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1. Bestuursverslag
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1.1 Inleiding

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

de scholen van de Willibrord Stichting opnieuw belangrijke stappen gezet in de verbetering van de

kwaliteit van het onderwijs. Volgens de jaarlijkse opbrengstenkaart van de Inspectie van het Onderwijs

is het aantal zwakke afdelingen gedaald van zeven naar vijf van de 29 afdelingen. Op de meeste

scholen zijn de examenresultaten verbeterd. Teleurstellend is dan ook de daling van de resultaten

van een aantal vwo-afdelingen van brede scholengemeenschappen. Hieraan ligt een complexe

problematiek ten grondslag die we steeds beter in beeld krijgen.

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

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

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

en professionalisering op alle niveaus spelen hierbij een sleutelrol. 

Dit alles tegen de achtergrond van verslechterende financiële condities en aangescherpte

kwaliteitseisen. Op Stichtingsniveau hebben we in 2012 betere financiële resultaten behaald dan in

2011. Dat dit is gelukt, is mede te danken aan de bijdrage die scholen hebben geleverd - in veel

gevallen via pijnlijke ingrepen in de schoolorganisatie - aan dit resultaat. 

Voor de Willibrord Stichting was 2012 ook om andere redenen een bewogen jaar. 

Er vond een bestuurswisseling plaats: André de Jong trad per 1 april af als bestuursvoorzitter en

werd Directeur-Generaal primair en voortgezet onderwijs op het Ministerie van OCW. Hij werd als

voorzitter opgevolgd door Marja Blom, die al lid was van het College van Bestuur. Op 1 augustus

is Henkjan Bootsma in dienst getreden als lid van het College van Bestuur. 

Op deze plek willen we alle medewerkers van de Willibrord Stichting bedanken voor hun inzet. 

Zij zijn er in geslaagd om ondanks verslechterende randvoorwaarden, verbeteringen in het onderwijs

te realiseren. Ook en misschien zelfs juíst op scholen waar de resultaten nog achterbleven, zijn

immense inspanningen gepleegd die de basis leggen voor duurzame verbetering. 

We danken alle medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor

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

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

Marja Blom

Henkjan Bootsma

29 juni 2013



1.2 De kwaliteit van het onderwijs

Inleiding - kwaliteitszorg en opbrengsten

In 2012 is de onderwijskwaliteit van het overgrote deel van de scholen voldoende volgens de

jaarlijkse opbrengstenkaart (Tabel 1, pagina 5), van de Inspectie. Het aantal onvoldoendes op de

jaarlijkse opbrengstenkaart van de Inspectie is van zeven naar vijf gedaald. 

Als we dieper in de resultaten kijken (Grafiek 1 t/m 15, pagina 7-8-9) kunnen we iets meer zeggen

over de trends in de opbrengsten. 

In 2012 is in de scholen opnieuw hoog ingezet op verbetering van het kwaliteitsbeleid en dat is op

vrijwel alle afdelingen beloond met een stijging van de slaagpercentages ten opzichte van 2011.

Opvallend zijn de verschillen tussen de slaagpercentages op de vwo-afdelingen. Sommige hebben

hun resultaten - ondanks de landelijke daling - op een zelfde niveau weten te houden of zelfs

verbeterd, op enkele scholen is het slaagpercentage op het vwo scherp gedaald1.  

Ook wat betreft de verschillen tussen het schoolexamen en het centraal examen zien we - opnieuw

met uitzondering van een aantal vwo-afdelingen - een beter resultaat dan in 2011. 

Het gemiddelde cijfer voor de centrale examens laat eenzelfde trend zien. 

Over de oorzaken van de tegenvallende resultaten op een aantal vwo-afdelingen kunnen we het

volgende zeggen. Volgens de Inspectie van het Onderwijs2 hangen verschillen tussen scholen in

examencijfers samen met een viertal kenmerken:

• Leerlingkenmerken. 

• Schoolsamenstelling. (Citaat Inspectie: 'In het vmbo zijn de leerlingprestaties hoger bij een zo

breed mogelijke school, terwijl in het havo en vwo de prestaties hoger zijn bij een zo smal

 mogelijke school. Hier kunnen selectie-effecten en aannamebeleid een rol spelen'.)

• Onderwijskwaliteit.

• Beleid van een school. (Met name beleid rond aanname, op-/afstroom en zittenblijven.)

Scholen hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van beleid en de kwaliteit van 

het primaire proces. Daarin valt ook nu nog vooruitgang te boeken. 

Ook vanuit het bestuur kan nog beter, dieper en systematischer gemonitord worden op de kwaliteit

van het onderwijs. We hebben ervaren dat dit in het VO lastiger dan in het PO omdat er over de hele

schoolloopbaan minder methode-onafhankelijke toetsen voorhanden zijn. Toch hebben we in het

afgelopen jaar grote vorderingen gemaakt in het opsporen van de factoren die ertoe doen en met

inzet van middelen uit de prestatiebox en externe begeleiding een aantal scholen kunnen

ondersteunen bij het kwaliteitsbeleid. 

Daarnaast lijken er voor de tegenvallende resultaten op een aantal vwo-afdelingen inderdaad

oorzaken aan te wijzen die behalve met tekortkomingen in het primaire proces, samenhangen met

4 W I L L I B R O R D  S T I C H T I N G  J A A R V E R S L A G  2 012

1 Volgens de Inspectie is de oorzaak van de landelijke daling van de slaagpercentages vooral gelegen in de strengere   
zak-slaagregeling, al dragen de iets lagere cijfers voor het schoolexamen er ook aan bij (p.192 Onderwijsverslag 2011/2012).
2 Onderwijsverslag 2011/2012.



leerlingkenmerken en met selectie en determinatie, zowel van PO naar VO als binnen het VO. 

Uit onderzoek is gebleken dat bij de normen die tot voor kort in Utrecht werden gehanteerd voor de

overstap van PO naar VO, de lat voor toelating tot havo en vwo lager heeft gelegen dan elders in het

land. Dat kan geleid hebben tot te rooskleurige determinatie die door een aantal scholen ook tijdens

de schoolloopbaan van de leerlingen niet is gecorrigeerd. Dat de omvang van de vwo-afdeling

bepalend is voor de aantrekkelijkheid en daarmee de continuïteit van brede scholengemeenschappen,

zou voor scholen een prikkel kunnen zijn geweest om leerlingen ‘het voordeel van de twijfel’ te

geven. In 2013 gaan we verder met het onderzoeken van deze en andere hypothesen die een

verklaring kunnen bieden voor achterblijvende prestaties en daarmee een handvat bieden om tot

verbeteringen te komen. De lat komt intussen wéér een stuk hoger te liggen omdat de slaag-

zakregeling voor 2013 verder is aangescherpt. We zijn ons ervan bewust dat met name de scholen

die in het verleden de leerlingen kansen hebben willen geven en naar de hoogst mogelijke afdeling

hebben bevorderd, het meeste risico lopen. 

De Universiteit van Utrecht zal ons in 2013 begeleiden bij een stadsbreed project waarbij behalve

data op schoolniveau ook data over schoolloopbanen van leerlingen zullen worden geanalyseerd,

zodat we op tijd kunnen bijsturen en de risico’s beter dan voorheen kunnen beheersen. 

Opbrengsten 

Opbrengstenoordeel en kwaliteitsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen is het jaarlijkse

opbrengstenoordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Dit oordeel is gebaseerd op het rendement

van de onderbouw en de bovenbouw, het gemiddeld cijfer van het centraal examen en het verschil

tussen het gemiddeld cijfer voor het schoolexamen en het gemiddeld cijfer voor het centraal

examen. Het oordeel is onvoldoende als meer dan één indicator onvoldoende is. Het opbrengsten -

oordeel 2013 is gebaseerd op de jaren 2010, 2011 en 2012. 
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Tabel 1: Opbrengstenoordeel 2013 van de Inspectie van het Onderwijs 
over de resultaten 2010 - 2012

vmbo-b vmbo-k vmbo-tl havo vwo

Amadeus Lyceum voldoende voldoende onvoldoende

Sint Gregorius College voldoende voldoende onvoldoende

Sint Bonifatiuscollege voldoende voldoende

Niftarlake College voldoende voldoende onvoldoende

Gerrit Rietveld College onvoldoende voldoende voldoende

Christelijk Gymnasium voldoende

Oosterlicht College 
Nieuwegein voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

Oosterlicht College Vianen voldoende voldoende voldoende 

Globe College voldoende onvoldoende voldoende

Broeckland College voldoende voldoende voldoende



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 een kwaliteitsonderzoek uit. Als er geen tekortkomingen gesignaleerd worden, krijgt de

betreffende afdeling een basisarrangement. 

Op 31 mei 2012 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

kwaliteitsonderzoeken op de scholen. Tabel 2 geeft een overzicht van de kwaliteitsonderzoeken die

in 2012 op de scholen zijn uitgevoerd.
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Tabel 2: Overzicht kwaliteitsonderzoeken 2011 Inspectie van het Onderwijs 

Naam van de school

Amadeus Lyceum
Afdeling vwo

Oosterlicht College Vianen
Afdeling vmbo-k

Oosterlicht College Vianen
Afdeling vmbo-tl

Gerrit Rietveld College
Afdeling vmbo-tl

Oosterlicht College 
Nieuwegein, Afdeling vwo

Globe College
Afdeling vmbo-k

Sint Gregorius College
Afdeling vwo

Datum

9 okt. 2012

23 okt. 2012

25 okt. 2012

6 nov. 2012

8 nov. 2012

13 nov. 2012

15 nov. 2012

Onderzoek

Kwaliteitsonderzoek

Onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering

Onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsonderzoek 

Onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering

Onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsonderzoek

Onderzoek

Kwaliteit van het onderwijs: zwak.
De opbrengsten zijn gemeten over de
 afgelopen drie jaar onvoldoende. 
De Inspectie heeft het onderwijsproces als
voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg is
voldoende systematisch en planmatig.

Kwaliteit van het onderwijs: voldoende.

Kwaliteit van het onderwijs: voldoende.

Kwaliteit van het onderwijs: zwak. 
De opbrengsten zijn gemeten over de
 afgelopen drie jaar onvoldoende. 
De Inspectie heeft het onderwijsproces als
voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg is
voldoende systematisch en planmatig.

Kwaliteit van het onderwijs: voldoende.

Kwaliteit van het onderwijs: zwak.
De opbrengsten zijn gemeten over de 
afgelopen drie jaar onvoldoende. 
De Inspectie heeft het onderwijsproces als
voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg is
voldoende systematisch en planmatig.

Kwaliteit van het onderwijs: zwak. 
De opbrengsten zijn gemeten over de 
afgelopen drie jaar onvoldoende. 
De Inspectie heeft het onderwijsproces als
voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg is
onvoldoende systematisch en planmatig.



Onderwijsresultaten per school

Examenresultaten: slaagpercentage 

Onderstaande grafieken geven de slaagpercentages in de jaren 2010, 2011 en 2012 weer. 

De cijfers van de scholen kunnen worden vergeleken met het gemiddelde van alle Willibrord-scholen

en de landelijke resultaten.

Grafiek 1: Slaagpercentage vmbo-b Grafiek 2: Slaagpercentage vmbo-k

Grafiek 3: Slaagpercentage vmbo-tl Grafiek 4: Slaagpercentage havo

Grafiek 5: Slaagpercentage vwo
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Examenresultaten: gemiddeld cijfer CE 

Onderstaande grafieken geven de gemiddelde cijfers voor het eindexamen in de jaren 2010, 2011

en 2012 weer. De cijfers van de scholen kunnen worden vergeleken met het gemiddelde van alle

Willibrord-scholen en het landelijk gemiddelde.

Grafiek 6: Cijfer CE vmbo-b Grafiek 7: Cijfer CE vmbo-k

Grafiek 8: Cijfer CE vmbo-tl Grafiek 9: Cijfer CE havo

Grafiek 10: Cijfer CE vwo
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Examenresultaten: verschil tussen het cijfer van het schoolexamen en het centraal examen

Onderstaande grafieken geven het verschil weer tussen het cijfer voor het schoolexamen (SE) en het

cijfer voor het centraal examen (CE) in de jaren 2010, 2011 en 2012. Het verschil tussen het SE en

het CE is één van de indicatoren waarop de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse

opbrengstenoordeel baseert. De Inspectie beoordeelt het verschil tussen de beide cijfers als volgt: 

• ‘Gering verschil’ als het SE-cijfer maximaal een half punt is dan het CE-cijfer.

• ‘Groot verschil’ als het SE-cijfer meer dan een half punt hoger is dan het CE-cijfer.

• ‘Zeer groot verschil’ als het SE-cijfer meer dan een heel punt hoger is dan het CE-cijfer.

De cijfers van de scholen kunnen worden vergeleken met het gemiddelde cijfer van alle Willibrord-

scholen en het landelijk gemiddelde. 

Grafiek 11: Verschil SE-CE vmbo-b Grafiek 12: Verschil SE-CE vmbo-k

Grafiek 13: Verschil SE-CE vmbo-tl Grafiek 14: Verschil SE-CE havo

Grafiek 15: Verschil SE-CE  vwo
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Identiteit, een brede benadering

In het voorjaar van 2012 vond de jaarlijkse identiteitsconferentie plaats, georganiseerd door de werkgroep

identiteit van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) en de Willibrord Stichting. 

Cok Bakker (universitair hoofddocent/bijzonder hoogleraar en als adviseur betrokken bij identiteitsprojecten

en -vraagstukken in het onderwijs) introduceerde het thema van de middag: het spreken over identiteit kan

vaag zijn, maar het is te belangrijk om het daarom maar te laten. Hieronder een beknopte weergave van zijn

inleidende woorden: 

'Ogenschijnlijk hebben we bij het spreken over identiteit met tegenstellingen te maken. Zo leven we niet meer

in een verzuilde samenleving, maar is het onderwijs nog steeds georganiseerd volgens dit model. De ontkerke-

 lijking gaat enorm snel, maar we spreken nog wel over christelijke scholen. Het besef dat identiteit een alles-

 doordringende dimensie is, maakt het noodzakelijk om ons hier grondig op te beraden. Daarbij hebben we te

maken met de smalle en de brede identiteit van de school. Onder smalle identiteit verstaan we de keuzes die

een school maakt in het kader van haar levensbeschouwelijke identiteit: aan welke vieringen geven we op welke

wijze gestalte, welke methode godsdienst of levensbeschouwing wordt er gekozen, et cetera? Onder brede iden-

titeit verstaan we alle dimensies samen: levensbeschouwelijk, pedagogisch, onderwijskundig en organisatorisch.' 

Het pleidooi van Cok Bakker is om in het gesprek over identiteit uit te gaan van de brede identiteit. Het gevaar

bestaat namelijk dat we onze blik versmallen wanneer we slechts kijken naar de methode godsdienst of naar

de wijze waarop een dagopening of viering gestalte krijgt. Hanteren wij de brede opvatting van identiteit, dan

realiseren we ons dat iedere school een identiteit heeft, ongeacht de wijze waarop de smalle identiteit gestalte

krijgt. Het gesprek hierover levert een bewustwordingsproces op, waar je als school beter van kan worden.

Je realiseert je als het ware wat voor school je bent en wat voor school je wilt worden. 

De traditie van een jaarlijkse conferentie is meer dan een eenmalige reflectie op een thema. De identiteit van

de scholen van PCOU en Willibrord wordt iedere dag vormgegeven door alle mensen die betrokken zijn bij de

scholen. Tijdens de conferentie werd een oproep gedaan aan de aanwezige scholen om mee te doen aan een

pilotproject. De pilot is bedoeld om de betekenis en waarde te onderzoeken van een structureel identiteits-

beraad op een school. De overtuiging die hieraan ten grondslag ligt, is dat de identiteit van een school vraagt

om een structurele bezinning op de vraag: waarom doen we de dingen zoals we ze doen? 

Cok Bakker begeleidt samen met Erik van Kerkhoff (docent levensbeschouwing) de deelnemende scholen, het

Gerrit Rietveld College (Willibrord) en de Taalschool Het Mozaïek (PCOU). De ervaringen met de pilot worden

door de werkgroep identiteit met het bestuur geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt nagedacht over

het organiseren van een structureel identiteitsberaad op scholen. 

Een andere activiteit van de werkgroep is het verzorgen van een passend activiteitenaanbod voor schoolleiders

en leraren. Zo is er een inspirerend programma in filmtheater ’t Hoogt, bestaande uit films met een aan onder-

wijs gerelateerd thema. In een ontspannen sfeer is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan

over het thema van de film en de eigen onderwijspraktijk. 

Voor schoolleiders wordt bovendien periodiek een lunchbijeenkomst georganiseerd. Dit zogenaamde ‘broodje

moraal’ is een informele bijeenkomst waarbij de deelnemers een lunch geserveerd krijgen door de leerlingen

van de Rafaëlschool en in gesprek gaan over vragen en thema’s die raken aan het vorm geven van de identi-

teit van de eigen school. 

Met bovenstaande activiteiten is voor de komende jaren een richting gekozen. Het thema identiteit vraagt om

een structurele en fundamentele bezinning op de onderwijspraktijk. De identiteit van een school wordt iedere

dag weer duidelijk uit de wijze waarop mensen op een school met elkaar omgaan. De werkgroep identiteit

ziet het als haar taak om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren waarbij bezinning op deze praktijk

mogelijk wordt en we elkaar kunnen inspireren. Daarbij biedt onze rijke protestantse en katholieke traditie

een schat aan inspirerende verhalen om ons aan te spiegelen. 



Schoolspecifieke ontwikkelingen en activiteiten

n Amadeus Lyceum

Het managementteam van de school heeft in juni 2012, vanuit de hoofdstructuur van het

schoolplan 2011-2015, het jaarplan 2011-2012 geëvalueerd en op basis van de opbrengsten

daarvan het jaarplan 2012-2013 opgesteld en in werking gesteld. Aandachtsgebieden in 2012 en

verdere jaren zijn onder meer de kwaliteit en borging van toetsen, de doorstroomregeling, vergroten

van didactische vaardigheden van docenten en het verbeteren van de examenresultaten. 

Op 9 oktober 2012 vond op de afdeling vwo een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie plaats. 

De Inspectie beoordeelde de kwaliteit van het onderwijs als zwak. Het oordeel is vooral gebaseerd

op de prestaties van de leerlingen over de afgelopen drie jaar. Het onderwijsproces is ondanks enkele

tekortkomingen van voldoende kwaliteit; de school werkt volgens de Inspectie in haar kwaliteitszorg

systematisch en planmatig. Het opbrengstenoordeel van de Inspectie in het voorjaar 2013 (gebaseerd

op resultaten behaald in 2010, 2011 en 2012) is voor het vmbo-t en het havo voldoende, voor het

vwo onvoldoende. 

Het aantal aanmeldingen voor nieuwe leerlingen was zodanig dat op basis van de zogenaamde

POVO-procedure een loting heeft plaatsgehad.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

Het Amadeus Lyceum draagt voor de komende vier jaar opnieuw het keurmerk Cultuurprofielschool.

De visitatiecommissie was onder de indruk van ‘de kracht, gedegenheid, voortvarendheid en

volledigheid van de visie van de school en de uitwerking daarvan’. Het Amadeus Lyceum is het

keurmerk meer dan waard, klonk het eindoordeel.

Leerlingen uit vwo-3 namen op 13 april deel aan de Bèta-excellentiedag in het Universiteitsmuseum

in Utrecht. Na een rondleiding in het gebouw voerden de leerlingen in het kennislab proeven en

metingen uit op het gebied van nanotechnologie en atomen. 

Tijdens de banenmarkt van de Hogeschool Utrecht behaalde Charlotte van Crugten (derdejaars

student Engels) de derde prijs bij de uitreiking van de Archimedes Onderwijs Talentprijs 2012.

Charlotte organiseerde voor het Amadeus Lyceum de jaarlijkse inspiratiemarkt, bedoeld om vmbo-tl-

leerlingen en tweede fase-leerlingen te ondersteunen in hun oriëntatie op beroepen en

vervolgopleidingen. De jury was vooral erg te spreken over de rol die Charlotte de leerlingen gaf in

de voorbereiding van de markt. 

Leerlingen uit vwo-3 volgden in het kader van hun profielkeuze een workshop van studenten van de

TU Delft. Alle studies van de TU werden doorgenomen en daarna werden de leerlingen aan het werk

gezet: ze ontwierpen een ondergronds winkelcentrum.

De capaciteit en inrichting van het ICT-netwerk voldeed niet meer geheel aan de behoeften. Aan een

oplossing is hard gewerkt. Voor de korte termijn om verbeteringen voor iedereen te creëren. Voor de

lange termijn wordt het complete netwerk vernieuwd. In de komende jaren moet dat een structurele

verbetering opleveren.
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Tevredenheidsonderzoek

In mei 2012 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen. Zowel onder leerlingen als onder ouders

was de tevredenheid hoger dan in 2011. Leerlingen gaven de school een 6,8 (tegen een ruime 6 het

voorgaande jaar) en ouders een 7,2 (tegen een 6,9 in 2011). 

Samenwerking in de omgeving

Burgemeester Wolfsen reikte op 16 januari het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit

aan de werkgroep Vleuterweide. Winkeliers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en diverse

buurtvoorzieningen waaronder het Amadeus lyceum werken al ruim een jaar samen aan een

schoon, veilig en aantrekkelijk winkel- en woongebied. De partners tekenden gelijk een convenant

tot verdere samenwerking. 

Bijzondere gebeurtenissen

• In december bezocht staatssecretaris Sander Dekker van OCW met een kleine delegatie het

 Amadeus Lyceum. Thema van het werkbezoek was ‘opbrengstgericht werken’: hoe haalt de

school het beste uit de leerlingen en welke rol hebben toetsen daarin? Ook was er een

 inhoudelijk gesprek. Hopelijk heeft de delegatie genoeg inspiratie opgedaan om goede keuzes 

te maken voor het onderwijsbeleid. 

• Ondanks het ontmoedigingsbeleid dat het Amadeus Lyceum voert op roken, is een rook -

overkapping geplaatst naast het schoolplein. Dit gebeurde door de gemeente in samenspraak

met de school en buurtbewoners, om de rokers ‘in het zicht’ van de school te houden in plaats

van op het parkeerterrein. Roken in de school en op het schoolplein is namelijk niet toegestaan.

Leerlingen uit de leerjaren 1 en 2 mogen het schoolplein niet af en dus ook geen gebruik maken

van de overkapping. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het beheer en het onderhoud.
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n Kranenburg

De belangrijkste gebeurtenis in 2012 was het inrichten en in gebruik nemen van de nieuwbouw. 

Het nieuwe gebouw is in oktober 2012 in gebruik genomen en daar genieten leerlingen en team

dagelijks van; in dit gebouw kunnen ze op een evenwichtige manier het onderwijs vorm geven. 

Er zijn uitdagende leerwerkplekken en de lokalen zijn uitgerust met smartboards en goed werkende

ICT-middelen. Er is licht, ruimte en overzicht. De omstandigheden om tot een goed didactisch en

pedagogisch klimaat te komen zijn ruim aanwezig. Het meetingpoint 'Graag Gedaan' waar

leerlingen hun maatschappelijke stage kunnen uitvoeren en in een levensechte situatie kunnen

oefenen met (arbeids)competenties, is ook verhuisd naar het nieuwe gebouw.

Onderwijsvernieuwingen

De drie thema’s voor de schoolontwikkeling zijn 'opbrengstgericht werken', 'passend onderwijs' en

de 'vormgeving van praktijkonderwijs onder veranderende omstandigheden', zoals een economische

crisis en veranderingen in het MBO. 

Directie en team scholen zich in opbrengstgericht werken. Door deze scholing komen vragen met

betrekking tot onze missie en visie vanuit een ander perspectief dan voorheen onder de aandacht. 

In het verleden hebben we veel geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat, terwijl nu scherper

gedefinieerd moet worden wat voor onze doelgroep leerlingen passende opbrengsten zijn. De school

heeft in 2012 een verandering in de organisatie voorbereid, die per schooljaar 2013-1014 zal ingaan,

met als doel om de leerlingen beter toe te rusten op hun toekomst en om het voor de mentoren en

docenten beter mogelijk te maken om het ontwikkelingsproces van hun leerlingen te monitoren. 

De ondertitel van het schoolplan 2012-2016 is: ‘Van leerlingen ‘volgen’ naar ‘opbrengstgericht

werken’. Voor rekenen en taal hebben we nieuw lesmateriaal aangeschaft, waarmee systematisch

gewerkt kan worden aan het behalen van het streefniveau voor praktijkschoolleerlingen (1F). 

De school is bovendien gestart met het afnemen van IVIO-toetsen, zodat de opbrengsten beter in

kaart kunnen worden gebracht.

Passend onderwijs

De begeleidingsstructuur die nodig is om leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden, is

aangescherpt. In termen van het samenwerkingsverband VO werken we aan ‘de basis op orde’,

zodat we alleen extra steun hoeven te geven waar dat echt nodig is en we minder hoeven te

verwijzen naar speciaal onderwijs. De Kranenburg werkt samen met ketenpartners zoals Leerplicht,

Jeugdgezondheids-dienst GG&GD, Schoolmaatschappelijk Werk, het Nederlands Jeugd Instituut en

het Samen werkingsverband. Voor de doelgroep is de inbreng van MEE een verrijking.

De school ging uit van een dalend leerlingenaantal door meer uitstroom dan instroom. Verrassend

was het aantal zij-instromers uit vmbo, Internationale Schakelklassen (IS) en scholen voor speciaal

onderwijs cluster 3 of 4. Daardoor was er een lichte stijging in het leerlingenaantal.

Tevredenheid

Om de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers te meten, maakt de Kranenburg

gebruik van het zelfevaluatie-instrument voor praktijkonderwijs ProZo. ProZo werkt met een

vierpuntsschaal. 

De leerlingtevredenheid is gestegen van 2.81 in 2011 naar 3.09 in 2012. In Vensters voor

Verantwoording wordt de score vertaald naar een 7.1. Verbeterpunten waren onder andere de
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aankleding van het gebouw. Met het betrekken van de nieuwbouw is hier een grote verbetering 

in gekomen.

De score voor oudertevredenheid was zowel in 2011 als in 2012 3.2. In Vensters voor Verantwoording

wordt de score vertaald naar een 7.6. 

De score voor tevredenheid bij docenten gaat van 3.14 in 2011 naar 3.08 in 2012. 

Er zijn veel veranderingen die uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden. In 2012 is het taakbeleid

geactualiseerd.

Samenwerking en bijzondere projecten

Kranenburg is een ‘brede school’ en maakt deel uit van de gemeentelijke werkgroep. In 2012 zijn

combinatiefunctionarissen voor onze school actief. Zij doen dit ook voor Pouwer (praktijkonderwijs)

en het Trajectum College (vmbo). Hun bijdrage resulteert in een zichtbare toename van activiteiten,

vooral op cultureel gebied: excursies, observaties in de stad Utrecht, theatervoorstellingen en inzet

van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht bij de officiële opening van de school.

Daarnaast verbindt het deze drie scholen op een positieve manier aan elkaar.

Voor de officiële opening van de school hebben onze leerlingen onder leiding van onze

leerwerkmeester ‘beeldende vorming’ kunstwerken gemaakt, die in een Kunstroute door de school

te bezichtigen zijn. Een aantal kunstwerken is gebaseerd op bestaande kunstwerken, maar

uitgevoerd in een eigen interpretatie. Op deze manier leren jongeren naar kunst kijken en het te

waarderen.

Veiligheid

Schoolklimaat en veiligheid zijn belangrijke aspecten in het kader van tevredenheid. In Vensters 

voor Verantwoording is de waardering van leerlingen op dit onderdeel 7.0 en van ouders 7.3. 

Het uitgangspunt voor onze werkwijze is ‘de basis op orde’. Dat betekent enerzijds duidelijke

afspraken, schoolregels en protocollen, anderzijds een uitdagend onderwijsaanbod, een goede

organisatie, respectvolle communicatie en omgang met elkaar (zacht op de persoon, hard op de

boodschap). Samengevat: werken aan een positief en veilig schoolklimaat. 

n Sint Gregorius College

Het Sint Gregorius College heeft in 2012 stappen gezet om te komen tot een integraal kwaliteitsbeleid.

Belangrijke pijlers zijn: de inzet van RTTI (een manier om vier cognitieve niveaus van leren te

onderscheiden) waardoor de determinatie van leerlingen beter onderbouwd wordt, planmatig

analyseren van gegevens en het structureel werken aan verbetering van de kwaliteit door middel 

van het project ‘Werken aan kwaliteit’. 

Enkele personele wisselingen binnen het managementteam (MT) hebben gezorgd voor een dynamiek

die het wenselijk maakt dat rollen en taken opnieuw tegen het licht worden gehouden. In het kader

van ‘Werken aan kwaliteit’ werkt het MT aan een goede structuur, waarbij de keuze voor een meer

directe relatie tussen MT en het primaire proces leidt tot meer lesbezoeken en gesprekken.

Opbrengsten

De resultaten in 2012 voor het vwo vielen, in tegenstelling tot vmbo en havo, tegen. Naar aanleiding

van een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie (eind 2012) op de afdeling vwo gaat de school

inzetten op aanvullende verbeteringen. Uit data-analyses blijkt dat de determinatie in de onderbouw
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verbeterd moet worden. De inzet van RTTI én de nieuwe overgangsnormen, waarin ook de

verscherping van de eindexameneisen is vertaald, moeten hieraan bijdragen. 

Alle leerlingen TTO (tweetalig onderwijs) in klas 5 zijn geslaagd voor het laatste examen van het

International Baccalaureate B HL (at higher level). In de toekomst zullen de leerlingen TTO en

waarschijnlijk ook de vwo-leerlingen, hun studie afronden met het Cambridge Proficiency

Certificate. De school heeft moeten besluiten om het tweetalig onderwijs af te bouwen: de geringe

belangstelling maakt - zeker in tijden van financiële krapte en noodzakelijke bezuinigingen - 

de extra investering niet meer haalbaar.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

Het klassikale onderwijs, de rode draad in het onderwijsconcept, wordt regelmatig doorbroken door

projecten. In een bijzondere projectweek met de naam GeenSchool zijn de leerlingen van vwo-5 aan

het denken gezet over hun intrinsieke motivatie en hun toekomstperspectief. Aan iedere leerling is

daartoe in samenwerking met StudentDocent een coach buiten de school toegewezen, terwijl op

school diverse workshops leerlingen uitdaagden uit het gebruikelijke denkpatroon te treden. 

Niet alleen voor leerlingen, ook voor docenten was deze projectweek een gedurfde en inspirerende

ervaring. In vwo-6 zijn de leerlingen in het kader van de Rectors League van de Universiteit Utrecht

geïnformeerd over het onderwijs op een universiteit middels een aantal colleges op school door

universitaire docenten. 

De vaksecties zijn - na de algemene scholing over taal en rekenen - aan het werk gegaan om binnen

hun curriculum aspecten van taal en rekenen in te bedden. Voor rekenen wordt daarbij gebruik

gemaakt van rekenkaartjes met bijbehorende rekendidactiek. Omdat leesbevordering een effectieve

bijdrage levert aan de taalontwikkeling, is hierop stevig ingezet. De interactie met de Bibliotheek

Utrecht en de stimulerende rol van de mediatheek in de school dragen daaraan bij. De pilot, die als

doel heeft de taalvaardigheid van vwo-3-leerlingen fundamenteel te vergroten (in samenwerking

met het Leidsche Rijn College), komt tot afronding en moet leiden tot een effectieve taaldidactiek en

een hoger taalniveau van de toekomstige vwo-leerlingen.

Op een studiemiddag in september is het project ‘Werken aan kwaliteit’ middels een film waarin de

onderwijssituatie werd belicht, geïntroduceerd. In dit kader worden drie groepen van tien docenten

en een drietal coaches geschoold in opbrengstgericht werken binnen de vakles. Onderdeel van dit

traject zijn lesobservaties door Eduniek met nabespreking. Ook de coaches zijn hierbij van betekenis.

Het door het docententeam vastgestelde lesobservatieformulier, waarin de voor ons onderwijsconcept

belangrijke elementen zijn verwoord, is hierbij leidend. We werken toe naar een per afdeling meer

samenhangend onderwijs- en pedagogisch concept. 

Besteding middelen ‘Regeling prestatiebox’

Deze gelden zijn ingezet op het RTTI-scholingsproces én om het project ‘Werken aan kwaliteit’ deels

te financieren.

Tevredenheid

In 2012 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden. De ouders geven de school gemiddeld

een 7,2. In alle derde klassen zijn leerlingenquêtes afgenomen: de leerlingen geven de school

gemiddeld een 6,7. 
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Samenwerking in de omgeving

Het Sint Gregorius College werkt samen met instanties op het gebied van cultuur, zoals de

Stadsschouwburg Utrecht, het multicultureel centrum RASA, het Utrechts Centrum voor de Kunsten

en de toneelgroep DOX. De maatschappelijke stage brengt leerlingen in contact met onder andere

zorginstellingen, culturele instellingen en festivalorganisaties. Leerlingen ervaren deze maatschappelijke

stage meestal als zinvol en leuk. Het stedelijke samenwerkingsverband Maatschap+ maakt het

mogelijk dat er een goede afstemming is tussen scholen en stageplaatsen in Utrecht en biedt een

platform voor uitwisseling van good practice.

De school is opleidingsschool van het COLUU (Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit

Utrecht). In dat kader lopen er jaarlijks zo’n vier studenten stage. Daarnaast zijn er diverse stagiaires

van andere opleidingen, waarvan sommigen oud-leerling.

Verder heeft de school uitwisselingsprogramma’s voor leerlingen met scholen in Duitsland, Italië 

en Tsjechië. 

Bijzonderheden

De jaarlijkse Gregoriusshow mocht weer op veel belangstelling rekenen. Ruim 200 leerlingen én

docenten zorgden in januari twee avonden voor een wervelend en kleurrijk programma in de Grote

Zaal van de Stadsschouwburg. 

De presentatie van de profielwerkstukken, ook bedoeld om leerlingen uit de voorexamenklassen te

inspireren, is een avondvullend programma waar ouders de resultaten van hun kinderen zien.

Alle vmbo-leerlingen bezoeken diverse mbo-scholen en lopen stage in een bedrijf of werkplaats,

zodat zij samen met hun decaan bewust keuzes voor hun toekomst maken. Aan de hand van

diverse opdrachten in het kader van het sectorwerkstuk reflecteren zij op deze bezoeken en

ervaringen.

Sinds 2012 is er een Gay-Straight Alliance op school, waarin leerlingen, docenten en schoolleiding

activiteiten in gang zetten met het doel vanuit discussie over (seksuele) diversiteit het onderling

respect te vergroten. Op de National Coming Out Day en op Paarse Vrijdag vonden die activiteiten

plaats.

n Sint Bonifatiuscollege

In 2012 is er verder gewerkt aan het motto: ‘Iedere les moet er toe doen'. Het Sint Bonifatiuscollege

blijft bij zijn ambitie ‘het verhogen van kwaliteit van ons onderwijs’, waarvan het resultaat moet 

zijn dat: 

• niet alleen de cijfers naar de maatstaven van de Inspectie voldoende zijn, maar dat zowel

 docenten als leerlingen de lessen als efficiënt ervaren;

• uit leerlingenenquêtes grotere tevredenheid blijkt (> 6.5 gemiddeld); 

• leerlingen bij de les blijven (letterlijk en figuurlijk);

• docenten en leerlingen samenhang ervaren in de activiteiten. 

Voor de schoolleiding is veel tijd gaan zitten in het maken van voorstellen om met minder financiën

zoveel mogelijk dezelfde kwaliteit te kunnen blijven leveren. Tegelijkertijd zijn er daardoor ook veel

vruchtbare gesprekken gevoerd met diverse mensen, die bijzondere activiteiten organiseren of extra

kwaliteit leveren aan de school. Uiteindelijk hebben we met elkaar een aantal pijnlijke maatregelen

getroffen (onder andere verlaging van de opslagfactor, afschaffen van een aantal activiteiten) en
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doet iedereen zijn/haar uiterste best om de leerlingen en de lessen niet de dupe te laten worden 

van de bezuinigingen. 

Wat de opbrengsten betreft: die gaan gestaag omhoog. De zorgen die er bij een tweetal vakken zijn

over de resultaten, zijn met de betreffende secties besproken. Er wordt gewerkt aan analyse van de

cijfers en - gebaseerd op de uitkomsten daarvan - aan een verbeterplan. 

Prestatiebox

Onze school scoort op de kernvakken op basis van de indicatoren in de prestatiemonitor, op een

onderdeel van het vak wiskunde na, voldoende. Er vindt onderzoek plaats naar wat gedaan kan

worden om alle cijfers op niveau te brengen.

Voldoende leerlingen kiezen voor bèta-profielen en de examencijfers geven geen reden tot zorg.

De school wil zich in de komende jaren, die gekenmerkt dreigen te gaan worden door

bezuinigingsmaatregelen, sterk blijven maken voor haar extra aanbod. Dit past binnen de

prestatiebox omdat daarmee recht gedaan wordt aan de verschillen tussen leerlingen en de

bevordering van excellentie. Dus blijft de school geld uitgeven aan een zo breed mogelijk aanbod

van vakken, waaronder muziek en filosofie, kiest het bij de talen voor verdieping door EPC (een

aanvullend programma voor Engels 'English Proficiency Class') en nu ook het Delf-certificaat (Frans).

Ook wordt het aanbod op gebied van identiteit, muziek en cultuur in stand gehouden. 

Op HRM-gebied zal de school in 2013 een grote stap zetten door nascholing en ontwikkeling 

van personeel nadrukkelijker te stimuleren. Mogelijk zullen prestatieboxmiddelen hiervoor

ingezet worden.

Vernieuwingen en projecten

• De ‘proeftuin 2-havo’, waarmee we vorig jaar zijn gestart, is in gewijzigde, beperkte vorm

 voortgezet, waardoor één van de klassen met meerdere mentoren werkt. 

• Ook het zogenaamde ‘maatjessysteem’ is voortgezet. Steeds meer collega’s bezoeken elkaars

 lessen. Dit leidt tot het kritisch bezien van lessen, samenwerking tussen de vakken en effec-

tievere lessen. Door gebruik te maken van een - in overleg met elkaar opgesteld - lesobservatie-

formulier wordt steeds duidelijker wat onze leerdoelen zijn.

• Alle gymnasiumklassen hebben nu per jaarlaag een project en excursie, speciaal gericht op 

het gymnasium. 

• Een grote groep docenten volgt een traject Human Dynamics, waarmee zij niet alleen bewust

worden van hun eigen verschillende werkwijzen maar ook van de verschillen in leerstijlen 

van de leerlingen. 

Tevredenheid

De leerlingen van de derde klas geven de school gemiddeld een 6,6, iets hoger dan in 2011. 

De school krijgt van de ouders opnieuw een 7,3. Opvallend is de hoge score op sfeer en veiligheid.

Over de mentoren in het vwo is de tevredenheid van de leerlingen enigszins teleurstellend. Met de

ouders worden plannen gemaakt voor een grotere ouderbetrokkenheid bij het Sint Bonifatiuscollege.

Samenwerking 

• Het Sint Bonifatiuscollege helpt jaarlijks de Rafaëlschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs bij

het organiseren van het carnavalsfeest. 
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• Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen met de overburen: het Diaconessenziekenhuis,

waar leerlingen vanuit de bètavakken op de werkvloer praktijklessen krijgen. 

• In de eigen omgeving is er een steeds intensievere, vruchtbare samenwerking in het Veiligheids-

overleg tussen scholen, wijkagenten, de gemeente, de GG&GD en de buurtwinkels.

Bijzonderheden

Met de aanstelling van de schoolopleider is het traject ‘opleiden in de school’ dit jaar verder

uitgebouwd. Ook dit jaar worden zo’n 20 jonge docenten begeleid (soms een week, soms een heel

jaar lang) door ervaren collega’s. Het Sint Bonifatiuscollege mag zich sinds medio 2012

opleidingsschool noemen. 

De school bestond in 2012 90 jaar. In de week na de herfstvakantie is ruim aandacht besteed aan 

dit 18e lustrum. Dat gebeurde onder andere met een enorm schoolfeest voor alle leerlingen, in het

eigen gebouw. Op verschillende plaatsen was er muziek en werd er gedanst en plezier gemaakt,

nadat er daarvoor ‘Boni’s got talent’ show gehouden was; alle feesten uiteraard zonder

alcoholgebruik, zoals dat intussen al heel wat jaren de praktijk is. 

Van alle activiteiten sprongen de nachtlessen het meest in het oog. Veel ouders en docenten 

hebben in de avond en aan het begin van de nacht lesgegeven in zeer uiteenlopende onderwerpen.

Voor iedereen een bijzondere en leerzame ervaring, die de ouderparticipatie een grote stap 

dichterbij heeft gebracht. 
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n Niftarlake College

Bij de start van 2012 had het Niftarlake College te kampen met een relatief hoog ziekteverzuim 

en (deels) achterblijvende onderwijsresultaten. Deze onderwerpen stonden dit jaar dan ook hoog 

op de agenda. Het doel was het ziekteverzuim terug te dringen naar acceptabele normen, de

onderwijsresultaten op niveau te krijgen en het pedagogisch-didactisch klimaat te verbeteren. 

Wat betreft het ziekteverzuim is er onderzoek gedaan door een externe deskundige, heeft de

schoolleiding een training gevolgd in het voeren van ziekteverzuimgesprekken, is er beleid s -

afstemming geweest met de bedrijfsarts en is er  in de voortgangs- en evaluatiegesprekken

structureel verhoogde aandacht besteed aan het verzuim. Dit heeft geresulteerd in daling van het

ziekteverzuim tot onder het landelijk gemiddelde. Het Niftarlake College behoorde eind 2012

tot de scholen met het laagste ziekteverzuimpercentage binnen de Stichting.

Om de onderwijsresultaten op niveau te krijgen en het pedagogisch-didactisch klimaat te verbeteren,

is het in 2011 ingezette professionaliseringtraject in 2012 verder uitgebouwd. Eduniek heeft in het

voorjaar van 2012 het managementteam getraind op het gebied van aansturing van docenten op

pedagogisch en didactisch gebied en in het najaar van 2012 zijn de opleiders in de school en de

docenten havo en vwo bovenbouw intensief begeleid. Dit heeft geleid tot een beter toegerust

managementteam en een verbetering van competenties op docentniveau.

Opbrengsten

De resultaten op het vmbo-tl en het havo liggen op het landelijk gemiddelde, terwijl in het vwo de

resultaten achterblijven. De indicator gemiddeld examencijfer CE uit het waarderingskader van de

Inspectie van het Onderwijs was voor zowel het vmbo-tl als het havo voldoende, voor het vwo

onvoldoende. De indicator verschil SE-CE gaf het zelfde beeld. Dit betekent een substantiële

verbetering op deze indicator voor het vmbo-tl. De indicatoren rendement onderbouw en

rendement bovenbouw waren in 2012 in alle afdelingen voldoende (op het landelijk gemiddelde).

Het slagingspercentage was voor respectievelijk vmbo-tl, havo en vwo 97%, 82% en 80%. 

Op het Niftarlake College heeft, onder leiding van adviseurs van Eduniek, een intensief 

scholings-/professionaliseringstraject plaatsgevonden. In het eerste half jaar is het managementteam

geschoold en zijn instrumenten met betrekking tot lesobservaties en feedbackgesprekken ontwikkeld.

In de tweede helft van het jaar is een intervisietraject van start gegaan. Hierbij zijn de bovenbouw -

docenten havo en vwo opgedeeld in alfa-, bèta- en gammagroepen. 

In december 2012 is er een tussentijdse evaluatie geweest van de opbrengsten van bovengenoemd

begeleidingstraject. Hieruit bleek dat docenten op deelcompetenties verbeterstappen hebben gezet.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

Op de afdeling vwo is het Technasium - met als kernvakken Onderzoek en Ontwerpen (O&O) en

Communicatie en Cultuur (C&C) - verder uitgebouwd. Het Technasium is inmiddels in het derde

leerjaar. Doel van beide vakken is intellectuele verheffing van de leerlingen (academisering). 

Uit schooleigen evaluaties en uit resultaten van een visitatie door een collega-school bleek dat er

goede resultaten zijn bereikt. In het schooljaar 2012-2013 is ook het havo gestart met een

oriëntatiejaar O&O.
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Tevredenheid 

Het Niftarlake College houdt tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken; in 2012 was dit niet aan de

orde. Voor het onderzoek in 2011 is gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst via het

enquêteprogramma van Van Beekveld en Terpstra. Hieruit kwamen de volgende uitkomsten naar

voren: de leerlingen gaven de school gemiddeld een 6,4; de ouders gaven de school gemiddeld een

6,7. Onder de docenten scoorde de school een 6,7 en onder het onderwijsondersteunend personeel

een 6,4. Mede naar aanleiding van deze resultaten is het begeleidingstraject door Eduniek gestart 

en is de portefeuille leerlingenzorg ondergebracht bij een directielid.

Bijzonderheden

In 2012 zijn diverse projecten georganiseerd in het kader van onder meer burgerschap en cultuur:

• Er is door de sectie Nederlands een poëziewedstrijd georganiseerd, waarbij alle leerlingen een

 gedicht schreven dat betrekking had op een actueel thema. De winnaars werden gehuldigd

 tijdens de Nacht van de Poëzie op 13 januari 2012, waar ook dichter Ingmar Heytze aanwezig

was en voordroeg uit eigen werk.

• Op een drietal dagen in november/december 2012 vond - voor de tweede keer - het Nederlands

Kampioenschap Debatteren plaats in het gebouw van het Niftarlake College. Onze leerlingen

weerden zich kranig, maar mochten zich niet tot de prijswinnaars rekenen.

• In 2012 werden er een tal van prijzen gewonnen door leerlingen van het Niftarlake College:

- Leerlingen uit de onderbouw namen deel aan de Kangoeroewedstrijd, een landelijke

wiskundewedstrijd. 

- Twee leerlingen uit de examenklas van het vwo wonnen de Alfasteunpuntprijs. Dit is een prijs

die de Universiteit Groningen jaarlijks uitlooft voor het beste profielwerkstuk van Nederland. 

- In het kader van het vak O&O wonnen leerlingen uit vwo-2 de Eurekaprijs voor

wetenschapscommunicatie.

- In juni ontvingen leerlingen uit vwo-2 van Rijkswaterstaat een prijs voor de uitwerking van een

duurzaam ontwerp voor een sluiskolk.

- Diverse leerlingen wonnen sportprijzen tijdens de finaledag van Mission Olympic.

Besteding middelen Regeling Prestatiebox

De gelden zijn ingezet voor de ontwikkeling van het personeel, onder meer voor het begeleidingstraject

met Eduniek. Het Niftarlake College is een contract aangegaan met Eduniek om voor een aantal

docenten een ontwikkelingstraject op te zetten. Daarnaast is de school opgenomen in een samen -

werkingsverband van elkaar visiterende scholen. Verder zijn er extra rekenuren geprogrammeerd en

zijn er uren beschikbaar gemaakt binnen de formatie voor senior docenten om beginnende docenten

te begeleiden. Tot slot is er geïnvesteerd in ICT-oplossingen ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs

Het Niftarlake College had in 2012 beschikking over 80% (€ 125.038) van de totale bekostiging van

de regeling Prestatiebox; 20% (€ 31.260) kwam ten gunste van een bovenschoolse voorziening,

waar het Niftarlake College geen aanspraak op heeft gemaakt. 

n Gerrit Rietveld College

De doelen en plannen van het Gerrit Rietveld College voor het jaar 2012 hebben betrekking op

verbetering van de managementkwaliteit, versterking van de financiële positie en versterking van

het onderwijs en de huisvesting.
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Managementkwaliteit en versterking financiële positie

Het managementteam (MT) heeft een profiel ontwikkeld voor de teamleiders en een start gemaakt

met onderwijskundig leiderschap. Daarnaast is het financieel bewustzijn van het MT vergroot. 

De al jaren uiterst zorgelijke financiële situatie van de school is gekanteld naar een situatie waarin

financiële ‘levensvatbaarheid’ in zicht is gekomen. Het kalenderjaar is voor het eerst in zes jaar met

een positief resultaat afgesloten, ondanks zware landelijke bezuinigingen. De directie heeft met

volledig draagvlak van de school en de medezeggenschapsraad een enorme bezuinigingsslag

gemaakt. Daarbij is getracht de uitwerking van de bezuinigingen op de kwaliteit van het onderwijs

zo beperkt mogelijk te houden. Enkele collega’s zijn echter wel hun baan kwijt geraakt en een

enkele medewerker is boventallig geplaatst. Op het gebied van taakbelasting van medewerkers

raken we bovendien een grens.

Onderwijsvernieuwingen

‘Effectief docentgedrag’ is geformuleerd door de docenten zelf en is één van de belangrijkste kaders

voor de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. IJktoetsen zijn in ontwikkeling, aansluitend bij de

doorlopende leerlijnen van de vaksecties. Sectieleiders en afdelingsleiders, die samen de

onderwijswerkgroep vormen, werken aan concrete doelen.

Inspectiebezoek

Begin november heeft de Inspectie onze mavo-afdeling bezocht. Deze afdeling kreeg het oordeel

zwak, maar de Inspectie heeft aangegeven dat de school op de goede koers zit. Het onderwijsproces

is van voldoende kwaliteit en de school werkt in haar kwaliteitszorg systematisch en planmatig. 

De Inspectie is tevens van mening dat het nieuwe schoolgebouw duidelijke en ook noodzakelijke

kansen biedt voor de verbetering van het onderwijs.

Technasium

Het Technasium blijft succesvol en verstevigt de positie van de school. Docenten van het Technasium

die het vak Onderzoek & Ontwerpen verzorgen, worden intensief geschoold. De tweede lichting

Technasium-leerlingen heeft examen gedaan. Zij hebben op indrukwekkende wijze hun meesterproef

afgelegd. De verdieping van deze meesterproef krijgt vervolgens zijn weerslag in het profielwerkstuk.

Taal

Het vak Nieuwsbegrip heeft een vaste plek gekregen in de onderbouw mavo-havo-vwo. Door middel

van kennis van de wereld en actualiteit versterken de leerlingen met deze methode hun taalvaardigheid.

De Brede School Academie Overvecht (BSA) heeft een duidelijke plek gekregen. Een selectie van

talentvolle leerlingen uit leerjaar 1 volgt extra onderwijs in taalvaardigheid en kennis van de wereld.

Het Gerrit Rietveld College heeft een eigen groep talentvolle leerlingen geselecteerd, die via deze

verlengde schooltijdactiviteit meer kans heeft op doorstroom naar havo en vwo. 

Kunst & Cultuur

Naast het leergebied Kunst & Cultuur in de onderbouw van de mavo is voor de gehele onderbouw

mavo-havo-vwo-gymnasium deelname aan de Theater Kunstklas mogelijk. Er zijn dan geen grenzen

tussen de diverse opleidingen. Leerlingen creëren, presenteren en exposeren gezamenlijk. 

Het examenvak muziek laat leerlingen op een steeds hoger niveau presteren.
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Tevredenheid 

De school heeft met betrekking tot diverse onderwerpen klankbordgesprekken met ouders,

leerlingen en medewerkers in het kader van de nieuwbouw, het schoolplan, het imago van de

school, identiteit en veiligheid. De tevredenheidsenquêtes hebben een te lage respons. 

Samenwerking 

Het Gerrit Rietveld College werkt sinds 2011 intensief samen met de gemeente en Mitros in het

kader van de nieuwbouw van de school. Daarnaast vindt er maandelijkse buurtoverleg plaats met

politie, winkeliers en vertegenwoordigers van buurtverenigingen. Daarin wordt aangegeven dat men

tevreden is over de samenwerking met de school. Gezien het accent van de school op kunst en

cultuur is verdere inhoud gegeven aan creatieve partnerschappen in Utrecht.

Veiligheid

Het veiligheidsplan is geëvalueerd en aangepast. Voor de surveillance in en rond school zijn nu de

teams verantwoordelijk in plaats van individuele docenten. Ieder team heeft een gebied geadopteerd

waarvoor het verantwoordelijkheid heeft. De docenten konden deelnemen aan de training

‘confronteren, met behoud van relatie’. Een training die ook alle onderwijs ondersteuners afgelopen

jaar hebben gevolgd.
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n Christelijk Gymnasium 

Terugkijkend op 2012 is het een succesvol jaar geweest voor de school. De resultaten zijn zeer goed,

waarbij speciaal de doorstroomcijfers in de bovenbouw genoemd mogen worden. De doorstroom

van klas drie naar het diploma is maar liefst 90%. De verbouwingsactiviteiten zijn in hun laatste fase:

dit jaar is de gymnastiekzaal gerenoveerd en is een luchtverversingsinstallatie aangebracht in de

kantine.

Onderwijsvernieuwingen/onderwijsprojecten

De ingevoerde matrixstructuur waarbij elke docent lid is van een team en van een sectie, verloopt

nog niet naar wens. Naast de team- en sectiebijeenkomsten zijn er scholingsbijeenkomsten geweest

over ICT en taalbeleid (in samenwerking met Sardes).

Tevredenheid 

In de loop van het schooljaar 2012 is onderzoek gedaan naar leerlingtevredenheid. Dit keer hebben

we gebruik gemaakt van de leerlingenenquête van het LAKS. Het totaaloordeel is zeer positief: een

8,3; het landelijke gemiddelde is 6,9. Verbetering valt te halen bij inspraak, ICT-gebruik en

activerende lessen. 

Samenwerking in de omgeving

Onze school heeft een lange samenwerkingstraditie met de Stichting Het Zelfstandige Gymnasium.

Op dit moment zijn onderwerpen: 

• Het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek waardoor we kunnen benchmarken met alle gymnasia in

 Nederland. 

• Het project sociale klimmers waarbij we samen met gymnasia uit Amsterdam, Den Haag en

 Rotterdam nadenken over het zo goed mogelijk begeleiden van allochtone leerlingen.

• Het ontwikkelen van een gezamenlijk project om te differentiëren voor excellente leerlingen,

onder de naam honours programma gymnasia. 

De school neemt deel aan VO-content om gezamenlijk te zorgen voor de ontwikkeling van 

digitale leermiddelen. De samenwerking met de Brede School Academie Overvecht loopt nog steeds.

Op de school is een afdeling opgericht om leerlingen met mogelijke taalachterstanden te helpen het

gymnasium beter te kunnen volgen. Speciaal voor deze school hebben Cees Klaassen en Berber

Vreugdenhil een onderzoek gedaan naar de stille kracht van het verborgen curriculum op het gymnasium,

die het voor nieuwe Nederlanders moeilijk maakt het gymnasium te volgen. Heropvolgend is er een

publicatie geweest over dit onderzoek in de NRC-Handelsblad.

Bijzondere projecten

Op onze school is er, in samenwerking met theater ’t Hoogt, een filmeducatieproject waarin

leerlingen van de bovenbouw (inmiddels ongeveer 95 leerlingen) met alle aspecten van de cinema in

aanraking komen. Ze leren kijken naar en reflecteren op hoogtepunten uit de film(geschiedenis) en

leren ook een programma te maken. Samen met het Gerrit Rietveld College doen leerlingen een

project ‘School in de Wereld’. Verder is er een actieve leerlingenvereniging die onder leiding van een

aantal docenten allerlei activiteiten organiseert. 

Tenslotte: 2012 was een lustrumjaar en dit is onder het motto ‘115 jaar met Liefde’ uitvoerig gevierd

in de lustrumweek in september 2012.
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n Oosterlicht College

Na een relatief korte en zeer intensieve periode van werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit

was 2012 het jaar van oogsten, het vieren van het succes en vooral ook het borgen van de kwaliteit

in meer brede zin. Naast zeer positieve onderwijskundige resultaten zijn er ook belangrijke

vervolgstappen gezet op het gebied van personeels- en financieel beleid. Met betrekking tot het

personeelsbeleid is de gesprekscyclus met twee gesprekken per medewerker per jaar en de formele

invoering van beoordelingsbeleid (eens per twee jaar) nu volledig op orde. 

Consolidatie van het leerlingenaantal is in 2012 een belangrijk thema geweest. Lopende afspraken

in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen voor Zuid-Utrecht stonden onder voortdurende druk,

waardoor de beoogde regulering van de leerlingenstroom niet goed heeft gewerkt. Voor het

Oosterlicht College heeft dit geen negatieve gevolgen gehad. Wel is de concurrentiepositie opnieuw

een belangrijk onderwerp geworden. 

Vanwege het expireren van het bestaande schoolplan is collectief en met veel betrokkenheid

gewerkt aan het nieuwe schoolplan voor de periode 2012–2016. Dit heeft met de medewerking van

een brede groep (interne en externe) stakeholders tot een ambitieus en tegelijk realistisch nieuw

plan geleid met als motto ‘Borgen en verbeteren'.

Opbrengsten

Er is alle reden tot tevredenheid over de slaagpercentages, die voor alle afdelingen bóven het

landelijk gemiddelde liggen. De examenuitslagen zijn een opsteker voor de teams, na een periode

van intensief en gericht werken aan de hand van de verbeterplannen.

Nu de examenuitslagen en de verschillen SE-CE op orde zijn, is het de uitdaging en de opdracht om

deze kwaliteit de borgen. Wij gaan daarom door met de ingezette verbetermaatregelen en maken

deze integraal onderdeel van onze manier van werken. Gedurende het hele schooljaar monitoren we

leeropbrengsten, verschillen tussen SE en CE, laten wij vaksecties hierop reflecteren en sturen we bij

waar nodig. 

De aangescherpte exameneisen hebben bij ons een relatief kleine rol gespeeld. De ingezette

maatregelen om de kwaliteit van onze schoolexamens te verbeteren, sluiten goed aan bij de

aangescherpte exameneisen, waardoor beide elkaar versterkt hebben. 

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

Binnen het vmbo is internationalisering een wat onbekende activiteit. Toch vinden wij op het

Oosterlicht College dat juist deze leerlingen structureel in contact gebracht moeten worden met de

wereld buiten onze landsgrenzen. In deze groep is veel van wat Europa doet onbekend en de

(negatieve) vooroordelen groot. In ons streven leerlingen voor te bereiden op het leveren van een

betekenisvolle bijdrage aan de samenleving van morgen, een taak van belang. 

We doen dit aan de hand van drie activiteiten waaraan beide vmbo-afdelingen (Vianen en

Nieuwegein) deelnemen:

• Comeniusprojecten (onder andere Spanje, Italië, Bulgarije, Griekenland).

• Uitwisselingen (Bulgarije, Finland als mogelijk nieuwe partner).

• Dagexcursies (Europese Internationale Oriëntatie met bezoeken aan Brussel).

In het kader van differentiatie neemt het Oosterlicht College deel aan een samenwerkingsverband

tussen 28 scholen en het Junior College Utrecht (JCU), een initiatief van de Universiteit Utrecht. 
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Elk jaar selecteren wij een aantal leerlingen die hun bètavakken, wiskunde B, natuurkunde,

scheikunde, biologie en NLT (natuur, Leven en Technologie) op het Junior College mogen doen in

vwo-5 en -6. Toch zijn er leerlingen die voor twee of meer bètavakken meer uitgedaagd zouden

kunnen worden. Daarom is er al een tijd een beweging gaande waarbij de focus meer binnen de

eigen school komt te liggen. Het JCU en de Hogeschool Utrecht hebben, samen met een groot

aantal van de aangesloten scholen, het zogenaamde U-talent-programma opgesteld. Een initiatief

om uitdagender onderwijs op de school zelf aan te bieden aan de 20% leerlingen die méér

aankunnen. Het gaat hierbij alleen om de bètavakken waarbij gevraagd wordt om deel te nemen

aan minimaal twee alternatieve opdrachten voor de periode van een jaar.

Heel belangrijk vinden wij het om in de geest van het JCU-programma een U-talent-community-

gevoel te kweken: dit betekent dat deze leerlingen in elke periode een lunch krijgen, een interessante

lezing of een excursie. Verder worden zij ook in staat gesteld om aan workshops op het Junior

College deel te nemen, die speciaal voor U-talent-leerlingen worden georganiseerd. Daarnaast blijft

ons aanbod gehandhaafd voor getalenteerde leerlingen: op het gebied van talen de Cambridge

leerlijn en op het gebied van economie en M&O het Economium.

Met het oog op de aankomende rekentoets is het volgende gedaan. In de onderbouw stond

rekenen al wat langer op het programma en dat is nu uitgebreid naar de bovenbouw. In de 3e en 4e

klassen van het vmbo (basis en kader) is rekenen als vak op het lesrooster gekomen. Vanuit de vier

rekendomeinen worden de leerlingen goed voorbereid op de rekentoets. Op het vmbo-tl krijgen de

leerlingen per rekendomein maatwerk aangeboden om zo de hiaten in de rekenvaardigheid weg te

werken. In de tweede fase wordt rekenen ook op basis van maatwerk aangeboden.

Besteding middelen Regeling prestatiebox

Ter verbetering van het pedagogische en met name het didactische klimaat hebben adviseurs van

Eduniek een groot aantal lessen bezocht. Tijdens scholingsbijeenkomsten ontvingen teams

verbetertips. Individuele docenten kregen coaching aan de hand van persoonlijke verbeterpunten.

Ook afdelingsleiders zijn getraind in het opbrengstgericht observeren en nabespreken van lessen.

Naast de lesobservaties van Eduniek startten verschillende vormen van collegiale lesobservatie. 

Alle docenten observeren nu lessen van collega’s aan de hand van een in onderling overleg

samengesteld observatieformulier. Er zijn ook interne coaches opgeleid die de individuele coaching

overnemen na het traject met Eduniek.

In alle afdelingen is het RTTI-model geïntroduceerd. Secties analyseren toetsen naar de gewenste

verdeling van reproductievragen, toepassingsvragen en inzichtsvragen.

De inzet van prestatieboxmiddelen, waaraan toegevoegd de inzet van eigen personeel op projectbasis,

heeft geleid tot aantoonbaar betere toetsen die beter discrimineren en goed onderbouwde

determinatie mogelijk hebben gemaakt. De goede examenresultaten, inclusief de verschillen SE - CE,

zijn hierboven al genoemd en zijn mede te danken aan deze projecten.

Tevredenheid 

In maart 2012 is het jaarlijks tevredenheidonderzoek in leerjaar 3 gehouden. Het peilen van de
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mening van derdeklassers en hun ouders is voor ons een belangrijke thermometer in het schooljaar. 

De school is erg blij dat de ouders (respons 60%) over alle onderdelen tevreden zijn (Nieuwegein 6,9

en Vianen 6,3). Bij leerlingen (Nieuwegein 6,1 en Vianen 6,5 ) is een constante factor dat zij zich

heel veilig voelen op het Oosterlicht College. Opvallend is de hoge tevredenheid over onze mentoren.

Binnen het havo/vwo is grotere tevredenheid over de lessen te zien. We werken aan meer afwisseling

in de lessen om hier hoger te scoren. Tot slot wensen leerlingen dat hun mening een grotere rol

krijgt in school. Over dit onderwerp en de uitkomsten gaan we met de leerlingen in gesprek.

Samenwerking in de omgeving

In het schooljaar 2011-2012 is in Vianen gestart met de nieuwe opleiding Consumptief. 

Deze opleiding trekt veel leerlingen dankzij een zeer aantrekkelijk en praktisch aanbod. Vanuit de

stagebedrijven is een stevig netwerk van leerzame contacten opgebouwd en het Oosterlicht-

restaurant is iedere week tot de laatste stoel bezet. Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen op het

eerste examen. In het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) moeten de leerlingen volledig

zelfstandig een restaurant-avond verzorgen.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Zuid-Utrecht

Het Oosterlicht College is formeel voorzitter van dit overlegorgaan. Het jaar 2012 heeft in het teken

gestaan van enige onrust binnen het voortgezet onderwijs in Nieuwegein, vanwege tegenvallende

aanmeldingen bij een van de deelnemende scholen en de gebleken moeite om afspraken over de

regulering van leerlingstromen na te komen. In samenwerking met de gemeente Nieuwegein is hard

gewerkt aan herstel van de afspraken. Bij de aanmelding voor het schooljaar 2013-2014 moet

blijken of dit succesvol is geweest.

Bijzonderheden

• Het jaarlijkse Pestproject stond dit jaar, vanwege tragische gebeurtenissen elders in het land rond

het fenomeen pesten, behoorlijk in de belangstelling. Zowel ouders van onze leerlingen als

 diverse media toonden veel belangstelling voor de theaterproductie, volledig verzorgd door leer-

lingen uit vwo-5, en ondersteund door mentoren, co-mentoren en Peer-mediators (de laatste

twee zijn leerlingen). 

• Bij een collega is de ziekte ALS geconstateerd. Dit heeft geleid tot een actie voor de Stichting

ALS Nederland. De actie ‘ALS jij kan helpen’ was vooral gericht op voorlichting over deze dodelijke

spierziekte. Daarnaast uiteraard bedoeld om geld in te zamelen voor onderzoek. 

De aftrap van de actie vond plaats aan de hand van een mini-documentaire die binnen en 

buiten school veel indruk heeft gemaakt (zie www.vimeo.com/38495981). De actie heeft ruim 

€ 16.000 opgeleverd.

n Globe College

Eind 2011 is een verbeterplan in werking getreden op basis waarvan verschillende interventies

hebben plaatsgevonden:

• Scholing van de afdelingsleiders op onderwijskundig leiderschap.

• Opleiden van schoolcoaches.

• Opfrisdag ideale Globeles.
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• Examentraining voor bovenbouwdocenten.

• Schrijven van teamverbeterplannen.

• Schrijven van verbeterplannen door secties.

• Gebruiken maken van RTTI als middel voor het ontwikkelen van valide toetsen en het verbeteren

van de determinatie.

Opbrengsten

Als gevolg van de gepleegde interventies zijn de examenresultaten in 2012 op alle niveaus en bij 

alle afdelingen significant verbeterd. Het verschil SE - CE ligt voor alle niveaus binnen de marge van

de Inspectie. De CE-cijfers zijn voor alle vakken gestegen. Als deze trend zich doorzet gaat het Globe

College van een verscherpt toezicht naar een basisarrangement in 2013. De gepleegde interventies

zijn uiteraard dit jaar verder uitgebouwd, onder meer:

• Inzetten van de schoolcoaches op het verbeteren van effectief docentgedrag.

• Opleiden van docenten tot RTTI Master.

• Schrijven van groepshandelingsplannen en gebruik ervan in de eerste drie leerjaren.

Onderwijs: Taal, Talent en Toekomst

Bij het afnemen van de Cito-VAS-entreetoets blijkt dat 90% van het beginniveau van onze

basisberoepsgerichte leerlingen voor taal en rekenen onder niveau 1F ligt. Voor de kaderberoeps -

gerichte leerlingen geldt min of meer hetzelfde. Om de leerlingen aan het eind van het 4e leerjaar

op het vereiste 2F niveau te brengen, wordt veel tijd besteed aan taal en rekenen. Voor taal gebeurt

dit bij het vak Nederlands door het aanbieden van Nieuwsbegrip, door het lezen in de klas in

samenwerking met de bibliotheek Utrecht door het aanbieden van moeilijke woorden in iedere les.

Rekenen is als vak opgenomen in de lessentabel en wordt zoveel als mogelijk toegepast in de

zaakvakken. Op dit moment nemen we bij onze 3e en 4e klassen de in de toekomst verplichte

rekentoets af.

In het kader van talentontwikkeling wordt veel tijd besteed aan van een kunst- en cultuur -

programma. De leerlingen bezoeken musea, schouwburg- en filmvoorstellingen, maken zelf films 

en muziek en kunnen meedoen aan allerlei buitenschoolse activiteiten op het gebied van kunst,

cultuur en sport.

Vanaf leerjaar 1 wordt aandacht besteed aan de beroeps- en loopbaanoriëntatie door het schrijven

van teksten voor het Droomboekje, de maatschappelijke stage en het volgen van bliksemstages, het

voeren van sollicitatiegesprekken voor de stages in de bovenbouw en het voorbereiden op de

beroepskeuze.

Prestatieboxmiddelen

De prestatieboxmiddelen zijn ingezet voor de financiering van de interventies van het verbeterplan. 

Tevredenheid leerlingen-ouders

Het Globe College voert regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders en leerlingen.

Onder leerlingen wordt ieder jaar een schriftelijke enquête afgenomen tijdens de mentorles.

Leerlingen zijn tevreden over het onderwijs en de docenten.
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Onder de ouders is het afnemen van een schriftelijke enquête niet altijd mogelijk. Door middel van

ouderavonden gericht op onderwerpen die ouders aandragen, zoals een uitleg over het Nederlandse

schoolsysteem, proberen wij ouders zoveel mogelijk bij school te betrekken en te informeren. Tijdens

zulke avonden vragen wij ouders naar hun tevredenheid over de school. De ouders geven aan

tevreden te zijn en hebben op deze avonden ook de gelegenheid hun eventuele

wensen/verbeterpunten aan te geven.

Bijzonderheden

In februari 2013 is het project Utrechtse Meester Docent afgerond. De meeste docenten hebben zich

geprofessionaliseerd op het gebied van taal, rekenen en burgerschap. Zij hebben hun vorderingen

vastgelegd in een portfolio en zich verantwoord middels een assessment.

Ook dit jaar nemen we deel aan het Going Global project van Edukans; één van onze leerlingen is

net terug van zijn reis als ambassadeur naar Malawi. Samen met de leerlingen van andere scholen

heeft hij kennis kunnen maken met het leven van leeftijdsgenoten die leven onder geheel andere

omstandigheden dan onze kinderen. Op basis van deze ervaringen en gemaakt filmmateriaal 

vertelt hij over zijn belevenissen aan de andere leerlingen van het Globe College. Op school worden

tal van activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor het project.

Al meer dan twee jaar zijn we in overleg met de gemeente Utrecht over de hoogte van de huur en

servicekosten. De hoogte van deze kosten overschrijdt de materiële bekostiging van OCW

ruimschoots, waardoor de bekostiging niet ten goede kan komen aan de kwaliteit van onderwijs. 

Dit zorgt voor de uitzichtloze, moeilijke financiële positie van het Globe College. Desondanks zijn wij

er in geslaagd de kwaliteit van ons onderwijs sterk te verbeteren. Een groot compliment voor het

personeel van het Globe College is op zijn plaats.
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n Broeckland College

Het Broeckland College stond in 2012 voor continuering van goed onderwijs en het handhaven van

de kwaliteit en veiligheid. De onderwijsresultaten van het Broeckland College zijn in 2012 voldoende

tot ruim voldoende. Het slaagpercentage was hoog (94,3%), de gemiddelde cijfers voor het centraal

examen zijn voldoende (6,57). Daarbij is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen

gering (< 0,5). In de leerjaren 1 en 2 zijn extra steun- en mentorlessen in het programma

opgenomen waarbij de basisvaardigheden voor reken en taalvaardigheid aan de orde komen.

Onderwijsprojecten/onderwijsvernieuwingen 

De verschillende sectoren organiseren specifieke projecten in het kader van buitenschools leren. 

De sector Techniek organiseert elke periode leerling-ouder-presentatieavonden, de sector Groen

praktijkleerdagen en de sector Zorg en Welzijn het Florence Nightingale-project in Zetten en

zorgprojectdagen. De sector Economie verzorgt voor haar leerlingen regelmatig gastlessen, gegeven

door externen vanuit hun beroepenveld. De sector Mode & Commercie organiseert onder meer een

excursie naar Couturage in Haarlem. 

Voor alle leerlingen van leerjaar 3 worden kunst- en cultuurdagen georganiseerd, met zang, dans 

en drama in een afwisselend en enerverend programma. Bovenbouwleerlingen doen mee aan de

cultuurverkenningsdag. De biologieleerlingen gaan op excursie naar het Naardermeer, een geheel

stille verkenningstocht door het eerste eigendom van Vereniging Natuurmonumenten.

Tevredenheid 

In de meest recente tevredenheidsonderzoeken krijgt het Broeckland College van de leerlingen

gemiddeld een 7,5 en de ouders waarderen het Broeckland College met een 6,8.

Samenwerking

Het Broeckland College werkt nauw samen met verschillende partijen in de omgeving van de school.

Regulier overleg heeft plaats met de afdeling onderwijs van de gemeente Stichtse Vecht en er is

tweemaal per jaar een vergadering met de wijkcomités uit de omgeving van de school met

onderwerpen als veiligheid en leefbaarheid. Met de Schooladviesraad heeft in 2012 vier maal

overleg plaatsgehad. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de zorgsector, de

bestuurlijke sector, sector sociale voorzieningen, ondernemers en kerkelijke/maatschappelijke sector.

De gespreksonderwerpen betreffen mogelijke samenwerking en thema’s op het gebied van

maatschappij en burgerschap. 

Door de reguliere en maatschappelijke stages, de beroepenbeurs, de door de school georganiseerde

opleidingenmarkt en het bezoek van diverse ROC’s en andere opleidingen, maken de leerlingen

kennis met het bedrijfsleven en de verschillende opleidingsmogelijkheden. De maatschappelijke

stages worden in een scala van bedrijven, instellingen en sectoren verricht: sportverenigingen,

verzorgingshuizen, zorginstellingen, natuurbeheer en monumentenzorg zijn er voorbeelden van.
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Overige activiteiten

Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Voor de periode 2012-2015 is een nieuw convenant voortijdige schoolverlaters afgesloten. 

Hierbij gaat het om een relatief aantal vsv-ers ten opzichte van de leerlingenaantallen in de onder-

en bovenbouw. De normen voor het voorgezet onderwijs zijn: onderbouw 1%, bovenbouw vmbo

4% en bovenbouw havo/vwo 0,5% van het totaal aantal leerlingen. Voor het schooljaar 2011-2012

zijn er geen afspraken over voortijdig schoolverlaten. 

Samenwerking en stedelijke ontwikkelingen 

We werken mee aan de Utrechtse OnderwijsAgenda (UOA), waarin schoolbesturen, ROC’s,

Hogescholen en de Universiteit, gemeente, welzijnsorganisaties en andere instellingen uitvoering

geven aan de speerpunten van het lokale onderwijsbeleid. In 2010 is de Utrechtse OnderwijsAgenda

voor de periode 2010-2014 tot stand gekomen. In 2012 is een tussentijdse rapportage op alle

deelgebieden opgesteld. In de agenda staan tien activiteitengebieden; dit zijn onder meer

talentontwikkeling, taalbeleid, burgerschap en sociale integratie, de overgang van primair naar

voortgezet onderwijs en de overgang van vmbo naar mbo. Voor elk activiteitengebied is er een

stedelijke werkgroep. De Stichting neemt aan het merendeel van de werkgroepen deel. 

Daarnaast neemt de Stichting deel aan het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Utrecht 

en Vechtstreek. Het Oosterlicht College neemt vanwege zijn ligging deel aan het Samenwerkings -

verband Leerlingenzorg Voortgezet Onderwijs (LZVO) voor de regio Zuid-Utrecht. 

Het Samenwerkingsverband biedt scholen, docenten(teams) en leerlingen advies, hulp en

ondersteuning in de vorm van preventieve maatregelen tot zeer specialistische ondersteuning. 

De Utrechtse School 

De Utrechtse School is het OPDC (orthopedagogisch-didactisch centrum) van het Samenwerkings -

verband Voortgezet Onderwijs, waaraan de besturen uit Utrecht en de Vechtstreek deelnemen. 

Er zijn op de Utrechtse School drie afdelingen met elk een eigen uitstroomprofiel: Start it!

(onderbouw, leerjaar 1 en 2), Do it! (bovenbouw leerjaar 3 en 4, praktische route) en Link it!

(bovenbouw leerjaar 3 en 4, theoretische route). De Utrechtse School heeft de opdracht om zoveel

mogelijk leerlingen terug te schakelen naar regulier onderwijs of te laten uitstromen naar

beroepsonderwijs of werk. In het schooljaar 2011-2012 hebben in totaal 137 leerlingen de Utrechtse

School verlaten met een vervolgtraject. Hiervan zijn 103 leerlingen geschakeld naar het regulier

voorgezet onderwijs. Daarnaast heeft de Utrechtse School kortdurende schakelprogramma’s waarbij

de leerlingen terugkeren naar de moederschool. Met de invoering van passend onderwijs vervalt de

landelijke indicatiestelling. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen dan zelf bepalen welke

ondersteuningsarrangementen zij gaan bieden. Voor tussenvoorzieningen zoals het OPDC zijn

inmiddels ook (wettelijke) kaders ontwikkeld waarbinnen scholen en samenwerkingsverbanden

moeten opereren.

Passend Onderwijs

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2012 het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. 

Met de aanname van het wetsvoorstel gaat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 in. 
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Het Samenwerkingsverband (SWV) is al gevorderd met de voorbereidingen op passend onderwijs.

De Minister heeft het voornemen om het SWV per 1 augustus 2013 een experimenteerstatus te

geven. Hierdoor kan het al een jaar voor de officiële invoering de wettelijke taken uitvoeren. In

augustus 2012 zijn de huidige ambulant begeleiders van cluster 3 en 4 en de zorgconsulenten van

het SWV gaan werken in één team, als begeleiders passend onderwijs. Zij begeleiden de scholen in

het versterken van de basis en het bieden van extra ondersteuning. In december 2012 is in Utrecht

en Stichtse Vecht de rechtspersoon van het SWV ingericht en zijn de statuten gepasseerd bij de

notaris. Het bestuur van het SWV STERKVO heeft gekozen voor het bestuur-/directiemodel. 

Per 1 januari 2013 is het nieuwe SWV operationeel en sluiten de deelnemende schoolbesturen zich

formeel aan. In de eerste helft van 2013 richten ze zich vooral op het verder verfijnen en profes -

sionaliseren van de ondersteuning aan kinderen en scholen, zodat het SWV in augustus 2013 klaar is

om de nieuwe wettelijke taken uit te voeren. De inhoudelijke koers is ten opzichte van vorig jaar niet

gewijzigd. Samen met de gemeente en de partners in het jeugddomein is een duidelijke visie op

passend onderwijs ontwikkeld (sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet) en wordt

gebruik gemaakt van een werkmodel om die visie ook te vertalen naar de praktijk.

In augustus 2012 zijn de Utrechtse School en het SWV verhuisd naar een nieuwe (tijdelijke) locatie

aan de Wittenvrouwenkade. 

Internationale School Utrecht

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is gestart met een Internationale School in Utrecht. 

De Utrechtse schoolbesturen SPO Utrecht, NUOVO, PCOU, Willibrord en het Hilversumse

schoolbestuur Alberdingk Thijm werken hierin samen. Met de komst van de Internationale School

worden de aantrekkelijkheid voor internationale bedrijven en de economische waarde van de regio

Utrecht vergroot. De Internationale School biedt basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen van

‘expats’ uit de gehele regio. Het Engelstalige onderwijsprogramma levert een internationaal erkend

diploma op. De Internationale School is gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Notebomenlaan.
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1.3 Het personeelsbeleid

Inleiding

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

komen. Vakbekwame, opbrengstgerichte en gemotiveerde schoolleiders en docenten kunnen het

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

van medewerkers, in het bijzonder docenten. Daarnaast hebben we ons voorbereid op de invoering

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

Verzuimbeleid

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

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

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

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

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

verzuim substantieel doen dalen (zie tabel 1). 

Tabel 3: Verzuimcijfers 2007 - 2012

Jaar % kortdurend % middellang % langdurend % totaal % landelijk totaal

0 - 8 dagen 8 - 43 dagen > 43 dagen

2007 1,0% 0,8% 4,2% 6,0% 5,4%

2008 1,2% 0,6% 3,3% 5,1% 5,5%

2009 1,0% 0,5% 4,5% 6,0% 5,5%

2010 0,9% 0,5% 3,8% 5,2% 5,1%

2011 0,9% 0,5% 3,9% 5,3 % 5,5%

2012 0,8% 0,5% 2,9% 4,2%

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

In Tabel 3 is te zien dat het kortdurende en middellange verzuim al een aantal jaren op hetzelfde

niveau zijn. Het beleid om gesprekken te voeren met medewerkers met frequent, kortdurend

ziekteverzuim, blijkt effect te hebben. Ook het middellange verzuim lijkt hierdoor onder controle te

blijven. Het langdurend verzuim is wezenlijk gedaald, het totale verzuimpercentage eveneens.

Om de ingezette daling in het verzuim voort te zetten, zullen we aandacht blijven besteden aan

preventieve maatregelen. Door het tijdig inzetten van de juiste middelen kan het langdurig verzuim

als gevolg van (vooral) psychische oorzaken beperkt blijven. Daarmee kunnen ook de kosten

beheerst worden.

De leidinggevende heeft de regie zowel in het curatieve als in het preventieve verzuimbeleid. 

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

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

medewerkers zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd, bevlogen en duurzaam te kunnen inzetten, is
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regelmatige feedback op het professionele handelen, het welbevinden en de persoonlijke

ontwikkeling van belang. In Tabel 4 is te zien dat de helft van de medewerkers 45 jaar of ouder is.

Tabel 4: Aantal medewerkers per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie Aantal medewerkers

Tot en met 24 jaar 120

25-34 jaar 334

35-44 jaar 274

45-54 jaar 341

55-64 jaar 384

65 jaar en ouder 5

Totaal 1.458

Eigen risicodrager Regeling Werkhervatting Gedeeltellijk Arbeidsgeschikten

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

Werkhervatting Gedeeltellijk Arbeidsgeschikten). Als eigen risicodrager zijn we vanaf de eerste

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

kosten waar mogelijk kunnen beïnvloeden. Het dragen van eigen risico voor de WGA brengt met

zich mee dat Willibrord tien jaar lang verantwoordelijk is voor de re-integratie van de (ex-)medewerker

en voor de uitkeringskosten nadat de medewerker twee jaar ziek is geweest. 

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

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

succesvolle re-integratie is het grootst in de eerste twee jaar van het ziekteverzuim. Des te kleiner is

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

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

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

om op Stichtingsniveau een actueel beeld te hebben van de bestaande situatie. Vanuit dat beeld zijn

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

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

Professionalisering medewerkers

Gesprekscyclus

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

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

het onderwijs verbeterd kunnen worden. Omdat de nadruk op scholen ligt op opbrengstgericht

werken, ligt het voor de hand om de opbrengsten te bespreken met leraren. Een nieuw element in

het voeren van gesprekken met medewerkers is daarom het bespreken van de resultaten van

leerlingen en van klassen. 

We zijn nog niet zo ver dat elke medewerker consequent aan zijn eigen bekwaamheidsdossier werkt.

Wel is collectief gekozen om deel te nemen aan Registerleraar.nl. Met de registratie bij Registerleraar.nl

geeft de betreffende docent aan blijvend aan zijn professionele ontwikkeling te werken en daarvoor

33W I L L I B R O R D  S T I C H T I N G  J A A R V E R S L A G  2 0 1 2



activiteiten te ontplooien. Gelet op het belang dat de schoolleiders de ontwikkeling van docenten

helpen bevorderen, heeft het bestuur in toenemende mate aandacht voor deze specifieke kwaliteit.

In 2012 is daarom gestart met het gebruik van de NSA-competentie ‘monitor’ als onderdeel van de

gesprekken tussen bestuur en schoolleider. Daarnaast is gekozen voor het bespreken van vier

resultaatgebieden: onderwijsresultaten, financiële resultaten, facilitaire resultaten en HRM beleid.

(N.B. NSA staat voor Nederlandse Schoolleidersacademie.)

Scholing

Scholing heeft in 2011 voornamelijk op schoolniveau plaatsgevonden. Elke school heeft in haar

begroting een bedrag voor (na)scholing opgenomen. Tabel 5 laat de uitputting van het opleidings -

budget per school zien. Het budget is vooral uitgegeven aan individuele scholingstrajecten in 

overleg met leidinggevenden.

Tabel 5: Uitgaven (na)scholing 

Werkelijk bedrag als %van
Scholen Werkelijk 2012 Begroting 2012 het personeelsbudget

Amadeus Lyceum 50.955 94.100 0,98%

Kranenburg 17.225 20.000 1,07%

Sint Gregorius College 34.010 55.000 0,54%

Sint Bonifatiuscollege 44.070 45.000 0,56%

Niftarlake College 56.760 15.000 0,84%

Gerrit Rietveld College 19.746 25.000 0,35%

Christelijk Gymnasium 54.973 50.000 1,12%

Oosterlicht College 147.159 134.000 1,06%

Globe College 41.916 40.000 0,92%

Broeckland College 9.844 20.700 0,21%

Totaal scholen 476.658 500.800 0,77%

Opleiden in de school

Opleiden in de school is het in de praktijk (mede-)opleiden en begeleiden van beginnende en zittende

docenten en van zij-instromers en herintreders. Op sommige scholen betreft het ook onderwijs -

ondersteunend personeel. Hiertoe werkt een aantal Utrechtse scholen samen. Deze samenwerking

heeft in 2012 tot het volgende geleid. 

• Er vindt tussen scholen collegiale consultatie plaats, er is onderlinge uitwisseling van stagiaires en

stageplaatsen en diverse scholen nemen deel aan het traject om het keurmerk ‘Opleidingsschool’

te ontvangen of zijn al een keurmerkschool. 

• De positie van de schoolopleiders is versterkt. Een concrete opbrengst voor 2012 is de website

www.utrechtsekansen.nl. Op de website wordt bondige informatie aangeboden en worden veel

praktische voorbeelden gegeven die andere scholen kunnen gebruiken om het opleiden in de

school (verder) vorm te geven. 

• In november 2012 heeft de werkgroep ‘opleiden in de school‘ een regionale conferentie

 georganiseerd voor schoolopleiders en begeleiders van o.a. de Hogeschool Utrecht met als

 doelen: netwerken en kennisdeling. 

34 W I L L I B R O R D  S T I C H T I N G  J A A R V E R S L A G  2 012



Instroom, doorstroom, uitstroom van personeel 

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

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

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

waarvan ruim een derde jonger dan 35 jaar is.

Tabel 6: Instroom en uitstroom van medewerkers in 2012

Functie categorie Instroom Uitstroom Saldo instroom-
medewerkers medewerkers uitstroom

Directie 4 4 0

Onderwijsondersteunend personeel 34 41 -7

Onderwijzend personeel 98 143 -45

Totaal 136 188 -52

Tabel 7: Uitstroom per leeftijdscategorie in 2012

Leeftijdscategorie Aantal medewerkers

tot 25 25

26-35 44

36-45 32

46-55 28

56-60 11

61 7

62 8

63 14

64 5

65 13

65 + 2

Totaal 189

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

goede docenten te behouden en startende docenten optimaal te begeleiden. We nemen deel aan

het programma ‘Inductie’ van het Ministerie van OCW dat in regionaal verband met totaal tien

besturen wordt gevolgd. In het programma wordt gewerkt aan het behoud van beginnende

docenten in de eerste jaren van hun beroepsuitoefening, door hen diverse vormen van begeleiding

te bieden. De begeleiding bestrijkt een periode van vijf jaar in plaats van de gebruikelijke duur 

van een jaar.

Interne mobiliteit 

Het mobiliteitscentrum van de Stichting heeft als taak het coördineren van alle activiteiten met

betrekking tot gedwongen overplaatsing (als gevolg van boventalligheid) en vrijwillige

(o)verplaatsing van medewerkers. 
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De boventalligheid was in 2012 als volgt opgebouwd:

Vaste formatie 2,04 fte (= 3 medewerkers) 

Tijdelijke formatie met onderwijsbevoegdheid 1,80 fte (= 3 medewerkers) 

Tijdelijke formatie zonder onderwijsbevoegdheid 3,72 fte (= 9 medewerkers) 

Vrijwillige mobiliteit 5,75 fte (= 8 medewerkers) 

Totaal 13,31 fte 

Na vaststelling van de formatieplannen van de scholen was medio 2012 voor 2,04 fte (drie personen)

sprake van boventalligheid voor vaste medewerkers. Het aantal vacatures binnen Willibrord was vele

malen groter (32,27 fte, waarvan 27,67 fte voor onderwijzend personeel en 4,6 fte voor onderwijs -

ondersteunend personeel), maar kwam niet altijd overeen met het vakgebied van de medewerkers

die boventallig waren. Van de vaste medewerkers heeft één persoon binnen de eigen school een

plek gekregen, twee medewerkers zijn op detacheringsbasis overgeplaatst. 

Van de medewerkers uit de 1,8 fte tijdelijke formatie (drie personen) die bevoegd waren, kon één

medewerker op de ‘eigen’ school blijven; twee medewerkers zijn overgeplaatst. 

Voor de medewerkers uit de 3,72 fte tijdelijke formatie (negen personen) die onbevoegd waren, is

gekozen om niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe plek. Scholen kregen de keuze deze

medewerkers op te roepen, maar dit is niet verplicht gesteld.

Naast de gedwongen mobiliteit was ook sprake van vrijwillige mobiliteit. Binnen de vrijwillige

mobiliteit van 5,75 fte (acht personen) heeft één medewerker een baan extern gevonden, twee

medewerkers zijn geplaatst op een andere school binnen de Stichting en met één medewerker is 

het contract beëindigd. De overige kandidaten voor vrijwillige mobiliteit zijn op de eigen school

blijven werken.
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Functiemix 

In 2012 zijn wederom docenten bevorderd naar een hogere functieschaal. Echter ook werd duidelijk

dat de functiemix een aanzienlijk effect heeft op de loonkosten. 

We hebben een overzicht gemaakt met het verplichte aantal bevorderingen in het kader van de

functiemix, per school tot en met 2014 en de daarbij behorende kosten. Uit dit overzicht blijkt onder

meer dat, als we ons houden aan de verplichtingen, op een viertal scholen de LB-functie zal verdwijnen.

Daarnaast lopen de personeelskosten op door onder meer de combinatie van functiemix, hogere

pensioenleeftijd en verkorting van de salarisschalen. Door een combinatie aan factoren zijn op een

aantal scholen de loonkosten met 6% gestegen. Dit is niet in alle gevallen wenselijk en we zullen 

dit dan ook actief onder de aandacht van de beleidsmakers blijven brengen. We hebben overleg

gevoerd met de bonden en willen de functiemix inzetten zolang de financiële situatie van de 

scholen dat toelaat. 

Nieuw personeels- en salarisadministratiesysteem

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

salarisadministratiesysteem en zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering. Het bestaande

personeels- en salarisadministratiesysteem voldeed niet langer aan hedendaagse eisen en aan de

wensen van de organisatie. In september 2012 is, na een uitvoerige beoordeling, softwareleverancier

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

gestart met de voorbereiding van de invoering. Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijker,

personeel kan bijvoorbeeld salarisstroken digitaal opvragen en inzien. Daarnaast kunnen er door

leidinggevenden en medewerkers zelf gegevens worden ingevuld, waardoor op termijn minder

personeel nodig is en de kosten sterk afnemen. 

Mede dankzij de inzet van alle medewerkers van de personeels- en salarisadministratie zijn in januari

2013 de eerste salarisbetalingen vanuit het nieuwe salarissysteem gedaan en waren kort daarop

salarisstroken ook digitaal beschikbaar. In 2013 ligt de focus op de implementatie van de

verzuimmodule, managementinformatie en de invoering van selfservice.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

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

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

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

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

hadden in 2012 een geldige VOG.
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1.4 Huisvesting 

Inleiding

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

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

Voor onze tien scholen hebben we de beschikking over 15 gebouwen, waarvan 10 dienst doen als

hoofdgebouw en vijf als nevenvestiging. Twee gebouwen zijn zogenaamde multifunctionele

accommodaties (MFA), waarin naast scholen voorzieningen zijn gehuisvest zoals wijkwelzijn, cultuur

en sport. Aanvullend heeft Willibrord een tweetal gebouwen in portefeuille die niet of gedeeltelijk

worden ingezet voor de eigen scholen. Dit betreft het voormalige gebouw van het Christelijk

Gymnasium aan de Diaconessenstraat, dat verhuurd is, en het voormalige gebouw van het Liefland

College aan de Van Lieflandlaan, dat in gebruik is als tijdelijke huisvesting van de Kranenburg. 

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

Onderwijs, deels om achterstanden in de uitvoering van huisvestingsplannen in te halen, deels om

voordeel te halen uit de economische omstandigheden in de bouwwereld. De plannen voor 2012

betroffen voorbereiding en/of uitvoering van nieuwbouw van de Kranenburg en het Gerrit Rietveld

College. Een andere doelstelling was het doelmatig onderhouden van de schoolgebouwen. 

Nieuwbouw en renovatie (Masterplan)

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

Het bouwheerschap bij nieuwbouwprojecten en bij omvangrijke renovatieprojecten is in handen 

van de gemeente Utrecht of van een externe partij.

n Gerrit Rietveld College

In 2012 is het ontwerp voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College gereed gekomen en is

het project aanbesteed. Gelijktijdig is het bestemmingsplan aangepast en vastgesteld. 

Het bouwheerschap is belegd bij de gemeente. Wethouder Jeroen Kreijkamp heeft op 15 maart

2013 de eerste paal voor het

nieuwe gebouw de grond

ingeschroefd en de

verwachting is dat de

nieuwbouw met ingang 

van het nieuwe schooljaar 

2014-2015 in gebruik

genomen kan worden. 
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n Kranenburg

De nieuwbouw van de Kranenburg is in september 2012 onder eigen bouwheerschap voltooid. 

Het is een prachtig schoolgebouw geworden, voorzien van van theorie- en vaklokalen die voldoen

aan de hedendaagse eisen aan praktijkonderwijs. Het nieuwe gebouw is aan het begin van het

schooljaar 2012-2013 in gebruik genomen en op 20 december 2012 feestelijk geopend. 

n Gebouw Van Lieflandlaan

Na beëindiging van de tijdelijke huisvesting van de Kranenburg in het gebouw aan de Van Lieflandlaan

heeft Willibrord uitgesproken het gebouw te willen overdragen aan de gemeente. De gemeente

heeft aangegeven het gebouw te willen terugnemen, waarbij achterstallig onderhoud aan het

gebouw een punt van bespreking is. Willibrord stelt zich op het standpunt dat het achterstallig

onderhoud niet is ontstaan ten tijde van het gebruik door haar scholen. Willibrord is met de

gemeente overeengekomen dat de gemeente het gebouw terugneemt en dat de onderhoudsclaim

juridisch wordt bezien. Momenteel is het overleg hierover nog gaande. 

Overige activiteiten

Voorzieningenprogramma onderwijshuisvesting

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

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

onderwijsruimtes en de aanschaf van de eerste inrichting en onderwijsleerpakketten bij uitbreiding

van scholen.
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Voor het voorzieningenprogramma 2012 zijn de reguliere huuraanvragen gedaan. Er is een controle

uitgevoerd op de vergoeding in voorgaande jaren voor de aanschaf van de eerste inrichting en

onderwijsleerpakketten bij uitbreiding. Gebleken is dat het Christelijk Gymnasium, het Sint Gregorius

College en de Kranenburg voor vergoeding in aanmerking kwamen, op basis van uitbreidingen in

het verleden. De drie scholen kregen samen alsnog een bedrag toegewezen van € 402.781. 

Onderhoud

Aan het gebouw van het Christelijk Gymnasium (onder meer de gevel) en aan de gymnastiekzaal

zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op het dak van de gymnastiekzaal zijn bovendien

zonnepanelen geplaatst. Ook is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het verhuurde

schoolgebouw aan de Diaconessenstraat. Deze werkzaamheden zijn worden gefaseerd uitgevoerd

en in 2013 afgerond. 

In de tegelpanelen aan de gevel van het gebouw van het Oosterlicht College Nieuwegein zijn in de

loop der jaren scheurtjes ontstaan. Gebleken is dat de panelen bij de bouw niet goed gemonteerd

zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat de veiligheid is gewaarborgd. Met de gemeente is

overeengekomen dat de panelen van een coatinglaag worden voorzien: de gemeente stelt hiervoor

een bijdrage beschikbaar. De werkzaamheden worden vanaf 2013 gefaseerd uitgevoerd. 
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Exploitatie

Onze bevinding is, daarbij ondersteund door onderzoeken van de VO-Raad en het Ministerie van

OCW, dat de inkomsten uit de vergoeding voor materiële instandhouding niet kostendekkend zijn.

Dit noodzaakt ons tot maatregelen die de exploitatiekosten van de gebouwen terugdringt. In 2012

is vooral ingezet op mogelijke verlaging van de energiekosten en op de kosten van het gebruik van

multifunctionele accomodaties. 

Er zijn - via de Besturenraad - raamcontracten afgesloten voor de levering van gas en elektriciteit

tegen sterk concurrerende tarieven. Ook vindt monitoring plaats van het energiegebruik van

scholen, de juiste meting daarvan en correcte facturering. 

In 2012 is het overleg met de gemeente over de exploitatiekosten van het Amadeus Lyceum en het

Globe College voortgezet. Beide scholen, gehuisvest in multifunctionele accommodaties, hebben te

maken met exploitatiekosten die hoger zijn dan de budgetten die ze daarvoor ontvangen. 

Bij het Amadeus Lyceum is de oorzaak dat het een groeischool is, waardoor een deel van het

gebouw nog niet in gebruik is, terwijl de exploitatiekosten voor het hele gebouw moeten worden

vergoed. Het bestuur en de gemeente hebben gesproken over een eenmalige bijdrage in de

exploitatiekosten; hierover is geen overeenstemming bereikt. Ook heeft het bestuur bij het Ministerie

van OCW een aanvraag ingediend voor aanvullende bekostiging. Deze aanvraag is afgewezen. 

De belangrijkste oorzaak van de exploitatieproblemen bij het Globe College is dat de aanpassing van

de omvang van de school, op grond van het stedelijke ‘aanvalsplan vmbo’ uit 2009, niet in de

gebruikersovereenkomst is verwerkt. Hierover is overleg gaande met de gemeente.

Project schoolveiligheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kostenbesparing.

Conclusie

Negen van de tien scholen zijn goed gehuisvest, voor het Gerrit Rietveld College is nieuwbouw in

het vooruitzicht. Onze inspanningen om de exploitatieproblemen bij het Amadeus Lyceum en het

Gerrit Rietveld College te verminderen of op te lossen, hebben helaas nog niet tot resultaat geleid. 
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1.5 Financiën

Inleiding

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

• Het realiseren van een exploitatieoverschot van € 80.600.

• Extra (administratieve) ondersteuning en monitoring voor scholen die het financieel beheer in

2011 nog niet op orde hadden. 

• Verbetering van het proces van het opstellen van tussentijdse prognoses. 

Begroting 2012

Eind 2011 is samen met de schoolleiders de begroting 2012 opgesteld. Uitgangspunt van de

begroting was dat de exploitatiebegroting, het investeringsplan en het onderhoudsplan in

onderlinge samenhang en in samenhang met de liquiditeitsbegroting worden beschouwd.

Naar aanleiding van de liquiditeitsbegroting zijn tevens de uitgaven in het kader van groot

onderhoud (ter grootte van € 723.600) en de investeringen (ter grootte van € 1.428.200)

taakstellend vastgesteld.

Om de liquiditeitspositie blijvend te versterken, is het streven voor 2012 om een bedrag van 

€ 185.100 minder uit te geven dan wordt ontvangen.

In december 2011 heeft het College van Bestuur voor het jaar 2012 een begroting vastgesteld met 

een exploitatiesaldo van € 80.600.

Exploitatieresultaat 2012

Het exploitatieresultaat van de totale Stichting komt voor 2012 uit op € 1.841.652 (zie Tabel 8) 

ten opzichte van een begroot resultaat van € 80.600. Een verschil van € 1.761.011.

In deze paragraaf gaan we uitgebreid in op het verschil tussen de begroting en het gerealiseerde

resultaat. 
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Tabel 8: Overzicht financiële resultaten op Stichtingsniveau

Begroot

2012 2012 *) Verschil

Baten

Rijksbijdragen 78.011.466 75.939.052 2.072.414

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.242.585 1.172.193 70.392

Overige baten 10.247.978 7.709.023 2.538.955

Totaal Baten 89.502.030 84.820.268 4.681.762

Lasten

Personeelslasten 67.048.902 66.748.800 - 300.102

Afschrijvingen op immateriële en 

Materiële vaste activa 2.718.773 2.739.567 12.990

Huisvestingslasten 7.299.083 5.135.687 - 2.155.591

Overige lasten 11.276.344 10.372.071 - 904.273

Totaal Lasten 88.343.102 84.996.125 - 3.346.977

Saldo baten en lasten 1.158.928 - 175.857 1.334.785

Financiële baten en lasten

Rentebaten 725.291 285.500 439.791

Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 23.312 -29.000 5.688

Rentelasten 19.254 - 19.254

Saldo financiële baten en lasten 682.724 256.500 426.224

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 1.841.652 80.643 1.761.011

Resultaatbestemming:

-  Algemene reserve 2.167.723 80.643 2.087.082

-  Bestemmingsreserve Flex Bapo - 326.071 - 165.485 - 160.586

Resultaat 1.841.652 - 84.844 1.926.496

*) inclusief onttrekking Flex BAPO onder de personeelslasten ad € 165.485

De voornaamste verschillen worden hierna verklaard.

Rijksbijdragen

De Rijksbijdragen zijn hoger uitgevallen dan begroot:

Rijksbijdragen 2012 Begroot 2012 Verschil

(Normatieve) rijksbijdrage OCW 69.251.789 68.407.022 844.767

Overige subsidies OCW 8.486.360 7.171.892 1.314.468

Geoormerkte subsidies OCW 273.317 360.138 - 86.821

Totaal Rijksbijdragen 78.011.466 75.939.052 2.072.414
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(Normatieve) rijksbijdrage OCW

In oktober 2012 zijn door OCW nieuwe bekostigingsparameters vastgesteld voor het personeel, met

terugwerkende kracht per januari 2012 en voor materiaal met terugwerkende kracht per januari

2011. Hierdoor vallen de (normatieve) rijksbijdragen OCW fors hoger uit dan begroot.

Overige subsidies OCW

Bij het opstellen van de begroting 2012 was bekend dat er middelen beschikbaar gesteld zouden

worden om de kwaliteit van het onderwijzend personeel te verhogen (de prestatiebox); de hoogte

was echter niet bekend. De beschikbaar gestelde middelen vielen hoger uit dan begroot, de

prestatiebox bedroeg in 2012 € 1.302.500. 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn in de realisatie hoger uitgevallen:

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2012 Begroot 2012 Verschil

Gemeentelijke bijdragen 245.317 455.831 - 210.514

Overige overheidsbijdragen 345.601 262.325 83.276

Gemeentelijke onderwijssubsidies 651.667 454.037 197.630

Totaal overige overheidsbijdragen 
en -subsidies 1.242.585 1.172.193 70.392

Gemeentelijke bijdragen

Onder de gemeentelijke bijdragen vallen de bijdragen van de gemeente ten behoeve van de

huisvesting van de scholen. Het Amadeus Lyceum is een groeischool en zit in een relatief groot

gebouw en verwachtte hiervoor gecompenseerd te worden. In de begroting van het Amadeus

Lyceum was een bijdrage van de gemeente begroot van € 214.000. De gemeente is de school

vooralsnog niet tegemoet gekomen. 

Overige overheidsbijdragen

Het Globe College heeft minder overige overheidsbijdragen gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door

een correctie in de te verwachten opbrengst voor U-tracks. Tegenover deze minderopbrengst staan

extra subsidieopbrengsten bij vrijwel alle scholen. Dit betreffen de subsidies Passend Onderwijs,

Samenwerkingsverbanden en Utrechtse Kansen. 

Gemeentelijke onderwijssubsidies

De gemeentelijke onderwijssubsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het betreft hier

voornamelijk de subsidies voor de Brede School en een aantal subsidies ten behoeve van de

taalontwikkeling.
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Overige baten

De overige baten zijn hoger dan begroot. De specificatie hiervan is als volgt:

Overige baten 2012 Begroot 2012 Verschil

Verhuur 639.751 758.882 - 119.131

Detachering personeel 391.705 725.763 - 334.058

Sponsoring 427 500 - 73

Ouderbijdragen 790.278 540.677 249.601

Overige 8.425.818 5.683.199 2.742.619

Totaal overige baten 10.247.978 7.709.021 2.538.957

Verhuur

Met name de verhuuropbrengsten van het bestuursbureau zijn lager als gevolg van beperkt

gerealiseerde opbrengsten van verhuur aan het samenwerkingsverband en als gevolg van een 

lagere bezettingsgraad van de vergaderruimten.

Detachering personeel

Een deel van de baten detachering personeel is opgenomen onder de personele kosten omdat dit

personele verrekeningen zijn tussen PCOU en Willibrord.(€ 276.600).

Ouderbijdragen

De ouderbijdragen lijken sterk te zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Een aantal scholen

begroot de ouderbijdragen in combinatie met de deelnemersbijdragen, die onder de overige baten

zijn opgenomen. Gecorrigeerd voor dit effect vallen de ouderbijdragen iets hoger uit in 2012. 

Overige

In 2012 zijn de sportvelden van het Gerrit Rietveld College verkocht aan de gemeente voor ruim 

€ 2.100.000. Tegenover deze baten staat een eenmalige last voor de geplande nieuwbouw van de

school, aan de gemeente, voor een bedrag van € 1.800.000.

De activiteiten en inzet van personeel voor de Utrechtse School zijn sterk toegenomen. De opbrengsten

van de doorbelastingen liggen met ruim € 200.000 navenant hoger. 

Bij het Globe College is de subsidie praktijkgerichte leeromgeving à € 106.000 vrijgevallen, omdat

zij sinds de verhuizing geen gebruik meer maken van de hierbij gedane investering. 

De overige materiële baten hebben in 2012 € 94.000 meer opgeleverd. Hieronder valt een

kwijtschelding van een lening bij het Sint Bonifatiuscollege die was afgesloten voor de verbouwing 

van de docentenkamer.

Personele lasten

Personele lasten 2012 Begroot 2012 Verschil

Lonen en salarissen 64.379.143 64.589.831 170.747

Overige personele lasten 3.065.737 2.192.969 491.333

Af: Uitkeringen - 395.978 - 34.000 - 361.978

Totaal Personeelslasten 67.048.902 66.748.800 300.102
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Lonen en salarissen

De lonen en salarissen liggen in lijn met de begroting. Dankzij extra bezuinigingen op de formatie

hebben de stijging van de sociale lasten en de sterke stijging van de pensioenpremies nauwelijks

effect gehad op de omvang van de lonen en salarissen.

Overige personele lasten 

De dotatie aan de personele voorziening is veel hoger geweest dan was begroot; dit wordt met

name veroorzaakt door een afwijking van de begrotingssystematiek met betrekking tot de Flex

Bapo. Deze is in de begroting opgenomen als zijnde een bate uit een personele voorziening, 

in de realisatie is dit conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving een onttrekking uit de

bestemmings reserve Flex Bapo (zie resultaatbestemming). De schattingswijziging van de voorziening

jubileumgratificaties heeft geleid tot een hogere dotatie aan deze voorziening. De inhuur van 

tijdelijk personeel is fors hoger geweest, met name door ziekteverzuim en zwangerschapsverlof.

Uitkeringen

In de begroting zijn de zwangerschapsuitkeringen opgenomen die op dat moment bekend waren.

De werkelijke zwangerschapsverloven zijn hoger en de lasten daarmee ook.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten liggen in lijn met de begroting.

Huisvestingslasten

Huisvestingslasten 2012 Begroot 2012 Verschil

Huur 3.314.645 1.180.231 2.134.414

Onderhoud 977.013 1.098.405 -121.392

Energie en water 1.015.643 1.096.200 -80.557

Schoonmaakkosten 1.738.227 1.640.517 97.710

Heffingen 119.047 101.363 17.684

Overige 134.508 18.971 115.537

Totaal Huisvestingslasten 7.299.083 5.135.687 2.163.396

Huur

Onder huur vallen de huurlasten en servicekosten. De servicekosten vallen bij twee scholen hoger 

uit dan begroot, te weten Globe College en Amadeus Lyceum.

Het Globe College is in gesprek met de gemeente over de doorberekening van de huisvestingslasten,

waaronder het aantal vierkante meters. Bij het Amadeus Lyceum speelt de groei van de school mee;

er worden meer vierkante meters gehuurd van de gemeente.

Ook is onder deze post de eenmalige bijdrage aan de gemeente voor de nieuwbouw van het 

Gerrit Rietveld College opgenomen (€ 1.800.000).

Energie en water

Energie wordt collectief ingekocht. De besparing op de energiekosten heeft in 2012 meer

opgebracht.
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Schoonmaak

De schoonmaakkosten zijn gestegen, onder andere door de groei van het Niftarlake College.

Overige huisvestingslasten

Door incidentele afrekeningen uit voorgaande jaren valt deze post hoger uit dan was begroot. Ook

heeft de verhuizing van de Kranenburg extra kosten met zich meegebracht.

Overige lasten

Overige lasten 2012 Begroot 2012 Verschil

Administratie- en beheerslasten 2.069.829 1.897.417 172.412

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 5.383.330 5.343.681 39.649

Overige 3.823.185 3.130.973 692.212

Totaal Overige lasten 11.276.344 10.372.071 904.273

Administratie- en beheerslasten

Van de onder de administratie- en beheerslasten opgenomen posten zijn de beheerslasten, de

accountantskosten, de restauratieve voorzieningen en de uitgaven aan contributies en

lidmaatschappen hoger uitgevallen.

Overige

De kosten voor schoolbegeleiding vielen in 2012 hoger uit. Als gevolg van meer beschikbare

middelen vanuit de prestatiebox zijn extra uitgaven gedaan voor onder andere Eduniek. In totaal

gaat het om bijna € 200.000. Aan werkweken, kampen en andere uitwisselingsprojecten is ruim 

€ 350.000 meer uitgegeven dan begroot. Hiertegenover staan ook hogere opbrengsten uit

deelnemersbijdragen en ouderbijdragen.

Andere posten die hoger uitvielen zijn incidentele afrekeningen van voorgaande jaren en

buitenschoolse activiteiten. 
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Tabel 9: Resultaten 2012 ten opzichte van begroting 2012 per school
Onttrekking

bestemmings-
Werkelijk Begroot % t.o.v. reserve Flex 

School 2012 2012 *) Verschil de baten Bapo 2012

Christelijk Gymnasium 222.912 70.676 152.235 2% 2.724

Amadeus College - 284.049 - 389.610 105.561 1% - 

Gerrit Rietveld College 166.369 - 88.153 254.522 3% 18.314

Oosterlicht College 253.350 175.528 77.822 0% 127.053

Niftarlake College - 2.904 - 33.929 31.025 0% 43.930

Globe College 297.102 84.780 212.323 3% 42.585

Kranenburgschool - 132.633 - 57.514 - 75.120 - 4% - 

Broeckland College 187.576 54.733 132.842 2% 48.604

St. Bonifatiuscollege - 34.528 - 84.443 49.915 0% 18.969

St. Gregorius College 132.886 63.929 68.957 1% 15.621

Totaal scholen 806.081 - 204.002 1.010.083 317.800

De Danne - - - 

Liefland College - 114.786 - 16.371 - 98.415

Willibrord Stichting 228.659 50.042 178.617

Bureau 241.153 115.998 125.154

Willibrord Stichting 355.026 149.670 205.356

Stichting Steunfonds CVO 680.546 134.973 545.573

Totaal 1.841.652 80.641 1.761.012 2%

*) inclusief een baten uit de Flex Bapo van in totaal 165.485

Toelichting resultaten op de scholen

De extra bezuinigingen in het voorjaar van 2012, die zijn opgelegd naar aanleiding van de

tegenvallende resultaten over 2011, hebben effect gehad. Deze bezuinigingen waren nog niet

opgenomen ten tijde van het vaststellen van de begroting 2012.

Daarnaast speelt mee dat OCW in oktober 2012 nieuwe bekostigingsparameters heeft vastgesteld,

waardoor de baten onverwacht hoger uitvielen. Gezien het late tijdstip in het jaar konden deze

baten dit jaar niet volledig meer worden aangewend.

Bij het Christelijk Gymnasium zijn met name de afschrijvingen fors lager uitgevallen, € 114.000. 

Het gaat om afschrijvingen voor de gebouwen en automatisering.

Het Amadeus Lyceum is in leerlingenaantal meer gegroeid dan verwacht bij het opstellen van de

begroting. De school is nog in gesprek met de gemeente over tegemoetkoming in de huisvesting in

het kader van de groei van de school (de school is gehuisvest in een gebouw voor 1.700 leerlingen).

De tegenvaller van € 214.000 die hierdoor verwerkt moest worden, is nagenoeg gecompenseerd

door de hogere rijksbijdragen OCW.

Het Gerrit Rietveld College is in 2012 er in geslaagd het financieel beheer meer op orde te brengen

en heeft daardoor minder uitgegeven op de personele lasten.

Het Niftarlake College heeft zich in 2012 ingezet voor het terugdringen van het ziekteverzuim en 

het terugdringen van de vervangingskosten. 
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Het Globe College heeft, na jarenlang in financieel opzicht een zorgschool te zijn geweest, in 2012

een positief resultaat behaald, ondanks het feit dat de school gehuisvest is in een te groot gebouw. 

In 2012 is het nieuwe gebouw opgeleverd van de Kranenburg. Door de buitengebruikstelling van de

oude school heeft in dat kader een afboeking plaatsgevonden op de in het verleden uitgevoerde

verbouwingen. 

Het Broeckland College heeft sinds augustus 2012 te maken met een dalend aantal leerlingen,

waardoor minder formatieve inzet nodig is.

De gemaakte afspraken in het kader van het taakbeleid van het Sint Bonifatiuscollege hebben in

2012 nog niet bijgedragen aan het resultaat.

Van de gemeente is door het Sint Gregorius College een tegemoetkoming met terugwerkende

kracht ontvangen voor eerste inrichting; dit heeft een eenmalig positief effect op het resultaat. 

Toelichting resultaten Willibrord

Het Liefland College is in 2010 opgeheven, maar administratief gezien bestaat de school nog. 

Dit is het gevolg van het feit dat andere scholen gebruik maken van de huisvesting en activa van het

voormalige Liefland College. Het voormalige schoolgebouw wordt, nu de Kranenburg is overgegaan

naar het nieuwe schoolgebouw, bewoond in het kader van anti-kraak totdat overdracht van het

gebouw aan de gemeente heeft plaatsgevonden.

Uit hoofde van achterstallig onderhoud van dat gebouw heeft de gemeente Willibrord een claim van

€ 1.100.000 opgelegd. Deze claim wordt door ons betwist omdat bij de overdracht van het gebouw

in 2006 aan Willibrord al sprake was van achterstallig onderhoud.

Het negatieve resultaat van het Liefland College is met name veroorzaakt door het afboeken 

van de activa.

Het resultaat bij Willibrord is veroorzaakt door niet gerealiseerde koerswinsten op de obligaties 

per balansdatum.

De mindere uitgaven in de personele lasten hebben een positief effect gehad op het resultaat van

het bestuursbureau. Hier tegenover stonden wel enkele tegenvallers zoals bij de opbrengsten van

verhuur.

Toelichting resultaat Stichting Steunfonds CVO

In 2012 zijn de sportvelden van het Gerrit Rietveld College verkocht aan de gemeente voor ruim 

€ 2.100.000. Tegenover deze bate staat een eenmalige last voor de geplande nieuwbouw van de

school aan de gemeente voor een bedrag van € 1.800.000.

Daarnaast zijn de verwachte rentebaten in werkelijkheid hoger bij de Stichting Steunfonds. Tevens

wordt een gedeelte van het resultaat veroorzaakt door niet gerealiseerde koerswinsten per

balansdatum.

Financieel beheer

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

verbeteringen:

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

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

 prioritering en implementatie van nog resterende verbeteracties.

• De ontwikkeling van een ICT-visie en verdere optimalisering van de operationele IT-procedures.
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• Betere beheersing en planning & control van de huisvestingsprojecten en de grote gesubsidieerde

onderwijsprojecten.

• Verdere doorgroei en optimalisering van de interne controle.

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

De accountant meldde in zijn managementletter van eind 2012 dat de organisatie (BCOU)

achterstanden kent op het gebied van bedrijfsvoering en 'control' (interne beheersing, financiële

sturing van de organisatie). Geconstateerd is dat een visie en een duidelijk beleid inzake de rol van

BCOU ontbreekt.

Inmiddels zijn stappen gezet aan de hand van een actieprogramma 2012-2016 voor professionali -

sering en ontwikkeling van bestuurlijke en secundaire processen. Dit actieprogramma moet de basis

zijn voor een betere interne sturing en beheersing. Uitgangspunten hierbij zouden moeten zijn:

• Formuleer een helder organisatie- en besturingsmodel.

• Bepaal de rol en inhoud van de planning- & controlcyclus.

• Formuleer welke 'checks and balances' noodzakelijk zijn.

• Spreek uit welke cultuur hierbij hoort.

Belangrijke uitdagingen voor het komend jaar zijn:

• Het structureel ombuigen van de negatieve exploitatieresultaten, door een cultuurverandering

richting meer resultaatgericht werken.

• Kritisch doorlichten van de bedrijfsvoering (waaronder stafdiensten) en de kosten hiervan.

• Realiseren van de verbeterpunten ten aanzien van de interne beheersing met betrekking tot de

totstandkoming van de jaarrekening (processen op orde).

• Realiseren van een betrouwbare informatievoorziening, conform de eisen van en met de 

KPI’s / kengetallen, zoals vast te stellen door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

• Uitbreiding van de (verbijzonderde) interne controles.

• Uitwerking van de verplichtingen inzake functiemix, verkorting loonschalen en kosten

 pensioenpremie.

• Het opzetten van risicomanagement.

De door de accountant geconstateerde verbeteringen in 2012 betroffen:

• De tussentijdse cijfers tot en met oktober 2012 laten voor Willibrord een beter beeld zien dan 

de herziene begroting. Er zijn echter nog diverse issues, die mogelijk leiden tot bijstelling van 

het resultaat.

Voor wat betreft het financiële beheer van de scholen is te melden dat extra ondersteuning en

monitoring van het Niftarlake College en het Gerrit Rietveld College heeft plaatsgevonden, (scholen

die het financieel beheer in 2011 nog niet op orde hadden). Daarnaast heeft extra administratieve

ondersteuning bij de Kranenburg plaatsgevonden.
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Financiële positie

Kengetallen financiële positie

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

positie van schoolbesturen te bepalen. Centraal in dit stelsel staat de kapitalisatiefactor. 

Dit kengetal geeft inzicht in het vermogen dat een bestuur moet aanhouden om kortlopende

schulden te kunnen voldoen; om vervangingsinvesteringen te kunnen doen en om onverwachte

tegenvallers op te kunnen vangen; de zogenaamde bufferliquiditeit. De som van de op deze manier

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

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

kapitaal inefficiënt benutten. Voor de kapitalisatiefactor wordt een signaleringsgrens van 35%

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

Onderwijs tot een nader onderzoek om te kijken of er niet teveel geld wordt 'opgepot' ten koste van

de kwaliteit van het onderwijs. Het streven is gericht op een evenwicht tussen de beschikbare

middelen en de benodigde middelen volgens de nieuwe normen. 

Toegepast op Willibrord ontstaat het volgende beeld:

Tabel 10: Kapitalisatiefactor en bufferliquiditeit 

Per 31-12-2012 Per 31-12-2011
in €1.000 in €1.000

Totale baten  

(inclusief financiële baten/lasten) 90.185 85.951

Totaal activa minus investeringen in 

gebouwen en verbouwingen 1) 28.406 22.907

Kapitalisatiefactor 31,5% 26,7%

Signaleringsgrens 35% 35%

Ter dekking van:

Kortlopende schulden 17.108 13.228

Vervangingsinvesteringen 2) 7.742 8.140

Bufferliquiditeit 3) 4.509 4.298

Totaal benodigd 29.359 25.665

Tekort 4) - 953 - 2.758

1) Rekening houdend met egalisatierekening investeringen en onderhanden werk.
2) 50% van aanschafwaarde van de vaste activa exclusief gebouwen en verbouwingen (eind 2012 € 15.484.260, 

eind 2011 € 16.279.326).
3) 5% van de totale baten inclusief financiële baten en lasten.
4) Totaal activa minus investeringen in gebouwen en verbouwingen minus totaal benodigd kapitaal volgens Don.
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Uit de tabel komt naar voren dat de kapitalisatiefactor eind 2012 met 4,8% is gestegen ten opzichte

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

de volgens de normen van de commissie Don berekende vervangingsinvestering en bufferliquiditeit

te voldoen. Het tekort bedraagt € 953.000, een verbetering ten opzichte van 2011 van € 1.805.000.

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

tegenvallers op korte termijn. Dat betekent dat ondanks de stevige verbetering de eerstkomende

paar jaar verder gewerkt moet worden aan de opbouw van een voldoende activa. Voor een

voldoende dekking van de kortlopende schulden/vervangingsinvesteringen en bufferliquiditeit

komen we eind 2012 € 953.000 tekort.

Naast de kapitalisatiefactor en bufferliquiditeit kijken we ook naar andere kengetallen voor de

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

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

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

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

moeten bevinden voor een gezonde financiële positie. 
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Liquiditeit (current ratio)

(vlottende activa gedeeld door 

kortlopende schulden)

Liquiditeit (quick ratio)

(vlottende activa exclusief effecten

gedeeld door kortlopende schulden)

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen gedeeld door 

totaal passiva)

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen plus voorzieningen

gedeeld door totaal passiva)

Rentabiliteit

(resultaat gedeeld door totale baten)

Weerstandvermogen

(vermogen gedeeld door totale

baten inclusief rente) 

2012

1,17

0,72

0,43

0,55

2,06%

19,0%

2011

1,05

0,40

0,45

0,58

-2,17%

17,8%

2010

1,19

0,60

0,53

0,60

0,10%

22,2%

Toelichting

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is om met de ter beschikking staande 

vlottende middelen aan de verplichtingen te

voldoen, waarbij ook tot verkoop van de 

effecten kan worden overgegaan.

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

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is om met de ter beschikking staande 

vlottende activa (exclusief de voor de lange

termijn vastgelegde middelen in effecten)

aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

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

Geeft aan in hoeverre de organisatie op de

lange termijn in staat is om aan de verplich-

tingen (inclusief voorzieningen) te voldoen.

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

Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat

is op de lange termijn aan de verplichtingen

(exclusief voorzieningen) te voldoen.

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

Vermogen om op lange termijn aan

 verplichtingen te voldoen.

(norm ligt tussen 10% en 40%)

Tabel 11: Kengetallen financiële positie



Op de kengetallen van de solvabiliteit na, zijn alle kengetallen eind 2012 verbeterd ten opzichte van

2011. Daarmee bevinden alle kengetallen zich binnen of iets boven de norm van het Ministerie van

OCW. 

Beleggingsbeleid

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

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

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

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

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

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

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

volledig aan het statuut.

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

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

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

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

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

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

aandelenbeleggingsfondsen.

Toekomst

De uitkomst van het exploitatieresultaat over 2012 geeft een positief beeld. En daarmee is ook de

financiële positie van Willibrord in 2012 verbeterd. De begroting 2013 is vastgesteld in december

2012. In het voorjaar van 2013 heeft zoals gebruikelijk een herzieningsproces op de begroting 2013

plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verdere stap in het gezonder maken van de Stichting. 

Het ingezette herzieningsproces op de begroting voor de scholen binnen Willibrord was beoogd om

te komen tot een positief saldo op de begrotingen van de scholen van € 350.000 en een positief

saldo op de totale begroting van Willibrord van circa € 700.000.

De bezuinigingsactie is extra moeilijk geworden omdat inmiddels is gebleken dat in de

oorspronkelijke begroting voor € 560.000 aan pensioenpremies, overige premies en aan noodzakelijke

extra voorfinanciering voor groeischolen te weinig was opgenomen.

De huidige stand van zaken is dat het herzieningsproces blijft steken op een positief saldo voor de

scholen ter grootte van € 80.000 en een positief saldo op de totale begroting van Willibrord van

circa € 300.000. Bij deze bedragen is tegelijkertijd wel het bovengenoemde bedrag van

€ 560.000 gecompenseerd.

De beoogde besparingen op de begrotingen van de scholen worden met name niet gehaald bij het

Amadeus Lyceum als gevolg van het inzetten van een interim rector en door het niet realiseren van

de bezuinigingen bij het Sint Bonifatiuscollege en het Sint Gregorius College. Daarnaast zal het

resultaat op Stichtingsniveau lager uitvallen door de noodzaak om een interim-lid van het College

van Bestuur in te zetten.

De meerjarenbegroting waarin de bezuinigingen, oplopend tot € 2.000.000 in 2015 zijn
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opgenomen wordt in september 2013 geactualiseerd naar de dan bekende inzichten.

Voor wat betreft de investeringen en het onderhoud is het volgende te melden over 2012. 

Duidelijk is dat nog nauwkeuriger jaar-voor-jaar de uitgaven voor investeringen en onderhoud

moeten worden gepland en gemonitord. Dit punt speelt al langer en wordt aangepakt door beter 

te sturen op de huisvestingsprojecten door middel van kwartaalrapportages. Dit is een doorlopende

verbeterslag die ook in 2013 aandacht zal krijgen.

Ook wordt gewerkt aan een plan voor het preventief onderhoud dat past binnen de financiële

kaders. 

In het kader van groot onderhoud is het van belang op te merken dat de gemeente Utrecht in 2011

uit hoofde van achterstallig onderhoud van het schoolgebouw van het Liefland College een claim

van € 1.100.000 heeft opgelegd. Deze claim wordt door ons betwist omdat bij de overdracht van

het gebouw in 2006 aan de Willibrord Stichting al sprake was van achterstallig onderhoud. 

Wij zijn van mening dat wij alleen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de achteruitgang van

het gebouw in de jaren vanaf 2006.

We blijven de scholen die te maken hebben met omvangrijke ombuigingsoperaties vanuit het

bestuursbureau intensiever met raad en daad terzijde staan, om te voorkomen dat bij de uitvoering

van deze operaties vertraging ontstaat of dat er geen goed inzicht bestaat in de met die

ombuigingen samenhangende uitgaven. 

Ten aanzien van het Globe College is er planvorming om naar een ander, goedkoper gebouw 

te verhuizen. De investeringen die gedaan zijn in het huidige pand, hebben een boekwaarde 

van € 1.200.000.

De financiële positie van Willibrord is in 2013 verder versterkt door de verkoop van het voormalige

schoolgebouw van het Christelijk Gymnasium.
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Begroting 2013

Hierna volgt ten slotte ter informatie de verkorte door de Raad van Toezicht goedgekeurde

begroting voor het boekjaar 2013:

Tabel 12: Begroting 2013

Begroting 2013 in €1.000

Baten

Rijksbijdragen 79.320,2 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 864,3 

Overige baten 7.626,1 

Totaal Baten 87.810,6 

Lasten

Personeelslasten *) 68.322,0 

Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 2.574,9 

Huisvestingslasten 5.511,9 

Overige lasten 11.036,0 

Totaal Lasten 87.444,8 

Saldo baten en lasten 365,8 

Financiële baten en lasten 329,8 

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 695,5 

Resultaatbestemming begroot:

- Algemene reserve 695,5 

- Bestemmingsreserve Flex Bapo - 41,4 

Begroot resultaat 654,2

*) inclusief opgenomen baten inzake Flex Bapo ad € 41,4. 
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1.6 Klachtenregeling/overige regelingen/overzicht van klachten 2012

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

(meerderjarige) leerlingen. Meestal lukt het, als zich een verschil van mening, conflict of een

onplezierige gebeurtenis voordoet, dat de betrokkenen daar met elkaar, bijvoorbeeld door een

gesprek, uitkomen. Soms lukt dat niet en leidt een gebeurtenis tot een officiële klacht. Voor die

situatie is de klachtenregeling van toepassing. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen

van een klacht bij de directeur/rector, het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie.

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

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

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

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

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

tegen een besluit van de school of van het bestuur. 

Hieronder een overzicht van de klachten, beroepen en bezwaren die in 2012 bij het bestuur 

zijn ingediend.

Indiener Klacht/beroep/bezwaar Afhandeling

Leerling Klacht vanwege afname van Klacht gegrond verklaard
een toets

Voormalige medewerker Afhandeling door de schoolleiding Klacht ongegrond verklaard
van vermeende fraude bij 
schoolexamen

Medewerker Klacht betreffende procedure Klacht gedeeltelijk gegrond verklaard
toekenning functies

Medewerker Klacht betreffende toepassing Klacht terugverwezen naar de school
functiemix

Ouders Klacht betreffende lesuitval - wijze Klacht gedeeltelijk gegrond verklaard
van communiceren - bejegening 
leerling

Ouders Klacht betreffende Klacht ongegrond verklaard
bevorderingsbesluit

Ouders Klacht betreffende bejegening Klacht op school afgehandeld
leerling

Ouders en leerling Bezwaar tegen verwijdering Bezwaar ongegrond verklaard

In een bodemprocedure, gestart in 2011, tussen een ouder en Willibrord, is Willibrord in het 

gelijk gesteld.
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   1.7 Algemene informatie en leerlingaantallen

De Willibrord Stichting in Utrecht heeft tien scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen,

Breukelen, Nieuwegein en Vianen. Deze scholen omvatten het hele spectrum van het voortgezet

onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De scholen tellen samen ongeveer 10.935

leerlingen, waar circa 1.230 medewerkers (circa 1.000 fte’s) werkzaam zijn. Er zijn categorale

scholen (met één onderwijsvorm) en scholen met twee of meer onderwijsvormen. De scholen

variëren in omvang en hebben tussen 150 en 2.400 leerlingen; de gemiddelde schoolgrootte is

ongeveer 1.060 leerlingen. 

Identiteit

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

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

doen dat vanuit de missie van Willibrord, rechtdoend aan het schoolprofiel en de omgeving.

Willibrord kent - als gevolg van de ontstaansgeschiedenis - christelijke scholen, scholen op rooms-

katholieke grondslag en zogenaamde rk/pc- of interconfessionele scholen. 

Organisatie/bestuur/medezeggenschap

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

de directeuren/rectoren. Dit gebeurt mede op grond van het meerjarenbeleidsplan dat in het

voorjaar van 2013 is opgesteld. Daarvan afgeleid worden jaarlijks de doelen voor het komende jaar

geformuleerd. Het College van Bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over het beleid en

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

van de Stichting worden gerealiseerd. 

De directeuren/rectoren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Dit betekent dat zij

verantwoordelijk zijn voor het onderwijs (het primaire proces), het personeelsmanagement, het

financiële beheer, de bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg. Ze worden daarbij ondersteund door één

of meer conrectoren/adjunct-directeuren/sectordirecteuren en/of afdelingsleiders. 

De directeuren/rectoren zijn medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de Stichting 

en werken samen in het managementoverleg.

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

medezeggenschapsraad. Vijf keer per jaar is er een vergadering tussen de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad en het College van Bestuur. Daarnaast wordt er elk jaar een

werkconferentie georganiseerd. 

Het beleid van de Stichting en de scholen

Het meerjarenbeleidsplan van Willibrord (Focus op beter onderwijs 2) is vastgesteld voor de periode

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

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

zijn opgenomen in een actieprogramma. 

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

het meerjarenbeleidsplan van Willibrord worden diverse (jaar)plannen afgeleid. De bestuurders

bespreken met de directeuren/rectoren enkele keren per jaar de resultaten en de voortgang van de

schoolontwikkeling.
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Code Goed Onderwijsbestuur

De Stichting heeft de principes van de door de VO-Raad vastgestelde code Goed Onderwijsbestuur

als volgt toegepast:

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

wijze verantwoording afgelegd aan alle belanghebbenden over de strategische uitgangspunten,

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

de huisvesting en de financiën.

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

structuur van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

• De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn conform de principes uit de code verdeeld 

over het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

• Er is een klokkenluidersregeling vastgesteld.

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

inzake financiële en informatieve zaken.

In 2012 is gewerkt aan aanpassing en wijziging van de statuten, het reglement bestuur en toezicht

en het managementstatuut. 

Bestuursbureau 

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

bestuursbureau: het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). Het bureau voert taken uit op het

gebied van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, bestuur

ondersteuning, kwaliteitszorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.

PCOU

Willibrord is nauw verbonden met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU),

een organisatie van 29 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs,

merendeels in Utrecht.

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

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 (BCOU).

Samenwerking

Het College van Bestuur en de Stichting werken samen met diverse partners: schoolbesturen, de

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

tot uitdrukking in:

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

 welzijnsinstellingen, onderwijsopleidingen, jongerenwerk en jeugdzorg samen vorm geven aan

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

• Samenwerking met andere besturen, onder meer door gezamenlijk op te trekken bij onderwerpen

als kwaliteitsverbetering van het onderwijs en adequate onderwijshuisvesting.
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Leerlingenaantallen

1 oktober 2009 1 oktober 2010 1 oktober 2011 1 oktober 2012 

Amadeus Lyceum 637 835 962 1.193

Kranenburgschool 183 166 146 145

Sint Gregorius College 1.205 1.193 1.183 1.188

Sint Bonifatiuscollege 1.454 1.493 1.470 1.471

Gerrit Rietveld College 1.023 1.010 1.013 966

Christelijk Gymnasium 921 942 952 963

Oosterlicht College 2.348 2.350 2.403 2.390

Niftarlake College 1.300 1.260 1.325 1.357

Globe College 511 581 557 604

Broeckland College 683 672 677 658

Utrechtse School² 73 90

Liefland College (gesloten in 2010) 107

De Danne (gesloten in 2009)

Totaal 10.445¹ 10.592¹ 10.688¹ 10.935¹

¹ inclusief VAVO-leerlingen

² stedelijke voorziening, bestuurlijk ondergebracht bij de Willibrord Stichting 
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1.8 Namen/adresgegevens

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

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

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

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

Directeur: Frans Durian

Scholen

Amadeus Lyceum
www.amadeuslyceum.nl Rector: mw. J. (Jeanine) Vlastuin 

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

Christelijk Gymnasium
www.cgu.nl Rector: Drs. J.M. (Hans) Buijze

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  

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

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

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

Sint Bonifatiuscollege
www.boni.nl Rector: mw. Drs. C.G.A. (Tiny) Uijttewaal



2.Bericht van de Raad van Toezicht 

Algemeen

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

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

aantal omliggende gemeenten en 29 scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Utrecht (één in

Amersfoort). Beide Stichtingen hebben een College van Bestuur en hebben een gezamenlijke Raad

van Toezicht. Het College van Bestuur van de beide Stichtingen bestaat uit dezelfde personen; 

dit geldt ook voor de Raad van Toezicht.

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

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

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

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

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

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

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

remuneratiecommissie (die de invulling van het werkgeverschap voorbereidt en uitvoert). 

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

Samenstelling van de Raad van Toezicht

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

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

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

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

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

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

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

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

• Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

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

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

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

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

voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast heeft een selectiecommissie een nieuw lid College

van Bestuur voorgedragen, de heer Drs J.H. Bootsma, die per 1 augustus 2012 is benoemd.

Daarmee is het College van Bestuur weer op sterkte na het vertrek van voorzitter André de Jong

naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad van Toezicht evalueerde in het

voorjaar van 2013 ook zijn eigen functioneren onder begeleiding van een extern bureau.

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

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

opbrengstgericht werken.
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• Personeelsbeleid, voornamelijk het arbeidsverzuim.

• Stand van zaken rondom het invoeren van passend onderwijs.

• Huisvesting.

• Bedrijfsvoering.

• Financiële resultaten.

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

• De begroting van 2012.

• Het jaarplan 2012.

• Het bureauplan 2012.

• De jaarrekening en het jaarverslag 2011.

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

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

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

selectieprocedure doorlopen, waaruit Ernst & Young als nieuwe accountant is voortgekomen.

Dialoog met belanghebbenden 

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

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

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

Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en heeft verschillende bijeenkomsten

bijgewoond. Daarnaast heeft het jaarlijkse gesprek met de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad plaatsgevonden. Ook is er voor het eerst met de ondernemingsraad van

Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU) gesproken.

Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2012 met daarin de opgenomen

controleverklaring van Ernst & Young. De Raad van Toezicht heeft daarop zijn goedkeuring gegeven

aan het jaarverslag en de jaarrekening die door het College van Bestuur zijn vastgesteld.

Tot slot

De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en alle medewerkers van Willibrord voor hun dagelijkse

inzet om alle leerlingen het optimale onderwijs te bieden. 

Namens de Raad van Toezicht van de Willibrord Stichting,

Utrecht, 25 juni 2013

Hans Helgers, voorzitter 
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Aanwezigheid vergaderingen Raad van Toezicht

31-01-2012

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

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

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

20-03-2012

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

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

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

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

8-5-2012

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

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

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

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

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

19-06-2012

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

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

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

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

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

04-09-2012

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

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC

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

23-10-2012

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

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

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

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

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

13-12-2012

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

Drs. M. (Marc)
Dijkstra RC

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

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

mw. Dr.
M.S.(Susana)
Menéndez

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



3. Geconsolideerde jaarrekening
3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 
na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2012 31-12-2011

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 15.642.651 16.120.909

1.2.2 Inventaris en apparatuur 8.379.909 9.018.014

1.2.6 Egalisatie - 5.086.916 - 5.322.201

1.2.7 Onderhandenwerk 653.783 117.641

19.589.427 19.934.363

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige vorderingen 1.753 1.753

1.753 1.753

Totaal vaste activa 19.591.180 19.936.116

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 920.714 1.782.462

1.5.2 OCW/LNV 18.499 -2.363

1.5.7 Overige vorderingen 1.078.046 496.165

1.5.8 Overlopende activa 1.091.327 734.042

3.108.586 3.010.306

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 1.025.039 906.682

1.6.2 Obligaties 6.746.119 7.705.539

7.771.158 8.612.221

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 17.935 26.171

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.127.147 2.227.714

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 0 10.536

9.145.082 2.264.421

Totaal vlottende activa 20.024.826 13.886.948

Totaal activa 39.616.006 33.823.064
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2 Passiva 31-12-2012 31-12-2011

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve ** 9.824.237 8.337.060

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 6.468.816 5.788.270

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 873.141 1.199.211

17.166.194 15.324.541

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen ** 2.900.977 3.124.474

2.3.3 Overige voorzieningen 1.569.517 1.241.015

4.470.494 4.365.489

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 871.392 905.288

871.392 905.288

2.5 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 43.703 21.200

2.5.3 Crediteuren 1.558.036 3.030.858

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.987.034 2.872.068

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 989.621 902.272

2.5.9 Overige kortlopende schulden * 49.853 54.470

2.5.10 Overlopende passiva * 11.479.679 6.346.878

17.107.926 13.227.746

Totaal Passiva 39.616.006 33.823.064

* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden

** I.v.m. vermogensmutaties voorziening WGA aangepast
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3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012

2012 Begroot 2012 2011

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 78.011.466 75.939.052 75.644.030

3.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies 1.242.585 1.172.193 2.073.398

3.5 Overige baten 10.247.979 7.709.023 7.695.837

Totaal baten 89.502.030 84.820.268 85.413.265

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 67.048.902 66.748.800 67.884.517

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.718.773 2.739.567 2.568.566

4.3 Huisvestingslasten 7.299.083 5.135.687 5.962.392

4.4 Overige lasten 11.276.344 10.372.071 11.388.578

Totaal lasten 88.343.102 84.996.125 87.804.053

Saldo baten en lasten 1.158.928 - 175.857 - 2.390.788

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 725.291 285.500 585.536

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 23.312 -29.000 - 46.297

5.5 Rentelasten 19.255 0 1.404

Saldo financiële baten en lasten 682.724 256.500 537.835

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 1.841.652 80.643 - 1.852.953

* Met ingang van 1 januari 2010 mag er wegens een wijziging in de wet op de jaarrekening geen voorziening getroffen
worden voor de Flex Bapo. Dit jaar zouden onttrekkingen Flex Bapo € 326.071 hebben bedragen. Het resultaat zonder
deze stelselwijziging zou € 2.167.723 hebben bedragen.
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 2012 2011

Resultaat resultaatbestemming 1.158.928 - 2.390.788

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 1.636.736 2.400.453

- Mutaties voorzieningen 105.004 266.206

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen - 98.280 - 265.378

- Schulden 3.880.180 - 356.600

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.682.568 -346.107

Investeringen in materiële vaste activa - 1.781.213 - 2.762.817

Desinvesteringen in materiële vaste activa 489.413 34.607

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 1.291.800 - 2.728.210

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - 1.781.213 - 2.762.817

Desinvesteringen in materiële vaste activa 489.414 34.607

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 1.291.799 - 2.728.210

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties leningen - 33.896 23.079

Overige investeringen in financiële vaste activa 841.063 - 580.363

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 807.167 - 557.284

Mutatie liquide middelen 6.880.659 - 3.093.766

Beginstand 1 januari 2012 2.264.421 5.358.187

Eindstand 31 december 2012 9.145.080 2.264.421

6.880.659 - 3.093.766
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3.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

3.4.1 Algemeen

De organisatie is een Stichting. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van voortgezet onderwijs

in Utrecht en omstreken. 

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is

bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (in het

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin

aangeduide uitzonderingen. 

3.4.2 Grondslagen 

Grondslagen voor de consolidatie

Consolidatie geschiedt volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs indien de

zeggenschap over de Stichting ligt bij de directeur of een medewerker van een school, of bij het

bevoegd gezag en het belang van de Stichting groter is dan 5% van het enkelvoudig balanstotaal. 

In de consolidatie zijn betrokken:

• Willibrord Stichting.

• Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs te Utrecht.

Grondslagen voor de waardering activa en passiva

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de

resultaatbepaling zijn (voor zover niet anders vermeld) gebaseerd op historische kosten.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de organisatie zullen terugvloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bijzondere waardevermindering 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere

waardeverminderingen, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden

dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van

activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de

geschatte contante waarde voor de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting

zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde

van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
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Veronderstellingen en schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Schattingswijziging voorziening jubileum

In 2012 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden van de voorziening jubileumkosten. 

Voorheen was de voorziening gebaseerd op de jubileumkosten van de afgelopen vijf jaar. 

Vanaf 2012 wordt een bedrag van € 550,- per personeelslid voorzien. Dit heeft in 2012 een

negatief effect op het resultaat van € 134.874.

Stelselwijziging

Tot 2012 betaalde Willibrord een premie voor de WGA via de loonkosten aan het UWV, waaruit

uitkeringen betaald worden aan oud-werknemers die recht hebben op een WGA-uitkering. 

De premielast van de Willibrord Stichting blijkt vele malen hoger dan de feitelijke lasten voor de

uitkeringen. Om die reden is besloten dat per 1 januari 2012 Willibrord eigenrisicodrager is 

voor de WGA. 

Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen

(inclusief werkgeverslasten) van naar verwachting voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsgeschikt

personeel is - door middel van een vermogensmutatie - nu een voorziening gevormd. De vermogens -

mutatie bedraagt eenmalig € 1.776.300. 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij de Willibrord Stichting vorderingen, liquide middelen en

kortlopende schulden.

Deze instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct

toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare

transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen

wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor het risico van oninbaarheid.

Activa

• Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen

Deze zijn, voor zover hierna niet anders vermeld, gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs

verminderd met afschrijvingen.

De afschrijvingen zijn:

• indien met leningen van derden gefinancierd, gelijk aan de aflossingstermijnen;
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• indien met eigen middelen gefinancierd, nieuwbouw 40 jaar, verbouwingen en renovaties 10 tot

20 jaar (afhankelijk van de levensduur).

De gebouwen worden lineair afgeschreven, rekening houdend met een restwaarde.

Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus de afschrijvingen. 

Inventaris wordt als volgt afgeschreven:

• netwerkbekabeling: 15 jaar;

• digiborden borddeel: 8 jaar;

• computers, beamer digibord en overige automatiseringsmiddelen: 4 jaar;

• leermethoden/leermiddelen: 8 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur);

• meubilair en overige inventaris en apparatuur: 5 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur).

Inventaris en apparatuur worden lineair afgeschreven.

Egalisatie

Ontvangen subsidies die betrekking hebben op investeringen (in materiële vaste activa) worden

gelijkmatig verdeeld over de jaren waarin de betreffende activa wordt afgeschreven. De jaarlijks

vrijvallende bedragen van de egalisatierekening worden als bate verantwoord. 

Materiële vaste activa in uitvoering

Dit betreft onderhanden zijnde bouwprojecten. Deze worden gewaardeerd tegen de gemaakte

kosten minus de eventueel al ontvangen investeringssubsidie. 

• Financiële vaste activa 

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

• Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde

waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 

Beleggingen geschieden volgens het Treasurystatuut van Willibrord en Stichting Steunfonds CVO. 

Zie ook paragraaf 1.5 met betrekking tot het beleggingsbeleid.

• Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn, indien niet anders is vermeld, direct

opeisbaar.

Passiva

• Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, een private bestemmingsreserve en een

publieke bestemmingsreserve ten behoeve van de Flex Bapo. 
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Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo)

Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om een voorziening te treffen voor de Flex Bapo.

De bestaande voorziening moest toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Het bestuur heeft

besloten aan deze toevoeging een bestemming te geven ten behoeve van toekomstige

onttrekkingen van de Flex Bapo. Jaarlijks zal middels resultaatbestemming het bedrag ter hoogte van

de onttrekkingen ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht.

• Voorzieningen

Waardering van de voorzieningen geschiedt tegen nominale waarde. 

Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor verplichtingen die per balansdatum in rechte

of feitelijk afdwingbaar zijn. Voor de afwikkeling van deze verplichting is een uitstroom van

middelen noodzakelijk. Van de omvang van de verplichting kan een betrouwbare inschatting

gemaakt worden. 

De grondslagen voor een aantal specifieke voorzieningen luiden als volgt:

Voorziening jubileumkosten

Dit betreft een schatting van de nog uit te betalen jubileumkosten per ultimo 2012, per

personeelslid is een bedrag van € 550,- voorzien.

Voorziening De Danne

Per 1 september 2009 is De Danne gesloten. De werknemers zijn waar mogelijk herplaatst. 

Voor een aantal werknemers is herplaatsing niet of niet helemaal mogelijk. 

Deze voorziening bestaat uit de verwachte verplichtingen die Willibrord voor deze werknemers

heeft, minus eventuele inkomsten uit detacheringen of herplaatsingen. 

Voorziening spaarverlof

Deze is gevormd doordat een aantal personeelsleden van Willibrord gebruikmaakt van het recht om

verlof te sparen en op een tijdstip na de balansdatum op te nemen. De voorziening wordt berekend

door het aantal uren te vermenigvuldigen met de GPL (CAO 2008-2010) per functiecategorie.

Voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

Per 1 januari 2012 is Willibrord eigenrisicodrager voor de WGA. Er is voor gekozen dit niet te

verzekeren, waardoor het risico volledig bij Willibrord is komen te liggen. De voorziening is gevormd

voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen

(inclusief werkgeverslasten) van naar verwachting voor langere tijd gedeeltelijk arbeidsgeschikt

personeel.

Voorziening groot onderhoud

Deze is gevormd teneinde toekomstig onderhoud te kunnen realiseren. De basis van deze

voorziening is een meerjarenonderhoudsplan. Op basis daarvan is een bedrag per jaar gereserveerd.

Onderhoudskosten zijn ten laste van deze reservering gebracht. 
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• Langlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van langer dan één jaar worden aangeduid als langlopend.

Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. 

• Kortlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van korter dan één jaar worden aangeduid als kortlopend. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Het exploitatiesaldo is in de balans op basis van de bestemming van het in het eigen vermogen

verwerkt. 

Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde

pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstak pensioenfonds (ABP) en

wordt - overeenkomstig de in de RJO 660 aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als

kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggings -

rendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de

jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in 

de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan 

voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
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3.5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

Verkrijgingsprijs Waardever- Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Boekwaarde
t/m 2011 minderingen 31-12-2011 2012 investeringen 2012 31-12-2012

en afschrijvingen 2012
t/m 2011

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 24.440.403 8.319.494 16.120.909 417.693 139.534 756.417 15.642.651

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur (ICT) 4.810.375 1.981.832 2.828.543 728.377 97.063 924.462 2.535.395

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur (LM) 1.051.818 499.353 552.465 152.515 148.498 19.070 537.412

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur (MEUB) 8.148.445 2.733.462 5.414.983 235.103 103.518 509.480 5.037.088

1.2.2.4 Inventaris en apparatuur (OMVA) 288.543 66.520 222.023 69.085 800 20.294 270.014

1.2.2 Inventaris en apparatuur 14.299.181 5.281.167 9.018.014 1.185.080 349.879 1.473.306 8.379.909

1.2.6 Egalisatie - 5.322.201 - 357.702 - 592.987 - 5.086.916

1.2.7 Materiële vaste activa in uitvoering 117.641 536.142 653.783

Totaal materiële vaste activa 38.739.584 13.600.661 19.934.363 1.781.213 489.413 1.636.736 19.589.427



1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag Peildatum

1.2.a.1 OZB-waarde gebouwen en terreinen 1.116.000 01-01-12

1.2.a.2 Verzekerde waarde gebouwen

De verzekerde waarde van de gebouwen in eigendom is op dit moment niet te geven, omdat de polissen van de gebouwen 

in eigendom en de gebouwen niet in eigendom op dit moment niet gescheiden zijn.

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde Mutaties Boekwaarde

31-12-2011 2012 +/- 31-12-2012

1.3.7 Overige vorderingen 1.753 0 1.753

In 2003 heeft een aflossing tegen contante waarde plaatsgevonden door de gemeente Nieuwegein. 

Jaarlijks valt een deel van deze aflossing vrij. 

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 31-12-2012 31-12-2011

1.5.1 Debiteuren 920.714 1.782.462

1.5.2 OCW/LNV 18.499 -2.363

1.5.7 Overige vorderingen 1.078.046 496.165

Totaal overige vorderingen 2.017.259 2.276.264

1.5.8 Overlopende activa 1.091.327 734.042

Totaal vorderingen 3.108.586 3.010.306

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

Stand 31-12-2011 149.733

Onttrekking - 29.322

Stand 31-12-2012 120.411

1.6 Effecten Aandelen Obligaties Totaal effecten

Stand per 1-1-2012 906.682 7.705.539 8.612.221

Desinvestering / Verkoop - 14.430 - 1.138.235 - 1.152.665

Herwaardering 132.787 178.815 311.602

Boekwaarde 31-12-2012 1.025.039 6.746.119 7.771.158

1.7 Liquide middelen 31-12-2012 31-12-2011

1.7.1 Kasmiddelen 17.935 26.171

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 9.127.147 2.227.714

1.7.4 Overige 0 10.536

Totaal liquide middelen 9.145.082 2.264.421

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen Mutaties

Saldo Resultaat Resultaat Saldo
31-12-2011 bestemming bestemming 31-12-2012

2012

2.1.1 Algemene reserve * 8.337.060 1.161.107 326.070 9.824.237 

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 5.788.270 680.546 6.468.816 

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 1.199.211 326.070- 873.141 

Totaal vermogen 15.324.541 1.841.653 0 17.166.194

* I.v.m. voorziening WGA vermogen per 31-12-2011 aangepast

2.3 Voorzieningen                                                                                                   Mutaties

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
1-1-2012 2012 2012 2012 31-12-2012

Jubileumgratificaties 428.875 134.874 9.901 0 553.848

Afwikkeling sluiting De Danne 90.850 0 36.791 0 54.059

Spaarverlof 558.949 47.202 89.382 0 516.769

Uitkeringsverplichtingen 269.500 0 0 269.500 0

Voorziening WGA 1.776.300 381.435 334.123 47.311 1.776.301

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 3.124.474 563.511 470.197 316.811 2.900.977

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 1.241.015 449.013 120.511 0 1.569.517

Totaal voorzieningen 4.365.489 1.012.524 590.708 316.811 4.470.494

2.3 Voorzieningen Onderverdeling saldo 31-12-2012

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

2.3.1 Jubileumgratificaties 55.385 221.539 276.924

2.3.1 Afwikkeling sluiting De Danne 5.406 21.623 27.029

2.3.1 Spaarverlof 51.677 206.707 258.384

2.3.1 Voorziening WGA 177.630 710.520 888.151

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 156.952 627.807 784.759

447.050 1.788.196 2.235.247
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2.4 Langlopende schulden

Bedrag lening Aangegane Aflossingen Bedrag Rente Resterende Aflossing
31-12-2011 leningen Boekwaarde percentage looptijd in 2013

o/g 2012 31-12-2012 jaren

2.4.3 Kredietinstellingen

St. Bonifatiuscollege 508.800 0 21.204 487.596 0,00% 23 21.204

Boni, Lening Feldbrugge 

Inz. Docentenkamer 417.687 32.313 22.500 427.500 0,00% 19 22.500

Totaal 926.487 32.313 43.704 915.096 43.704

Kortlopende deel langlopende schulden (zie 2.6.1) 43.704 43.704

2.5 Kortlopende schulden 31-12-2012 31-12-2011

Kredietinstellingen 43.703 21.200

2.5.3 Crediteuren 1.558.036 3.030.858

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.987.034 2.872.068

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 989.621 902.272

2.5.9 Overige kortlopende schulden 49.853 54.470

2.5.10 Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 4.310.159 1.793.784

Vooruitontvangen bedragen 650.620 209.456

Vakantiegeld 2.091.333 2.111.247

Overige subsidies OCW geoormerkt 1.148.565 681.496

Overige. subsidies OCW niet geoormerkt 549.430 758.551

Overige Gemeentelijke onderwijssubsidies 113.253 13.747

Verplichtingen ouderbijdragen 1.040.531 994.725

Tussenrekening rijksbijdrage 960.386 283.665

Overige 615.402 - 499.793

Totaal overlopende passiva 11.479.679 6.346.878

Totaal kortlopende schulden 17.107.926 13.227.746
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3.1 Rijksbijdragen 2012 Begroot 2012 2011

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 69.251.789 68.407.022 67.513.800

3.1.2 Overige subsidies OCW 8.486.360 7.171.892 7.730.570

3.1.3 Geoormerkte subsidies OCW 273.317 360.138 399.660

Totaal rijksbijdragen 78.011.466 75.939.052 75.644.030

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 245.317 455.831 293.166

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 345.601 262.325 1.329.056

3.2.3 Gemeentelijke onderwijssubsidies 651.667 454.037 451.176

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.242.585 1.172.193 2.073.398

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 639.751 758.882 575.450

3.5.2 Detachering personeel 391.705 725.763 677.560

3.5.4 Sponsoring 427 500 394

3.5.5 Ouderbijdragen 790.278 540.677 466.353

3.5.6 Overige 8.425.818 5.683.201 5.976.080

Totaal overige baten 10.247.979 7.709.023 7.695.837

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 51.535.399 64.589.831 52.254.347

Sociale lasten 5.432.636 0 5.431.665

Pensioenpremies 7.411.108 0 6.919.447

4.1.1 Lonen en salarissen 64.379.143 64.589.831 64.605.459

Dotaties personele voorzieningen 610.879 73.940 152.051

Personeel niet in loondienst 1.693.418 1.198.928 1.776.574

Overig 761.440 920.101 1.838.454

4.1.2 Overige personele lasten 3.065.737 2.192.969 3.767.079

4.1.3 Af: Uitkeringen - 395.978 - 34.000 - 488.021

Totaal personeelslasten 67.048.902 66.748.800 67.884.517

Personeelsbezetting (Personeelslasten)

Per 1 oktober was bij de Willibrord Stichting het volgend aantal fte in dienst:

Willibrord*) 2012 2011

Directie 85,11 78,80

Onderwijzend personeel 665,06 686,40

Onderwijsondersteunend personeel 245,06 244,00

Studenten 11,84

Totaal 1007,07 1009,30

*) inclusief personeel van de Utrechtse School, exclusief de Utrechtse School: 984,9 fte’s

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland. 
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WOPT

De beloningen van alle medewerkers liggen onder de WOPT-norm en een melding is 

derhalve niet noodzakelijk.

Beloning College van Bestuur

arbeidsovereenkomst periodiek pensioen
Naam begindatum   einddatum betaalde beloning bijdragen Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011

A.H.M. De Jong 1 jan 2008 1 april 2012 1 36.465 122.111 9.427 37.143 45.892 159.254

M.T.C. Blom 1 okt 2006 1 131.127 114.946 30.096 27.938 161.223 142.884

J.H. Bootsma 1 aug 2012 1 47.067 14.044 61.111

Het College van Bestuur werkt zowel voor de Willibrord Stichting als voor Stichting PCOU.

Honorering Raad van Toezicht

Vanaf 1 augustus 2009 is er één Raad van Toezicht voor zowel de Stichting PCOU als voor de

 Willibrord Stichting. In 2012 zijn aan de Raad van Toezicht de volgende bedragen uitbetaald:

periodiek
overeenkomst betaalde beloning

Naam functie begin datum einddatum 2012 2011

J.J.M. Helgers Voorzitter 01-09-11 8.100 8.100

M. Dijkstra Vice voorzitter plus 

lid audit commissie 01-04-10 10.067 2.700

B.W.M. Heijs Lid auditcommissie 01-10-08 4.860 4.837

A. Geurtsen Lid auditcommissie 01-08-09 5.837 4.320

E. Kalthof Seferiadis Lid 01-12-09 5.733 2.700

S. Menéndez Lid 01-08-09 5.733 2.700

C.C.M. Vendrik Lid 01-08-10 De heer Vendrik ziet af van beloning

Door aanpassingen in functies en vergoedingen (met terugwerkende kracht over 2011) komen 

de betalingen in 2012 hoger uit dan in 2011. De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord

Stichting en de Stichting PCOU.

Nevenfuncties College van Bestuur

Mevrouw Marja Blom heeft in 2012 de volgende nevenfuncties vervuld:

• Bestuurslid van de Vrienden van het Utrechts Archief, onbezoldigd.

• Lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs van het CITO. Het vacatiegeld wordt overgemaakt

aan Stichting PCOU/de Willibrord Stichting.

De heer André de Jong heeft in 2012 de volgende nevenfunctie vervuld:

• Lid Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank (tot en met 31 maart 2012). 

De inkomsten uit deze functie zijn overgemaakt aan Stichting PCOU/de Willibrord Stichting.

De heer Henkjan Bootsma heeft in 2012 de volgende nevenfuncties vervuld:

• Lid Raad van Toezicht scholengroep De Onderwijsspecialisten / De Radar-ABS, gevestigd 

in Arnhem, bezoldigd.

• DGA van BMAC Holding B.V. gevestigd in Ede, onbezoldigd. 
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.2 Materiële vaste activa 2.718.773 2.739.567 2.568.566

Totaal afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.718.773 2.739.567 2.568.566

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.314.645 1.180.231 1.473.893

4.3.3 Onderhoud 977.013 1.098.405 1.123.927

4.3.4 Energie en water 1.015.643 1.096.200 1.159.505

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.738.227 1.640.517 1.723.591

4.3.6 Heffingen 119.047 101.363 101.058

4.3.7 Overige 134.508 18.971 380.418

Totaal huisvestingslasten 7.299.083 5.135.687 5.962.392

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2.069.829 1.897.417 2.404.932

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 5.383.330 5.343.681 5.282.444

4.4.4 Overige 3.823.185 3.130.973 3.701.202

Totaal overige lasten 11.276.344 10.372.071 11.388.578

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 725.291 285.500 585.536

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 23.312 - 29.000 - 46.297

5.5 Rentelasten 19.255 0 1.404

Totaal financiële baten en lasten 682.724 256.500 537.835

Honoraria accountant (Overige instellingslasten)

In 2012 zijn in de jaarrekening de onderstaande bedragen (inclusief btw) aan de accountants

verantwoord:

2012 2011

Accountantsonderzoek jaarrekening*) 83.251 72.959

Andere controle-opdrachten 12.376 8.409

Fiscale adviesdiensten 0 0

Andere niet-controlediensten 595 8.977

96.222 90.345

*) inclusief controle bekostigingsgegevens



3.6 Overzicht verbonden partijen
Overige verbonden partijen

Verklaring
Eigen art. 2:403

Juridische Statutaire Code vermogen Resultaat BW
Naam vorm zetel activiteit 31-12-2012 2011 ja/nee

Stichting Steunfonds Christelijk
Voortgezet Onderwijs te Utrecht Stichting Utrecht 4 5.788.270 311.908   nee

3.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichten

Kopieer- en printerhuur

Voor de kopieerapparaten en printers van de Willibrord- en de PCOU-scholen zijn twee mantel -

contracten afgesloten met Ricoh. Deze overeenkomst loopt tot 30 september 2015. De bedoeling is

dat alle lopende contracten bij expiratie worden ondergebracht binnen dit contract. Op dit moment

is voor een bedrag van € 170.700 binnen dit contract afgesloten. De kopieerlasten bedroegen in

2012 € 488.390 (inclusief papier, toner en afdrukken).

Huur Kaap Hoorndreef

Per 1 juli 2010 is er een nieuw huurcontract afgesloten voor het gebouw aan de Kaap Hoorndreef

waarin het bestuursbureau is gevestigd. Dit huurcontract loopt tot 1 juli 2019. De kosten bedragen

vanaf 1 juli 2010 jaarlijks € 224.051 inclusief btw, dit is exclusief de servicekosten ad € 80.698

inclusief btw. De servicekosten worden ieder jaar aangepast aan de werkelijke kosten. 

Ten behoeve van dit huurcontract is een bankgarantie afgegeven ter waarde van € 81.722,46.

Leasevoertuigen

Willibrord heeft vier contracten voor lease-auto’s afgesloten. Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag

van deze contracten in 2012 circa € 38.365. De kosten van één leasevoertuig wordt ten laste van

PCOU gebracht (€ 11.399). De contracten lopen tot:

• 31 maart 2013;

• 22 mei 2014;

• 1 januari 2016; 

• 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

2012 circa € 1.500.000. De looptijd van deze contracten varieert.

Vordering Ministerie van OCW

Per 31 december 2012 heeft Willibrord een vordering op het Ministerie van OCW ter grootte van 

€ 4.625.038 (7,5% van de personele bekostiging) wegens financiering van vakantie-uitkeringen

personeel over de periode 1 juni tot en met 31 december van het verslagjaar en de afdracht van

loonheffing en premieheffing over de maand december. Deze vordering is eerst incasseerbaar bij de
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opheffing van Willibrord. 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.

Liefland College

Het Liefland College is in 2010 opgegaan in het Globe College. Het voormalige schoolgebouw is

eind 2012 bewoond in het kader van anti-kraak, totdat overdacht van het gebouw aan de gemeente

heeft plaatsgevonden.

Uit hoofde van achterstallig onderhoud van dat gebouw heeft de gemeente Willibrord een claim van

€ 1.100.000 opgelegd. Deze claim wordt door ons betwist omdat bij de overdracht van het gebouw

in 2006 door de gemeente aan Willibrord al sprake was van achterstallig onderhoud. 

Het Liefland College heeft geïnvesteerd in het gebouw aan de Lieflandlaan. De boekwaarde van

deze investering bedraagt eind 2012 € 330.000. Bij overdracht van het gebouw moet gekeken

worden of deze activa nog waarde heeft. Mogelijkerwijs moet (een gedeelte van) deze investering

worden afgeboekt. 

Globe College 

De afgelopen drie jaar is met de gemeente gesproken over de huisvestingskosten van het Globe

College. Discussiepunten waren met name de doorbelasting van het maximaal aantal leerlingen dat

in het gebouw gehuisvest kan worden. Het besluit van de taskforce vmbo (600 leerlingen) leidt tot

het gebruik van minder vierkante meters. De huisvestingsgevolgen zijn niet voorzien door de

gemeente, wat ertoe geleid heeft dat het huisvestingscontract niet is aangepast. In het laatste

overleg (4 juni 2013) heeft de gemeente aangegeven ons op deze punten tegemoet te komen.
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Amadeus Lyceum 20-09-11 375850-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 33.124 19.323 33.124 19.324 33.124 -   A 

Amadeus Lyceum 20-12-10 308996-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2011 45.000 -   45.000 45.000 -   A 

Amadeus Lyceum 20-12-10 309289-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2013 10.000 -   -   -   -   A 

Amadeus Lyceum 20-12-10 309436-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2014 3.800 -   -   -   -   A 

Amadeus Lyceum 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels naar 130 Gerrit Rietveld) 38.000 5.542 24.588 5.542 24.588 -   A 

Amadeus Lyceum 15-04-10 BEK-2010/30369 M Zij-instromers 38.000 -   38.000 38.000 -   A 

Totaal Amadeus Lyceum 00RO 167.924 24.865 140.712 24.866 140.712 -   

Gerrit Rietveld College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 3.563 -   3.563 3.564 -   A 

Gerrit Rietveld College 20-09-11 374673-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 8.181 4.772 8.181 4.772 8.181 -   A 

Gerrit Rietveld College 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels van 120 Amadeus) -   3.912 13.412 3.912 13.412 -   A 

Gerrit Rietveld College 08-07-10 BEK-2010/51131M Zij-instromers 19.000 5.542 19.000 5.542 19.000 -   A 

Totaal Gerrit Rietveld College 14OY 30.744 14.226 44.156 14.226 44.156 -   

Oosterlicht College 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 21.089 -   21.089 21.089 -   A 

Totaal Oosterlicht College 17GM 21.089 -   21.089 -   21.089 -   

Niftarlake College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 6.399 -   1.818 1.818 -   A 

Niftarlake College 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 7.672 -   4.654 4.654 -   A 

Niftarlake College 15-04-11 356989-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.799 7.466 12.799 7.466 12.799 -   A 

Totaal Niftarlake College 03OY 26.870 7.466 19.271 7.466 19.271 -   

Globe College 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.308 -   9.308 9.308 -   A 

Globe College 20-09-11 374509-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 15.126 8.823 15.126 8.824 15.126 -   A 

Totaal Globe College 18AN 24.434 8.823 24.434 8.824 24.434 -   

Kranenburgschool 22-11-10 287861-1 Bekostiging doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 28.100 -   28.100 28.100 -   A 

Kranenburgschool 21-11-11 393454-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2011 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 -   A 

Kranenburgschool 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 2.909 -   2.909 2.909 -   A 

Kranenburgschool 07-11-12 486675-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2012 12.250 -   -   -   -   A 

Totaal Kranenburgschool 01EK 69.659 26.400 57.409 26.400 57.409 -   

Broeckland College 21-11-11 301710-2 Praktijkleren groen onderwijs 2011 3.838 -   3.838 3.838 -   A 

Broeckland College 12-12-11 404279-1 Praktijkleren groen onderwijs 2012 5.073 -   5.073 5.073 5.073 -   A 

Totaal Broeckland College 23VD 8.911 -   8.911 5.073 8.911 -   

St. Bonifatiuscollege 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 4.654 0 4.654 4.654 -   A 

St. Bonifatiuscollege 20-09-11 388146-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 9.017 5.260 9.017 5.260 9.017 -   A 

Totaal St. Bonifatiuscollege 02UE 13.671 5.260 13.671 5.260 13.671 -   

St. Gregorius College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 2.909 -   -   -   -   A 

St. Gregorius College 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 4.727 -   2.151 2.151 -   A 

St. Gregorius College 23-09-08 BEK-08/91139 M Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging 

pilotprojecten maatschappelijke stage 371.000 -   361.000 361.000 -   A 

Totaal St. Gregorius College 01KF 378.636 -   363.151 -   363.151 -   

Eindtotaal 741.938 87.040 692.805 92.115 692.805 -   

3.8. Verantwoording doelsubsidies

G2-A  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - Aflopend per ultimo verslagjaar Saldo nog te
Bedrag van Saldo per Ontvangen t/m Lasten Totale kosten besteden ultimo Doorlopend/

School Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing 01-01-2012 verslagjaar in verslagjaar per 31-12-2012 verslagjaar aflopend
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Amadeus Lyceum 20-09-11 375850-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 33.124 19.323 33.124 19.324 33.124 -   A 

Amadeus Lyceum 20-12-10 308996-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2011 45.000 -   45.000 45.000 -   A 

Amadeus Lyceum 20-12-10 309289-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2013 10.000 -   -   -   -   A 

Amadeus Lyceum 20-12-10 309436-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2014 3.800 -   -   -   -   A 

Amadeus Lyceum 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels naar 130 Gerrit Rietveld) 38.000 5.542 24.588 5.542 24.588 -   A 

Amadeus Lyceum 15-04-10 BEK-2010/30369 M Zij-instromers 38.000 -   38.000 38.000 -   A 

Totaal Amadeus Lyceum 00RO 167.924 24.865 140.712 24.866 140.712 -   

Gerrit Rietveld College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 3.563 -   3.563 3.564 -   A 

Gerrit Rietveld College 20-09-11 374673-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 8.181 4.772 8.181 4.772 8.181 -   A 

Gerrit Rietveld College 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels van 120 Amadeus) -   3.912 13.412 3.912 13.412 -   A 

Gerrit Rietveld College 08-07-10 BEK-2010/51131M Zij-instromers 19.000 5.542 19.000 5.542 19.000 -   A 

Totaal Gerrit Rietveld College 14OY 30.744 14.226 44.156 14.226 44.156 -   

Oosterlicht College 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 21.089 -   21.089 21.089 -   A 

Totaal Oosterlicht College 17GM 21.089 -   21.089 -   21.089 -   

Niftarlake College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 6.399 -   1.818 1.818 -   A 

Niftarlake College 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 7.672 -   4.654 4.654 -   A 

Niftarlake College 15-04-11 356989-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.799 7.466 12.799 7.466 12.799 -   A 

Totaal Niftarlake College 03OY 26.870 7.466 19.271 7.466 19.271 -   

Globe College 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.308 -   9.308 9.308 -   A 

Globe College 20-09-11 374509-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 15.126 8.823 15.126 8.824 15.126 -   A 

Totaal Globe College 18AN 24.434 8.823 24.434 8.824 24.434 -   

Kranenburgschool 22-11-10 287861-1 Bekostiging doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 28.100 -   28.100 28.100 -   A 

Kranenburgschool 21-11-11 393454-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2011 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 -   A 

Kranenburgschool 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 2.909 -   2.909 2.909 -   A 

Kranenburgschool 07-11-12 486675-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2012 12.250 -   -   -   -   A 

Totaal Kranenburgschool 01EK 69.659 26.400 57.409 26.400 57.409 -   

Broeckland College 21-11-11 301710-2 Praktijkleren groen onderwijs 2011 3.838 -   3.838 3.838 -   A 

Broeckland College 12-12-11 404279-1 Praktijkleren groen onderwijs 2012 5.073 -   5.073 5.073 5.073 -   A 

Totaal Broeckland College 23VD 8.911 -   8.911 5.073 8.911 -   

St. Bonifatiuscollege 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 4.654 0 4.654 4.654 -   A 

St. Bonifatiuscollege 20-09-11 388146-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 9.017 5.260 9.017 5.260 9.017 -   A 

Totaal St. Bonifatiuscollege 02UE 13.671 5.260 13.671 5.260 13.671 -   

St. Gregorius College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 2.909 -   -   -   -   A 

St. Gregorius College 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 4.727 -   2.151 2.151 -   A 

St. Gregorius College 23-09-08 BEK-08/91139 M Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging 

pilotprojecten maatschappelijke stage 371.000 -   361.000 361.000 -   A 

Totaal St. Gregorius College 01KF 378.636 -   363.151 -   363.151 -   

Eindtotaal 741.938 87.040 692.805 92.115 692.805 -   

3.8. Verantwoording doelsubsidies

G2-A  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - Aflopend per ultimo verslagjaar Saldo nog te
Bedrag van Saldo per Ontvangen t/m Lasten Totale kosten besteden ultimo Doorlopend/

School Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing 01-01-2012 verslagjaar in verslagjaar per 31-12-2012 verslagjaar aflopend



Christelijk Gymnasium 28-01-10 BEK-09/132066U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 36.214 35.214 36.214 1.000 35.214 D 

Christelijk Gymnasium 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 18.471 2.182 18.471 16.289 2.182 D 

Christelijk Gymnasium 03-11-11 395393-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 5.818 5.818 5.818 -   5.818 D 

Christelijk Gymnasium 31-07-12 474639-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 10.676 -   10.676 4.448 4.448 6.228 D 

Totaal Christelijk Gymnasium 16PA 71.178 43.214 71.179 4.448 21.737 49.441 

Amadeus Lyceum 20-12-10 309182-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2012 10.000 6.368- 10.000 6.368 3.632 D 

Amadeus Lyceum 31-07-12 473061-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 48.317 -   48.317 20.132 20.132 28.185 D 

Amadeus Lyceum 27-09-12 483196-1 Zij-instroom 2012 38.000 -   38.000 -   38.000 D 

Totaal Amadeus Lyceum 00RO 96.317 6.368- 96.317 20.132 26.500 69.817 

Gerrit Rietveld College 25-10-12 474510-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 8.517 -   8.517 932 932 7.585 D 

Totaal Gerrit Rietveld College 14OY 8.517 -   8.517 932 932 7.585 

Oosterlicht College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 10.472 5.818 5.818 -   5.818 D 

Oosterlicht College 20-01-11 327103-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 32.760 26.624 32.760 8.469 14.605 18.155 D 

Oosterlicht College 25-10-12 471676-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 15.651 -   15.651 9.109 9.109 6.541 D 

Totaal Oosterlicht College 17GM 58.883 32.442 54.229 17.578 23.714 30.514 

Niftarlake College 04-10-11 Brief 1/104/23234 Zij-instromers 2.180 2.180- -   2.180 2.180- D 

Niftarlake College 31-07-12 473295-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 26.533 26.533 11.055 11.055 15.478 D 

Totaal Niftarlake College 03OY 28.713 2.180- 26.533 11.055 13.235 13.298 

Globe College 29-08-07 BVO-07/93753 U Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO 100.000 100.000 100.000 -   100.000 D 

Globe College 20-01-12 412624-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 36.093 36.093 13.100 13.100 22.994 D 

Globe College 09-10-12 OND/ODB-2012/52646 U Regionale aanpak VSV 2012-2015 1.000.000 1.000.000 D 

Globe College - doorstorting naar Utrechtse School 385.000- 615.000 D 

Totaal Globe Colleg 18AN 1.136.093 100.000 751.093 13.100 13.100 737.994 

Broeckland College 20-09-11 374192-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 4.654 4.654 4.654 2.715 2.715 1.939 D 

Broeckland College 31-07-12 475324-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 6.594 -   6.594 2.748 2.748 3.847 D 

Totaal Broeckland College 23VD 11.248 4.654 11.248 5.462 5.462 5.786 

St. Bonifatiuscollege 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.017 2.715 9.017 6.302 2.715 D 

Totaal St. Bonifatiuscollege 02UE 9.017 2.715 9.017 -   6.302 2.715 

St. Gregorius College 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 21.904 20.904 21.904 1.000 20.904 D 

St. Gregorius College 20-01-11 327078-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.290 8.866 12.290 4.793 8.217 4.072 D 

St. Gregorius College 30-07-12 465478-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 10.921 -   10.921 6.247 6.247 4.674 D 

Totaal St. Gregorius College 01KF 45.115 29.770 45.115 11.041 15.465 29.650 

Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366 Meesterdocent voor het stedelijk VMBO 1.343.680 390.210 1.343.680 97.453 496.028 D 

Willibrord Stichting Cumulatieve doorstortingen naar deelnemende 
niet-Willibrord-scholen -   -   D 

Willibrord Stichting - Wellant College 87.120- -   D 

Willibrord Stichting - Utrechtse School 80.280- -   D 

Willibrord Stichting - Nuovo 478.485- -   D 

Willibrord Stichting Saldo per 31-12-2011 -   -   201.767 D 

Totaal Willibrord Stichting - 40094 1.343.680 390.210 697.795 97.453 496.028 201.767 

Eindtotaal 2.808.762 594.456 1.771.043 181.201 622.475 1.148.567 

3.8. Verantwoording doelsubsidies vervolg

GG2-B  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Saldo nog te
Bedrag van Saldo per Ontvangen t/m Lasten Totale kosten besteden ultimo Doorlopend/

School Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing 01-01-2012 verslagjaar in verslagjaar per 31-12-2012 verslagjaar aflopend
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Christelijk Gymnasium 28-01-10 BEK-09/132066U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 36.214 35.214 36.214 1.000 35.214 D 

Christelijk Gymnasium 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 18.471 2.182 18.471 16.289 2.182 D 

Christelijk Gymnasium 03-11-11 395393-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 5.818 5.818 5.818 -   5.818 D 

Christelijk Gymnasium 31-07-12 474639-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 10.676 -   10.676 4.448 4.448 6.228 D 

Totaal Christelijk Gymnasium 16PA 71.178 43.214 71.179 4.448 21.737 49.441 

Amadeus Lyceum 20-12-10 309182-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 2012 10.000 6.368- 10.000 6.368 3.632 D 

Amadeus Lyceum 31-07-12 473061-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 48.317 -   48.317 20.132 20.132 28.185 D 

Amadeus Lyceum 27-09-12 483196-1 Zij-instroom 2012 38.000 -   38.000 -   38.000 D 

Totaal Amadeus Lyceum 00RO 96.317 6.368- 96.317 20.132 26.500 69.817 

Gerrit Rietveld College 25-10-12 474510-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 8.517 -   8.517 932 932 7.585 D 

Totaal Gerrit Rietveld College 14OY 8.517 -   8.517 932 932 7.585 

Oosterlicht College 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 10.472 5.818 5.818 -   5.818 D 

Oosterlicht College 20-01-11 327103-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 32.760 26.624 32.760 8.469 14.605 18.155 D 

Oosterlicht College 25-10-12 471676-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 15.651 -   15.651 9.109 9.109 6.541 D 

Totaal Oosterlicht College 17GM 58.883 32.442 54.229 17.578 23.714 30.514 

Niftarlake College 04-10-11 Brief 1/104/23234 Zij-instromers 2.180 2.180- -   2.180 2.180- D 

Niftarlake College 31-07-12 473295-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 26.533 26.533 11.055 11.055 15.478 D 

Totaal Niftarlake College 03OY 28.713 2.180- 26.533 11.055 13.235 13.298 

Globe College 29-08-07 BVO-07/93753 U Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO 100.000 100.000 100.000 -   100.000 D 

Globe College 20-01-12 412624-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 36.093 36.093 13.100 13.100 22.994 D 

Globe College 09-10-12 OND/ODB-2012/52646 U Regionale aanpak VSV 2012-2015 1.000.000 1.000.000 D 

Globe College - doorstorting naar Utrechtse School 385.000- 615.000 D 

Totaal Globe Colleg 18AN 1.136.093 100.000 751.093 13.100 13.100 737.994 

Broeckland College 20-09-11 374192-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 4.654 4.654 4.654 2.715 2.715 1.939 D 

Broeckland College 31-07-12 475324-2 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 6.594 -   6.594 2.748 2.748 3.847 D 

Totaal Broeckland College 23VD 11.248 4.654 11.248 5.462 5.462 5.786 

St. Bonifatiuscollege 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.017 2.715 9.017 6.302 2.715 D 

Totaal St. Bonifatiuscollege 02UE 9.017 2.715 9.017 -   6.302 2.715 

St. Gregorius College 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 21.904 20.904 21.904 1.000 20.904 D 

St. Gregorius College 20-01-11 327078-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.290 8.866 12.290 4.793 8.217 4.072 D 

St. Gregorius College 30-07-12 465478-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2012 10.921 -   10.921 6.247 6.247 4.674 D 

Totaal St. Gregorius College 01KF 45.115 29.770 45.115 11.041 15.465 29.650 

Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366 Meesterdocent voor het stedelijk VMBO 1.343.680 390.210 1.343.680 97.453 496.028 D 

Willibrord Stichting Cumulatieve doorstortingen naar deelnemende 
niet-Willibrord-scholen -   -   D 

Willibrord Stichting - Wellant College 87.120- -   D 

Willibrord Stichting - Utrechtse School 80.280- -   D 

Willibrord Stichting - Nuovo 478.485- -   D 

Willibrord Stichting Saldo per 31-12-2011 -   -   201.767 D 

Totaal Willibrord Stichting - 40094 1.343.680 390.210 697.795 97.453 496.028 201.767 

Eindtotaal 2.808.762 594.456 1.771.043 181.201 622.475 1.148.567 

3.8. Verantwoording doelsubsidies vervolg

GG2-B  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule - Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Saldo nog te
Bedrag van Saldo per Ontvangen t/m Lasten Totale kosten besteden ultimo Doorlopend/

School Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing 01-01-2012 verslagjaar in verslagjaar per 31-12-2012 verslagjaar aflopend
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3.9 Gemeentelijke onderwijssubsidies
t/m 31-12-2011 t/m 31-12-2012
Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2012

exploitatie tbv exploitatie      tbv investeringen (2.3)
Omschrijving Kenmerk datum           Totaalbedrag

toewijzing
Amadeus Lyceum - 00RO - 120
Combinatiefunctionaris cultuur 2011-2012 11.107346/9274 20-12-2011 25.000 12.500 10.417 2.083 2.083
Combinatiefunctionaris cultuur 2012-2013 2012-457-1103 17-12-2012 25.000 8.750 10.417 -1.667
Stadsbrede activiteit Brede School VO 2012 2012-457-1113 27-11-2012 40.000 40.000 38.960 1.040
Bredeschool activiteiten in het VO 2012 2012-457- 763 20-02-2012 33.232 24.924 7.621 17.303
Extra activiteiten BS 2012 sport en school/na- en buitenschools 2012-457-1211 30-11-2012 8.220 8.220 0 8.220

106.452 0 81.894 56.998 0 26.979

Gerrit Rietveld College - 14OY - 130
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 76.957 76.957 26.705 50.252 50.252 0
Bredeschool activiteiten in het VO 2012 2012-457- 763 20-02-2012 83.146 62.360 62.360
Rietveld Media groep 09.103607/6884 17-11-2009 6.000 6.000 5.992 8 8 0
Leefbaarheidsbudget 1026006581 27-01-2011 6.000 6.000 5.420 580 580
Extra activiteiten BS 2012 sport en school/na- en buitenschools 2012-457-1116 03-12-2012 21.788 21.788 13.497 8.291
Combinatiefunctionaris cultuur 2012 2012-457-1034 19-04-2012 25.000 18.750 25.000 - 6.250

218.891 50.840 102.898 88.757 0 64.981

Oosterlicht College - 17GM - 140
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374/7260 22-03-2010 33.550 33.550 33.300 250 250 0

33.550 250 0 250 0 0

Globe College - 18AN - 160
Bredeschool activiteiten in het VO 2012 2012-457- 763 20-02-2012 78.427 58.820 78.427 - 19.607
Extra activiteiten BS  2012 sport en school 2012-457-1072 27-11-2012 11.382 11.382 11.185 197
Extra activiteiten BS 2012 na- en buitenschools 2012-457-1222 04-12-2012 9.192 9.192 6.700 2.492
Aanvalsplan VMBO 11.024243/8213 14-01-2011 190.000 190.000 189.429 571 571
Combinatiefunctionaris 2009-2011 10.108122/8505 16-12-2010 103.013 58.050 102.673 - 44.623 44.963 340
Combinatiefunctionaris sport ViaNova/Globe 2012 2012-457-905 17-02-2012 45.000 33.750 26.250 7.500
Schoolcontactfunctionaris 2010-2012 10.055741/7649 19-07-2010 300.000 73.167 73.167 0 126.833 226.833 - 100.000

737.014 - 44.052 284.940 349.395 0 - 108.507

Kranenburg - 01EK - 170
Bredeschool activiteiten in het VO 2012 2012-457- 763 20-02-2012 33.232 24.924 33.232 - 8.308
Combinatiefunctionaris cultuur 2012 2012-457-1077 16-11-2012 40.000 0 40.000 36.056 3.944
Extra activiteiten BS 2012 sport en school 2012-457-1067 27-11-2012 3.250 0 3.250 3.250 0
Extra activiteiten BS 2012 na-en buitenschools 2012-457-1223 10-12-2012 3.720 0 3.720 3.720 0

80.202 0 71.894 76.258 0 - 4.364

Broeckland College - 23VD - 180
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374/7260 22-03-2010 4.626 4.626 4.626 0 4.626 0 0

4.626 4.626 0 4.626 0 0

Willibrord Stichting
Taalcurriculum 2012-2013 2012-457-814 18-12-2012 179.243 0 75.383 0 - 75.383

179.243 0 0 75.383 0 - 75.383

Totaal 1.389.604 13.747 541.626 651.667 0 - 96.294

Vordering op gemeente 209.548
Schuld aan Gemeente 113.253
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4. Enkelvoudige jaarrekening

4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2012

1 Activa 31-12-2012 31-12-2011

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 15.345.537 15.823.795

1.2.2 Inventaris en apparatuur 8.379.909 9.018.014

1.2.6 Egalisatie -5.086.916 -5.322.201

1.2.7 Materiële vaste activa in uitvoering 653.783 117.641

19.292.313 19.637.249

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige Vorderingen 1.753 1.753

1.753 1.753

Totaal vaste activa 19.294.066 19.639.002

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 920.714 2.660.860

1.5.2 OCW/LNV 18.499 -2.363

1.5.7 Overige vorderingen 1.078.046 496.165

1.5.8 Overlopende activa 1.055.247 690.681

3.072.506 3.845.343

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 0

1.6.2 Obligaties 3.176.299 3.904.725

3.176.299 3.904.725

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 17.935 26.171

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.870.953 1.459.249

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 0 -839.464

3.888.888 645.956

Totaal vlottende activa 10.137.693 8.396.024

Totaal activa 29.431.759 28.035.026
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2 Passiva 31-12-2012 31-12-2011

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve 9.824.236 8.337.060

2.1.1B Bestemmingsreserve Flex. Bapo 873.141 1.199.211

10.697.377 9.536.271

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 2.900.977 3.124.475

2.3.3 Overige voorzieningen 1.569.517 1.241.015

4.470.494 4.365.490

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 871.393 905.287

871.393 905.287

2.5 Kortlopende schulden

2.5.A Kredietinstellingen 43.703 21.200

2.5.3 Crediteuren 1.558.036 3.030.858

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.987.034 2.872.068

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 989.621 902.272

2.5.9 Overige kortlopende schulden 49.853 54.470

2.5.10 Overlopende passiva 7.764.248 6.347.110

13.392.495 13.227.978

Totaal passiva 29.431.759 28.035.026

Eigen Vermogen Stichting Steunfonds Willibrord 6.468.817 5.788.270

Geconsolideerd vermogen 17.166.194 15.324.541
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4.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Willibrord Stichting 
over 2012

2012 Begroot 2012 2011

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 78.011.466 75.939.052 75.644.030

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.242.585 1.172.193 2.073.398

3.5 Overige baten 8.073.358 7.709.023 7.695.837

Totaal baten 87.327.409 84.820.268 85.413.265

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 67.048.902 66.748.800 67.884.516

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.718.773 2.739.567 2.568.566

4.3 Huisvestingslasten 5.437.786 5.135.687 5.962.392

4.4 Overige lasten 11.276.344 10.372.044 11.388.551

Totaal lasten 86.481.805 84.996.098 87.804.025

Saldo baten en lasten 845.604 -175.830 -2.390.760

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 351.162 145.500 244.949

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten -16.405 -24.000 -17.644

5.5 Rentelasten 19.255 0 1.404

Saldo financiële baten en lasten 315.502 121.500 225.901

Exploitatiesaldo 1.161.106 -54.330 -2.164.859

Resultaat Stichting Steunfonds Willibrord 680.546 134.973 311.906

1.841.652 80.643 -1.852.953
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5. Overige gegevens

5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Utrecht, 28 juni 2013



5.2. Statutaire verklaring inzake resultaatbestemming

Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar van € 1.841.652 wordt toegevoegd 

aan het eigen vermogen van de Stichting:

Toevoeging algemene reserve € 2.167.723

Onttrekking private bestemmingsreserve €    326.071

Toevoeging per saldo € 1.841.652

5.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het

resultaat en het vermogen van de Stichting.
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