oplossen van het gebrek aan werkplekken,
vergemakkelijkt dit (zo blijkt uit een eerste
evaluatie) veel rond het primaire en
secundaire proces. De koppeling aan de
aanwezigheid van een digibord in iedere
lesruimte maakt de lessen gevarieerder en
eigentijdser. De financiering van dit project
komt uit de eigen ICT-begroting, aangevuld
met bestuursgelden uit de prestatiebox.
2 Er is het project ‘LeerKRACHT’, waarin we
ons met twee teams hebben aangesloten bij
het door McKinsey gestarte initiatief, gericht
op samenwerking, samen voorbereiden en
samen evalueren van lessen door leraren.
Daarnaast beschikt het Oosterlicht College over
een aantal onderwijsprojecten die het onderwijs
verrijken en die in samenwerking met andere
partijen tot stand zijn gekomen:
Samen met de Universiteit Utrecht werkt de
school mee aan het U-Talent programma.
Leerlingen uit vwo 4 t/m 6 die op het gebied
van bèta (biologie, natuurkunde, scheikunde
en wiskunde) meer aan kunnen, worden uit
gedaagd om meer uit zichzelf te halen. De
leerlingen kunnen bijvoorbeeld versneld door
het programma heen gaan, waardoor ze in de
vrijgekomen tijd een verdiepende of uitdagende
opdracht kunnen doen. De school biedt het

U-Talent programma in de toekomst ook in de
onderbouw aan.
Het Oosterlicht College is een JETNET-school
geworden door een samenwerking met SKF
(een Zweedse multinational) in Nieuwegein.
Dit betekent dat de school en het bedrijf
gezamenlijk activiteiten organiseren, met als
doel dat er meer leerlingen voor een technische
studierichting of een technisch beroep kiezen.
Een sprankelende activiteit die daarbij past, is
de ‘Oosterlicht Girlsday’. Veertien meiden uit
vwo 2 kregen bij SKF een prachtig programma
aangeboden door vrouwen die een technisch
beroep hebben.
De afdeling Consumptief in Vianen heeft een
internationaal uitwisselingsprogramma met
Italiaanse leerlingen van de horecavakschool in
Pisa. Dit is het tweede jaar dat deze uitwisseling
plaatsvindt. De leerlingen zijn een week lang
ondergedompeld in de Italiaanse eet- en
schoolcultuur, terwijl zij verbleven in Italiaanse
gastgezinnen. Uiteraard brengen de Italianen
in 2014 een tegenbezoek. Er zijn plannen en
ambities om deze uitwisseling verder uit te
bouwen via langdurige stages.
Besteding middelen ‘regeling prestatiebox’
De middelen uit de prestatiebox zijn
voornamelijk ingezet op:
pp project ‘Personal Device’, waarin iedere
medewerker de beschikking heeft gekregen
over een laptop. Dit om zowel het primaire

als het secundaire proces te verbeteren.
Dit heeft geleid tot meer en gevarieerder
gebruik van ICT in het primaire proces en tot
snellere en betere secundaire processen,
waardoor onder andere het verzuim is
teruggelopen;
pp verruiming van het scholingsbudget om meer
ruimte voor professionaliseringsactiviteiten
te creëren. Dit heeft geleid tot meer
scholingsaanvragen die ook gehonoreerd
konden worden;
pp de inzet van PAL’s (Persoonlijke Assistent
Leraren) om meer in het primaire proces
te kunnen differentiëren en waar nodig te
remediëren. Door de inzet van elf PAL’s zijn
hier goede stappen gezet.
Tevredenheid leerlingen, personeel en ouders
In het vroege voorjaar van 2013 is een
tevredenheidsonderzoek (Van Beekveld
en Terpstra) gehouden onder leerlingen,
ouders en medewerkers. Medewerkers zijn
opvallend positief over de sfeer op school, het
werken aan verbeteringen, de collegialiteit en
betrokkenheid. Leerlingen voelen zich veilig
op school en zijn tevreden over de sfeer.
Ouders geven de school een rapportcijfer
van gemiddeld 7,1. Verbeterpunten zijn er ook.
Leerlingen hebben nog te weinig het idee dat
hun mening telt op school. Dit jaar worden de
leerlingen daarom nog actiever betrokken bij
organisatieveranderingen en visievorming,
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bijvoorbeeld rondom Onderwijs & ICT. Ook
blijkt dat de lessen gedifferentieerder en
actueler kunnen. Deze verbeterslag is in alle
activiteitenplannen terug te vinden.
Samenwerking met de omgeving
Vanaf het schooljaar 2013-2014 geldt
tussen het Oosterlicht College en Betaald
Voetbalorganisatie FC Utrecht een exclusief
samenwerkingsverband, waarin op termijn alle
eerste elftalspelers bij ons op school onderwijs
volgen. In september is in de brugklas van
Oosterlicht Vianen een groep jong talent van
FC Utrecht ingestroomd. Daarnaast zijn ook
verschillende hogerejaarsleerlingen al naar het
Oosterlicht College toe gekomen. De school
stelt deze jonge spelers in staat topsport en
onderwijs te combineren. Dit komt tot stand
door een nauwe samenwerking tussen de
studiecoördinator en de trainers van FC Utrecht,
de leerlingen en hun ouders en school. Deze
samenwerking met FC Utrecht heeft inmiddels
een grote aanzuigende werking op andere
topsporters uit de regio.
Bijzonderheden
Bij wijze van pilot biedt de school dit schooljaar
een starterscursus Spaans aan voor de
leerlingen van havo-vwo 1 en 2. De cursus is
bedoeld voor leerlingen die goed zijn in taal
en naast het reguliere lesprogramma nog een
extra uitdaging kunnen gebruiken. Wanneer

de pilot slaagt, wordt dit als een vaste extra
keuzemogelijkheid aangeboden.
Het Oosterlicht College is voor leerlingen in
de onderbouw die interesse hebben voor de
bètavakken en behoefte hebben aan meer
tijd en ruimte voor uitdaging en verdieping,
in samenwerking met het basisonderwijs
een bijzonder project gestart. Geselecteerde
leerlingen hebben een aantal practica
georganiseerd voor de plusgroepen uit het
basisonderwijs. Het is de bedoeling dat de
leerlingen van zowel het basis als het voortgezet
onderwijs op een andere manier met school
bezig zijn en andere vaardigheden ontwikkelen
dan waar ze tijdens de reguliere lessen aan toe
komen. De ervaringen zijn nu al heel positief, dus
doel is dit volgend jaar uit te breiden. Daarnaast
is er overleg tussen het basisonderwijs en het
Oosterlicht College over de doorlopende leerlijn
met betrekking tot excellentie. Hier is ‘School
aan zet’ ook bij betrokken.
Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs heeft de
school in 2013 stevig ingezet op voorlichting
en scholing. Verder is er gewerkt aan het
schoolondersteuningsprofiel (wordt vastgesteld
in januari 2014).

1.3 Personeelsbeleid
Inleiding
Het personeelsbeleid vervult een belangrijke
rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen
van de Willibrord Stichting. Bekwame, goed
opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn
immers een voorwaarde voor kwalitatief goed
onderwijs. Belangrijke onderwerpen in 2013
waren de professionalisering van medewerkers
en het terugdringen van verzuim.
Verzuimbeleid
Het beleid van de Willibrord Stichting is erop
gericht verzuim te voorkomen en waar mogelijk
terug te dringen. De direct leidinggevende
speelt een cruciale rol in het voorkomen van
verzuim en de verzuimbegeleiding. In 2013 zijn
daarom, net als in voorgaande jaren, trainingen
voor leidinggevenden georganiseerd, waarbij
zij door middel van gesprek en het uitwisselen
van ervaringen stil stonden bij ‘aanwezigheid,
boeien en binden, voorkomen van verzuim en
de verschillende rollen bij verzuimbegeleiding’.
Daarnaast zijn met behulp van een acteur
relevante casussen uit de praktijk geoefend,
waarbij aandacht is geschonken aan ‘de ziek
melding, het preventieve verzuimgesprek, het
verzuimgesprek en het werkhervattingsgesprek’,
dit alles gerelateerd aan de contactmomenten
van de Wet verbetering poortwachter.
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In grafiek 6 is te zien dat het verzuim in 2013
ten opzichte van 2012 met 0,3% is gedaald naar
3,9%. Om de daling voort te zetten, zullen we
aandacht blijven besteden aan preventieve
maatregelen. De mate van langdurig verzuim
blijft zorgelijk. In veel gevallen gaat het om
een combinatie van privéfactoren en werk
gerelateerde oorzaken. Het tijdig inzetten van
de juiste middelen (psychologische begeleiding,
coaching en loopbaangesprekken) is van
het grootste belang en heeft als doel om het
verzuim als gevolg van (vooral) psychische
oorzaken te beperken.

Grafiek 5 | Leeftijdsopbouw medewerkers (per 31 december 2013)
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In 2013 is de Willibrord Stichting overgegaan
naar een nieuw systeem (Raet Verzuimmanager),
waarmee medewerkers ziek en hersteld worden
gemeld. Daarnaast kunnen leidinggevenden in
dit systeem op voorhand contact leggen met de
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Tabel 4 | Verzuimcijfers 2008-2013
Jaar

% kortdurend 0-8 dagen % middellang 8-43 dagen % langdurend > 43 dagen % totaal

2008

1,2

0,6

3,3

5,1

2009

1

0,5

4,5

6

2010

0,9

0,5

3,8

5,2

2011

0,9

0,5

3,9

5,3

2012

0,8

0,5

2,9

4,2

2013

0,9

0,7

2,3

3,9

bedrijfsarts over het verzuim van medewerkers
en concrete vragen stellen. De bedrijfsarts
geeft antwoord door middel van een digitale
terugkoppeling na het verzuimgesprek met de
medewerker.
Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA)
De Willibrord Stichting is sinds januari 2012
eigenrisicodrager voor de WGA. Dat betekent
dat de scholen verantwoordelijk zijn voor
de re-integratie van (ex-)medewerkers met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het
betreft re-integratie naar werk passend bij
de mogelijkheden. In december 2013 waren
er binnen de Willibrord Stichting achttien
personen met een WGA-uitkering. De P&Oadviseurs begeleiden de WGA-gerechtigden.
Deze begeleiding is maatwerk, waarbij elke
keer wordt afgewogen welke stappen moeten
worden gezet.

Professionalisering medewerkers
Inleiding
Professionalisering van medewerkers is van
groot belang om zo hun kennis en kunde op peil
te houden. Dit vraagt allereerst om een heldere
vraagstelling: Welke kennis en/of competenties
wil/moet ik verder ontwikkelen? Vaak komt zo’n
vraag naar voren wanneer het functioneren
en de ontwikkelbehoefte van medewerkers
nader worden besproken, bijvoorbeeld in een
functioneringsgesprek.
Scholing heeft in 2013 voornamelijk op
schoolniveau plaatsgevonden. Elke school
heeft in haar begroting een bedrag voor
(na)-scholing opgenomen. Daarnaast is extra
aandacht besteed aan startende docenten
via het project ‘Verbetering inductiefase’. De
studiedag voor al het onderwijzend personeel
van de Willibrord Stichting stond in het teken

van kennisuitwisseling van docenten per
vakgebied. Er is ook een start gemaakt met het
verbeteren van de gesprekkencyclus, om de
kwaliteit van de gesprekken met docenten over
hun professionele functioneren te versterken.
Inductie
Het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt
Utrecht is in het schooljaar 2012-2013 gestart
met het project ‘Verbetering inductiefase’.
Dit project heeft als doel de uitstroom van
startende docenten tijdens de eerste tien jaar
van hun loopbaan te beperken. Vanuit de
Stichting nemen het Sint Bonifatiuscollege, het
Oosterlicht College en het Amadeus Lyceum
hieraan deel. Door direct na de lerarenopleiding
de begeleiding van (beginnende) docenten
voort te zetten, kan – zo is de verwachting –
vroegtijdige uitval uit het onderwijs worden
verminderd. Nadat onderzocht is welke
specifieke begeleiding nodig is, is in het
schooljaar 2013-2014 een begin gemaakt met
het project. Daarnaast zullen ervaren, zittende
docenten worden geschoold in de begeleiding
van starters.
Willibrord studiedag
Op 7 november 2013 heeft de eerste studiedag
voor alle docenten gezamenlijk plaatsgevonden,
met als belangrijkste doel dat vakdocenten
met elkaar en elkaars manier van werken
kennismaken. De werkgroep ‘Opleiden in
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de school’ heeft in overleg met de rectoren/
directeuren leervragen geïnventariseerd
en samen met verschillende vaksecties het
programma voorbereid. Concreet betekende
dit dat alle docenten zich hebben verspreid
over tien locaties. Voor sommige docenten was
het een eerste kennismaking met vakcollega’s
van andere scholen en voor anderen was
het een weerzien met oude bekenden. Op
hoofdlijnen bestond het programma op iedere
locatie uit een plenaire opening en daarna
diverse workshops. Veel van de aangeboden
workshops werden door eigen docenten
gegeven; in de meeste workshops stonden
vakdidactiek en vakinhoud centraal; ook kwam
de invoering van passend onderwijs aan bod.
De mogelijkheid om met vakcollega’s zaken
uit te wisselen, werd als zeer positief ervaren.
Op grond van de vele positieve ervaringen
is besloten om jaarlijks een studiedag voor
docenten te organiseren. In navolging van de
geslaagde studiedag heeft op 10 maart 2014
voor het onderwijsondersteunend personeel
een studiedag plaatsgehad.
Gesprekkencyclus
In het najaar van 2013 is gestart met de
klankbordgroep digitale gesprekkencyclus.
Gekozen is om de bestaande werkwijze
van het Oosterlicht College als vertrekpunt
te nemen voor de digitale versie van de
gesprekkencyclus. Daarmee wordt de basis

gelegd voor een gezamenlijk model voor het
voeren van plannings-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken op alle Willibrordscholen. In 2014 zal per school een passend
plan worden gemaakt voor de implementatie
van dit model.

gedwongen overplaatsing (als gevolg van
boventalligheid) en vrijwillige (o)verplaatsing
van medewerkers.
Uit tabel 6 blijkt dat de meerderheid van de
boventallige medewerkers binnen de Willibrord
Stichting een passende plek heeft gevonden.
Voor de tijdelijke medewerkers zonder onder
wijsbevoegdheid is niet getracht ze binnen de
Stichting te houden.

Instroom, doorstroom, uitstroom
Tabel 5 | In-, door- en uitstroom
(aantallen medewerkers)
Saldo
Instroom
Directie
OP11

Uitstroom

instroom-

medewerkers medewerkers

uitstroom

3

2

1

46

56

-10

OOP12

8

12

-4

Totaal

57

70

-13

Er zijn in 2013 bij de Willibrord Stichting meer
mensen vertrokken dan dat er zijn benoemd.
Wel is dit verschil beduidend kleiner dan in
2012. Toen gingen er 52 mensen meer weg bij
Willibrord dan dat er toetraden tot de Stichting.
Interne mobiliteit
Het mobiliteitscentrum van de Willibrord
Stichting coördineert alle activiteiten bij
11
12

OP = onderwijzend personeel.
OOP = onderwijsondersteunend personeel.

Nieuw personeels- en administratiesysteem
In 2013 zijn verschillende modules van het
nieuwe personeels- en salarisadministratie
systeem (Raet HR) uitgerold of als pilot
gestart. De module voor personeels- en
salarisadministratie werkt op alle hoofdzaken
goed, maar er wordt wel gewerkt aan de
inrichting en bijstelling van verschillende
processen.

1.4 Huisvesting
Inleiding
Vernieuwing van onderwijshuisvesting blijft
een belangrijke doelstelling. We willen met
onze schoolgebouwen het onderwijs zo
goed mogelijk ondersteunen. Het masterplan
voortgezet onderwijs (masterplan) van de
gemeente Utrecht is leidend voor de onderwijs
huisvesting. In 2013 is in het kader van het
masterplan het laatste nieuwbouwproject
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Nieuwbouw (masterplan)

Tabel 6 | Boventalligheid per mei 2013

Vaste formatie

naar andere school

op eigen

dienstverband

binnen de Stichting

school gebleven

beëindigd

4

1

3

3,29

1,16

0,73

Tijdelijke formatie met onderwijs
bevoegdheid

1,4

Tijdelijke formatie zonder onderwijs
bevoegdheid

10,4

Vrijwillige mobiliteit

3,48

2,68

0,8

21,17

4,84

4,53

Totaal

in uitvoering genomen: de bouw van het
Gerrit Rietveld College. Het nieuwe gebouw
zal naar verwachting in 2014 in gebruik
worden genomen. Het masterplan eindigt
in 2014, waarna een zogenoemd integraal
huisvestingsplan (IHP) zal worden opgesteld.
De komende periode wordt vooral gewerkt
aan het technisch en functioneel verbeteren
van de bestaande schoolgebouwen.
Hierop vooruitlopend is een nieuw
meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In de
zomer van 2013 zijn alle schoolgebouwen
daarom geschouwd op basis van de NEN
6727-standaard. Daarbij is de technische
conditie van de schoolgebouwen in beeld
gebracht, wat heeft geleid tot een nulmeting.
Vervolgens is met alle schoolleiders een
gesprek gevoerd over de onderhoudssituatie.
De verzamelde gegevens zijn verwerkt in
het meerjarenonderhoudsplan 2014-2039,

10,4
11,8

dat door het College van Bestuur in 2014 zal
worden vastgesteld. Met ingang van 2014
wordt het onderhoud aan de schoolgebouwen
gebaseerd op het nieuwe plan. Verbetering van
het binnenklimaat en verduurzaming van de
schoolgebouwen zijn daarbij aandachtspunten.
De gemeente heeft inmiddels een subsidie
beschikbaar gesteld voor de verduurzaming
van maatschappelijk vastgoed, die een mogelijk
heid biedt voor de verdere verbetering van
schoolgebouwen.
De exploitatielasten van onze schoolgebouwen
zijn in 2013 nader onderzocht. Gebleken
is dat het Globe College en het Amadeus
Lyceum, die zijn gehuisvest in gemeentelijke
accommodaties, hoge huisvestingslasten
hebben. Hierover was de Willibrord Stichting
in 2013 evenals in voorgaande jaren in overleg
met de gemeente.

Gerrit Rietveld College
De nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College
is een gezamenlijk project van de gemeente,
woningbouwcorporatie Mitros en de Willibrord
Stichting. Naast een nieuw schoolgebouw
worden ook woningen gebouwd. Op 15 maart
2013 heeft wethouder Jeroen Kreijkamp de
eerste paal voor het nieuwe gebouw geslagen
en op 26 september 2013 is het hoogste punt
bereikt.
Overdracht aan de gemeente
Liefland College
Het overleg over de overdracht van het gebouw
van het Liefland College aan de gemeente
is in 2013 vervolgd. In maart 2012 claimde
de gemeente een bedrag voor achterstallig
onderhoud aan het gebouw aan de Van
Lieflandlaan. Hierop is door het College van
Bestuur inhoudelijk gereageerd. Uit ambtelijk
overleg volgde het verzoek van de gemeente
om de zaak voor te leggen aan een jurist van
de gemeente én een jurist van het College van
Bestuur, om te onderzoeken of er een voor
beide partijen aanvaardbaar voorstel mogelijk
is. In juli 2013 is de gemeente met een voorstel
gekomen over de inrichting van het overleg
tussen juristen. De gemeente zegde toe het
gebouw ongeacht de uitkomst van het overleg
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over te nemen. Het gebouw is inmiddels
kadastraal eigendom van de gemeente. De
Willibrord Stichting en de gemeente hebben
twee juristen aangesteld die moeten komen tot
een gezamenlijk advies over de wijze waarop
de onderhoudsclaim zou moeten worden
afgehandeld. Naar verwachting zal het advies in
2014 aan de partijen worden voorgelegd.

een deel van het gebouw niet in gebruik is,
terwijl de exploitatiekosten voor het hele gebouw
moeten worden vergoed. Bij het Globe College is
de belangrijkste oorzaak van de hoge lasten dat
de beperking van het maximaal aantal leerlingen
op grond van het stedelijke ‘aanvalsplan vmbo’
uit 2009 niet in de gebruikersovereenkomst met
de gemeente is verwerkt.

Verbetering van bestaande gebouwen

Amadeus Lyceum
Het schoolgebouw is eigendom van de
gemeente. Het gebouw is moeilijk te
compartimenteren, waardoor kosten worden
gemaakt voor gebouwdelen die niet in gebruik
zijn. Hierdoor zijn de exploitatiekosten hoog.
Vanaf 2009 tot en met 2012 is hierover op
bestuurlijk en ambtelijk niveau gesproken met
de gemeente. Uiteindelijk heeft de gemeente
in oktober 2012 laten weten dat zij niet
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de
gedeeltelijke leegstand van het gebouw en geen
financiële bijdrage zal leveren aan de dekking
van de kosten hiervan. De juridisch adviseur van
de Willibrord Stichting heeft aangegeven dat
de gemeente geen verplichting heeft om bij te
dragen in de kosten van leegstand. In oktober
2012 is na overleg met het Ministerie van OCW
alsnog een aanvraag ingediend voor aanvullende
bekostiging. Deze aanvraag is in 2013 door het
ministerie afgewezen. Door de groei van het
aantal leerlingen zal naar verwachting in 2017
de begroting van het Amadeus Lyceum sluitend

Oosterlicht College Nieuwegein
Het Oosterlicht College is intern verbouwd,
waardoor onder meer de werkruimtes voor
docenten zijn verbeterd. Ook is de gevel van het
gebouw gedeeltelijk gerenoveerd.
Sint Gregorius College
In de tweede helft van 2013 is het besluit
voorbereid om de gehele havo/vwo-afdeling
van het Sint Gregorius College (nu nog verdeeld
over twee locaties) te huisvesten in het gebouw
Van Asch van Wijckskade. In het najaar van
2013 is gestart met de voorbereiding van een
huisvestingsplan. Verwacht wordt dat het plan
in de zomer van 2014 wordt uitgevoerd.
Verbetering exploitatie
Het overleg met de gemeente over de
huisvestingslasten bij het Amadeus Lyceum
en het Globe College is in 2013 vervolgd. Het
Amadeus Lyceum is een groeischool, waardoor
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zijn. Om de exploitatierisico’s te beperken is
een gebruikersovereenkomst opgesteld in
afstemming met de gemeente.

in gezamenlijk overleg met de gemeente een
commissie ingesteld die de huisvestingssituatie
van het Globe College nader onderzoekt.

verwerken maakt onderdeel uit van het interne
risicobeheersingssysteem van de Willibrord
Stichting.

Globe College
Het gebouw Nieuw Welgelegen, waarin het
Globe College is gehuisvest, is eigendom van
de gemeente. Bij de ingebruikname van het
gebouw is uitgegaan van een leerlingenaantal
van 1025 en op basis daarvan is met de
gemeente een gebruikersovereenkomst
opgesteld. In 2009 heeft de zogenoemde
Task Force Utrechts VMBO (waarin onder
meer de gemeente en besturen van het
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn
vertegenwoordigd) een verbeterplan voor het
vmbo-onderwijs opgesteld, waarin werd bepaald
dat een vmbo-locatie maximaal 600 leerlingen
heeft. Het gevolg is dat de huisvestingslasten
voor de school, immers gebaseerd op een
hoger leerlingenaantal, te hoog zijn. In 2013
zijn hierover gesprekken met de gemeente
gevoerd, waarbij het College van Bestuur heeft
aangegeven dat het gebouw naar de huidige
inzichten ook ongeschikt is voor het geven
van onderwijs voor deze doelgroep. Andere
passende huisvesting voor het Globe College
is een dringende wens. De Inspectie van het
Onderwijs heeft tijdens een kwaliteitsonderzoek
haar zorgen uitgesproken over de invloed
van het gebouw op de veiligheid en het
welbevinden van de leerlingen. Inmiddels is

1.5 Financiën

Interne risicobeheersing en controle binnen de
Willibrord Stichting

De financiële positie per 31 december 2013
De Willibrord Stichting heeft per balansdatum
een vermogen van € 23.833.507. Daarmee is
de vermogenspositie, met een weerstands
vermogen van 25%, voldoende te noemen.
De vermogenspositie is de laatste jaren
verbeterd door te sturen op kostenbeheersing.
In tabel 7 wordt de verbetering van de financiële
positie in kengetallen weergegeven.
Alle kengetallen zijn eind 2013 verbeterd ten
opzichte van 2012. Daarmee bevinden de
kengetallen zich binnen of iets boven de norm
van het Ministerie van OCW. De kapitalisatiefactor
stijgt van 31,5% naar 37,0%. De reden daarvoor is
een incidentele bate als gevolg van verkoop van
onroerend goed en de incidentele baten uit het
Nationaal Onderwijsakkoord.
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

De aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersingssysteem en controlesysteem
Risicomanagement hoort voor een belangrijk
deel thuis in 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 Executie Kaart (hierna: SEK).
De SEK 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 controlemaatregelen afgedekt.
De gebieden waarop de Willibrord Stichting
risicomanagement voert, zijn onderwijs,
personeel, financiën en huisvesting.
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Tabel 7 | Kengetallen financiële positie
Kengetallen financiële positie

2013

2012

2011

95.542
35.325

90.185
28.406

85.951
22.907

37,0%

31,5%

26,7%

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
25.665
-2.771

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

0,85

0,55

1,05

1,19

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

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

0,85

0,55

0,40

0,60

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

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen gedeeld door totaal
passiva)

0,45

0,38

0,51

0,53

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

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen plus voorzieningen
gedeeld door totaal passiva)

0,55

0,48

0,58

0,60

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

Rentabiliteit (resultaat gedeeld door totale baten)

7,00%

2.06%

-2,17%

0,10%

Cijfers zijn inclusief incidentele baten.

Weerstandsvermogen (vermogen gedeeld door totale baten
inclusief rente)

24,9%

19,0%

19,9%

22,2%

Vermogen om op lange termijn aan verplichtingen te voldoen.
(norm ligt tussen 10-40%)

Baten1
Activa - investering gebouw2
Kapitalisatiefactor
Ter dekking van:
– kortlopende schulden x 1.000
– vervangingsinvesteringen x 1.000 3
– bufferliquiditeit x 1.000 4
Totaal benodigd x 1.000
Dekkingsoverschot (-tekort) x 1.000

1
2
3
4

2010

Toelichting
Geeft aan het vermogen dat een bestuur moet aanhouden om
kortlopende schulden te kunnen voldoen, vervangingsinvesteringen
te kunnen doen en onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen;
de zogenoemde bufferliquiditeit. (signaleringsgrens 35%)
Zie boven.

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.
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Een beschrijving van de belangrijkste risico’s en
onzekerheden
Belangrijke risico’s waarop beheersmaatregelen
zijn genomen, zijn:
pp de betrouwbaarheid van de tussentijdse
rapportages ter sturing van de organisatie.
In het verslagjaar is een projectgroep gestart
die nieuwe, volledige, juiste en betrouwbare
rapportages heeft ontwikkeld;
pp onderhoud van gebouwen. In de zomer van
2013 is een nulmeting uitgevoerd op alle
gebouwen en een meerjarenonderhoudsplan
opgesteld;
pp afwaarderingen van activa als gevolg van
krimp van het leerlingenaantal. In 2013 zijn
(delen van) gebouwen afgestoten waarvan
de investeringen in het gebouw nog niet
(volledig) waren afgeschreven. De des
investering komt ineens ten laste van het
resultaat. Bij bestuursbesluiten wordt dit
aspect nu expliciet meegewogen.
Het is de ambitie om in 2014 het risico
management door te ontwikkelen. De
ontwikkeling van heat maps,13 rapportages/
terugkoppeling vanuit scholen inzake
risicomanagement, het uitvoeren van

13

Een heat map is een grafiek waarin het risicoprofiel
rood/oranje/groen wordt weergegeven per organisatie
onderdeel.

trendanalyses en scenario-ontwikkeling staan in
de planning voor 2014.
De rapportage van 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 governance code die voor de
Willibrord Stichting is geïmplementeerd (de
‘Code goed onderwijsbestuur’ van de VO‑raad).
Ten aanzien van interne risicobeheersing
worden rapportages besproken in de Audit
commissie. Dit zijn niet alleen de risico’s en
risicobeheersmaatregelen bij begrotingen en
voortgangsrapportages, maar ook de follow-up
op de bevindingen van de accountant vanuit de
management letter. In 2013 is hierover drie keer
gerapporteerd door het College van Bestuur.
De Auditcommissie heeft de interim-rapportage
met de accountant besproken en de voltallige
Raad van Toezicht heeft het jaarverslag met
de accountant besproken. Uit hoofde van het
blijven voldoen aan de governance code zijn de
Reglementen voor Bestuur en Toezicht en de
Directiereglementen geëvalueerd en bijgesteld.
Financieel beleid
Om de benodigde buffers te creëren heeft in
het verleden de nadruk gelegen op kosten
beheersing. Naarmate de vermogenspositie
verbeterde, is er in 2013 echter ruimte
gekomen voor ander financieel beleid.

Het kabinet heeft met 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
College van Bestuur voor aanwending van de
incidentele middelen in 2014 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 wordt
verder gewerkt aan nieuw financieel beleid.
Treasury Management
In 2013 hebben twee belangrijke wijzigingen
plaatsgehad met betrekking tot treasury
management.
Ten eerste is het beleggingsmandaat aangepast
van vermogensadvies naar vermogensbeheer.
Vermogensbeheer is een ‘conservatievere’
benadering van de visie op effecten. De
effecten hebben een langlopend karakter voor
de Willibrord Stichting, met het oogmerk om
regelmatig inkomsten te genereren. Eerder
werd al gekozen om het percentage aandelen
in de portefeuille van het niet-publieke deel te
maximeren op 10%. Deze wijziging was in lijn
met het treasury-statuut en is conform de ter
zake geldende regelgeving van het Ministerie
van OCW (Regeling beleggen en belenen).
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Een andere wijziging vloeit voort uit de
invoering van het provisieverbod per 1 januari
2014. De fondsbeheerders worden verplicht
om de tarievenstructuur inzichtelijk te maken.
Zij ontvangen geen distributievergoeding
meer van de beleggingsfondsen. Met de
vermogensbeheerder zijn in 2013 nieuwe
tariefafspraken gemaakt.
Overigens heeft de verkoop van een pand aan
de Diaconnessenstraat in Utrecht geleid tot een
flinke kasinstroom. Deze verkoopopbrengst
is als spaartegoed ondergebracht bij een
andere bank dan de huisbank uit oogpunt van
risicospreiding.
Analyse van het resultaat
De Willibrord Stichting sluit het verslagjaar
af met een positief resultaat van € 6.667.313.
Aan dit positieve resultaat heeft in belangrijke
mate bijgedragen de verkoop van een pand
aan de Diaconessenstraat voor een bedrag van
€ 3.151.200, dat al volledig was afgeschreven.
Ook de middelen van het Najaarsakkoord en de
Stimuleringsregeling voor het behoud van jonge
leerkrachten, in totaal € 3.194.654, hebben een
groot positief effect gehad op het resultaat.
Los van deze twee factoren is de kosten
beheersing onverminderd doorgezet.
Genormaliseerd komt het resultaat uit gewone
bedrijfsvoering positief uit op € 321.459.

Rijksbijdragen
Door de extra gelden die beschikbaar kwamen
in november 2013 zijn de rijksbijdragen fors
toegenomen. De bijzondere en aanvullende
bekostiging bedroeg € 2.438.462 en daarnaast
kwam nog eens € 756.192 binnen als gevolg van
de Stimuleringsregeling voor het behoud van
jonge leerkrachten. Beide regelingen waren niet
voorzien in de begroting.
Verder is de subsidie vanuit de prestatiebox
in 2013 verhoogd, waar in de begroting was
gerekend met een gelijkblijvend budget ten
opzichte van 2012. In 2013 was er per leerling
€ 146 beschikbaar plus € 100 voor elke
leerling in de bovenbouw vwo (2012: € 110,26
en respectievelijk € 66). Ten opzichte van de
begroting valt de subsidie vanuit de prestatiebox
€ 466.264 hoger uit.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
In Utrecht heeft het Samenwerkingsverband
Sterk VO vooruitlopend op de invoering
Passend Onderwijs per augustus 2014, in 2013
een experimenteerbeschikking verkregen. Dit
betekent dat voor de Willibrord-scholen die
aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband
Sterk VO, de invoering een jaar eerder is
begonnen. De gelden voor de cluster 3 en
4-leerlingen komen vanaf augustus 2013 van
het samenwerkingsverband en niet meer
van het Ministerie van OCW. De baten waren
oorspronkelijk begroot onder de rijksbijdragen

en zijn nu, onder deze post, dus hoger dan
begroot, en wel € 178.183.
Overige baten
De verhuuropbrengsten zijn lager dan begroot,
doordat in 2013 een pand dat eerder werd
verhuurd, is verkocht. Dit leidde ook tot een
niet-begrote bate van € 3.151.200.
Personeelslasten
Door een toename van het verwachte WGAgebruik komt de dotatie voor de voorziening
WGA € 168.761 hoger uit dan begroot. Verder
is er in de begroting 2013 van uitgegaan dat de
voorziening jubileumgratificaties op hetzelfde
niveau zou blijven; eind 2013 bleek een dotatie
nodig van € 61.314.
Dat de post ‘personeel niet in loondienst’
hoger uitvalt, heeft twee oorzaken: enerzijds
zijn vacatures uit de begroting extern ingevuld
en anderzijds is er op directieniveau meer
mankracht ingehuurd op het Amadeus Lyceum
en het Sint Gregorius College.
In de begroting zijn de zwangerschapsuit
keringen opgenomen die op dat moment
bekend waren. De werkelijke zwangerschaps
verloven zijn hoger en de lasten daarmee ook.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn in lijn met de
begroting.
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Huisvestingslasten
De huurlasten zijn voor het Amadeus Lyceum
€ 31.519 en voor het Globe College € 84.881
hoger dan begroot. Voor het Amadeus Lyceum
speelt de groei van de school hierbij een rol.
Bij het Globe College speelt de discussie met
de gemeente over de doorberekening van
de huisvestingslasten een rol in de hogere
servicelasten.
Energie en water zijn € 186.208 hoger uitge
vallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de koude maanden begin 2013.
Overige lasten
De uitgaven voor ICT zijn € 222.828 hoger
dan begroot. Dit komt met name door hogere
uitgaven bij het Amadeus Lyceum en het
bestuursbureau (BCOU; zie par. 1.8). Verder
zijn er extra prestatiebox-middelen toegekend
door het Ministerie van OCW, waaruit ook in
2013 uitgaven zijn gedaan. De lasten voor
werkwerken, excursies en dergelijke vallen
€ 340.520 hoger uit dan begroot. Dit ligt in
lijn met de hogere gerealiseerde baten (de
deelnemersbijdragen) op deze uitgaven.
Toekomst
In 2013 is de vermogenspositie van de Willibrord
Stichting op sterkte gekomen. De vooruitzichten
voor 2014 geven geen directe aanleiding tot
ingrepen en financiële bijsturing. Er is echter wel

een aantal ontwikkelingen dat goed in de gaten
moet worden gehouden.
Een daarvan is de betaalbaarheid van de
functiemix.14 In 2013 is het overleg met de
bonden opgestart om te komen tot een
betaalbaar scenario voor de functiemixwaarden. 2014 is een meetjaar voor de door het
Ministerie van OCW gestelde streefwaarden.
Het is duidelijk dat de Willibrord Stichting de
streefwaarden voor de Randstadregio’s niet
zal halen in het meetjaar. In de nieuwe cao, die
ingaat per 1 augustus 2014, is echter bepaald dat
instellingen tot 1 augustus 2015 de tijd krijgen
om aan de functiemix-waarden te voldoen.
Er is veel financiële onzekerheid weggenomen
door de komst van de cao 2014-2015.
Afgezien van de loonontwikkeling en het
entreerecht15 is nog niet helemaal zeker hoe
de deskundigheidsbevordering en de vijftig uur
persoonlijk budget zullen gaan uitpakken.
Het huidige masterplan huisvesting van de
gemeente Utrecht eindigt op 31 december
2014. Er zijn voorbereidingen aan de gang
om tot een nieuw masterplan te komen. De
Willibrord Stichting heeft twee gebouwen (de
hoofdvestiging van het Sint Bonifatiuscollege

14
15

De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in fte’s) over de
verschillende salarisschalen.
Het entreerecht is de afspraak dat eerstegraadsdocenten
die structureel lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo
automatisch recht hebben op een LD-functie (de hoogste
salarisschaal).

aan de Burg. Andrea Fockemalaan en het
Sint Gregorius College aan de Van Asch
van Wijckskade) aangemeld voor mogelijke
nieuwbouw/grondige renovatie. Deze locaties
staan de komende tijd voor disproportionele
onderhoudsuitgaven als de gemeente Utrecht
deze panden niet grondig laat renoveren of
vervangende nieuwbouw realiseert.
Verder komt in 2014 de nieuwbouw van het
Gerrit Rietveld College af. In 2014 zullen nog
afschrijvingen moeten plaatsvinden op nietafgeschreven investeringen in het oude pand.
Ook zullen er extra verhuiskosten zijn.
Dan bestaat nog onzekerheid over de
uitkomsten van een meningsverschil tussen de
Willibrord Stichting en de gemeente Utrecht
over achterstallig onderhoud van het Liefland
College. In 2014 heeft inmiddels economisch
en juridisch overdracht plaatsgehad aan de
gemeente; een eventuele financiële verrekening
van achterstallig onderhoud is nog onderwerp
van gesprek.
Meerjarenbegroting 2014-2017
Op basis van financiële kaders en uitgangs
punten 2013-2016 en de meerjarenbegroting
2013-2016 is een raming 2014-2017 opgesteld.
In de meerjarenraming zijn de effecten van
de kabinetsmaatregelen doorgerekend.
Het gaat dan om de effecten van het Lente
akkoord, waaronder de bezuiniging op leer
middelen, op de profielen voor havo/vwo, op
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deskundigheidsbevordering van schoolleiders en
op het afschaffen van maatschappelijke stages.
De Willibord Stichting zal de komende jaren
verder in leerlingenaantal groeien. De groei zal
voor een deel afkomstig zijn van het Amadeus
Lyceum in Leidsche Rijn. In 2016 zal de Stichting
meer dan 11.500 leerlingen hebben (2013: 10.927).
Tabel 8 | Exploitatiebegroting

Exploitatie
begroting * 1.000,-

2014

2015

2016

81.700 81.106 81.969 81.969

Overige subsidies

1.472

772

772

772

Overige baten

7.126

7.713

7.709

7.709

Totaal baten

Personele lasten

2015

2016

2017

Activa
Financiële Vaste Activa
Vlottende Activa
Totaal Activa

21.257 22.090 22.923 23.757
7.667

7.667

7.667

7.667

19.508 19.508 19.508 19.508

48.432 49.265 50.099 50.932

Passiva
Eigen Vermogen
Voorzieningen

19.434 20.111 20.626 21.141
4.748

4.748

4.748

4.748

828

784

741

697

Kortlopende Schulden

Tabel 9 | Personele formatie

Het eigen vermogen neemt toe van € 19.434.000
in 2014 naar € 21.141.000 in 2017. In de presentatie
zijn de effecten die voorheen onder de vlottende
activa werden gepresenteerd als gevolg van de
wijziging in risicomandaat overgeheveld naar de
financiële vaste activa. Concluderend kan worden
vastgesteld dat de Willibrord Stichting solide en
voldoende weerbaar is.

Totaal Passiva

2014

2015

2016

2017

85

85

83

82

650

655

71

681

243

239

240

242

978

978

994

1.005

Onderwijzend

Afschrijvingen

3.237

2.489

2.485

2.485

personeel

Huisvestingslasten

6.142

5.478

5.426

5.426

Onderwijs

Overige instellingslasten

13.433 10.824 10.848 10.848

ondersteunend

Totaal lasten

94.990 89.173 90.194 90.194

personeel
Totaal aantal fte

Saldo baten en lasten

2014

De personele formatie neemt toe bij de
verwachte groei van het aantal leerlingen.

Directie
72.178 70.382 71.435 71.435

Balans * 1.000,-

Langlopende Schulden

90.298 89.591 90.450 90.450

Lasten

Tabel 10 | Meerjarenbalans 2014-2017

Materiële Vaste Activa

Eind 2013 zijn vrij plotseling de middelen uit
het Nationaal Onderwijsakkoord beschikbaar
gekomen. Deze gelden zullen besteed worden
in 2014, waardoor 2014 een fors tekort laat zien.
Met de informatie die nu voorhanden is, is de
verwachting dat het exploitatiesaldo na 2014
positief en redelijk stabiel zal zijn.

2017

Baten
Rijksbijdragen OCenW

Op basis van de groei van het aantal leerlingen
en de effecten van de kabinetsmaatregelen is de
verwachting dat de exploitatie zich ontwikkelt als
vermeld in tabel 8.

-4.692

418

256

256

per augustus

292

259

259

259

-4.400

677

515

515

De positieve resultaten leiden tot een
vermogensgroei. Dit wordt zichtbaar in de
meerjarenbalans 2014-2017 (zie tabel 10).

23.422 23.621 23.985 24.346

48.432 49.265 50.099 50.932

1.6 Klachtenregeling en regelingen voor
bezwaar en beroep

Financiële baten en
lasten
Exploitatiesaldo

De Willibrord Stichting beschikt over een
klachtenregeling. De regeling is bedoeld voor
medewerkers, ouders en (meerderjarige)
leerlingen. Als zich een verschil van mening,
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conflict of een onplezierige gebeurtenis voor
doet, komen de betrokkenen daar doorgaans
met elkaar uit, bijvoorbeeld door een gesprek.
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/rector, bij het College van
Bestuur of bij de landelijke klachtencommissie.
Iedere school beschikt in het kader van de
klachtenregeling over contactpersonen die
eerste aanspreekpunt zijn en informatie
kunnen verstrekken over de klachtenregeling.
Daarnaast zijn er externe vertrouwenspersonen
die onafhankelijk van het College van Bestuur
fungeren. Zij kunnen iemand die een klacht wil
indienen, adviseren en ondersteunen. Naast de
klachtenregeling heeft de Willibrord Stichting
diverse regelingen of protocollen die de moge
lijkheid bieden om bezwaar of beroep aan te
tekenen tegen een besluit van de school of het
College van Bestuur.

1.7 Algemene informatie/
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

Tabel 11 | Klachten en bezwaren in 2013, ingediend bij het College van Bestuur
Indiener

Klacht of bezwaar

Afhandeling

Ouders

Bezwaar tegen voornemen tot verwijdering

Bezwaar niet gegrond verklaard

Ouders

Klacht betreffende afwijzing van de plaatsing van

Klacht terugverwezen naar de school en door de

een leerling

school afgehandeld

Klacht betreffende gang van zaken MR-

Klacht terugverwezen naar de school en door de

verkiezingen en gebruik leermiddelen

school afgehandeld

Klacht betreffende overgang leerling

Klacht ongegrond verklaard

Ouders
Ouders

Tabel 12 | Klachten in 2013, ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie
Indiener

Klacht, beroep, bezwaar

Afhandeling

Ouders

Klacht tegen besluit tot verwijdering

Klacht niet gegrond verklaard

Medewerker

Klacht tegen besluit rector en communicatie

Klacht m.b.t. besluit ongegrond verklaard; klacht m.b.t.

daarover

communicatie gegrond verklaard

samen ruim 11.000 leerlingen, waar circa
1.230 medewerkers (1.000 fte) werkzaam zijn. 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
pp Het College van Bestuur, bestaande uit twee
personen, bestuurt de Willibrord Stichting en
geeft leiding aan de schoolleiders.
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pp Het College van Bestuur legt in een
jaarverslag verantwoording af over het beleid
en de resultaten.
pp De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
beleid en het handelen van het College van
Bestuur.
pp 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.
pp De schoolleiders zijn medeverantwoordelijk
voor het goed functioneren van de
Willibrord Stichting en werken samen in het
managementoverleg.
pp Het College van Bestuur bespreekt met
de schoolleiders enkele keren per jaar
de resultaten en de voortgang van de
schoolontwikkeling.
pp De Willibrord Stichting heeft een
meerjarenbeleidsplan (voor de periode 20132016) op basis waarvan jaarlijks doelen voor
het komende jaar worden geformuleerd.
pp Iedere school heeft een
medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau
is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.

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.
PCOU
De Willibrord Stichting is nauw verbonden met
de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te
Utrecht (PCOU), een organisatie van 29 scholen

Tabel 13 | Leerlingenaantallen
Schoolnaam

1-10-2009

1-10-2010

1-10-2011

1-10-2012

1-10-2013

Amadeus Lyceum

637

835

962

1196

1.323

Kranenburgschool

183

166

146

148

153

Sint Gregorius College

1.205

1.193

1.183

1188

1.195

Sint Bonifatiuscollege

1.454

1.493

1.470

1358

1.495

Gerrit Rietveld College

1.023

1.010

1.013

966

988

921

942

952

963

994

Oosterlicht College

2.348

2.350

2.403

2381

2.451

Niftarlake College

Christelijk Gymnasium Utrecht

1.300

1.260

1.325

1345

1.442

Globe College

511

581

557

552

633

Broeckland College

683

672

677

648

642

73

90
10.688

10.745

11.316

Utrechtse School*
Liefland College (gesloten in 2010)
Totaal**

Bestuursbureau
Het College van Bestuur en de scholen worden
– praktisch en beleidsmatig – ondersteund door

voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs, merendeels in Utrecht.
Het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht van de beide stichtingen bestaan uit
dezelfde personen. Hoewel juridisch sprake
is van twee organisaties, is er een sterke
samenhang tussen beide en fungeren ze in
de praktijk op onderdelen als een geheel.
Beide stichtingen maken gebruik van het
bestuursbureau.

*
**

107
10.445

10.592

Stedelijke voorziening, bestuurlijk ondergebracht bij de Willibrord Stichting.
De totalen zijn inclusief VAVO-leerlingen (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).
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Samenwerking
Het College van Bestuur en de Willibrord
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:
pp de deelname aan de Utrechtse
Onderwijsagenda, waarin schoolbesturen,
gemeente en andere organisaties samen de
lokale onderwijsagenda vormgeven. Dit is
een programma voor een periode van vier
jaar;
pp samenwerking met andere (grote) besturen,
onder meer door gezamenlijk op te trekken
bij onderwerpen als kwaliteitsverbetering
van het onderwijs en adequate
onderwijshuisvesting.

1.8 Namen/adresgegevens
(stand per 1 juni 2014)
Willibrord Stichting
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66 te Utrecht
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. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis
Mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez
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 te Utrecht
Tel. 030-2723123 – Fax 030-2723469
info@bcou.nl
www.bcou.nl
Directeur: Drs. F. (Frans) Durian

Christelijk Gymnasium Utrecht
www.cgu.nl
Rector: mw. drs. R. (Rosanne) Bekker
Sint Gregorius College
www.gregorius.nl
Rector: drs. F.W.M. (Frans) van Noort
Globe College
www.globecollege.nl
Directeur: mw. M. (Maud) van der Knaap
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

Scholen

Niftarlake College
www.niftarlake.nl
Rector: drs. M.M. (Michel) ter Laak

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

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

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

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

53

Willibrord Jaarverslag 2013

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
beleid en het handelen van het College van
Bestuur en fungeert als adviseur en klankbord
van het College van Bestuur. De Raad van
Toezicht vervult ook de werkgeversrol van
de bestuursleden. Binnen de Raad van
Toezicht bestaan de Auditcommissie en de
Remuneratiecommissie. De Auditcommissie
adviseert de Raad van Toezicht en het College
van Bestuur op het gebied van financiën,
bedrijfsvoering en risicobeheersing en bereidt
binnen haar taakgebied de besluitvorming van
de Raad van Toezicht voor. De Remuneratie
commissie adviseert de Raad van Toezicht
over het te voeren personeelsbeleid voor de
bestuursleden en bereidt de besluitvorming
daarover voor.
De Willibrord Stichting past de principes van de
‘Code goed onderwijsbestuur’ van de VO‑raad
toe.
Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in
2013 niet gewijzigd en is als volgt:
pp J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter/tevens lid
Remuneratiecommissie)
pp Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (tevens lid
Auditcommissie)
pp Dr. A. (Arno) Geurtsen RC (tevens lid
Auditcommissie)

pp Drs. B.W.M. (Bas) Heijs (tevens voorzitter
Auditcommissie)
pp Mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis
pp Mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez (tevens
lid Remuneratiecommissie)
pp Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik
De heren Dijkstra, Heijs en Vendrik zijn in 2013
voor drie jaar herbenoemd.
Vergaderingen/zelfevaluatie
De voltallige Raad van Toezicht heeft
in 2013 zeven keer vergaderd met het
College van Bestuur, de Auditcommissie
zes keer. De Remuneratiecommissie heeft
twee keer vergaderd en heeft met beide
bestuurders een functioneringsgesprek
gevoerd. De Remuneratiecommissie heeft
tevens een kader voor de beoordelings- en
functioneringsgesprekken met de bestuurders
voorbereid.
De Raad van Toezicht heeft, met begeleiding
van een extern bureau, een zelfevaluatie
gehouden. Deze heeft onder meer geresulteerd
in een checklist met aandachtspunten en
criteria die enerzijds relevant zijn voor de
toezichthoudende taak en anderzijds voor het
eigen functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging
van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen
(VTOI) en heeft van deze vereniging
verschillende bijeenkomsten bijgewoond.
Onder meer de volgende onderwerpen,
waarvan de meeste terugkerend, zijn met het
College van Bestuur besproken:
pp de stand van zaken van de huisvestings
dossiers, waaronder de samenwerking met
de gemeente en mogelijke risico’s;
pp de uitvoering van het (in 2012 vastgestelde)
actieplan ‘professionalisering en ontwik
keling bestuurlijke en secundaire processen’;
pp de onderwijsresultaten, mogelijke risico
factoren en – indien van toepassing – de
voortgang van verbeterplannen op scholen;
pp de invoering van passend onderwijs en
de deelname aan nieuwe samenwerkings
verbanden;
pp verzuimgegevens van medewerkers,
maatregelen om verzuim te voorkomen en
terug te dringen en mogelijke risico’s;
pp de financiële situatie en de bijbehorende
plannings- en verantwoordingsdocumenten;
pp de bestuurlijke constructie van de
Internationale School Utrecht.
De Raad van Toezicht heeft met de accountants
van Ernst & Young Accountants LLP de
jaarrekening 2012 en het accountantsverslag
besproken.
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Besluitvorming/goedkeuring
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring
gegeven aan de volgende door het College van
Bestuur te nemen besluiten:
pp de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan
2013-2016;
pp de vaststelling van de begroting 2013 en
2014;
pp de vaststelling van de herziene
investeringsbegroting 2013;
pp de vaststelling van het bestuurs- en
financieel jaarverslag 2012;
pp de wijziging van de statuten van de Stichting.
De Raad van Toezicht heeft de heer E. (Evert)
Vos voor de periode 18 april 2013 tot en
met 31 juli 2013 benoemd tot waarnemend
bestuurslid, vanwege ziektevervanging van de
heer J.H. (Henkjan) Bootsma.
Schoolbezoeken/gesprekken
De Raad van Toezicht heeft een bezoek
gebracht aan het Sint Bonifatiuscollege. De
Raad heeft een gesprek gevoerd met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
en met de ondernemingsraad van het
bestuursbureau.
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De Raad van Toezicht bedankt de bestuurders
en alle medewerkers van de Willibrord
Stichting voor hun dagelijkse inspanningen
en betrokkenheid bij het onderwijs en bij de
leerlingen.
Namens de Raad van Toezicht van de Willibrord
Stichting,
Utrecht,
Hans Helgers, voorzitter

Tabel 14 | Aanwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht
29-01-2013

19-03-2013

23-05-2013

25-06-2013

24-09-2013

29-10-2013

03-12-2013

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

M. Dijkstra

–

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

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

Mw. M.S. Menéndez

Mw. M.S. Menéndez

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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Geconsolideerde jaarrekening
3.1
Geconsolideerde
balans per 31-122013 na resultaat
bestemming

3.5
Toelichting
behorende tot de
geconsolideerde
jaarrekening

3.2
Geconsolideerde
staat van baten en
lasten over 2013

p

p
3.6
Overige verbonden
partijen

p

3.9
Gemeentelijke
onderwijssubsidies

p

p

3.3
Geconsolideerd
kasstroomoverzicht
over 2013

3.4
Grondslagen voor
waardering en
resultaatbepaling

p
3.7
Niet in de balans
opgenomen rechten
en verplichtingen

p

p
3.8
Verantwoording
doelsubsidies

p
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	3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013
na resultaatbestemming
1

Activa

31-12-2013

31-12-2012

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

25.241.180

1.3

Financiële vaste activa

7.667.193

Totaal vaste activa

24.676.344
7.772.911
32.908.373

32.449.255

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

4.263.962

Totaal vlottende activa
Totaal activa
2

3.108.586

15.243.517

9.145.082
19.507.478

12.253.668

52.415.851

44.702.923

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden
Totaal passiva

23.833.507

17.166.194

4.748.229

4.470.494

871.392

915.096

22.962.723

22.151.140
52.415.851

44.702.923
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	3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013
2013
3

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

82.750.624

79.320.189

78.011.466

1.417.893

1.327.916

1.835.572

11.051.855

7.548.397

9.654.992

Totaal baten

95.220.371

Personeelslasten

4.2
4.3
4.4

Overige lasten

89.502.030

68.904.340

68.707.873

67.048.902

Afschrijvingen

2.610.771

2.574.946

2.718.773

Huisvestingslasten

5.759.701

5.511.917

7.299.083

11.599.840

11.036.003

11.276.344

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5

88.196.502

Lasten

4.1

HR

2012

Baten

3.1

4

Begroot 2013

88.874.652

87.830.739

88.343.102

6.345.720

365.763

1.158.928

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Totaal resultaat

321.593

329.752

682.724

321.593

329.752

682.724

6.667.313

695.515

1.841.652
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013
2013

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

6.345.720

1.158.928

2.029.791

1.636.736

277.736

105.004

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Voorraden
- Vorderingen
- Schulden

-1.155.376

-98.280

811.583

3.880.180

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

8.309.453

6.682.567

Ontvangen interest

381.457

Betaalde interest

-31.838

-34.501

Waardeverandering financiele vaste activa*

-28.026

363.086

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
*Inclusief verkoop pand € 3.151.200.

354.139

8.631.046

7.365.292
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 (vervolg)
2013

2012

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-3.175.606

-1.781.213

580.980

489.414

Investeringen immateriële vaste activa

0

0

Desinvesteringen immateriële vaste activa

0

0

105.718

841.063

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Mutaties leningen
Overige investeringen in financiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.488.908

-450.736

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende leningen

-43.704

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Beginstand 1 januari
Eindstand 31 december

-33.896
-43.704

-33.896

6.098.435

6.880.659

9.145.082

2.264.421

15.243.517

9.145.080
6.098.435

6.880.659
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3.4 Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
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:
pp de waardering van activa en passiva;
pp resultaatbepaling;
pp 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 gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode
waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.
Stelselwijziging
In 2013 heeft een aanscherping plaatsgevonden
van het beleggingsmandaat inzake de effecten
van de Stichting Steunfonds CVO. Gekozen is
om over te stappen van vermogensadvies naar
vermogensbeheer. Hiermee wordt benadrukt dat
de effecten een langetermijnkarakter hebben.
Als gevolg daarvan zijn de effecten verantwoord
als financieel vast actief (in 2012 verantwoord
onder de vlottende activa). De stelselwijziging
heeft geen gevolgen voor het resultaat of het
vermogen.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de
Willibrord Stichting en de Stichting Steunfonds
CVO effecten, overige vorderingen, geld
middelen en overige kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste
opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief
direct toerekenbare transactiekosten. Na
de eerste opname worden de effecten, de
overige vorderingen, geldmiddelen en overige
kortlopende schulden gewaardeerd tegen
nominale waarden en de effecten tegen
marktwaarde.
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 materiële 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:
pp indien met leningen van derden gefinancierd,
gelijk aan de aflossingstermijnen;
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pp indien met eigen middelen gefinancierd,
nieuwbouw 40 jaar;
pp verbouwingen en renovaties 10 tot 20 jaar
(afhankelijk van de levensduur).
De gebouwen worden lineair afgeschreven,
rekening houdend met een restwaarde.
pp Netwerkbekabeling: 15 jaar.
pp Digiborden borddeel: 8 jaar.
pp Computers, beamers, digiborden en overige
automatiseringsmiddelen: 4 jaar.
pp Leermethoden/leermiddelen: 8 of 15 jaar
(afhankelijk van de levensduur).
pp 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 worden afgeschreven. De
jaarlijks vrijvallende bedragen van de egalisatie
rekening worden als bate verantwoord.
Het onderhanden werk betreft onderhanden
zijnde bouwprojecten. Deze worden gewaar

deerd tegen de gemaakte kosten minus de
eventueel al ontvangen investeringssubsidie.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen
effecten zijn beleggingen op lange termijn. Deze
worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De
effecten worden niet aangehouden tot het einde
van de looptijd.
De aard van de beleggingen is in overeen
stemming met het treasurystatuut en voldoet
aan de ter zake geldende voorschriften van het
Ministerie van OCW. De gerealiseerde en nietgerealiseerde waardeveranderingen, alsmede
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
waardeverminderingen wanneer wijzigingen
of omstandigheden zich voordoen die doen
vermoeden dat de boekwaarde van een actief
niet terugverdiend zal worden. De terug
verdienmogelijkheid 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 twaalf maanden. De liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde
en staan geheel ter vrije beschikking van de
Stichting.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden 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 bestemmingsreserve.
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 Bapoverlof te financieren. Jaarlijks wordt middels
resultaatbestemming het bedrag ter hoogte
van de onttrekkingen ten laste van deze
bestemmingsreserve gebracht.
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Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de
personele voorzieningen en overige voor
zieningen. 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
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.
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 spaarverlof is gevormd doordat
een aantal personeelsleden van de Willibrord
Stichting gebruikgemaakt van het recht om
verlof te sparen en dat op een tijdstip na de
balansdatum op te nemen. De voorziening
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wordt berekend door het aantal uren te
vermenigvuldigen met de GPL (CAO VO 20082010) per functiecategorie.
De voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (WGA) 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 meerjarenonderhoudsplan zijn de
kosten van toekomstig preventief onderhoud
berekend en worden dotaties en onttrekkingen
respectievelijk ten gunste en ten laste van de
voorziening gebracht.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende schulden hebben een looptijd
van langer dan twaalf maanden, kortlopende
schulden hebben een looptijd van maximaal
twaalf maanden. Langlopende en kortlopende
schulden worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde en daarna
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve-rentemethode.

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
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 vooruitontvangen 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 dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder
waar de regeling is ondergebracht (het
ABP) bedraagt 105,9 per 31 december 2013.
De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie
en beleggingsrendement op het fondsvermogen
zullen mogelijk leiden tot toekomstige aan
passingen 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.
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.
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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 van
het geconsolideerde balanstotaal.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn, naast
de financiële gegevens van de Willibrord
Stichting, tevens de financiële gegevens van
Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet
Onderwijs te Utrecht betrokken.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de
onderlinge schulden, vorderingen en transacties
geëlimineerd, evenals de binnen de groep
gemaakte intercompany winsten en verliezen.
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3.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
VA

1.2

Vaste activa
Aanschaf

Afschrijving

prijs

cumulatief

Boekwaarde

Aanschaf-

1-1-2013

1-1-2013

1-1-2013

DesInvesteringen

investeringen

Afschrijvingen

Afschrijving

prijs

cumulatief

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

24.718.561

9.075.910

15.642.651

583.720

448.537

549.886

24.853.744

9.625.796

15.227.948

1.2.2

Inventaris en apparatuur

14.143.996

5.764.086

8.379.909

1.382.759

132.444

1.479.904

15.394.311

7.243.991

8.150.321

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetalingen

653.783

1.209.128

1.862.911

-

1.862.911

24.676.344

3.175.606

42.110.966

16.869.787

25.241.180

Totaal materiële vaste activa

1.3

653.783
39.516.340

14.839.996

Investeringen

Desinvesterin-

Boekwaarde

en verstrekte

gen en afgelos-

Boekwaarde

1-1-2013

leningen

te leningen

31-12-2013

7.771.158

542.676

648.394

7.665.440

1.753

0

0

1.753

7.772.911

542.676

648.394

7.667.193

1.025.039

542.676

383.381

1.184.334

580.980

2.029.791

Financiële vaste activa

1.3.6

Effecten

1.3.7

Overige vorderingen
Totaal financiële vaste activa
Uitsplitsing

1.3.6.1

Aandelen

1.3.6.2

Obligaties
Totaal effecten

6.746.119

0

265.013

6.481.106

7.771.158

542.676

648.394

7.665.440

In 2003 heeft een aflossing tegen contante waarde plaatsgevonden door de gemeente Nieuwegein. Jaarlijks valt een deel van deze aflossing vrij.
Tot en met 2012 werden de effecten gerubriceerd onder de vaste activa. Dit jaar is ervoor gekozen om deze bij de financiële vaste activa te laten zien.
Uitgangspunt bij het beleggen is het in stand houden van het vermogen op langere termijn. De keuzes hierin (waarbij voor de publieke middelen wel de richtlijnen
voor beleggen van het CFI worden gevolgd), maken dat de middelen niet altijd direct opvraagbaar zijn.
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VV

Voorraden & Vorderingen
31-12-2013

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

OCW/EL&I

1.5.5

Studenten/deelnemers/cursisten

1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen

57.833

889.537

1.5.8

Overlopende activa

2.958.422

1.091.327

Totaal vorderingen

4.263.962

3.108.586

1.7.1

Kasmiddelen

18.499

1.7.2

Tegoeden op bank- en

494.269

457.849

113.985-

311.349

1.7.4

Overige liquide middelen

Personeel

38.872

22.040

Overige

18.961

867.497

Totaal overige vorderingen

57.833

889.537

Verstrekte voorschotten

1.5.8.3

Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa

842.270

834.889

1.993.267

170.661

122.885

85.778

2.958.422

1.091.327

Verloop voorziening dubieuze
debiteuren
Stand 31-12-2012
Onttrekking

Liquide middelen

340.024

1.5.7.2

Vooruitbetaalde kosten

1.7
-

Uitsplitsing

1.5.8.2

Effecten & Liquide middelen

867.423

1.5.7.1

1.5.8.1

EL
31-12-2012

96.946
-24.323

Dotatie

29.638

Vrijval

-19.408

Stand 31-12-2013

82.853

girorekeningen
Totaal liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

31-12-2013

31-12-2012

23.997

17.935

15.209.838

9.127.147

9.682

-

15.243.517

9.145.082
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EV

Eigen vermogen
Boekwaarde

2.1

1-1-2013

Resultaat

Overige

Boekwaarde

mutaties

31-12-2013
13.150.796

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

9.824.237

3.258.560

67.998

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

873.140

-

-67.998

805.142

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

6.468.816

3.408.752

-

9.877.568

17.166.194

6.667.313

0

23.833.507

Eigen vermogen

VL

Voorzieningen Langlopende schulden
Rentemutatie
Stand per

2.2
2.2.1
2.2.3

2.3.3

Stand

Kortlopend

Langlopend

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

waarde)

31-12-2013

deel < 1 jaar

deel > 1 jaar

2.900.977

736.990

389.710

31.506

-

3.216.752

321.675

2.895.077

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

2.3

(bij contante

1-1-2013

1.569.516

658.899

584.214

112.725

-

1.531.477

153.148

1.378.329

4.470.494

1.395.889

973.923

144.231

-

4.748.229

474.823

4.273.406

Stand per

Aangegane

Stand per

Looptijd

Looptijd

1-1-2013

leningen

Aflossingen

31-12-2013

>1 jaar

>5 jaar

43.704

871.392

784.253

435.696

0

43.704

871.392

784.253

435.696

Langlopende schulden
Kredietinstellingen

915.096

Langlopende schulden

915.096
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KS

Kortlopende schulden

OB
31-12-2013

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW/EL&I

2.4.7

Overheidsbijdragen

31-12-2012
3.1

1.692.963

1.558.036

3.1.1

Rijksbijdragen OCW/EL&I

611.813

549.430

3.1.2

Overige subsidies OCW/EL&I

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.346.906

2.987.034

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

2.116.022

989.621

2.4.9

Overige kortlopende schulden

2.4.10

Overlopende passiva
Kortlopende schulden

39.618

54.648

14.155.402

16.012.371

22.962.723

22.151.140

2013

2012

73.258.207

69.251.789

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

9.492.417

8.759.677

82.750.624

78.011.466

73.258.207

69.251.789

Uitsplitsing
3.1.1.1

OCW
OCW

Uitsplitsing
2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.2

Omzetbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.9.2

3.1.2.1.1

Geoormerkte subsidies

2.988.179

3.1.2.2.1

Niet-geoormerkte subsidies

-

-1.145

3.1.2.3.1

Toerekening investeringssubsidies

4.346.906

2.987.034

4.346.906

Overige

39.618

54.648

3.2

Overige kortlopende schulden

39.618

54.648

3.2.2

2.4.10.1

Vooruitontvangen college- en lesgelden

2.4.10.2

Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I geoormerkt

2.4.10.3

Vooruitontvangen investeringssubsidies

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen

2.4.10.5
2.4.10.8

1.269.111

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.417.893

1.835.572

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.417.893

1.835.572

123.503

3.5

Overige baten

2.579.196

2.546.048

3.5.1

Verhuur

454.117

639.751

4.987.308

6.066.806

3.5.2

Detachering personeel

352.584

391.705

14.155.402

16.012.371

3.5.4

Sponsoring

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overig

164.269

Vakantiegeld en -dagen
Overige

Uitsplitsing

Vooruitontvangen termijnen

8.759.677

Andere baten

5.086.917

Subsidies (niet OCW en Gemeente)

60.927
9.492.417

AB

1.148.565

4.817.808

Gemeentelijke onderwijssubsidies

273.317
8.486.360

1.040.531

337.710

Overlopende passiva

2.4.10.4

Overige subsidies OCW

130.785
9.300.705

154.019

113.253

10.250

10.250

164.269

123.503

Overige baten

466

427

898.154

786.440

9.346.534

7.836.669

11.051.855

9.654.992
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LA

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: uitkeringen
Personeelslasten

2013

2012

65.533.077

64.379.143

3.738.820

3.065.737

367.557

395.978

68.904.340

67.048.902

51.960.079

51.535.399

5.536.280

5.432.636

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en -salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

4.1.1.3

Pensioenpremies
Lonen en salarissen

8.036.717

7.411.108

65.533.077

64.379.143

669.436

358.614
1.693.418

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

1.696.949

4.1.2.3

Overig

1.372.435

1.013.705

3.738.820

3.065.737

Overige personele lasten
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Personeelsbezetting (personeelslasten)
Per 1 oktober was bij de Willibrord Stichting (*) het volgende aantal fte in dienst:

2013

2012

82,32

85,11

Onderwijzend personeel

658,60

665,06

Onderwijsondersteunend personeel

238,10

245,06

Directie

Studenten/vervangers
Totaal

34,90

11,84

1013,92

1.007,07

(*) Inclusief personeel van de Utrechtse School.

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland.

Honorering Raad van Toezicht en College van Bestuur
(personeelslasten)
Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders

Naam orgaan
of instelling
waar functie
wordt bekleed

Aard van

Belastbare

Werkgeversdeel

Datum aanvang

Datum einde

vaste en

van voorzieningen

dienstverband

dienstverband

variabele

ten behoeve van

in het boekjaar

in het boekjaar

dienst

onkosten-

beloningen betaal

(indien van

(indien van

verband

toepassing)

(in fte)

Functie(s)

de functie

Naam

Beloning

vergoeding

baar op termijn

toepassing)

Willibrord Stichting bestuurder

top functie

J.H. Bootsma

123.014,74

6.000,00

23.102,64

8/1/2012

Willibrord Stichting bestuurder

top functie

M.T.C. Blom

138.717,12

6.000,00

25.886,88

10/1/2006

Willibrord Stichting bestuurder

top functie

E. Vos

30.708,50

1.373,30

5.287,82

4/18/2013

Willibrord Stichting voorz. RVT

toezichthouder

J.J.M. Helgers

Willibrord Stichting vicevoorzitter

toezichthouder

M. Dijkstra
6.280

4/1/2010

Willibrord Stichting lid auditcom.

toezichthouder

B.W.H. Heijs

5.731

10/1/2008

Willibrord Stichting lid auditcom.

toezichthouder

A. Geurtsen

5.731

8/1/2009

Willibrord Stichting lid RVT

toezichthouder

E. KalthoffSeferiadis

4.610

12/1/2009

Willibrord Stichting lid RVT

toezichthouder

S. Menéndez

4.610

8/1/2009

Willibrord Stichting lid RVT

toezichthouder

C.C.M. Vendrik *

0

8/1/2010

lid auditcom.

7.500

* De heer Vendrik ziet af van beloning. De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord Stichting en de Stichting PCOU.

9/1/2011

Omvang

1
1
7/31/2013

0,8
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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 2013 de volgende
nevenfuncties vervuld:
pp Bestuurslid van de Vrienden van het Utrechts
Archief, onbezoldigd.
pp Lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs
van het CITO. Het vacatiegeld wordt
overgemaakt aan Stichting PCOU/de
Willibrord Stichting.
pp Lid Stuurgroep Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek. Het vacatiegeld
wordt overgemaakt aan Stichting PCOU/de
Willibrord Stichting.
De heer Bootsma heeft in 2013 de volgende
nevenfuncties vervuld:
pp Lid Raad van Toezicht scholengroep De
Onderwijsspecialisten / De Radar-ABS,
gevestigd in Arnhem, bezoldigd.
pp DGA van BMAC Holding B.V. gevestigd in
Ede, onbezoldigd.

Raad van Toezicht
In 2013 zijn aan de Raad van Toezicht bedragen
uitbetaald als vermeld in het overzicht op pagina
71. De kosten worden verdeeld tussen de
Willibrord Stichting en de Stichting PCOU.
Het normenkader rondom de “Wet Normering
bezoldiging Topfunctionarissen Publieke
en Semipublieke Sector” (hierna: WNT) is
bekrachtigd in het Besluit van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 26 februari 2014, nr. 2014-0000
106049 en de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De
Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit
normenkader nog niet formeel aangenomen
door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van
de jaarrekening is in lijn met de mededeling
van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014,
gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18
februari 2014, de aanpassingswet WNT wel als
onderdeel van het normenkader gehanteerd.
Ten aanzien van interim-functionarissen die
geen topfunctie vervullen, is gebruikgemaakt
van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de
Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake
de volledige openbaarmaking van deze
interim-niet-topfunctionarissen. Op basis van
de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief
de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit
van de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 20140000 142706) kán en hoeft Willibrord/PCOU
niet volledig te voldoen aan de verplichting
voor openbaarmaking van deze interim-niettopfunctionarissen zoals voorgeschreven
in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief
verwerking Aanpassingswet).
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31-12-2013
4.2
4.2.2

Materiële vaste activa
Afschrijvingen

4.3

31-12-2012

Afschrijvingen

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3

Onderhoud

4.3.4

-

Honorarium onderzoek jaarrekening

2.610.771

2.718.773

4.4.1.2

Honorarium andere controleopdrachten

8.143

4.4.1.4

Honorarium andere niet-controledienst

34.654

-

Accountantslasten

91.971

96.222

381.457

354.139

-190.749

-11.170

activa en effecten

162.724

374.255

Rentelasten

-31.838

-34.501

321.593

682.724

1.496.583

3.314.644
38.088

5

400.307

5.1

Rentebaten

Energie en water

1.278.908

1.015.643

5.3

Waardeverandering financiële vaste activa

4.3.5

Schoonmaakkosten

1.723.994

1.778.713

4.3.6

Heffingen

57.969

80.959

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

546.174

449.012

4.3.8

Overig

187.714

221.717

5.759.701

7.299.083

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

1.981.562

2.004.294

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

5.455.205

5.448.865

4.4.4

Overig
Overige lasten

96.222

4.4.1.1

28.521

4.4

49.174

2.718.773

439.838

Huisvestingslasten

31-12-2012

2.610.771

Huisvestingslasten

4.3.1

31-12-2013
Uitsplitsing

4.163.073

3.823.185

11.599.840

11.276.344

Financiële baten en lasten

en belegingen
5.4
5.5

Overige opbrengsten financiële vaste

Financiële baten en lasten
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3.6 Overige verbonden partijen
Eigen vermogen
Juridische

Statutaire

Naam

vorm 2013

zetel

Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Stichting

Utrecht

Code

Resultaat 2013

Art. 2:403 BW

activiteiten

EUR

EUR

Ja/Nee

4

6.728.766

259.950

nee

3.7 Niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen

lijke kosten. Voor dit huurcontract is een
bankgarantie afgegeven van € 81.722,46.

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
€ 358.000 aan contracten binnen dit contract
voor de Willibrord Stichting afgesloten.

In 2013 bedroegen de kosten € 232.696 voor
de huur en € 91.284 voor de servicelasten.

Huur Kaap Hoorndreef
Per 1 juli 2010 is er een nieuw huurcontract
afgesloten voor het gebouw aan de Kaap
Hoorndreef waar het bestuursbureau gevestigd
is. Dit huurcontract loopt tot 1 juli 2019. De
kosten bedragen vanaf 1 juli 2010 € 224.051
inclusief btw, dit is exclusief de servicekosten
ad € 80.698 inclusief btw. De servicekosten
worden ieder jaar aangepast aan de werke

31-12-2013

Leasevoertuigen
De Willibrord Stichting heeft vier contracten voor
leaseauto’s afgesloten. Op jaarbasis bedroeg
het totaalbedrag van deze contracten in 2012
€ 36.901. De contracten lopen tot:
pp 4 juni 2014;
pp 28 april 2015;
pp 22 januari 2016;
pp 22 oktober 2016.
Schoonmaakcontracten
Voor de schoolgebouwen en het gebouw
van het bestuursbureau zijn (per gebouw)
schoonmaakcontracten afgesloten. Op jaarbasis
bedroeg het totaalbedrag van deze contracten
in 2013 circa € 1.600.000. De looptijd van deze
contracten varieert.

Vordering Ministerie van OCW
Per 31 december heeft de Willibrord Stichting
een vordering op het ministerie van OCW ter
grootte van € 4.631.516 (7,5% van de personele
bekostiging) wegens financiering van vakantieuitkeringen 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. Om
deze reden is de vordering als niet in de balans
opgenomen verplichting gepresenteerd.
Gerrit Rietveld College
In 2013 is begonnen met nieuwbouw van
het Gerrit Rietveld College. Het gebouw zal
naar verwachting in september 2014 worden
opgeleverd. De huidige investeringen in het
pand zullen dan een restwaarde hebben
van € 685.000. Bij het in gebruik nemen van
het nieuwe pand zullen deze geen waarde
meer hebben en daarom moeten worden
afgeschreven.
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Liefland College
Het Liefland College is in 2010 opgegaan in het
Globe College. Het voormalige schoolgebouw
is eind 2012 bewoond in het kader van antikraak. In december 2013 is het gebouw officieel
overgedragen aan de gemeente. In de akte van
verklaring buitengebruikstelling is opgenomen
dat de gemeente een claim uit achterstallig
onderhoud aan de Willibrord Stichting oplegt ad
€ 1.100.000. De Willibrord Stichting betwist deze
claim, omdat bij overdracht van het gebouw
in 2006 door de gemeente aan de Willibrord
Stichting al sprake was van achterstallig
onderhoud. Daarnaast heeft de Willibrord
Stichting uit eigen middelen geïnvesteerd in
een Open Leercentrum. De boekwaarde van
deze investering bedraagt eind 2013 € 305.000.
De Willibrord Stichting heeft voor een nader te
bepalen bedrag een vordering ingediend bij de
gemeente.
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3.8 Verantwoording doelsubsidies

G2-A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
Ontvangen

School

Brin

Titel beschikking

Beschikkingsnr.

Datum

Christelijk Gymnasium

16PA

Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010

BEK-09/132066U

28-01-10

Amadeus Lyceum

00RO

Uitvoering projectplan innovatie-impuls

309182-1

20-12-10

onderwijs 2012

Totale Te verrekenen

Bedrag van

t/m

Lasten in

kosten per

ultimo

Doorlopend/

de toewijzing

verslagjaar

verslagjaar

31-12-2013

verslagjaar

aflopend

36.214

36.214

1.000

35.214

A

10.000

10.000

10.000

-

A
3.632

Niftarlake College

03OY

Zij-instromers

Brief 1/104/23234

04-10-11

2.180

-

2.180

-2.180

A

Globe College

18AN

Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO BVO-07/93753 U

29-08-07

100.000

100.000

-

100.000

A

Kranenburgschool

01EK

Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2012

486675-1

07-11-12

12.250

12.250

12.250

12.250

-

A

Broeckland College

23VD

PRAKT.LEREN 13 PL3V

490054-1

07-12-12

4.177

4.177

4.000

4.000

177

A

PRAKT.LEREN 12 PL2V

404279-2

04-11-13

4.924

5.073

-150

4.923

-

A

St-Gregorius College

01KF

Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010

BEK-09/132061U

28-01-10

21.904

21.904

1.000

20.904

A

Willibrord Stichting

40094 Meesterdocent voor het stedelijk VMBO

OND/ODB-

19-12-08

1.343.680

1.343.680

- Nuovo

08/155366

102.562

598.590

122.293,72

633.942,72

A

-478.485

- Utrechtse School

-95.400

- Wellant College

-87.120

Cumulatieve doorstortingen naar deelnemende
niet-Willibrord-scholen

-661.005

Saldo per 31-12-2013

84.086
211.288,22

238.200,28
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3.8 Verantwoording doelsubsidies

G2-B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Saldo nog te
Ontvangen

Totale

besteden

Bedrag van

Saldo per

t/m

Lasten in

kosten per

ultimo

Doorlopend/

de toewijzing

01-01-2013

verslagjaar

verslagjaar

31-12-2013

verslagjaar

aflopend

10.000

6.368

6.368

3.632

D

School

Brin

Titel beschikking

Beschikkingsnr

Datum

Amadeus Lyceum

00RO

Uitvoering projectplan innovatie-

309289-1

20-12-10

10.000

309436-1

20-12-10

3.800

Zij-instroom 13 ZI3V

547133-1

26-06-13

20.000

Zij-instroom 2012

483196-1

27-09-12

38.000

Oosterlicht College 17GM

Zij-instroom 13 ZI3V

563548-1

26-06-13

20.000

Niftarlake College

03OY

Zij-instroom 13 ZI3V

563522-1

26-06-13

20.000

Globe College

18AN

Regionale aanpak VSV 2012-2015

OND/ODB-

09-10-12

3.000.000

impuls onderwijs 2013
Uitvoering projectplan innovatie-

-

D

impuls onderwijs 2014
20.000
38.000

615.000

2.123

17.877

D

38.000

2.123

-

38.000

D

20.000

-

20.000

D

20.000

D

20.000

-

2.000.000

-

D

-2.000.000

-

D

2012/52646 U
- doorstorting naar Utrechtse School

OND/ODB-

09-10-12

2012/52646 U
653.000,00

108.000,00

8.491,28

8.491,28

99.508,72
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3.9 Gemeentelijke onderwijssubsidies
Nog te
Saldo nog te
Beschikking
Omschrijving

ontvangen

Saldo nog te

Totaalbedrag

ontvangen

Ontvangen in

per 31-12-

besteden

Besteed in

besteden per

Nog te

beschikking

per 1-1-2013

2013

2013

per 1-1-2013

2013

31-12-2013

16.250

6.250

10.000

14.583

Kenmerk

datum

Combinatiefunctionaris Cultuur 2011-2012

11.107346/9274

12/20/2011

25.000

Combinatiefunctionaris Cultuur 2012-2013

2012-457-1103

12/17/2012

25.000

Brede School VO 2012 Cultuurdagen

2012-457-1113

11/27/2012

40.000

Brede School Activiteiten in het VO 2012

2012-457-763

2/20/2012

33.232

Brede School 2012 Sport- en naschoolse

2012-457-1211

11/30/2012

2013-457-1104

3/22/2013
37.470

37.470

37.470

2013-459-11

12/9/2013

35.417

35.417

10.417

Brede School Activiteiten in het VO 2011

11.024243/8213

1/14/2011

76.957

Brede School Activiteiten in het VO 2012

2012-457-763

2/20/2012

83.146

Leefbaarheidsbudget

1026006581

1/27/2011

Leefbaarheidsbudget

2013

Brede School 2012 Sport- en naschoolse

2012-457-1116

12/3/2012

Combinatiefunctionaris Cultuur 2012-2013

2012-457-1034

4/19/2012

25.000

Buurtinitiatieven – moederbijeenkomst

2013-457-1061

6/24/2013

3.376

Buurtinitiatieven

2013

6.480

6.480

6.480

Brede School VO 2013

2013-457-1117

3/8/2013

115.178

115.178

115.178

Combinatiefunctionaris Cultuur 2013-2014

2013-459-11

12/9/2013

35.417

35.417

10.417

AMADEUS LYCEUM - 120

activiteiten
Brede School VO 2013 inclusief naschoolse

2.083
14.583

1.040
8.308

8.308

8.220

activiteiten
Combinatiefunctionaris Cultuur 2013-2014

2.083

1.040

25.611

25.611

8.220

8.120

25.000

GERRIT RIETVELD COLLEGE - 130
-50.252
20.786

6.000

-50.252
83.146

83.146

580

5.780

activiteiten

20.786
5.780

21.788

580
5.780

8.291
6.250

6.250

8.291
3.376

3.376

25.000
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Nog te
Saldo nog te
Beschikking
Omschrijving

Kenmerk

datum

Brede School Activiteiten in het VO 2012

2012-457-763

2/20/2012

Brede School Extra Activiteiten 2012 Sport en

2012-457-1072

11/17/2012

2012-457-1222

12/4/2012

ontvangen

Saldo nog te

Nog te

Totaalbedrag

ontvangen

Ontvangen in

per 31-12-

besteden

Besteed in

besteden per

beschikking

per 1-1-2013

2013

2013

per 1-1-2013

2013

31-12-2013

78.427

19.607

GLOBE COLLEGE - 160

School
Brede School 2012 Na- en Buitenschoolse
activiteiten

19.607

11.382

197

197

9.192

2.492

2.492
571

Aanvalsplan VMBO

11.024243/8213

1/14/2011

190.000

571

Combinatiefunctionaris Cultuur 2009-2011

10.108122/8508

12/16/2010

103.013

340

Combinatiefunctionaris Sport 2012

2012-457-905

2/17/2012

45.000

11.250

Schoolcontactfunctionaris 2010-2012

10.055741/7649

7/19/2010

300.000

100.000

Brede School VO 2013

2013-457-1073

3/8/2013

87.773

Brede School Activiteiten in het VO 2012

2012-457-763

2/20/2012

33.232

Combinatiefunctionaris Cultuur 2012

2012-457-1077

11/16/2012

40.000

Combinatiefunctionaris Cultuur 2013

2013-457-1391

3/8/2013

23.334

23.334

23.334

Brede School VO 2013

2013-457-1068

2/14/2013

37.470

37.470

37.470

2012-457-814

12/18/2012

179.243

179.243

170.281

8.962

103.860

103.860

1.721.526

370.002

670.475

36.969

273.708

457.132

11.250

18.750

340
17.415

1.335

100.000
87.773

87.773

KRANENBURG PRAKTIJKONDERWIJS - 170
8.308

8.308
3.944

3.944

WILLIBRORD STICHTING ALGEMEEN - 100
Taalcurriculum 2012-2013
TOTAAL

154.019
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Enkelvoudige jaarrekening
4.1
Enkelvoudige balans
Willibrord Stichting
per 31 december
2013

4.2
Enkelvoudige staat
van baten en lasten
Willibrord Stichting
over 2013

4.3
Aansluiting enkel
voudig vermogen
en resultaat met
geconsolideerd
vermogen en
resultaat
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4.1 Enkelvoudige balans Willibrord Stichting per 31 december 2013
1

Activa

31-12-2013

31-12-2012

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

24.944.066

1.3

Financiële vaste activa

3.016.705

Totaal vaste activa

24.379.230
3.178.052
27.960.771

27.557.282

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

4.223.240

3.072.506

1.7

Liquide middelen

9.797.417

3.888.888

2

Totaal vlottende activa

14.020.657

6.961.394

Totaal activa

41.981.428

34.518.676

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden
Totaal passiva

17.104.741

10.697.378

4.748.229

4.470.494

871.392

915.095

19.257.066

18.435.709
41.981.428

34.518.676
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	4.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten
Willibrord Stichting over 2013
2013
3
3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

2012

82.750.624

79.320.189

78.011.466

1.417.893

1.327.916

1.835.572

11.051.855

Totaal baten
4

Begroot 2013

Baten

7.548.397
95.220.371

7.480.370
88.196.502

87.327.408

Lasten

4.1

Personeelslasten

68.904.340

68.707.873

67.048.902

4.2

Afschrijvingen

2.610.771

2.574.946

2.718.773

4.3

Huisvestingslasten

5.759.701

5.511.917

5.437.786

4.4

Overige lasten

11.566.963

11.035.976

11.276.344

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

88.841.774

87.830.712

86.481.805

6.378.597

365.790

845.603

28.766

157.752

315.503

6.407.363

523.542

1.161.106

Financiële baten en lasten
Resultaat
Totaal resultaat
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	4.3 Aansluiting enkelvoudig vermogen en resultaat met
geconsolideerd vermogen en resultaat
Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd vermogen
enkelvoudig vermogen Willibrord Stichting
enkelvoudig vermogen Stichting Steunfonds C.V.O.

31-12-2013
17.104.741
6.728.766

enkelvoudig resultaat Willibrord Stichting
enkelvoudig resultaat Stichting Steunfonds C.V.O.
geconsolideerd resultaat Willibrord Stichting

6.468.816
23.833.507

geconsolideerd vermogen Willibrord Stchting
Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd resultaat

31-12-2012
10.697.378
17.166.194

2013

2012

6.407.363

1.161.106

259.950

680.546
6.667.313

1.841.652
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Overige gegevens
5.1
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5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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5.2 Statutaire verklaring inzake
resultaatbestemming
Het positieve geconsolideerde resultaat van het
verslagjaar van € 6.667.313 wordt toegevoegd
aan het eigen vermogen van de Stichting:
Toevoeging algemene reserve
Onttrekking bestemmingsreserve (publiek)
Toevoeging bestemmingsreserve (privaat)
Toevoeging per saldo

5.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen
gebeurtenissen voorgedaan met een
significante invloed op het resultaat en het
vermogen van de stichting.

€ 3.326.559
€-67.998
€ 3.408.752
€ 6.667.313
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	5.4.1 Enkelvoudige balans Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet
Onderwijs te Utrecht per 31 december 2013

31-12-2013
1

31-12-2012

Activa
Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

297.114

297.114

4.650.488

4.594.859

Totaal vaste activa

4.947.602

4.891.973

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

40.722

36.080

5.446.100

5.256.194

Totaal vlottende activa
Totaal activa
2

5.486.821

5.292.274

10.434.423

10.184.247

Passiva

2.1

Eigen vermogen

6.728.766

6.468.816

2.4

Kortlopende schulden

3.705.658

3.715.431

Totaal passiva

10.434.423

10.184.247
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5.4.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting
Steunfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs te Utrecht
over 2013
Begroot
2013
3
3.5

Overige baten

0

Totaal baten
4

2012

0
0

2.174.622
0

2.174.622

Lasten

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten
Totaal lasten

0

0

32.878

27

1.861.297
0

32.878

27

1.861.297

-32.878

-27

313.325

Resultaat

292.827

172.000

367.221

Totaal resultaat

259.950

171.973

680.546

Saldo baten en lasten
5

2013

Baten

Financiële baten en lasten

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

