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1. Bestuursverslag
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1.1 Inleiding

In 2011 was de onderwijskwaliteit op driekwart van de (afdelingen van de) scholen voldoende 

of goed volgens de gegevens van kwaliteitsonderzoeken en de jaarlijkse opbrengstenkaart 

van de Inspectie.  

Op het oog lijken zich - als we afgaan op het aantal afdelingen van scholen die zwak, voldoende of

goed scoren - ten opzichte van 2010 geen noemenswaardige veranderingen te hebben voorgedaan.

Nog steeds hebben 23 afdelingen een basisarrangement omdat ze voldoende of goede opbrengsten

hebben, zeven afdelingen hebben een onvoldoende op de opbrengstenkaart van de Inspectie. 

Als we dieper kijken zien we verschuivingen: op sommige scholen zijn de opbrengsten verbeterd, op

andere zijn deze juist achteruit gegaan. Omdat de opbrengsten door de Inspectie worden berekend

op basis van een driejarig gemiddelde, werden we niet verrast door de Inspectieoordelen en zijn op

de betreffende scholen de verbeteracties al in volle gang. Het is echter nog de vraag hoe snel we

daar ook de vruchten van kunnen plukken omdat inmiddels de exameneisen zijn aangescherpt. 

In het jaarverslag over 2010 schreven we: 

“We hebben belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, vooral op

de scholen waar de resultaten achterbleven bij de verwachtingen. De oorzaken van tegenvallende

resultaten varieerden per school. Soms waren er in het management of in bepaalde vaksecties te

veel personele wisselingen waardoor geen duurzame, stabiele schoolontwikkeling kon plaatsvinden.

Soms was sprake van een te soepele determinatie waardoor leerlingen later in hun schoolcarrière

vastliepen. Op een aantal scholen met veel taalzwakke leerlingen werd in de lessen nog onvoldoende

ingespeeld op de specifieke leerbehoeften van deze leerlingen. Uit observaties bleek dat veel lessen

‘activiteitengericht’ waren in plaats van resultaatgericht.  In de praktijk zagen we op scholen in de

gevarenzone vaak een stapeling van problematiek.”

Dit geldt nog steeds voor 2011. We vinden het positief dat de ontwikkelingen die in 2010 zijn

ingezet, verder zijn uitgebouwd. Van de verbeteraanpak op het Oosterlicht College in Vianen

hebben we geleerd dat een school goede resultaten kan halen als opbrengstgericht werken integraal

wordt aangepakt: goede data-analyse, individuele feedback aan leraren, aandacht voor doorgaande

leerlijnen en de kwaliteit van toetsen, opleiding van interne coaches om de verbeteringen te borgen.

Op vrijwel alle Willibrordscholen lopen inmiddels soortgelijke trajecten. In hoofdstuk 1.2 worden de

doelen en verbeteracties per school nader toegelicht. 

Daarnaast zien we dat op scholen specifieke omstandigheden spelen, die om maatwerk vragen. 

De op resultaten gebaseerde benchmarks van de Inspectie suggereren dat we scholen op grond van

output met elkaar kunnen vergelijken, in werkelijkheid zijn er grote verschillen in context en

kenmerken van de leerlingenpopulatie die maken dat we niet met een ‘one-size-fits-all’-aanpak uit

de voeten kunnen. Van sommige leraren- en managementteams worden veel grotere inspanningen

gevraagd dan van andere en het varieert dan ook per school hoe lang het duurt voor alle

inspanningen worden beloond. 



Een zorgwekkende tendens is dat enkele scholen (met name het Gerrit Rietveld College, Globe

College en het Niftarlake College)steeds meer moeite moeten doen om financieel de eindjes aan

elkaar te knopen en niet altijd de middelen vrij kunnen maken om onderwijskundig beleid naar

eigen inzicht uit te voeren en noodzakelijke intensieve (en dure) scholingstrajecten te bekostigen. 

De oorzaken van die financiële krapte variëren per school (hoog ziekteverzuim, hoge materiële

exploitatielasten, hoog oplopende personeelslasten, of een combinatie van factoren), maar financiële

in plaats van inhoudelijke argumenten bepalen steeds vaker de aard en omvang van verbeter-

trajecten en de inrichting van het onderwijs.  Door gericht beleid om het ziekteverzuim te reduceren

en overleg met de gemeente om te hoge huisvestingslasten omlaag te brengen, moet het mogelijk

zijn de begrotingen van deze scholen weer in evenwicht te brengen.

De nog door te voeren ombuigingen in het voortgezet onderwijs in de jaren tot en met 2015, die

voor Willibrord oplopen tot circa 2,5% van de middelen, zijn hierbij echter buiten beschouwing

gelaten. Het zal de komende jaren een krachtsinspanning en creativiteit vergen, zowel beleids- als

beheersmatig, om -bovenop de hiervoor beschreven opdracht voor een drietal scholen- deze

ombuigingen door te voeren en tegelijkertijd met de middelen uit de prestatiebox de kwaliteit van

het onderwijs te verbeteren. 

Financieel was 2011 een ongunstig jaar voor de Willibrord Stichting. In 2011 hebben we het positief

begrote resultaat van € 0,414 miljoen niet kunnen behalen en is er zelfs sprake van een omvangrijk

negatief resultaat. Dit verschil heeft meerdere oorzaken. Als eerste dient te worden opgemerkt dat

door het besluit van de Minister van OCW dat het niet meer is toegestaan om een voorziening voor

(Flex) BAPO aan te houden, de uitgaven uit hoofde van de Flex Bapo in 2011 van € 0,5 miljoen ten

laste van de in 2010 uit de vrijgevallen voorziening bestemmingsreserve zijn gebracht. In feite is hier

echter sprake van een boekhoudkundige aanpassing die geen materiële betekenis heeft.

Gecorrigeerd hiervoor beloopt het tekort in 2011 € 1,3 miljoen. Dit tekort betreft voor circa € 0,7

miljoen incidentele tegenvallers bij een aantal scholen. De resterende tegenvaller van € 0,5 miljoen

wordt voor € 0,3 miljoen veroorzaakt door een afschrijving op investeringen uit 2006 die toen zijn

gedaan voor plannen die inmiddels door de nieuwbouwplannen zijn achterhaald. Met die scholen is

afgesproken dat zij hun negatieve resultaat in 2012 grotendeels compenseren. Voor 2012 sluit de

herziene begroting nu op een positief saldo van € 1,2 miljoen, waarmee het tekort van 2011

grotendeels is gecompenseerd. Conditio sine qua non is wel dat de begroting 

2012 strikt wordt uitgevoerd.

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

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

van de functiemix. Eind 2010 is het nieuwe verzuimbeleid vastgesteld en vervolgens is begin 2011

de nieuwe arbodienst (Argon Groep) van start gegaan. Desondanks is het ziekteverzuim bij veel

scholen nog niet gedaald. Daarom is voor het schooljaar 2011-2012 een actieplan verzuimreductie

opgesteld. In 2012 verwachten we de vruchten te plukken van het in 2011 ingezette beleid op het

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

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

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

Verder zijn er stappen gezet op het terrein van de implementatie van de functiemix. Zo zijn functie -
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beschrijvingen gemaakt voor de verschillende lerarenfuncties en is gestart met het benoemen van

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

schoolniveau als op Stichtingsniveau behaald.

Veel aandacht is uitgegaan naar het bespoedigen van de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College

en de Kranenburg. Het resultaat hiervan is dat het streven is dat na de zomervakantie gebruik kan

worden gemaakt van de nieuwe locatie van de Kranenburg. Daarnaast hebben er verbouwingen

plaatsgevonden en is onderhoud van de scholen uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan

van de Stichting. 

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

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

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2012 zal daarnaast veel aandacht uitgaan naar het

financieel beleid, met name de strikte uitvoering van de begroting en compensatie waar tegenvallers

optreden.  

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

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

medezeggenschapsraad bedanken voor hun bijdragen aan het functioneren van de Stichting en de

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

heeft gehouden en voor zijn wijze raad.

Marja Blom 

André de Jong

19 juni 2012
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1.2 De kwaliteit van het onderwijs

Inleiding

Op het merendeel van de (afdelingen van de) scholen was de onderwijskwaliteit begin 2011

voldoende volgens de gegevens van kwaliteitsonderzoeken en de jaarlijkse opbrengstenkaart van 

de Inspectie van het Onderwijs. Zeven van de 29 afdelingen van scholen scoren een onvoldoende

in de jaarlijkse opbrengstenkaart van de Inspectie. 

In 2011 is verder gewerkt aan het realiseren van de doelstelling uit het strategische plan 2009 - 2012:

kwalitatief goed onderwijs en goede onderwijsresultaten. Dit is concreet gemaakt door te werken

met managementovereenkomsten, waarbij schoolleiders doelen stellen voor de te behalen

resultaten.   

Naast informatie over de onderwijskwaliteit en de resultaten geven we in dit onderdeel school-

specifieke informatie over de tevredenheid van ouders, personeel en leerlingen,

onderwijsvernieuwingen en bijzondere projecten die op de diverse scholen zijn gerealiseerd.

Kwaliteitszorg 

Opbrengstgericht werken 

In 2011 is het opbrengstgericht werken binnen de scholen verder doorgevoerd. Opbrengstgericht

werken is doelgericht en systematisch werken aan maximale leerprestaties voor alle leerlingen.

Opbrengstgericht werken vindt plaats op zowel leerlingniveau als op sectie/docentniveau.

Het doel van het opbrengstgericht werken is om meer gericht te kunnen sturen op resultaten en zo

de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Door middel van leerlingvolgsystemen kunnen

leerlingbehoeftes in kaart worden gebracht en daarnaast kunnen gerichte verbeteracties worden

geformuleerd door te kijken naar trend- en toetsanalyses. De docenten krijgen ook gerichte

feedback door de analyses te koppelen aan lesobservaties en peer-review. Voor docenten is feedback

een krachtig middel tot kwaliteitsverbetering, mits veilig, deskundig gebracht en er aangesloten

wordt bij wat er goed gaat. In 2011 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met de schoolleiders

met als thema het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 

Managementovereenkomsten

Sinds 2011 wordt gewerkt met managementovereenkomsten tussen het bestuur en de schoolleiders.

Hierin staan de belangrijkste doelstellingen van de school weergegeven op het gebied van onderwijs

en kwaliteit (slagingspercentage, gemiddeld CE-cijfer, verschil SE-CE, rendement in onder- en

bovenbouw, percentage voortijdig schoolverlaters), leerling- en oudertevredenheid, financiën en

personeelsbeleid (onder andere gesprekscyclus en ziekteverzuim). Jaarlijks vindt er een gesprek

plaats over de mate waarin aan de doelstellingen is voldaan en welke acties ondernomen kunnen

worden om alsnog aan de doelstellingen te voldoen.

Aangescherpte examenresultaten

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en analyseren van de resultaten zijn extra belangrijk

in het licht van de aangescherpte examenresultaten. Vanaf schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen

gemiddeld een voldoende halen voor het centraal examen. Vanaf het schooljaar 2012-2013 geldt

6 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 0 11



ook voor leerlingen van havo/vwo dat zij niet meer dan één 5 voor de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde mogen halen. Daarnaast geldt vanaf 2011-2012 voor vmbo-leerlingen in de

basisberoeps gerichte leerweg dat het schoolexamen net zo zwaar meetelt als het centraal examen. 

De regel dat het eindcijfer van het schoolexamen 2 keer meetelt, komt hiermee te vervallen. 

Scholen kunnen zelf analyseren hoeveel leerlingen die in 2010 geslaagd zijn, volgens de nieuwe

regelingen gezakt zouden zijn. 

Opbrengsten 2011 

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. Zoals blijkt uit 

tabel 1 is het opbrengstenoordeel 2012 van de Inspectie, gebaseerd op de jaren 2009, 2010 en 2011

voor het merendeel van de scholen/afdelingen voldoende. Zeven van de 29 afdelingen hebben een

onvoldoende als opbrengstenoordeel. Het oordeel voor de vwo-afdeling van het Amadeus Lyceum

laten we buiten beschouwing, omdat hier maar over twee in plaats van drie jaren gegevens zijn.

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 de risicoanalyse risico’s laat

zien, voert de Inspectie een kwaliteitsonderzoek uit. Als er geen tekortkomingen gesignaleerd

worden, krijgt een school basistoezicht. 
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Tabel 1: Opbrengstenoordeel 2012 van de Inspectie van het Onderwijs 
over de resultaten 2009 - 2011

vmbo-b vmbo-k vmbo-tl havo vwo

Amadeus Lyceum voldoende onvoldoende onvoldoende*

St. Gregorius College voldoende voldoende onvoldoende

St. 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 onvoldoende voldoende 

Globe College voldoende onvoldoende voldoende

Broeckland College voldoende voldoende onvoldoende

* o.b.v. 2 afgelopen jaren, nog geen gegevens van 3 jaar



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 0 118

Het landelijk percentage afdelingen met een basistoezicht is op peildatum 1 september 2011: voor

praktijkscholen 97,4%, vmbo-b 92,5%, vmbo-k 88,5%, vmbo-tl 89,9%, havo 92,9% en vwo 83%.

Vergeleken met het landelijke gemiddelde heeft de Stichting relatief veel (7) zwakke afdelingen.

Daar staat tegenover dat de Stichting geen zeer zwakke afdelingen kent.* De verwachting is dat de

Inspectie in de loop van 2012 bij enkele afdelingen een onderzoek naar kwaliteitsverbetering zal

uitvoeren, waarna deze afdelingen mogelijk weer onder het basistoezicht vallen.

Op 26 april 2011 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 2011 op de scholen zijn uitgevoerd.

Tabel 2: Overzicht kwaliteitsonderzoeken 2011 Inspectie van het Onderwijs 

naam van de school datum kwaliteitsonderzoek oordeel kwaliteit onderwijs

Kranenburg 24 maart 11 kwaliteitsonderzoek Kwaliteit van het onderwijs: 
voldoende

Oosterlicht College 13 okt 11 voortgangsgesprek De school is aan de slag gegaan
Nieuwegein afdeling vwo conform het vastgestelde verbeterplan. 

Zowel qua management sturing, 
resultaatgericht werken, analyse en 
monitoring van resultaten en het 
onderwijsproces zijn er stappen gezet.

Broeckland College 27 okt 11 kwaliteitsonderzoek Kwaliteit van het onderwijs: zwak. 
afdeling vmbo-t De opbrengsten zijn gemeten over de  

afgelopen 3 jaar onvoldoende. 
De Inspectie heeft het onderwijsproces als
voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg is
onvoldoende systematisch en planmatig.

Globe College 2 nov 11 voortgangsgesprek
afdeling vmbo-k

Amadeus Lyceum 3 nov 11 kwaliteitsonderzoek Kwaliteit van het onderwijs: zwak.
afdeling havo De prestaties van de leerlingen zijn over

de afgelopen 3 jaar onvoldoende. Het onder-
wijsproces en de kwaliteitszorg is volgens 
de Inspectie van voldoende kwaliteit.

Niftarlake College 9 nov 11 kwaliteitsonderzoek Kwaliteit van het onderwijs: zwak. 
afdeling vwo De prestaties van de leerlingen zijn over

de afgelopen 3 jaar onvoldoende. Het onder-
wijsproces en de kwaliteitszorg zijn volgens 
de Inspectie van voldoende kwaliteit.

Oosterlicht College Vianen 10 nov 11 kwaliteitsonderzoek Kwaliteit van het onderwijs: zwak.
afdeling vmbo-k De examenresultaten van de leerlingen

zijn over de afgelopen 3 jaar onvoldoende.
Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg zijn 
volgens de Inspectie van voldoende kwaliteit.

Oosterlicht College Vianen 10 nov 11 voortgangsgesprek Met de Inspectie is afgesproken dat 
afdeling vmbo-t wanneer het opbrengstenoordeel voldoende is,

een onderzoek naar kwaliteitsverbetering kan
plaatsvinden en de afdeling een basisarrange-
ment kan krijgen. De verwachting is dat dit  
onderzoek in het najaar van 2012 zal
plaatsvinden. 

* Onderwijsverslag 2010/2011
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Onderwijsresultaten per school

De volgende paragraaf bevat de resultaten per school en elke school beschrijft daarin de acties die

worden ondernomen om de examenresultaten te verbeteren.  

Amadeus Lyceum

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-tl 92,9 6,1 0,2

Havo 79,5 5,9 0,5

Vwo 100,0 6,5 0,6

In het kader van het verbeteren van de examenresultaten lag de focus op het tijdig signaleren van de

risicoleerlingen, effectieve leerlingbesprekingen en maatwerk leveren. Er is een examenverbeterplan

opgesteld. Over de hele linie is er een verbetering zichtbaar in de CE resultaten en een gedeeltelijke

verbetering in de verschillen SE-CE. 

Uit de audit (onderzoek door externe partij naar het gegeven onderwijs op de school) komt een

belangrijk verbeterpunt naar voren. Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteit van het pedagogisch-

didactisch handelen van de medewerkers, zowel in de praktijk als in de teamplannen. De aanbeveling

die naar voren komt uit de audit is dat door gericht in te zetten op het vergroten van de kwaliteit

van het didactisch handelen van de experts, de opbrengsten van het onderwijs sterk kunnen worden

verbeterd. Ook kan het rendement van zelfstandig werken vergroot worden door tijdens de

instructie gericht aandacht te besteden aan het voorbereiden van de keuzewerktijd.

Het onderzoek van de Inspectie was specifiek op de havo gericht, aangezien de resultaten daar niet

verbeteren zoals bij vmbo-tl en vwo. De Inspectie stelt vast dat een grote winst te halen is op de

kwaliteit, (externe) validering en de borging van de schoolexamens. Er is geen inhoudelijke

afstemming binnen de school waaraan de schoolexamens moeten voldoen. Het advies is voortvarend

aan de slag te gaan met het formuleren van schoolbrede kwaliteitsafspraken over de schoolexamens.

Op basis van de audit en het Inspectieonderzoek zijn de volgende verbeteracties in gang gezet: 

• op basis van de opbrengsten in bovengenoemde onderzoeken wordt nadrukkelijk gewerkt aan

verbeteren van de domeindidactiek;

• inhoudelijk afstemmen van de kwaliteit van de schoolexamens;

• herkansingsregeling aanpassen;

• met individuele docenten en/of leergebied in gesprek over resultaten en wat zij nodig hebben

om te verbeteren. Waar nodig wordt coaching on the job ingezet;

• toetsdomein en toetsrooster optimaliseren;

• verbeterplannen naar aanleiding van Wolf-analyses; 

• procedurele afstemming programma toetsing en afsluiting (PTA) voor aanverwante vakken.

Daarnaast is in het najaar van 2011 de doorstroomregeling leerjaar 1 tot en met 6 tot stand

gekomen. De doorstroomregeling maakt voor leerlingen, ouders en docenten inzichtelijk aan welke

eisen de leerling moet voldoen en het rapportagegesprek is hierdoor kwalitatief verbeterd.



Sint Gregorius College

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-tl 86,1 6,2 0,2

Havo 85,5 6,2 0,1

Vwo 82,7 5,9 0,5

De slaagpercentages en de cijfers voor het schoolexamen en het eindexamen voor vmbo-tl en havo

waren goed, die van het vwo voor verbetering vatbaar. Omdat bij enkele vakken de verschillen

tussen SE- en CE-cijfers te groot zijn, is met de betreffende secties overlegd op welke wijze hierin

verandering kan komen. Ook in het schooljaar 2011-2012 worden de resultaten van de school -

examens gemonitord zodat snel en efficiënt kan worden bijgestuurd. Ook is het examen trainings-

 programma geëvalueerd en bijgesteld met het doel de eindexamenleerlingen een schooleigen

trainingsprogramma aan te bieden, waarin ruimte is voor bondige herhaling en reflectie op kennis

en vaardigheden. Op weg naar de nieuwe exameneisen en de verplichte rekentoets zijn de resultaten

op het gebied van taal en rekenen geanalyseerd en zijn alle leerlingen middels ondersteunings -

arrange menten op het juiste taal- en rekenniveau gebracht.

In het schooljaar 2011-2012 is gestart met de verbetering van de kwaliteit van de toetsing.

Docenten zijn geschoold in het maken van valide toetsen en het beoordelen daarvan volgens het

RTTI-concept. Tevens wordt gewerkt aan aanpassingen van de overgangsnormen.

Sint Bonifatiuscollege

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Havo 93,9 6,4 0,0

Vwo 89,9 6,4 0,4

De examenresultaten lagen in de lijn der verwachtingen. De schoolleiding is vooral tevreden over de

havo-resultaten: naast de voldoende opbrengsten is in de havo-afdeling ook de sfeer plezierig en er

is controle op de groep. Op het vwo is er bij twee vakken een tegenvallend resultaat. 

Dit is besproken met de secties en de vakdocenten. Beide secties hebben geanalyseerd welke

oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen en zij hebben daaruit hun conclusies getrokken voor

het vervolg. Op alle vlakken wordt gewerkt aan de verbetering van de voorbereidingen op de

examens. Om alle resultaten, ook de overgangscijfers, goed in beeld te krijgen is een groep collega’s

de cijfers van de afgelopen jaren aan het analyseren. De CITO-scores en de adviezen worden hierin

meegenomen.

Uiteraard is met de docenten doorgenomen wat de gevolgen zouden zijn van een reeds nu

toegepaste verscherping van de examennormen. Ook aan alle leerlingen en hun ouders is uitgelegd

wat deze verscherping betekent en wat wij met elkaar kunnen doen om het niveau op peil te

houden. Uitleg van de rekentoets is hierin meegenomen. De school doet ook mee aan de pilot met

de rekentoets.
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Niftarlake College

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-tl 92,7 5,9 0,7

Havo 85,5 6,2 0,3

Vwo 80,0 6,1 0,5

De slaagpercentages lagen in 2011 voor het vmbo-tl en havo elk op een landelijke gemiddeld

niveau, het slaagpercentage bij het vwo lag onder het landelijk gemiddelde. De gemiddelde 

CE-cijfers lagen in 2011 voor het havo op een landelijk gemiddeld niveau, voor het vmbo-tl en vwo

onder dit niveau. Ingezoomd op de examenvakken valt op dat in het havo bij meer dan 40% van de

vakken de gemiddelde scores van de leerlingen tot de beste van Nederland behoorden

(percentielwaarden boven 75). Omdat hier echter bij 33% van de vakken de leerlingen beduidend

onder landelijk niveau presteerden, kwam het gemiddelde CE-cijfer op het landelijk gemiddelde

niveau en niet hoger. De discrepantie tussen gemiddelde SE- en CE-cijfers was op de havo en het

vwo binnen de toegestane marge, op het vmbo-tl groter dan toegestaan.

Er is nog ruimte voor verbetering van de examenresultaten. Met het oog op de examenresultaten 

in 2012 is door de school ingezet op: 

• de effectiviteit van de lessen te verhogen door docenten op didactisch en pedagogisch gebied 

en op het gebied van klassenmanagement verbeterstappen te laten zetten. Hiervoor is de hulp

ingeroepen van een externe instantie (Eduniek). Daarnaast heeft de school zich aangesloten bij

een kring van scholen met het doel wederzijdse visitaties uit te voeren;

• scholing van het management en de opleiders in de school op pedagogisch en didactisch gebied;

• meer focus op het leren door betere handhaving van de schoolregels;

• de motivatie, de basisvaardigheden en de algemene kennis van de leerlingen te verhogen door

het verzorgen van speciale cursussen en programma-onderdelen als leren debatteren, internatio-

nale uitwisselingen en de actualiteit in de klas. Dit speelt met name in het vwo;

• examentrainingen, door de docent zelf verzorgd of door een daarvoor speciaal ingehuurd instituut;

• aandacht aan de verscherping van de exameneisen door onder andere informatieverstrekking

naar leerlingen en ouders en aangescherpte overgangsnormen.

Gerrit Rietveld College

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-tl 67,1 5,7 0,3

Havo 85,5 6,1 0,3

Vwo 82,0 6,3 0,3

De zorgwekkende examen-  en doorstroomresultaten, de aankomende nieuwbouw en het belang

van schoolbrede teamvorming zijn belangrijke redenen sterk in te zetten op onderwijsverbetering en

resultaatverantwoordelijkheid. Om een gezamenlijk vertrekpunt te bepalen voor deze ontwikkeling,

heeft het personeel besproken wat onderwijskundig bindt. Daartoe is de onderwijsvisie uit het

schoolplan 2008-2012 in meer kernachtige formuleringen omgezet. De drie belangrijkste opbrengsten
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voor het invullen van de gewenste resultaatverantwoordelijkheid waren:

• het realiseren van een doorlopende leerlijn door de secties, waarbij ook aangeven wordt hoe zij

de kwaliteit van de toetsing daarop gaan afstemmen en borgen;

• een plan van aanpak rendement dat start met het periodiek analyseren van de resultaten van

 individuele leerlingen, klassen/clustergroepen, leerjaren en secties; 

• het versterken van de relatie met leerlingen.

Christelijk Gymnasium 

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vwo 94,3 6,8 0,1

Het denken in eindopbrengsten is het Christelijk Gymnasium eigenlijk vreemd. Die resultaten horen

gewoon goed te zijn en daar doet ieder zijn of haar best voor. Een eigen vergelijking met de

resultaten van alle gymnasia in Nederland leert dat de resultaten per vak wellicht iets minder zijn dan

het jaar daarvoor, maar dat het Christelijk Gymnasium gemiddeld genomen weer de hoogste score

heeft van alle gymnasia. Ook het proces naar deze resultaten toe was rustiger dan in voorgaande

jaren door duidelijkere regelingen. Het beleid is dan ook niet zozeer gericht op verbetering van de

eindexamenresultaten, maar meer op het verbeteren van de weg hier naar toe. Ook hier zien we

verbetering: in de laatste jaren is er een dalende trend in de uitstroom van leerlingen (van 5% naar

nu 2,5%). De beslissing om naar een andere school te gaan in de onderbouw wordt beter

onderbouwd en is de uitkomst van een lang traject in plaats van het toevallig resultaat van een

slecht gemaakte toets in een aantal vakken. De verscherping van de eindexameneisen zal geen

substantiële verandering vragen.
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Oosterlicht College

Vianen

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-b 100,0 6,8 - 0,1

Vmbo-k 94,3 6,3 0,2

Vmbo-tl 90,3 6,2 0,2

Er is in het afgelopen schooljaar een enorme slag geslagen ten aanzien van de eindexamenresultaten

in de kader- en theoretische leerweg. Daarvoor is een scala aan interventies ingezet die steeds

gericht zijn op de dubbele doelstelling: onderwijsresultaten en de kwaliteit van de docent. 

Deze intensieve geïntegreerde aanpak heeft tot een positief resultaat geleid.

Voor het schooljaar 2010-2011 is het verschil tussen SE en CE binnen de beoogde en aanvaardbare

grens van 0,5 gekomen en ligt het schoolgemiddelde voor het CE op het landelijk gemiddelde. 

De slaagpercentages zijn hierbij niet noemenswaardig gedaald. De opbrengsten binnen het

basisberoeps zijn al jaren voldoende, zo ook afgelopen schooljaar. Het verschil SE-CE is zelfs negatief

geworden (CE veel hoger dan het SE). Dit is voor deze afdeling dan ook een nieuw aandachtspunt

geworden. In vervolg op de verbeteracties in het schooljaar 2010-2011 staan voor het schooljaar

2011-2012 dezelfde acties gepland om het bereikte resultaat vast te houden en waar mogelijk en

noodzakelijk verder te verbeteren. Daarnaast wordt er inhoudelijk dieper ingegaan op een aantal

acties en wordt een aantal interventies uitgebreid, zoals bewaking van de kwaliteit van de toetsen

volgens het RTTI-model, de zogenoemde Inspectiedagen door de schoolleiding, nieuwe docenten

meenemen in het observatieformulier van Eduniek en individuele cijferresultaten die een vast

onderdeel worden van gesprekscyclus.

Nieuwegein

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-b 100 6,6 - 0,1

Vmbo-k 100 6,3 0,3

Vmbo-tl 93,5 6,2 0,3   

Havo 87,4 6,1 0,3

Vwo 84,4 6,2 0,5

De basis- en kaderafdeling kennen beide een slaagpercentage van 100%. Gegeven de soms heftige

problematiek op deze afdelingen een uitslag die staat. De opbrengsten op de theoretische leerweg

in het vmbo en op het havo liggen op het niveau van het landelijk gemiddelde. 

De vwo-afdeling scoort onvoldoende. Het slaagpercentage was teleurstellend, maar met name het

verschil tussen cijfers SE en CE is voor diverse vakken nog steeds té groot.

Voor de afdeling vwo wordt een stevig verbeterplan ingezet, mede op basis van de uitkomsten van

een externe audit, die zich richt op het didactisch handelen in de klas. Docenten leggen hiertoe

onderling lesbezoeken af, krijgen individuele- en teamcoaching. Ook de afdelingsleiders worden

geprofessionaliseerd in het onderwijskundig leiderschap. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering

van de kwaliteit van de toetsen met behulp van de systematiek van RTTI. Er is een slag gemaakt in

het monitoren van de schoolexamencijfers. Periodiek is er een trendanalyse op vakniveau. Dat geldt



zowel voor het vmbo als voor het havo en vwo. Er is inmiddels een positieve trend waarneembaar

waarbij het verschil tussen het cijfer CE en SE afneemt en het SE-cijfer daarmee representatief voor

het CE-cijfer wordt en blijft. Binnen de afdeling vwo worden ook op individueel leerlingenniveau de

resultaten bijgehouden en worden risicoleerlingen tijdig geïdentificeerd, waarbij direct wordt

ingegrepen door middel van steunlessen of remediërend werk. 

Globe College

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-b 83,1 5,8 0,3

Vmbo-k 81,1 5,5 0,6

Vmbo-tl 87,5 5,9 0,3

In de kaderberoepsgerichte leerweg dienen de CE-cijfers en het verschil tussen de cijfers voor 

SE en CE nog verder verbeterd worden. Na onverwacht tegenvallende eindexamenresultaten in 

2011 heeft het Globe College een grondige analyse gemaakt van de mogelijke oorzaken hiervan.

Vanuit deze analyse is in augustus 2011 een verbeterplan opgesteld. 

Het verbeterplan is gericht op opbrengstgericht werken door het formuleren van concrete doelen,

het analyseren van behaalde resultaten en het nemen van maatregelen om de resultaten verder te

verbeteren. Onderdelen van dit plan zijn het scholen van het MT en het opleiden van coaches in de

school ter ondersteuning van de ontwikkeling van docenten. Een belangrijk onderdeel van het

verbeterplan is het sturen op kwalitatief goede docenten. Docenten worden gecoacht en in hun

ontwikkeling geholpen. De kwaliteit van docenten wordt verbeterd door hen een examentraining te

geven en hen te scholen op het beoordelen van de kwaliteit van hun toetsen en de toetsen zo te

verbeteren dat hierdoor het niveau van de leerlingen goed bepaald kan worden. De secties worden

begeleid in het schrijven van een verbeterplan gericht op opbrengsten, zodat de CE-cijfers hoger

worden en het verschil tussen CE- en SE-cijfers minimaal wordt. 

Broeckland College

2011 Slaagpercentage Cijfer CE SE-CE

Vmbo-b 91,9 6,1 0,4

Vmbo-k 96,6 6,2 0,4

Vmbo-tl 88,0 5,9 0,6

De resultaten voor de basis- en kaderberoepsopleiding zijn voldoende. Het slaagpercentage was

hoog, de gemiddelde cijfers voor het centraal examen waren voldoende en het verschil tussen SE en

CE was gering. Met uitzondering van de afdeling vmbo-tl waar het slaagpercentage in 2011 in

vergelijking tot 2010 is afgenomen en het verschil tussen SE en CE 0,6 bedroeg. In leerjaar 1 en 2

zijn extra steun- en mentorlessen in het programma opgenomen, waarbij de basisvaardigheden voor

reken- en taalvaardigheid aan de orde komen in een wisselrooster. In klas 4 is extra examentraining

aangeboden in de periode januari - april buiten de schooltijden om, op vrijwillige basis en begeleid

door de eigen vakdocenten.  
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Kranenburg

De opdracht voor de school is om jongeren zo te begeleiden dat zij in staat zijn om zelfstandig en

volwaardig in de maatschappij te functioneren. Er zijn vier aandachtsgebieden: wonen, werken,

actief burgerschap en zinvolle vrijetijdsbesteding. Voor het praktijkonderwijs is het registreren van de

opbrengsten anders geregeld dan bij alle andere vo-scholen. Er is geen sprake van schoolexamens of

centrale examens. Voor iedere jongere geldt dat er een maatprogramma ontwikkeld moet worden,

om hem of haar optimaal te laten leren. De jongere heeft daar zelf een belangrijke rol in. 

Hij/zij bespreekt met de mentor aan welke doelen hij/zij gaat werken en er is overleg over de

sectorkeuze en de stage. Succesvolle uitstroom betekent in het praktijkonderwijs: de school verlaten

met een arbeidscontract van minimaal zes maanden en/of ingeschreven staan bij een ROC. 

De leerlingen worden nog twee jaar na uitschrijving gevolgd om een vangnet te kunnen bieden.

Meer dan 85% van de leerlingen van de Kranenburg is na twee jaar nog steeds aan het werk en

handhaaft zijn/haar plek in de maatschappij. In 2011 zijn 44 van de 108 bovenbouwleerlingen

(40%) aan een brancheopleiding begonnen, waarvan 41 leerlingen de brancheopleiding hebben

afgemaakt. Alle leerlingen die examen gedaan hebben, zijn geslaagd. Hiermee voldoet de

Kranenburg aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs. De Kranenburg streeft naar een

uitbreiding van het aantal brancheopleidingen en naar een hoger percentage leerlingen dat één of

meer certificaten haalt. 

In 2011 verlieten in totaal 49 leerlingen de Kranenburg; 34% van de uitstromers staat ingeschreven

voor een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en 37% van de uitstromers staat ingeschreven voor

een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Het uitstromen naar een ROC is geen primair doel van

praktijkonderwijs. Het percentage leerlingen dat naar het ROC gaat neemt toe. Leerlingen willen nu

eenmaal graag een diploma halen, maar overzien niet altijd wat er van hen verwacht wordt aan

leercapaciteiten en zelfstandigheid. De verwachting is dat een deel van de uitstromers het niet gaat

redden en weer bij de school terugkomt voor nazorg. De leerlingen hebben vaak met meerdere

problemen te maken en dat beïnvloedt de uitstroom. 

15W 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 1



Examenresultaten: slaagpercentage 

Onderstaande grafieken geven de slaagpercentages over de afgelopen drie jaar weer. 

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

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 over de afgelopen drie

jaar weer. De cijfers van de scholen kunnen worden vergeleken met het gemiddelde cijfer van alle

Willibrordscholen 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 SE en CE 

Onderstaande grafieken geven het verschil tussen het cijfer voor het centraal examen en het cijfer

voor het schoolexamen over de afgelopen drie jaar weer. Dit is één van de indicatoren waarop de

Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse opbrengstenoordeel baseert. 

De Inspectie beoordeelt het verschil 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

Willibrordscholen 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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Schoolspecifieke activiteiten

Hieronder volgt per school een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van

onderwijsprojecten, onderwijsvernieuwingen en andere bijzonderheden van de school. Ook wordt

per school gekeken naar de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel en samenwerking met

externe instellingen.

n Amadeus Lyceum

In 2011 werd het Amadeus Lyceum geconfronteerd met activiteiten voortvloeiend uit het toezicht

door de Inspectie van het Onderwijs: de overeenkomst schoolkosten, de veranderende rol van

leerplicht en een kwaliteitsonderzoek. Daarnaast vond er een bestuursaudit plaats. 

Verder heeft de school gewerkt aan de afspraken uit het stedelijk convenant omtrent voortijdig

schoolverlaten (VSV), het inrichten van Vensters voor Verantwoording en de gesprekscyclus. 

Met alle medewerkers met een vast dienstverband zijn gesprekken gevoerd door de rector en de

coördinator bedrijfsvoering. De docenten hebben een start gemaakt met een eigen portfolio. 

De voortgangsgesprekken worden door alle medewerkers als zeer positief en constructief ervaren.

Daarnaast zijn onbevoegde docenten actief gestimuleerd om hun bevoegdheid te halen, zodat de

wettelijke termijn gehandhaafd wordt. Het resultaat is dat alle onbevoegde medewerkers met een

studie gestart zijn of dat er afspraken zijn gemaakt over afstudeermoment of studierichting.

Daarnaast is er dit jaar een groot aantal docenten gestart met een aanvullende studie in het kader

van de lerarenbeurs. Ook is men bezig geweest de budgetverantwoordelijken te begeleiden naar

een beleidsrijke begroting met als doel het realiseren van een beleidsrijke meerjarenbegroting voor

het Amadeus Lyceum. 

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

Innovatie Impuls Onderwijs

Het Amadeus Lyceum heeft een subsidie gekregen van het IIO (Innovatie Impuls Onderwijs). 

Met de gelden van deze subsidie wordt het vak wiskunde D op de havo en het vwo gedeeltelijk

aangeboden door middel van video-conferencing. Met de reguliere bekostiging kunnen deze lessen

in het algemeen niet aangeboden worden, omdat het aantal leerlingen dat het vak volgt te klein is.

Daarnaast kunnen de lessen worden opgenomen en via de Elektronische Leer Omgeving (ELO)

beschikbaar gemaakt worden. Deze online videolessen kunnen dienen als ‘herhaling’, ‘bijspijkerles’

en ‘inhaalles’. 

Academische Opleidingsschool
Het gezamenlijk opleiden van docenten brengt ervaring en inzicht in de school. Opleiden, ontwikkelen

en onderzoek worden aan elkaar gekoppeld in onderzoeksthema’s. De directe opbrengsten daarvan

kunnen bijvoorbeeld zijn dat er op meta-niveau kan worden vastgesteld wat wel en niet werkt bij

het opleiden van docenten of welke effectieve strategieën er zijn om te werken aan onderwijs -

verbetering in de klas en kwaliteitsverbetering bij docenten. Dit jaar is gestart met een meerjarig

onderzoek naar het studierendement op hbo en wo van leerlingen van het Amadeus Lyceum. 

Keurmerk Opleidingsschool

Opleiden in de school moet er toe leiden dat er effectief onderwijs wordt gegeven door
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gekwalificeerd personeel, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd in een professionele

leeromgeving en waarbij de school een lerende organisatie is. Het opleiden in de school is ook een

goede kweekvijver voor toekomstige medewerkers. Als Keurmerk Opleidingsschool hebben wij 

88 studenten begeleid/opgeleid van verschillende opleidingsinstituten, zoals Hogeschool Utrecht,

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, ALO (sport & bewegen), ROC

(domeinassistent en administratie). 

Bèta excellentie

In samenwerking met het Junior College Utrecht (JCU) en met subsidie van het Ministerie van

OC&W is in oktober 2011 een traject gestart voor bèta excellente leerlingen. Leerlingen uit met

name het eerste leerjaar en leerlingen met een natuurprofiel uit het vierde leerjaar volgen een apart

traject met onderwerpen uit de natuurkunde, scheikunde en biologie. Voorbeelden: overleven in de

ruimte, robotica en elektronica. Bijzondere nadruk komt te liggen op vaardigheden zoals

samenwerken, probleemoplossend vermogen, logisch denken, presenteren en ICT omdat deze

kwaliteiten horen bij iemand die excellent is. Dit traject wordt komend schooljaar vervolgd in 

leerjaar 2 en 5.

Tevredenheid

In maart 2011 is een tevredenheidsonderzoek in leerjaar 3 afgenomen onder ouders en leerlingen.

De leerlingen uit het havo-vwo gaven de school een 6,4, de leerlingen uit het vmbo-tl een 5,7. 

Er werd onder meer laag gescoord op de uitleg door docenten en de extra begeleiding. 

Deze resultaten hebben geleid tot nader onderzoek in tl-3 en bijsturen in het team op gezamenlijke

afspraken. Daarnaast behoeft de introductie van dit tevredenheidsonderzoek meer aandacht naar de

leerlingen toe, zodat het onderzoek serieuzer ingevuld wordt. Ook onder ouders is een enquête

afgenomen. De ouders gaven de school het cijfer 6,9.

Samenwerking 

In alle leerjaren wordt samengewerkt met externe instellingen. Deze samenwerking wordt altijd

integraal in het curriculum gerealiseerd. De Kunstuitleen versterkt diverse projecten door alle

leerjaren heen, evenals UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten). De bibliotheek verzorgt een

module mediawijsheid in leerjaar 2. Een voorbeeld van samenwerking is ‘Helpdesk’: zij verzorgden

gastlessen over eetstoornissen bij het project 'weet wat je eet' in leerjaar 1.

Bijzondere projecten

'Op het Amadeus Lyceum wordt de catering verzorgd door Abrona. Cliënten van de dagbesteding

van Abrona staan samen met leerlingen uit leerjaar 2 achter de bar bij Abroodje tijdens de pauzes.

Hier leren ze om samen te werken met elkaar en zo de andere leerlingen in de pauzes van een

gezond broodje en bekertje melk te voorzien.

Verder zijn er goede doelen acties in iedere team. Zo is er door leerjaar 2 een inzamelingsactie

gehouden voor Duchenne Heroes. Duchenne Heroes zet zich in voor onderzoek naar de ziekte van

Duchenne. Een Amadeus-team heeft meegereden in een 700 kilometer lange mountainbiketocht. 

Daarnaast zijn er diverse projecten geweest in het kader van cultuur. In leerjaar 1 het project I'am en

20 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 0 11



Grease. Bij Grease maken de leerlingen een voorstelling in het Engels. In het derde jaar is een project

georganiseerd met het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Professionele zangers van het

Groot Omroepkoor stonden hier klaar om samen met de leerlingen een week lang te zingen en te

componeren. 

Bijzondere gebeurtenissen

In 2011 hebben leerlingen massaal gestemd voor het Amadeus Lyceum als de leukste school van

Nederland op Radio 538. Uiteindelijk zat het Amadeus Lyceum bij de laatste 5. 

Helaas heeft het Amadeus Lyceum            niet gewonnen, al had de school wel de leukste leraar van

Nederland! Deze gebeurtenis is geheel op eigen initiatief van de leerlingen tot stand gekomen.

Veiligheid

Het laatste onderdeel van het veiligheidsbeleid, het schrijven van het plan is in maart 2012 gereed.

Het Amadeus Lyceum heeft in november 2011 een intentieverklaring ondertekend met alle partners

op de Cultuurcampus en het winkelcentrum Vleuterweide in het kader van ‘het Keurmerk Veilig

Ondernemen’. 

n Kranenburg 

Kranenburg is in een intensieve ontwikkeling. Alle ontwikkelingen staan in het teken van het

opbrengstgericht werken, passend onderwijs en het nog beter uitvoeren van de specifieke opdracht

om leerlingen goed voor te bereiden op zelfredzaamheid in een maatschappij die steeds minder

zorgzaam lijkt. De ontwikkelingen ontstaan procesmatig en in samenhang met elkaar en worden

jaarlijks geëvalueerd. 

Voor 2011 waren de belangrijkste doelen dat de school op een goede manier afscheid neemt van

het oude gebouw en dat in onze tijdelijke huisvesting een goede start gemaakt wordt met het

hervinden van een rustige schoolsfeer, waarbij leerlingen de kaders en afspraken weten en zich veilig

en uitgedaagd kunnen voelen. Om dit te bereiken is de mentorbegeleiding geïntensiveerd en zijn de

uitstroommogelijkheden beter in kaart gebracht. De vervolgstappen zijn ingezet, namelijk het

afstemmen van de leerlijnen op de uitstroomprofielen en het versterken van het

klassenmanagement. 

De nieuwe website is klaar en online, de huisstijl voor brieven en publicaties is opgefrist en de

schoolgids krijgt voor ouders een compactere vorm als ‘Handboek voor ouders’. We betrekken

ouders meer bij de school door hen vaker uit te nodigen voor activiteiten en door het schrijven van

meer informatiebrieven. 

Het is een jaar waarin veel leerlingen uitstromen, maar minder leerlingen instromen. Een deel 

van het team stopt met werken, vaak vanwege het beëindigen van de carrière. Daarmee verdwijnt

een deel van de expertise, moeten taken worden herverdeeld, krijgen mensen kansen om een 

ander aspect van hun kunnen in te zetten dan er tot nu toe van hen gevraagd werd. Weinig is 

nog ‘vanzelfsprekend’, iedereen is zich ervan bewust dat Kranenburg zich opnieuw aan het 

vormgeven is.

Een belangrijk resultaat is dat voor de leerlingenzorg gewerkt wordt met zorgcoördinatoren die als
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een spin in het begeleidingsweb kunnen functioneren. Ook de leerlijn voor de stage is weer helder

neergezet.  

Onderwijsvernieuwingen

De consequenties van de opnieuw geformuleerde missie en visie worden vertaald naar de

organisatie van het onderwijs, waarbij de grootste verandering is dat de leerlingen sinds schooljaar

2011-2012 iedere schooldag starten met een gezamenlijk moment (20 minuten) van de mentoren

met hun klas. Iedere klas heeft twee mentoren, zodat er iedere dag een mentor bereikbaar is.

Daarnaast is in de bovenbouw gestart met een groep die ROC-niveau 1 onderwijs krijgt middels 

het AKA-programma. AKA staat voor Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent. De AKA leidt op tot

assistent bij een technisch beroep, een economisch beroep of een beroep op het gebied van zorg 

en welzijn.

Om de leerresultaten beter in beeld te krijgen is dit jaar begonnen met het afnemen van toetsen

voor rekenen en taal. De uitkomsten hiervan worden gekoppeld aan het uitstroomperspectief per

leerling en zullen daarmee de basis leggen voor de leerlijn die de leerling zal afleggen om zijn doel te

bereiken. In het kader van opbrengstgericht werken met oog voor de individuele verschillen tussen

leerlingen, is het versterken van het klassenmanagement volop in ontwikkeling. 

Tevredenheid

Om de tevredenheid te onderzoeken maakt de Kranenburg gebruik van Prozo. Dit is speciaal

ontwikkeld voor scholen voor praktijkonderwijs en wordt landelijk door de (meeste) praktijkscholen

gebruikt. ProZo werkt met een vierpuntsschaal.

De leerlingtevredenheid is gestegen van 2.7 in 2010 naar 2.8 in 2011. Leerlingen vinden veiligheid

en een gezellig gebouw belangrijk. Ze zijn tevreden over de mentorbegeleiding, maar voelen zich

niet altijd met respect behandeld door docenten. In 2011 zijn de vernieuwde regels en afspraken

met de leerlingen geborgd. In die regels gaat het ook over elkaar met respect behandelen.

De score voor oudertevredenheid is 3.2. Ontevredenheid ontstaat als contact met de mentor niet

adequaat is, er geen stageplek is of als ouders onveiligheid ervaren voor hun zoon/dochter.  

Tevredenheid bij personeel is in 2010 getoetst: de score was 3.14. De grootste zorg zit bij de

toename van agressie en de schoolleiding zoekt naar een adequate, gezamenlijke aanpak. 

In 2011 zijn daar veel scholingsbijeenkomsten aan besteed.

Samenwerking en bijzondere projecten

Er is een goede samenwerking met de twee andere scholen voor praktijkonderwijs in Utrecht en

IJsselstein. Gezamenlijk zorgen de scholen ervoor dat ze bij alle belangrijke ontwikkelingen in het

kader van passend onderwijs, sociale wetgeving, vervolgopleidingen, arbeidsmarkt en werkschool

betrokken zijn. Kranenburg vervult binnen de wijk waar de oude school stond en de nieuwbouw

terugkomt ook dit jaar een belangrijke rol, middels ‘Graag Gedaan’. Onze leerlingen doen daar hun

maatschappelijke stage en zijn dienstverlenend aan buurtbewoners. Ze voeren klussen uit en zijn

daarmee ambassadeur voor onze school.  

  De leerlingen van de Kranenburg konden stage lopen in een schildersbedrijf. De eigenaar van het

bedrijf constateerde dat ze nog over te weinig basisvaardigheden beschikten. Zijn conclusie was niet
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dat de leerlingen om die reden geen stage bij hem konden lopen, maar dat het zinvol zou zijn als hij

de leerlingen die basisvaardigheden zou bijbrengen. Het resultaat daarvan is dat er een ‘branche-

opleiding schilderen’ op de Kranenburg wordt gegeven. Er wordt bij het officiële opleidingsinstituut

onderzocht of het kan leiden tot een landelijk erkend basiscertificaat, omdat dat tot nu toe nog 

niet bestaat. 

Veiligheid

Voor alle partijen, leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding, is veiligheid een belangrijk thema.

In 2011 zijn om de onrust in de school te verminderen de regels en afspraken voor leerlingen

opnieuw geformuleerd, besproken en geoefend met de leerlingen, in de eerste fase van het nieuwe

schooljaar. Daarnaast is er ook een gezamenlijke aanpak in de school bij overtredingen: de schrijfstraf.

Hierin maak je leerlingen duidelijk wat er niet goed ging en welk gedrag wel gewenst is. Ouders zijn

direct op de hoogte, want hun handtekening wordt gevraagd. Kranenburg is ook de regels met

betrekking tot het verzuim veel strenger gaan toepassen. 

Daarnaast zijn er drie leerlingen van school verwijderd wegens ontoelaatbaar gedrag, het veiligheids -

plan is geactualiseerd en gecontroleerd op volledigheid. De teamscholing richt zich op het vergroten

van inzicht in gedrag, het vergroten van het handelingsrepertoire om goed in te spelen op gedrag en

op het versterken van het klassenmanagement.  In de loop dan 2011 wordt het effect van de

inspanningen merkbaar: er is meer rust op school, er zijn minder heftige incidenten.  

n Sint Gregorius College

Het Sint Gregorius College heeft in 2011 de vwo-didactiek ‘compacten en verrijken’ in de

onderbouw afgerond, zodat leerstof voor de betere leerling compact wordt aangeboden en tijd en

ruimte ontstaat voor verrijking en verdieping. Na de visitatie van het tweetalig onderwijs is een

verbetertraject ingezet. In het kader van verwachte bezuinigingen zijn relaties opgezet met culturele

partners om het cultuurbeleid naar de toekomst te verzekeren. Daarnaast is de ict-functionaliteit

voor docenten verbeterd. 

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

Het tweetalig onderwijs in de bovenbouw, dat werd afgesloten met het International Baccalaureate

IB B HL, wordt de komende jaren afgesloten met het Cambridge Proficiency Certificate. In vwo 4 is

hiermee gestart. In de onderbouw van de tto-afdeling wordt de Europese Internationale Oriëntatie

(EIO) vakkenbreed uitgewerkt. De leerlingen maken een EIO-portfolio in de elektronische leeromgeving.

Tijdens een schoolbrede studiemiddag zijn de vakdocenten bewust geworden van de bijdrage die elk

vak aan het taal- en rekenbeleid kan leveren. Er is veel aandacht besteed aan leesbevorderingstrajecten,

die ertoe hebben geleid dat het Sint Gregorius College als voorbeeld van good practice op diverse

conferenties werd uitgenodigd. De interactie met de Bibliotheek Utrecht en de prominente rol van

de mediatheek in de school dragen daaraan bij. In een gemeentelijke pilot, die als doel heeft de

taalvaardigheid van vwo 3-leerlingen fundamenteel te vergroten, werkt de school samen met het

Leidsche Rijn College. Alle docenten zijn geschoold in RTTI, een benaderingswijze van toetsing die

leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiëntere determinatie.
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Tevredenheid 

In 2011 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden. De ouders geven de school gemiddeld

een 7,4. In enkele afdelingen zijn leerlingenquêtes afgenomen: de leerlingen geven de school

gemiddeld een 6,6. De resultaten van de leerlingenquêtes hebben geleid tot beleidsaanpassingen 

die in de jaarlaagactiviteitenplannen zijn beschreven. Zo is ten behoeve van de voorbereiding van

examen leerlingen op het centraal examen een traject 'examentraining' ontworpen en uitgevoerd 

en is in jaarlaag 3 een programma ontwikkeld van extra activiteiten en mini-excursies naast de

reguliere lessen.

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. Middels de maatschappelijke stage komen leerlingen in aanraking met

onder andere zorginstellingen, culturele instellingen en festivalorganisaties. Via het stedelijke samen -

werkingsverband Maatschap+ heeft de school contact met collegascholen, zodat het mogelijk is

expertise uit te wisselen.

Goede contacten met het Leidsche Rijn College hebben geleid tot de taalpilot voor vwo 3.

In het kader van het tweetalig onderwijs en de internationalisering is de school lid van het Europees

Platform. Daarnaast werkt de school samen met de Hogeschool Utrecht en het Theo Thijssen

Instituut om buitenlandse studenten te ondersteunen bij diverse projecten in het kader van

internationalisering en diversiteit in het onderwijs. Verder heeft de school uitwisselingsprogramma’s

voor leerlingen met scholen in Duitsland (Berlijn en Leipzig) en Italië en gaan contacten met een

school in Brno leiden tot een leerlinguitwisseling.

Bijzonderheden

Alle eindexamenleerlingen havo en vwo hebben hun profielwerkstuk gepresenteerd op een avond,

die ook bedoeld is om leerlingen uit de voorexamenklassen te inspireren.

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.

Veiligheid

Het veiligheidsplan wordt regelmatig geactualiseerd. Naast de jaarlijks ontruimingsoefening is 

het beleid rondom chemicaliën aangescherpt. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zich veilig voelen. 

Een efficiënte incidentenregistratie en in de school zichtbare reacties op, afhandeling van of

maatregelen naar aanleiding van incidenten dragen daaraan bij.

n Sint Bonifatiuscollege

Begin 2011 was er vooral behoefte aan duidelijke afspraken over het onderwijs en rust en regelmaat

voor zowel leerlingen, docenten als de organisatie. Er is besloten het gesprek over onderwijs met

elkaar intensiever en regelmatiger te gaan voeren en vanaf dat moment ook te gaan evalueren. 

Dit resulteerde in diverse activiteiten, die in schooljaar 2011-2012 in gang zijn gezet. Onder het

motto: “iedere les moet er toe doen” wil het Sint Bonifatiuscollege de ambitie “het verhogen van
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kwaliteit van ons onderwijs” waarmaken, met als resultaat: 

• docenten ervaren dit schooljaar meer balans en ruimte voor gesprek; 

• uit leerlingenenquêtes blijkt grotere tevredenheid (> 6.5 gem.); 

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

• docenten en leerlingen ervaren samenhang in de activiteiten. 

Daarnaast is werk gemaakt van de optimalisering van de digitale communicatie met ouders en een

beter gebruik van Magister om leerlingen te kunnen volgen.

De eerste stap die gezet is in de jaaragenda is maandelijks een dag met een verkort rooster, zodat in

de vrijkomende middagen vergaderd kan worden in sectieverband, met sectievoorzitters, in

teamverband, met name in de onderbouw, en in de bovenbouw in mentorengroepen. 

Vernieuwingen en projecten

Om leerlingen niet alleen als mentor en als vakdocenten te benaderen is er een proef gestart met

een teamstructuur. Deze wordt getest in 2-havo onder de noemer “proeftuin 2-havo” Het doel hier

van is om meer op te treden als team, waardoor wellicht betere begeleiding van de leerlingen

mogelijk is. 

De schoolleiding wil stimuleren dat docenten met elkaar samenwerken in het optimaliseren van hun

lessen over de vakken heen, door middel van een ‘maatjessysteem’. Dit leidt tot het kritisch bezien

van lessen, samenwerking tussen de vakken en effectievere lessen. 

Om docenten zich van hun voorbeeldrol bewust te laten zijn, volgen alle brugklasmentoren de

cursus “Morele vorming”. Het beoogde resultaat is dat docenten een socratisch gesprek met de klas

kunnen houden waarin zij die vorming meegeven aan de leerlingen. Omdat de docent voor de klas

het verschil maakt, heeft een groep docenten het initiatief genomen om te werken aan hun passie

voor het vak en inspiratie op te doen. 

Door middel van de werkgroep Gymnasiaal onderwijs wordt gestimuleerd talent uit te dagen. 

Ieder leerjaar gymnasium heeft naast klassieke talen gymnasiumactiviteiten. Talentrijke leerlingen

hebben zich meer kunnen ontwikkelen en kunnen dat zelf ook aangeven. 

Er is in het najaar van 2011 een traject kwaliteitsverbetering ingezet op twee fronten, zowel in de

schoolleiding als bij een groep docenten. Het doel is het verhogen van de kwaliteit van de lessen,

onder andere door taalinstructie. Het geeft docenten meer instrumenten om lessen te verbeteren en

ook de  resultaten waar nodig/wenselijk te verbeteren. Daarnaast moeten de lessen worden ervaren

als zinvol. Van iedere les moet gezegd kunnen worden of het beoogde doel is behaald. 

Dan is er nog de good practice in sectieverband met als doel: ontwikkeling op het eigen vakgebied. 

Tevredenheid

De leerlingen van het Sint Bonifatiuscollege geven de school gemiddeld een 6,5. De school krijgt van

de ouders een 7,3. Opvallend is de hoge score op sfeer en veiligheid. Over de mentoren in het vwo

is de tevredenheid van de leerlingen wat teleurstellend. Daar wordt aan gewerkt. 

Samenwerking  

Het Sint Bonifatiuscollege helpt de Rafaëlschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs bij het Carnaval. 



In de eigen omgeving is er een vruchtbare samenwerking in het veiligheidsoverleg tussen scholen,

wijkagenten, de gemeente en buurtwinkels.

Bijzonderheden

Met de aanstelling van de schoolopleider is het traject ”opleiden in de school” dit jaar goed van

start gegaan. Bijna 20 jonge docenten worden permanent begeleid  (soms een week, soms een heel

jaar lang) door ervaren collega’s. 

Na een lange tijd van verbouwing is de personeelskamer nu eindelijk klaar. Het is een prachtige

ruimte geworden die het werken op school zeer aantrekkelijk maakt.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid heeft het Sint Bonifatiuscollege een hoge score in onderzoeken. 

Het conciërgeteam werkt uitstekend en in een goed overleg in omgeving.

n Niftarlake College

Het Niftarlake College heeft zich in 2011 gericht op het verbeteren van de onderwijsresultaten

schoolbreed, het professionaliseren van onderwijspersoneel en management ten behoeve van de

onderwijs resultaten en de optimalisatie van de arbeidssatisfactie. Daarnaast heeft de school zich

sterk gemaakt voor het vergroten van de financiële ruimte en groei van het aantal leerlingen.

Vanwege het relatief hoge ziekteverzuim is door het management scholing gevolgd in het voeren

van ziekteverzuimgesprekken. Verder is gewerkt aan de implementatie van het “eigen regiemodel

ziekteverzuim” en heeft de rector deelgenomen aan de klankbordgroep ziekteverzuim die binnen de

Stichting is opgericht. Het ziekteverzuim is onvoldoende afgenomen; daarom wordt op dit moment

door een externe deskundige een onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot verbeteringen in het

ziekteverzuimbeleid.

De school is met 60 leerlingen gegroeid. In het schooljaar 2011-2012 is bij het vwo een extra 

klas 1-atheneum gevormd. Een leegstaand gebouw naast de school (voormalig Economisch College)

is deels in gebruik genomen om de groei van dit schooljaar en de verwachte groei in de komende

jaren te kunnen opvangen.

Onderwijs vernieuwing/onderwijsprojecten

Op het vmbo-tl is de “Kanjertraining” afdelingsbreed ingevoerd om daarmee het les- en leefklimaat

te optimaliseren. Deze training bevordert het vertrouwen en de veiligheid in de klas, versterkt sociale

vaardigheden bij de leerlingen, leert leerlingen verschillende oplossingsstrategieën in conflicten te

hanteren, bevordert burgerschap en sociale integratie en leert leerlingen hun verantwoordelijkheid

te nemen. Daarnaast is scholing gevolgd door de medewerkers op RTTI en het toepassen van de

verworven kennis in de afdeling, om beter zicht te krijgen op de beheerste soorten kennis en

vaardigheden van de leerlingen. Hierdoor kunnen leerprocessen worden geoptimaliseerd. 

Bij de havo heeft verdere uitbouw van het differentiatieprogramma (“Havo Keuze Menu”)

plaatsgevonden.  Hiermee leren leerlingen keuzes te maken, de binding van de leerling met school

wordt versterkt en de leerlingen kunnen in cursussen hun kennis en vaardigheden verrijken of
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verbeteren. In de bovenbouw is het vak BSM (Bewegen, Sport en Management) ingevoerd. 

De vwo-afdeling heeft door de start van het Technasium het bèta onderwijs uitbreiding en

verdieping gegeven. Naast het Technasium is gestart met het profiel “Communicatie en Cultuur” 

om alpha/gamma onderwijs een duidelijke plaats te geven. Een aantal internationale projecten is

opgezet om de horizon van leerlingen te verbreden (onder andere uitwisselingen met scholen in

Polen, Finland, Spanje, Portugal, Duitsland en Engeland). Er zijn extra vakken/cursussen zoals Spaans,

Italiaans en politicologie. Ook debatteren heeft een belangrijke plaats gekregen in het onderwijs.

Tevredenheid 

Er is in 2011 onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij leerlingen, ouders en personeel. 

De leerlingen geven de school gemiddeld een 6,4. De ouders geven de school gemiddeld een 6,7. 

Bij het onderzoek onder personeel is onderscheid gemaakt tussen docenten (6,7) en ondersteunend

personeel (6,4). Mede door de uitkomsten van het onderzoek is een schoolbrede ondersteuning

door Eduniek gestart, gericht op verbetering van de lessen en op het verbeteren van lesobservaties,

zowel collegiaal als door de schoolleiding. Op basis van de uitkomsten van het tevredenheids -

onderzoek heeft de school besloten de portefeuille leerlingenzorg bij een directielid onder te

brengen. Daarnaast worden er vernieuwingen doorgevoerd in de werkwijze van remedial teaching

en het mentoraat door. Ook zijn speerpuntregels ingevoerd in overleg met de MR en de Ouderraad.  

Samenwerking in de omgeving

Het Niftarlake College is vanaf oktober 2011 gaan deelnemen aan een samenwerkingsverband van

vijf scholen die elkaar visiteren. Het project heeft de volgende doelen:

• een model ontwikkelen en leren gebruiken via welke de schoolleiding en de docenten zelf de

kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen kunnen beoordelen;

• het vaststellen van een gemeenschappelijk vocabulaire waarmee wij dit handelen kunnen

 benoemen en vastleggen;

• feedback en tips genereren op didactisch en pedagogisch handelen docenten;

• inspiratie opdoen door bij anderen in de klas te kijken.

Bijzonderheden

In 2011 zijn diverse projecten georganiseerd in het kader van bijvoorbeeld burgerschap/cultuur:

• De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen gedurende één dag lessen die als doel hebben de

bewustwording van de fietser als deelnemer van het verkeer te vergroten. Daarnaast krijgen de

leerlingen gedurende één dag een voorstelling over pesten door theatergroep Switch, gevolgd

door mentorlessen over dit onderwerp. Door theater en gesprekken wordt pesten bespreekbaar

gemaakt.

• Professionele dansdocenten maakten samen met leerlingen van het tweede leerjaar in één dag

een dansvoorstelling. De leerlingen zien dat er een heel werkproces voorafgaat aan een theater-

productie en dat samenwerken en respect voor elkaar nodig zijn om tot een resultaat te komen. 

Ze maken bovendien hun eigen kostuums en rekwisieten.

Bij het atheneum hebben de leerlingen van het zesde leerjaar volgens het Model European

 Parliament voor leerjaar vier een meerdaagse bijeenkomst debatteren op school georganiseerd.

• Bij het Cultuurproject Oud-Zuylen adopteren de eerste klassen van vmbo-tl een week Oud-Zuylen.

In die week wordt Oud-Zuylen als kapstok gebruikt om zeer diverse onderwerpen aan op te
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 hangen. Vanuit alle vakken wordt Oud-Zuylen onderzocht, bekeken of als voorbeeld gebruikt.

• Bij het project “Industriële Revolutie en Modern Times van Chaplin” wordt het onderwerp vanuit

alle vakken bekeken en leren de leerlingen dat zeer grote veranderingen grote impact hebben op

het leven van zeer veel mensen. Onderwerpen als verstedelijking, situatie in de fabrieken, woon-

omstandigheden, klassenmaatschappij en politiek worden behandeld en vanuit de invalshoeken

van de verschillende vakken bekeken.

• Alle leerlingen van het derde leerjaar vmbo-tl hebben deelgenomen aan een stage in het kader

van de sector- en beroepskeuze. In het vierde jaar sluiten de leerlingen hun sectorwerkstuk af in

projectvorm. Zij waren hierbij allemaal werknemers van het gefingeerde bedrijf Compact 4.

Identiteit 

In het voorjaar van 2011 vond de jaarlijkse identiteitsconferentie plaats. De conferentie, georganiseerd door

de werkgroep identiteit van de Stichting, kende twee thema’s: presentie in het onderwijs en burgerschaps-

 vorming. De inleiding op het eerste thema werd verzorgd door prof. dr. Andries Baart, verbonden aan de

Universiteit van Tilburg en de Universiteit voor Humanistiek. Hij is de geestelijke vader van de presentie theorie.

Deze theorie gaat uit van de aandacht en toewijding op de ander, zodat je leert zien wat er bij hem of haar

leeft of gaande is, waardoor je in een bepaalde situatie kunt handelen met gevoel voor subtiliteit, vakman-

schap en wijsheid. Samen spraken we over wat dit voor ons werk betekent. Het tweede thema werd ingeleid

door prof. dr. Micha de Winter, onder meer verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij plaatste de bena-

dering van Baart binnen de context van de gehele leefomgeving van de leerling. Zijn stelling is dat in deze tijd

van individualisering een versterking nodig is van de ‘pedagogische civil society’, dat wil zeggen de sociale

 netwerken van ouders. De conferentie zorgde voor een verfrissende blik op de relatie tussen ouder, kind en

school waarbij aandacht voor en toewijding op de ander en het samen dragen van verantwoordelijkheid het

adagium zijn. 

Ook voor Stichting PCOU was er in het voorjaar van 2011 een identiteitsconferentie. In die periode  ontstond

het idee om de bestaande werkgroepen identiteit samen te voegen en voortaan activiteiten te  organiseren voor

de beide Stichtingen gezamenlijk. De gedachte daarbij is dat de identiteit van de scholen en het in de praktijk

vorm geven van de identiteit, onderwerpen zijn die om voortdurende aandacht en uitwisseling vragen. Ook is

het zinvol om stil te staan bij wat nu kenmerkend is voor de identiteit van PCOU- en  Willibrordscholen. 

Inmiddels is door de (nieuwe) werkgroep identiteit de beleidsnotitie ‘De kracht van compassie’ geschreven.

In deze notitie worden de inzichten van de twee conferenties uitgewerkt in een meerjarenplan en verbonden

aan het begrip compassie, ontleend aan de godsdienstwetenschapper Karen Armstrong. Zij betoogt dat de

kern van de grote wereldgodsdiensten wordt gevormd door compassie, dat kan worden omschreven als

‘medemenselijkheid’. Deze verbindende deugd of grondhouding is zeer herkenbaar aanwezig in de christelijke

traditie van onze scholen en vraagt om verdieping. 

De werkgroep heeft bovendien gezorgd voor een uitgebreid activiteitenaanbod voor de medewerkers van de

beide stichtingen. Zo is in het schooljaar 2011-2012 in het filmtheater ’t Hoogt een aantal keer een film te zien

met een aan onderwijs gerelateerd thema. Na het zien van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek

te gaan. Een andere activiteit is bijvoorbeeld ‘broodje moraal’, een periodieke lunchbijeenkomst waarbij school-

leiders ervaringen uitwisselen over inspiratie en identiteit bij het leidinggeven aan een school. 

Het veelomvattende begrip identiteit zal de komende jaren verder ingekleurd worden vanuit de vraag naar

wat ons inspireert. Onze rijke protestantse en katholieke traditie biedt een schat aan inspirerende verhalen om

ons aan te spiegelen. Een tweede - even belangrijke - bron van inspiratie vormt het (dagelijkse) gesprek met

elkaar over gebeurtenissen in ons werk.
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n Gerrit Rietveld College

De doelen en plannen van het Gerrit Rietveld College voor het jaar 2011 hadden betrekking op

verbetering van de managementstructuur en de managementkwaliteit, versterking van het onderwijs

en huisvesting.

Managementstructuur en -kwaliteit

In het eerste kwartaal van 2011 werd duidelijk dat er opnieuw een rector zou vertrekken. Een zeer

zorgelijke ontwikkeling voor de school. De conrector onderwijs is per 1 april rector geworden. 

Gezien de zorgelijke financiële situatie van de school is ingezet op een tweehoofdige directie in

plaats van de net nieuw ingezette driehoofdige directiestructuur. Vijf afdelingsleiders vormen samen

met de schoolleiding het managementteam (MT). Samen hebben zij in de tweede helft van 2011

een managementscan uitgevoerd en een passend afdelingsleidersprofiel ontwikkeld. Dit profiel is de

basis voor het professionaliseringstraject van het MT. De complexe schoolontwikkeling vergt namelijk

een managementteam dat meer inzet op onderwijskundig leiderschap, resultaatgericht leiderschap,

coachend leiderschap en financieel bewustzijn.

Onderwijsvernieuwingen

In augustus 2011 is een onderwijswerkgroep geformeerd. Deze werkgroep heeft tot taak de 

kaders voor de onderwijswikkeling in samenspraak met docenten uit te werken. Daarnaast is zij

verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang.

Ter voorbereiding van de studiedag van september 2011 zijn bij de start van het schooljaar 

45 lessen geobserveerd. Tijdens de studiedag hebben de docenten naar aanleiding van gemaakte

filmopnames gezamenlijk geformuleerd wat ‘effectief docentgedrag’ is, passend bij de visie en

leidend tot opbrengsten. Vanuit dat perspectief hebben zij zich tijdens de daarop volgende

consultatierondes met de architect gebogen over het nieuwbouwontwerp.

In november 2011 is binnen het ontwikkeltraject van de doorlopende leerlijnen afgesproken dat

ieder leerjaar minimaal één gezamenlijke ijktoets krijgt halverwege het jaar en aan het eind van het

jaar; een toets die richtinggevend is voor het eindexamen. 

Met succes is in 2011 het Technasium voortgezet. In 2011 heeft de eerste lichting Technasium-

leerlingen examen gedaan. Zij hebben op indrukwekkende wijze hun meesterproef afgelegd. 

In 2011 heeft de Brede School Academie Overvecht (BSA) op het Gerrit Rietveld College 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 hebben op

doorstroom naar havo en vwo. De school heeft met de BSA-partners een plan van aanpak voor

monitoring en afstemming van het taalbeleid opgesteld.

Tevredenheid 

In 2011 zijn geen tevredenheidsonderzoeken gehouden. Wel is ingezet op meerdere klankbord-

gesprekken met ouders en leerlingen, in het kader van de nieuwbouw, imago, identiteit en veiligheid.



Samenwerking 

Het Gerrit Rietveld College heeft in 2011 intensief samengewerkt 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 werd aangegeven dat men

tevreden was over de samenwerking met de school. Gezien het kunst en cultuur accent in de school

is verdere inhoud gegeven aan creatieve partnerschappen in Utrecht.

Veiligheid

In het voorjaar 2011 heeft het Nederlands Jeugd Instituut een veiligheidsscan uitgevoerd in de

school. Door middel van panelgesprekken met leerlingen en medewerkers is in kaart gebracht wat

de stand is met betrekking tot veiligheid. In het algemeen wordt de school als veilig ervaren.

Aandachtspunt is het mavo-domein. Er is een start gemaakt met het herschrijven van het

veiligheidsplan. Alle onderwijsondersteunende medewerkers hebben een training gevolgd gericht 

op ‘confronteren, met behoud van relatie’.

n Christelijk Gymnasium 

Begin 2011 zat de school nog midden in een proces waarbij de twee vestigingen van de school

samengevoegd moesten worden. Behalve dringende financiële redenen waren er ook sterke

onderwijskundige redenen om tot samenvoeging te komen: er heerste onrust op school doordat

bovenbouwleerlingen en veel docenten vaak heen en weer moesten rijden tussen twee vestigingen

die een kwartier fietsen uit elkaar lagen. Naast het organisatorisch op de rit houden van de school

was er weinig energie om onderwijskundig plannen te maken. Het maken van plannen werd extra

bemoeilijkt doordat secties (de enige organisatievorm tot dan toe) ook fysiek uit elkaar gegroeid

waren.

Voor 2011 zijn verschillende doelen geformuleerd: 

• het bevorderen van een goede zorgstructuur;

• het ontwikkelen van een heldere gesprekscyclus met alle personeelsleden en met alle secties,

waarbij onderwijskundige aspecten een vanzelfsprekend onderdeel waren; 

• het creëren van tijd voor teams en secties om met elkaar te werken; 

• het op orde brengen van allerlei in de loop van de tijd ontstane regelingen zoals overgangs -

normen, herkansingsregeling, profielwerkstukregeling, verzuimregeling;

• het meten van de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Daarnaast is er gewerkt aan de samenhang van alle activiteiten op het Christelijk Gymnasium door

het formuleren van een collectieve ambitie en later van een missie.

Aan het einde van het jaar terugkijkend zijn er goede resultaten bereikt.  Er is een zorgadviesteam

en er zijn met alle secties en met alle personeelsleden gesprekken gevoerd (en zelfs beoordelings -

gesprekken, te meer vanwege de invoering van de functiemix). In het begin van het schooljaar

2011-2012 zijn op de donderdagmiddag werkbijeenkomsten georganiseerd waarin afwisselend

teams en secties tijd krijgen om met elkaar na te denken over beter onderwijs. Alle regelingen zijn

geactualiseerd en verbeterd en er zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen en

ouders evenals een onderzoek naar de kwaliteit van het mentoraat.  
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Onderwijsvernieuwingen/onderwijsprojecten

Monitoren van resultaten, vragen stellen over resultaten, lesbezoek door leden van de schoolleiding,

gesprekken met secties over didactiek: kortom steeds maar weer analyseren met als doel kritisch te

leren zijn op je eigen onderwijs en verbeteringen in te zetten waar dat mogelijk is. Initiatieven van

secties of van meerdere secties stimuleren en faciliteren. Zo werden dit jaar twee nieuwe vakken

ingevoerd in de onderbouw: het vak inleiding in de natuurwetenschappen om tegemoet te komen

aan de grote belangstelling van kinderen en het vak media(wijsheid) om leerlingen te leren hoe media

werken en hoe er mee om te gaan. Daarnaast werd het vak Spaans ingevoerd als examenvak (het

was daarvoor een vrijblijvend keuzevak) waarbij elke docent lid is van een team en van een sectie. 

De sectie is verantwoordelijk voor de verticale lijn vanuit het vak, het team voor een samenhangend

onderwijsaanbod per afdeling (op het Christelijk Gymnasium twee klassen). Sinds het nieuwe

school jaar werken we in een dergelijke structuur en de onderwerpen die opgepakt zijn in de teams

zijn bemoedigend: onderwijs op maat, nut van proefwerkweken, aanbod voor excellente leerlingen,

werkdruk door toetsen bij leerlingen, educatieve inbedding van reizen, leren van binnenuit,

beoordeling van werkhouding, omgaan met mobieltjes, motivatie in de bovenbouw, verbetering van

decanaats programma, opzet profielwerkstuk en de opzet van de diploma-uitreiking. Er is een

matrixstructuur ingevoerd.

Tevredenheid 

In de loop van het schooljaar 2010-2011 is onderzoek gedaan naar oudertevredenheid (nieuwe

ouders), oudertevredenheid (algemeen), leerlingtevredenheid (algemeen), leerlingtevredenheid

(brugklas) en leerlingtevredenheid (examenklas). Bij de medewerkers is een onderzoek gedaan naar

de waardering van de samenwerking. In het algemeen gesproken zijn de uitkomsten uitstekend. 

Bij oudertevredenheid viel op dat de waardering voor de rol van de mentor en de informatie -

voorziening wat minder positief was. Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een onderzoek

naar de kwaliteit van het mentoraatssysteem, uitgevoerd door het Nederlands Kwaliteitscentrum

Onderwijs (NKCO), wordt nu gewerkt aan een nieuwe, meer uniforme roldefinitie van de mentor. 

De informatievoorziening is verbeterd door een vernieuwde website en een daarin geïntegreerde

nieuwsbrief voor ouders. Daarnaast zijn voor de verschillende jaarlagen in samenwerking met de

ouderraad klankbordgroepen in het leven geroepen die drie maal per jaar bijeenkomen met de

afdelingsconrector om kwaliteitszaken met elkaar te bespreken. Wat leerlingtevredenheid betreft

valt er nog veel te winnen qua differentiatie en activerende werkvormen, zaken die in de teams op

dit moment onderwerp van actie zijn geworden.

Samenwerking in de omgeving

Met de Stichting Het Zelfstandige Gymnasium heeft de school al een lange samenwerking. Op dit

moment zijn onderwerpen: het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek waardoor we kunnen benchmarken

met alle gymnasia in Nederland, het ontwikkelen van materiaal voor wikiwijs met een gymnasiaal

stempel en het ontwikkelen van een gezamenlijk project om te differentiëren voor excellente

leerlingen onder de naam gymnasium cum laude. De school neemt deel aan VO-content om

gezamenlijk te zorgen voor de ontwikkeling van digitale leermiddelen.

Tijdens dit schooljaar is een samenwerking ontstaan met de Brede School Academie. Op het CGU is

een afdeling gestart om leerlingen met mogelijke taalachterstanden te helpen het gymnasium beter

31W 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 1



te kunnen volgen. Er wordt een onderzoek gedaan om na te gaan wat de school zelf kan doen om

leerlingen van allochtone afkomst beter te kunnen bedienen. 

Bijzondere projecten

Op het Christelijk Gymnasium is er op vrijdagmiddag 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. Dit jaar heeft dit

project de filmeducatieprijs gekregen, een initiatief van EYE Film Instituut Nederland.

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 schitterende

activiteiten organiseert. 

n Oosterlicht College

Schoolbreed is 2011 het jaar geweest waarin verbetering van de kwaliteit van het onderwijs centraal

stond. Een school, bekend én gewaardeerd om zijn veelzijdigheid, profilering op het gebied van

sport en cultuur, en een prettig leerklimaat, heeft de focus gelegd op de opbrengsten. De vestiging

in Vianen heeft hierin een goede voorbeeldfunctie kunnen vervullen omdat er al succesvolle

ervaringen waren opgedaan met verbeterplannen. Dat beide vestigingen (Nieuwegein en Vianen) tot

een betere uitwisseling van plannen en de aanpak ervan kwamen, heeft direct te maken met het

sluitstuk van de schoolbrede organisatieaanpassing. Een afgeslankte directie (van vijf naar drie

personen) die leiding geeft aan een team van afdelingsleiders, die verantwoordelijk zijn voor

onderwijs, personeel en de organisatie van leerlingenzorg en -begeleiding. De afdelingsteams zijn

hierop aangepast door middel van een beleidsrijke toepassing van de functiemix. Binnen school is dit

het proces van “ontschotting” genoemd. Het heeft een omgeving opgeleverd waarin men veel meer

van elkaar is gaan leren hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden. De manier

waarop er schoolbreed met de genoemde focus op onderwijskwaliteit, in alle lagen wordt

samengewerkt is zeer hoopgevend. Dit beeld wordt door de opbrengsten in Vianen reeds bevestigd

en de stappen die in Nieuwegein zijn gezet - met bijbehorende eerste resultaten - wijzen in

eenzelfde richting.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten

• Consumptief 

In Vianen is dit jaar gestart met een nieuwe opleiding Consumptief (koken en serveren). Er was

grote behoefte aan een horecaopleiding binnen onze school. Deze groep kan nu binnen de

 opleiding Consumptief voorbereid worden op hun vervolgopleiding. Deze leerlingen krijgen

zowel theoretische als praktische vaardigheden aangereikt. De praktische vaardigheden doen ze

op in horecagelegenheden in de regio en in het eigen restaurant.

• Uitwisseling leerkrachten groep 7 en 8 met docenten wiskunde en Engels

Er is een pilot gestart in Vianen met een aantal basisscholen waarbij leraren uit groep 7 en 8 met

de leraren wiskunde en Engels in werkbijeenkomsten kennis met elkaar delen over rekenen en

Engels en bij elkaar in de les komen en lesgeven. Uiteindelijk doel is een goede doorlopende leer-

lijn op het gebied van rekenen/wiskunde en Engels.
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• Internationalisering

Op de theoretische leerweg van het vmbo in Nieuwegein wordt een actieve rol gespeeld in een

Comeniusproject waarin vijf andere landen zijn vertegenwoordigd. De doelstelling is internationale

uitwisseling van gedachtegoed en gewoonten op het gebied van normen, waarden en burger-

schap. Tussenproducten in de vorm van presentaties en filmpjes worden schoolintern gedeeld.

• Excellentklas

Op de theoretische leerweg van het vmbo in Nieuwegein wordt in klas 4 succesvol verder

 gewerkt aan de Excellentklas voor de economische richting. Vanwege het succes in de

 voorbereiding op het versnelde mhbo wordt deze groep inmiddels uitgebreid naar een

 technische (bèta)richting. 

• Bètaprofiel

Vanwege het belang van goed bètaonderwijs in relatie tot de grote behoefte aan meer

 studenten/afgestudeerden in die richting, wordt op de locatie Nieuwegein gewerkt aan een 

vorm van bètaprofilering. 

Tevredenheid 

In 2011 is een onderzoek gedaan onder leerlingen, ouders en medewerkers. Over het algemeen zijn

de ouders tevreden (gemiddeld 6,9 in Vianen en 7,2 in Nieuwegein). 

De tevredenheidscijfers van de leerlingen gelden als een verbeterpunt (gemiddeld 6,9 in Vianen en

6,7 in Nieuwegein). De belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij het stimuleren van de

ontwikkeling van talenten van leerlingen, het rekening houden met verschillen tijdens de les en het

aantrekkelijk maken van de lessen. De tevredenheid van medewerkers is in Vianen relatief hoog (7,6

gemiddeld) en in Nieuwegein licht gestegen (6,8 gemiddeld). De relatief hoge tevredenheid in

Vianen is bijzonder te noemen vanwege de stevige ingreep die is gedaan om de onderwijskwaliteit

te verbeteren. Alle aandachtspunten uit het tevredenheidonderzoek zijn opgenomen in

activiteitenplannen en verbeterplannen. 

Samenwerking in de omgeving

Het Oosterlicht College is actief lid geworden van de Nieuwegeinse bedrijvensociëteit “De Nieuwe”.

De school wil zichzelf hiermee duidelijker op de kaart zetten bij het Nieuwegeinse bedrijfsleven en

ook gemakkelijker een entree zien te verwerven bij het zoeken naar stageplaatsen en mogelijkheden

om in samenwerking met bedrijven onderwijsprojecten te realiseren.

In RPO-verband (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) wordt - onder voorzitterschap van het

Oosterlicht College - intensief samengewerkt op het gebied van het reguleren van

leerlingenstromen. Met name de kwalitatieve en kwantitatieve samenwerking bij de toelating van

nieuwe leerlingen heeft de aandacht gehad. Verder vond er een nadere verkenning plaats van de

toekomst van het vmbo-onderwijs in de regio.

Bijzonderheden

Vianen

Binnen de maatschappelijke stage lopen naast veel individuele trajecten ook projecten waar groepen

leerlingen en klassen bij betrokken zijn. Zo is dit jaar verschillende keren een grote actie voor de

Voedselbank Vianen gevoerd. Daarnaast vindt jaarlijks het mobieltjesproject voor senioren uit de

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 1



gemeenschap plaats en wordt er actief meegewerkt aan het tegengaan/opruimen van zwerfvuil. 

De leerlingen van Zorg en Welzijn (Consumptief) koken één keer in de maand voor alleenstaande

ouderen. Dit initiatief is zo’n succes dat het landelijk als pilot zal worden gestart.

In het najaar heeft het Eerste Groot Viaans Dictee plaatsgevonden. De Rotaryclub Vianen/Vreeswijk

heeft dit samen met school georganiseerd. Er is een mooi bedrag opgehaald voor het fonds 

“End Polio Now”. Bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkerende traditie gaat worden.

Nieuwegein

Vanuit de traditie van de school heeft het Oosterlicht Theater ook dit jaar veelvuldig van zich doen

spreken. Het hoogtepunt was de productie “Schoon genoeg”. Goed voor uitverkochte zalen en een

reprise in 2012. In het kader van volwassen medezeggenschapsbeleid bracht de voorzitter van de

AOb, Walter Dresscher, een bezoek aan school. De leerlingenraad heeft verder gewerkt aan

versterking van het leerlingengeluid binnen school. Aan de hand van geregeld overleg met de

directie is gewerkt aan een nieuw reglement waarin de positie verder werd verankerd.

Bij de start van het schooljaar 2011-2012 ontstond de behoefte om de schoolregels omtrent

‘mobieltjesgebruik’ te herzien. De vraag is schoolbreed opgepakt en uitgebreid naar het thema

“mediawijsheid/hoe om te gaan met de moderne sociale media?”. Een commissie heeft zich

geschoold op het gebied van moderne media. Daarna zijn leerlingen, collega’s en ouders bevraagd

op de huidige praktijk van (smart)phones en andere moderne media. Dit heeft geleid tot een

Moderne Media Beleid. De nieuwe schoolregels zijn hiervan afgeleid. Het gebruik van moderne

media wordt gestimuleerd wanneer dat het onderwijsleerproces ondersteunt (betere uitleg,

aantrekkelijkere lessen, organisatie van leerwerk). De leraar is hierin bepalend. Verder geldt dat

privacy (het maken van beeld- of geluidsopnamen in de les en elders) en de daarmee gepaard

gaande veiligheid boven alles gaan.

Veiligheid

Het vigerende veiligheidsbeleid (vastgesteld in 2010) blijkt naar tevredenheid te functioneren. 

Mede aan de hand van de tevredenheidsonderzoeken en de dagelijkse praktijk blijkt het Oosterlicht

College een veilige school te zijn/te worden gevonden. In 2011 hebben zich drie incidenten

voorgedaan, die alle onder de noemer van “diefstal” zijn te vatten. In deze drie gevallen heeft de

school ervoor gekozen nauw samen te werken met de politie om een duidelijke scheiding in taken

en verantwoordelijkheden aan te brengen tussen politie/justitie en de school. Deze zaken zijn naar

tevredenheid opgelost en afgehandeld. Er is sprake geweest van een geweldsincident in de richting

van een onderwijsondersteuner. In overleg met school is tot aangifte overgegaan, hetgeen heeft

geleid tot veroordeling van de dader (een persoon van buiten de school). De afhandeling en de

begeleiding achteraf zijn tot volle tevredenheid van de betreffende medewerker verlopen.

n Globe College

Samenwerking en onderwijsvernieuwing

De school werkt samen met ROC ASA en de andere participanten van “Nieuw Welgelegen”. 

Het aanbod aan onze leerlingen op het gebied van cultuur en sport wordt hierdoor groter. Met het

ROC hebben we een verregaande samenwerking op onderwijsgebied. Veel van onze leerlingen
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stromen door naar het mbo binnen het gebouw. Docenten van het Globe en het mbo werken

samen aan een doorlopende leerlijn, waardoor schooluitval wordt voorkomen. Door het terug -

brengen van de overlap in het leerstofaanbod, kan de lestijd van de leerlingen verminderd worden

met een jaar. 

In de wijk werken we samen met een verzorgingstehuis van Axion. Onze leerlingen van zorg en

welzijn volgen hier een dagdeel per week hun praktijklessen en verzorgen verschillende activiteiten

voor de bewoners zoals het meerijden in de vierdaagse, het verzorgen van koffie-ochtenden en het

verzorgen en lakken van nagels. 

Voor onze leerlingen die niet over voldoende capaciteiten beschikken om het diploma vmbo te

behalen, heeft het Globe flex/aka klassen om de leerlingen de gelegenheid te bieden hun niveau 1

certificaat te behalen, wat hen in de gelegenheid stelt door te stromen naar niveau twee van het

mbo. Er zijn veel leerlingen die gebruik maken van deze mogelijkheid. Het aantal voortijdig

schoolverlaters is sterk gereduceerd. Deze trend zet sterk door als gevolg van goede begeleiding en

het bieden van kansen.

Samen met de andere vmbo-scholen in Utrecht werkt het Globe aan het Utrechts Meester

Docentschap. In dit project werken de drie schoolbesturen en de Hogeschool Utrecht samen met als

doel de kwaliteit van het Utrechtse beroepsgerichte vmbo te verbeteren. Alle vmbo-docenten

worden geschoold op het gebied van taal, rekenen en burgerschap. Daarnaast ontwikkelt een

selecte groep docenten zich tot expert. Het project wordt afgesloten met een assessment. In februari

2012 hebben de eerste 7 docenten met succes deelgenomen aan het assessment. De verwachting is

dat de rest van de docenten volgt in april en oktober. 

Tevredenheid

Het Globe College voert regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen, stage-

bedrijven en samenwerkingspartners. Over het algemeen zijn de ouders  (7,1 gemiddeld) en

leerlingen (7,0 gemiddeld) tevreden. Ze zijn tevreden over de schoolcultuur, veiligheid, het pedagogisch

klimaat en de begeleiding.  Aandachtspunten zijn het imago van de school en het contact tussen

school en ouders. Ouders geven aan dat er grote verschillen zijn tussen mentoren. 

Zij voelen zich niet altijd begrepen door de school. Taal speelt hierin een grote rol. Om de contacten

te verbeteren hebben we schoolcontactpersonen ingezet. 

Bijzonderheden

Het Globe College neemt deel aan het Going Global project van Edukans; één van onze leerlingen is

mee geweest naar Ethiopië om samen met leerlingen van andere scholen kennis te maken met het

leven van de leeftijdsgenoten, het leven in sloppenwijken en te helpen om het onderwijs te

verbeteren. Op school worden activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor het project.

In mei/juni start de Summerschool, bedoeld om onze leerlingen die net eindexamen hebben gedaan

al kennis te laten maken met het mbo. Zij volgen een introductie- en lesprogramma van vier weken,

waardoor de overstap naar het mbo veel gemakkelijker wordt en zij de gelegenheid van een

versnelling krijgen. 

In 2010 zijn we begonnen met mavo/havo kansklassen om onze leerlingen de gelegenheid te bieden
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op te stromen naar de havo. In goede samenwerking met Unic zijn vorig jaar acht leerlingen

opgestroomd naar de havo.

n Broeckland College

Het Broeckland College stond in 2011 voor continuering van goed onderwijs, het welbevinden en

het onderwijs verbeteren waar nodig.

Onderwijsprojecten/onderwijsvernieuwingen 

De sectoren van het Broeckland College organiseren specifieke projecten in het kader van

buitenschools leren. De sector techniek en de sector groen organiseren de PTC+ praktijkschooldagen

in Barneveld en Ede. De sector zorg en welzijn doet mee aan het Florence Nightingale project en de

Zorg-projectdagen. 

Het Broeckland College organiseert voor alle leerlingen van leerjaar 3 de Kunst en Cultuurdagen;

een afwisselend en enerverend programma met zang, dans en drama. Bovenbouwleerlingen ‘doen’

daarnaast de Cultuur Verkenningsdag. Dit jaar was het thema “Waterwerken”: een serie

verkenningen van kunstwerken aan de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Verder heeft het Broeckland College zich gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Er zijn diverse plenaire bijeenkomsten geweest met betrekking tot opbrengstverhoging. Daarnaast is

in de vakgroepoverleggen veel aandacht gegeven aan de opbrengsten. Het voorgaande heeft er 

toe geleid dat in 2012 gestart is met een traject om de onderwijsopbrengsten te verhogen en het

didactisch klimaat verder te verbeteren. De afdelingsleiders en directie bekwamen zich in het

coachen, begeleiden en verbeteren van het onderwijskundig proces en de didactische aanpak.

Ook zijn er separate bijeenkomsten over de opbrengsten Taal en Rekenen georganiseerd. In leerjaar

1 en 2 zijn extra steun- en mentorlessen in het programma opgenomen, waarbij de

basisvaardigheden voor rekenen en taalvaardigheid aan de orde komen in een wisselrooster.
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Tevredenheid 

In schooljaar 2010-2011 zijn er op het Broeckland College tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder

de ouders en de leerlingen. De leerlingen geven de school gemiddeld een 7,5 en de ouders een 6,8. 

Samenwerking

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

Zo is er regulier overleg met de afdeling onderwijs van de gemeente Breukelen en is er twee keer per

jaar een vergadering met de wijkcomités uit de wijken in de omgeving van de school. Ook met de

politie, leerplicht, de schoolarts en jeugdzorg werkt het Broeckland College intensief samen. 

De leerlingen van het Broeckland College ontdoen de schoolomgeving in samenwerking met het

buurtcomité wekelijks van zwerfvuil. Met de Schooladviesraad heeft in  2011 viermaal overleg

plaatsgevonden. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de sector zorg, de bestuurlijke

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

Voortijdig Schoolverlaten

Het Ministerie van OCW heeft in 2007 in alle 39 RMC-regio’s convenanten afgesloten met

contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, met als doel om in de

periode van schooljaar 2007-2008 tot en met schooljaar 2010-2011 het aantal nieuwe voortijdig

schoolverlaters te reduceren met 40% ten opzichte van het aantal voortijdig schoolverlaters in het

schooljaar 2005-2006. Wij willen ons Stichtingsbreed aan deze afspraken houden. 2011 is het

laatste jaar van het convenant voortijdig schoolverlaten (vsv). Tabel 1 laat zien wat we gedurende de

convenantperiode bereikt hebben op het gebied van vsv. Op basis van deze cijfers blijkt dat we op

Stichtingsniveau de doelstelling van een vermindering van 40% gehaald hebben, maar dat er grote

verschillen zitten tussen de scholen. Dit komt grotendeels doordat er een aantal scholen is met

weinig vsv-ers in het referentiejaar (Niftarlake College en Christelijk Gymnasium). Voor deze scholen

is het veel moeilijker om het geringe aantal met 40% terug te dringen dan voor de scholen met

relatief veel vsv-ers in het referentiejaar. Ook het Amadeus Lyceum had weinig vsv-ers in het

referentiejaar en tegelijkertijd is deze school de afgelopen jaren fors gegroeid wat het extra lastig

maakt om de 40% reductie te halen. Daarnaast zijn de cijfers onjuist, niet alle vsv-ers die volgens de

definitie worden meegeteld zijn daadwerkelijk vsv-er. Er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid

gemaakt naar leerlingen die in het buitenland hun schoolcarrière voortzetten of naar het speciaal- of

particulier onderwijs gaan. Daarnaast blijkt de wijze van administreren in het vervolgonderwijs niet

altijd even zorgvuldig te verlopen. Door deze definitiekwesties is het werkelijk aantal vsv-ers veel

lager dan de getallen die zijn weergegeven in tabel 3. De scholen herkennen zich dan ook niet in

deze aantallen. Scholen hebben veel maatregelen getroffen, zoals een volgsysteem voor oud-

leerlingen, zodat gekeken kan worden of de leerling goed staat geregistreerd bij het vervolgonderwijs.

Het Christelijk Gymnasium geeft bijvoorbeeld aan dat zij zeer weinig gevallen van vsv-ers zien en dat

wanneer dit voorkomt het zeer ingewikkelde en problematische situaties betreft, waar psychische

problematiek of problematische thuissituaties een rol spelen. Door deze leerlingen eerder bij het pas

ingestelde zorgadviesteam te bespreken, hoopt de school deze leerlingen te behouden voor de

school of in een goed vervolgtraject te krijgen. Voor de periode 2012-2015 is een nieuw vsv-

convenant afgesloten. Hierbij gaat het om een relatief aantal vsv-ers ten opzichte van de leerlingen -

aantallen in 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. Hierdoor
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worden de problemen rond een laag aantal vsv-ers in het referentiejaar ondervangen. Door gebruik

van meerdere informatiebronnen kan vanaf schooljaar 2012-2013 het merendeel van de jongeren

die nu onterecht als vsv’er geregistreerd staat uit de vsv-tellingen gehaald worden. De verwachting is

dat de Stichting kan voldoen aan de nieuwe normen voor de vsv-aanpak.

Tabel 3: Overzicht aantal vsv-ers

Aantal nieuwe Aantal Aantal Aantal Gerealiseerd
vsv-ers nieuwe nieuwe nieuwe percentage

2005/2006 vsv-ers vsv-ers vsv-ers 2010/2011 tov
(referentiejaar) 2008/2009 2009/2010 2010/2011* referentiejaar

Amadeus Lyceum 10 9 8 4 - 60%

St. Gregorius College 13 14 10 16 + 23%

St. Bonifatiuscollege  11 11 14 10 - 9%

Niftarlake College 5 8 13 14 + 180%

Gerrit Rietveld College 19 15 13 9 - 53%

Christelijk Gymnasium 4 3 7 5 + 25%

Oosterlicht College 44 22 31 20 - 55%

Globe College 72 46 30 27 - 63%

Broeckland College 21 15 11 15 - 29%

totaal 199 143 137 120 - 40%

* Het aantal vsv-ers voor 2010/2011 is nog een voorlopig cijfer, 
in het voorjaar van 2013 zal het definitieve cijfer bekend worden gemaakt.

Samenwerking en stedelijke ontwikkelingen 

We werken mee aan de Utrechtse Onderwijs Agenda (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 Onderwijs

Agenda voor de periode 2010-2014 tot stand gekomen. In de agenda staan tien activiteiten -

gebieden; 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 samen  wer kings -

verband biedt scholen, docenten(teams) en leerlingen advies, hulp en ondersteuning in de vorm van

licht preventieve maatregelen tot zeer specialistische ondersteuning. Het samen werkingsverband

heeft vier pijlers:

1. Schakelloket

Het schakelloket adviseert scholen over leerlingen wanneer sprake is van handelingsverlegenheid

bij docenten en begeleiders.
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2. Expertiseteam

Vanuit het expertiseteam wordt op alle scholen zorgconsultatie geboden.

3. Utrechtse School

De Utrechtse School is er voor álle leerlingen van 12 tot 18+ jaar in de regio Utrecht uit het vo

en mbo, die aansluiting met het regulier onderwijs dreigen te verliezen of verloren hebben.

4. POVO (overgang primair-voortgezet onderwijs)

De POVO-procedure is een set met afspraken tussen alle scholen voor primair en voortgezet

 onderwijs over de overgang en aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs. De POVO-

 procedure wordt vastgesteld door de stuurgroep van de Utrechtse OnderwijsAgenda. 

De coördinatie van de werkzaamheden is in handen van de werkgroep POVO, die wordt geleid

door de stedelijke coördinator.

De Utrechtse School

In schooljaar 2009-2010 is de Utrechtse School van start gegaan. Deze school is bedoeld als

uitvoeringsorgaan van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, waaraan de besturen uit

Utrecht en de Vechtstreek deelnemen. De bestaande voorzieningen voor leerlingen die bijzondere

zorg nodig hebben (bijvoorbeeld reboundvoorzieningen, voorzieningen voor LWOO-i-leerlingen en

voorzieningen met individuele maatwerktrajecten) zijn opgegaan in de Utrechtse School. In het

schooljaar 2010-2011 waren er 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). Leerlingen kunnen alleen worden toegelaten als er

een positief advies is afgegeven door een onafhankelijk multidisciplinair team [de Permanente

Commissie Leerlingzorg (PCL POVO) of het Schakelloket]. 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 schooljaar 2010-2011 hebben in totaal 133 leerlingen de Utrechtse

School verlaten met een vervolgtraject. Hiervan zijn 108 leerlingen geschakeld naar het regulier

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

de leerlingen terugkeren naar de moederschool. Het schakelprogramma bestaat uit een rebound -

voorziening (41 leerlingen bediend vanwege gedragsproblemen), diagnosetraject (31 leerlingen

kregen een afgerond advies aan de moederschool) en crisisplaatsing (van deze voorziening is 7 keer

gebruik gemaakt).  Op 24 november 2011 vond een bestuurlijk overleg plaats met de Inspectie over

de Utrechtse School. In formele zin is de Utrechtse School een orthopedagogisch-didactisch centrum

(OPDC), waar leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Utrecht tijdelijk worden

geplaatst.  Gezien de bijzondere positie van de school en de relatief korte verblijfsduur van de

leerlingen, valt de school buiten het gebruikelijke toezicht van de Inspectie. In het gesprek heeft de

Inspectie een aantal aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn voor de ontwikkeling van de

school. De school participeert in een werkgroep met andere OPDC’s in het land en de Inspectie.

Passend Onderwijs

De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de baan. Het wetsvoorstel passend onderwijs wordt

wel behandeld en waarschijnlijk in augustus 2012 gepubliceerd. De minister heeft besloten om de

invoeringstijd voor passend onderwijs met een jaar te verlengen. Dat betekent dat de zorgplicht

wordt ingevoerd met ingang van schooljaar 2014-2015. Geldstromen, zoals het reguliere deel 

van de rugzak, worden niet eerder verlegd dan per 1 augustus 2014. Het terugdraaien van de
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bezuinigingen is voor de scholen en schoolbesturen van Utrecht en Vechtstreek goed nieuws. 

Een jaar extra invoeringstijd betekent meer ruimte voor een zorgvuldige voorbereiding van passend

onderwijs. De inhoudelijke koers wordt 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.

De twee werkgroepen passend onderwijs werken de visie concreet uit. De werkgroep ‘bundelen van

expertise’ is bezig met de vorming van een team van begeleiders passend onderwijs. Vanaf augustus

2012 gaan de huidige ambulant begeleiders van cluster 3 en 4 en de zorgconsulenten van het SWV

werken als begeleiders passend onderwijs. Zij begeleiden de scholen in het versterken van de basis

en het bieden van extra ondersteuning. Zij zorgen tot inwerkingtreding van de wet ook voor de

uitvoering van alle lgf-beschikkingen (handelingsplannen). De werkgroep 'zorgtoewijzing nieuwe stijl'

ontwikkelt een stappenplan voor scholen om bij een signaal of vraag samen met kernpartners passende

ondersteuning te bieden. De werkgroep heeft ook een voorstel gemaakt om vanaf het begin samen met

leerling en ouders en kernpartners te bouwen aan één plan voor onderwijs en ondersteuning. 

De scholen en schoolbesturen van het SWV hebben gezamenlijk een standaard voor de basis -

ondersteuning ontwikkeld en die uitgewerkt in een format voor ondersteuningsplannen per school

(vo/vso). Met dit plan laten scholen zien wat zij aan sterke basis in huis hebben, welke extra onder -

steuning zij bieden en op welke onderdelen zij zich de komende jaren verder willen ontwikkelen. 

De scholen maken dit plan samen met de kernpartners (schoolmaatschappelijk werk, leerplicht,

jeugdgezondheidszorg en het samenwerkingsverband) tijdens een werkconferentie. Het is de

bedoeling dat de plannen van de scholen voor de zomervakantie in grote lijnen klaar zijn. Vanaf

augustus 2012 gaan we verder met de invoering van de nieuwe werkwijze om de basis te versterken

en de ondersteuning in en om de school zo goed mogelijk te organiseren. De Utrechtse besturen

behoren hiermee tot de voorlopers op het gebied van de introductie van het passend onderwijs.  

Internationale School Utrecht

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zal gestart worden met een Internationale School in

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

schoolbestuur Alberdingk Thijm gaan hiervoor een samenwerking aan. 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 zal basis- en voortgezet onderwijs

bieden aan kinderen van ‘expats’ uit de gehele regio. Het Engelstalige onderwijsprogramma levert

een internationaal erkend diploma op. De internationale school start in 2012 op een tijdelijke locatie

aan de Notebomenlaan.

Vensters voor Verantwoording

Alle scholen zijn te vinden op Vensters voor Verantwoording. Dit is een internetsite waar, vanaf

schooljaar 2008-2009, veel (cijfermatige) informatie over de scholen wordt gepresenteerd. Daar zijn

niet alleen examenresultaten, maar ook uitvalcijfers en de resultaten van tevredenheidsonderzoeken

te vinden, die bovendien vergeleken kunnen worden met landelijke gegevens. Verticale verantwoording

(onder andere aan bestuur en Inspectie) en horizontale verantwoording (onder andere aan ouders,

basisscholen, gemeente) gaan zo samen op. Voor meer informatie op schoolniveau over bijvoorbeeld

de onderwijsopbrengsten wordt dan ook verwezen naar deze site. 
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1.3 Personeelsbeleid

Inleiding

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

Vakbekwame, opbrengstgerichte en gemotiveerde schoolleiders en leraren kunnen het verschil

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

implementatie van de functiemix. 

Naast bovengenoemde aandachtspunten is er in 2011 een rekenmodel ontwikkeld aan de hand

waarvan een voorspelling wordt gedaan voor de leerlingenaantallen in de provincie Utrecht. 

Op basis van deze gegevens kan worden gekeken naar de benodigde huisvesting voor de scholen.

Vervolgens is op basis van de verwachte leerlingenaantallen gekeken naar het benodigde aantal

leraren. Het aantal benodigde leraren is afgezet tegen het aantal studenten dat afstudeert aan

lerarenopleidingen in de regio Utrecht. Uit deze analyse blijkt dat het de komende jaren steeds

belangrijker zal worden om zittende leraren te behouden en een aantrekkelijke werkgever te zijn

voor nieuw personeel. Naar verwachting verlaat in de periode 2009-2015 om en nabij een derde

deel van de leraren in de regio Utrecht de onderwijssector. Samen met de toename van het aantal

leerlingen zorgt dit ervoor dat de regio Utrecht tussen 2009 en 2015 een instroom van leraren dient

te realiseren die in de orde van grootte van 40% van de totale lerarenpopulatie in 2009 is.

Verzuimbeleid 

In 2010 is een start gemaakt met het nieuwe ziekteverzuimbeleid. Verzuimreductie is belangrijk voor

de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kost verzuim veel geld en de begrotingen

van scholen staan al onder druk. Bij de Willibrord Stichting lag de afgelopen jaren het ziekteverzuim

rond het landelijk gemiddelde. Desondanks kan er nog veel worden verbeterd. Daarom heeft de

afdeling P&O een werkgroep opgericht rond dit thema. In december 2010 is het nieuwe verzuimbeleid

vastgesteld en vervolgens is begin 2011 de nieuwe arbodienst (Argon Groep) van start gegaan. 

Het ziekteverzuim is bij veel scholen nog niet gedaald. Om verdere uitvoering te geven aan de

doelstellingen in de notitie verzuimbeleid, is een actieplan verzuimreductie voor het schooljaar 2011-

2012 opgesteld. Alle scholen met een verzuimpercentage van meer dan 1% boven het landelijk

gemiddelde krijgen de opdracht een passend plan van aanpak voor verzuimreductie te maken en uit

te voeren. De scholen worden hierbij indien nodig ondersteund door de personeels adviseur en de

bedrijfsarts. Daarnaast is vanaf 1 september 2011 de applicatie ‘Verzuimsignaal’ in werking getreden

waardoor betere communicatie rondom alle zieke medewerkers mogelijk is gemaakt. 

Door het Verzuimsignaal kan verzuim beter worden gemonitord en kunnen scholen worden voorzien

van stuurinformatie. 

Tabel 4: verzuimcijfers 2007 - 2011

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

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% n.n.b.
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In het afgelopen jaar is op meerdere manieren en plaatsen aandacht besteed aan de oorzaken van

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

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

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

blijkt, dat de helft van het langdurig verzuim in het onderwijs veroorzaakt wordt door psychische

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

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

omstandigheden van medewerkers aan als bron van de psychische klachten. Medewerkers zelf

noemen werkdruk, werkstress of de stijl van leidinggeven als oorzaak van hun ‘overbelasting’.

Veranderingen in het onderwijs, bijvoorbeeld de toegenomen aandacht voor de opbrengsten en de

gevolgen van bezuinigingen kunnen leiden tot een toename in de ervaren werk- en prestatiedruk. 

Er kan dus winst worden behaald in de preventie van ziekteverzuim en daarbij is het klassieke HRM-

instrumentarium niet toereikend. Het welbevinden van leraren hangt nauw samen met hun succes-

ervaringen op de werkvloer. We beschouwen het beleid van scholen waarbij leraren feedback 

krijgen op hun handelen en waar nodig handvatten aangereikt krijgen om hun lessen te verbeteren,

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

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

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

is gevolgd, van nut zijn. 

In 2012 verwachten we de vruchten te plukken van het in 2011 ingezette beleid op het gebied van

verzuimreductie. De doelstelling voor 2012 is een daling van het ziekteverzuim met 1%. De focus

ligt met name bij de scholen met een relatief hoog ziekteverzuim.

Kwaliteit personeel

Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren hebben we in 2011 een sluitende gesprekscyclus 

en het opleiden van het personeel opnieuw centraal gezet. 

Gesprekscyslus

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

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

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

Eén school houdt één keer per twee jaar een functioneringsgesprek. Met beoordelingsgesprekken

zijn we minder ver. Beoordelen gebeurt nu voornamelijk bij tijdelijke medewerkers ten behoeve van

een vaste aanstelling, dan wel bij vaste medewerkers ten behoeve van veranderingen van de

salarisschaal of in geval van disfunctioneren. Bij twee scholen is het beoordelingsgesprek een vast

onderdeel van de gesprekscyclus. Twee andere scholen geven aan in het volgende cursusjaar te

starten met het implementeren van jaarlijkse beoordelingsgesprekken.  

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

onderwijs een extra borging krijgt. Hoewel er het afgelopen jaar niet op alle scholen bij elke leraar

lesbezoeken zijn afgelegd, zijn de schoolleiders zeker overtuigd van het nut en de noodzaak en

noemen het als een voornemen voor het volgende cursusjaar. 
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Naarmate scholen meer informatie verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs en de bijdrage die

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

opgenomen op de agenda van de functioneringsgesprekken. Dit is wel een verbetering ten opzichte

van vorig jaar, maar we streven ernaar dat dit volgend jaar op alle scholen het geval zal zijn. 

Er zijn scholen waar leraren de regie hebben over hun eigen ontwikkeling en een portfolio

bijhouden, op andere scholen zijn het vooral de schoolleiders die informatie verzamelen over het

functioneren van leraren. We zijn nog niet zo ver dat elke medewerker consequent aan zijn eigen

bekwaamheidsdossier werkt. Dit vergt nog extra aandacht.  We denken -als je kijkt naar de grote

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

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

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

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

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

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

lag te eenzijdig op gesprekken over kwantitatieve doelstellingen (onderwijsresultaten, financiële

resultaten, afspraken gesprekscyclus) en er was onvoldoende aandacht, als onderdeel van een

evenwichtige gesprekscyclus, voor de integrale ontwikkeling van schoolleiders. We zijn van plan dit

onderwerp in 2012 voortvarend op te pakken. 

Kortom, we zijn op de goede weg maar ook voor het volgende cursusjaar liggen er nog grote

uitdagingen te wachten. De scholen hebben hun voornemens voor het komende schooljaar al

geformuleerd: vaker lesbezoek, zorgen voor afstemming van de nascholing op persoonlijke

ontwikkeling én de doelen van de school. 

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

opleidingsbudget per school zien. Het budget is met name uitgegeven aan individuele

scholingstrajecten in overleg met leidinggevenden.

Tabel 5: Uitgaven (na)scholing 2011 (bedragen in €)

Werkelijk bedrag als %van
Scholen Werkelijk 2011 Begroting 2011 het personeelsbudget

Amadeus Lyceum 97.834 90.800 2,4%

Kranenburg 20.193 16.064 1,2%

St. Gregorius College 49.303 64.500 0,8%

St. Bonifatiuscollege 33.931 45.000 0,4%

Niftarlake College 35.981 50.000 0,6%

Gerrit Rietveld College 34.132 18.000 0,6%

Christelijk Gymnasium 71.999 50.000 1,4%

Oosterlicht College 162.397 134.000 1,2%

Globe College 349.329 170.000 6,9%

Broeckland College 23.833 22.700 0,5%

Totaal scholen 878.932 661.064 1,5%
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Naast bovengenoemde opleidingstrajecten zijn er ook verschillende opleidingstrajecten op de

scholen uitgerold in het kader van het project Utrechtse Kansen II, die gesubsidieerd worden door

het Ministerie van OCW. Het doel van het project Utrechtse Kansen is een aantrekkelijke werkgever

te zijn voor medewerkers in het voortgezet onderwijs. Om deze reden is gekozen voor het project

Strategische Personeelsplanning. Dit project beoogt de analyse van het personeelsbestand op een

school tegen het licht te houden op basis van competenties die in de toekomst onderscheidend zijn.

Samen met NUOVO (Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Utrecht) zijn personeelsadviseurs

getraind en geschoold. Op twee scholen binnen de Willibrord Stichting is een strategisch beleidsplan

gemaakt.

Tabel 6: Ontvangsten 2011 UK II en UMD (bedragen in €)

Scholen UK II UMD

Amadeus Lyceum 6.000

St. Gregorius College 6.000

St. Bonifatiuscollege 6.000

Niftarlake College 6.000

Gerrit Rietveld College 23.279

Oosterlicht College 30.805

Globe College 58.260 190.015

Totaal scholen 136.344 190.015

In 2012 is een werkconferentie georganiseerd met alle adviseurs van NUOVO en Willibrord, waarbij

de werkwijze en resultaten zijn uitgewisseld, met als doel om op meer scholen zicht te krijgen op de

aanwezigheid van toekomstig wenselijke competenties bij het huidige personeel. 

Zes scholen van de Willibrord Stichting hebben in de projectgroep Opleiden in de School een digitaal

handboek voor opleiden in de school samengesteld. Dit handboek verschijnt eind september 2012

op de site www.utrechtsekansen.nl.

De website zal een bruikbaar instrument worden voor scholen binnen (en buiten) de Stichting om de

begeleiding van deze doelgroepen verder vorm te kunnen geven. Met dit handboek geven wij mede

aan wat de mogelijkheden en werkwijzen zijn binnen de Stichting voor de studenten, beginnende

leraren en opleidingsscholen. 

Een ander initiatief waar vanuit de projectgroep Opleiden in de School en de afdeling P&O nieuw

leven in wordt geblazen, is de Willibrord Academie. Het voornemen is om de krachten en

schaalvoordelen op het gebied van deskundigheidsbevordering te bundelen binnen de Stichting.

Doelstelling hierbij is dat er voor alle potentiële, startende en zittende personeels -

leden van de Willibrord Stichting een samenhangend opleidings-, scholings- en trainingsaanbod

komt dat onder andere bijdraagt aan de eisen en wensen van goed onderwijs, antwoord biedt op

vooraf gestelde vragen, past bij de doelgroep, kwaliteit biedt en de Willibrord Stichting tot

aantrekkelijke werkgever maakt. Een ander doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de

kennis en ervaring van eigen medewerkers en deze mogelijk in te zetten als ‘opleiders’. 

44 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 0 11



Mobiliteit 

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

activiteiten rondom de (o)verplaatsing van medewerkers. 

Boventalligheid op eigen school

Na vaststelling van de formatieplannen van de Willibrordscholen, bleek de boventalligheid in 2011

4,9 fte (5 personen) te bedragen. Het aantal vacatures binnen de Willibrord Stichting was vele malen

groter (35 fte, waarvan 6,5 fte OOP), maar kwam niet altijd overeen met het vakgebied van de

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

school een plek gekregen, twee medewerkers hebben binnen de Stichting een andere school

gevonden. Daarnaast heeft één medewerker extern een baan gevonden. Verder hebben we bij één

vaste medewerker (OOP) het contract moeten beëindigen.

Daarnaast waren er ook nog zeven tijdelijke medewerkers (3,4 fte) die boventallig waren op de

eigen school.  Eén tijdelijke medewerker kon uiteindelijk toch blijven op de eigen school. 

Eén persoon heeft een nieuwe functie gekregen binnen de Stichting en één tijdelijke medewerker

heeft buiten onze Stichting een baan gevonden. Van vier tijdelijke medewerkers is het contract

beëindigd omdat er geen functies beschikbaar waren in hun vakgebied.

Vrijwillige mobiliteit

Er is een toename te zien bij het aantal personen dat zich opgeeft voor vrijwillige mobiliteit. In 2011

waren dit vier personen (2,8 fte). In 2011 heeft de vrijwillige mobiliteit niet geleid tot verschuivingen.

Wel zijn er medewerkers uitgenodigd voor een gesprek.

Instroom versus uitstroom

In de tabel 4 is te zien dat er een daling in aantal medewerkers is opgetreden in 2011. 

De daling is met name opgetreden bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP). De verwachting

voor de komende jaren is dat er juist een lichte groei van het aantal medewerkers zal zijn, aangezien

de stad Utrecht volgens de prognoses nog zal groeien. We richten ons dan ook op het werven van

nieuw personeel. Samen met de andere besturen in de regio is gekeken naar mogelijk heden om

gezamenlijk personeel te werven. Het regio-overleg van hoofden P&O komt regelmatig bijeen om

relevante ervaringen en wensen uit te wisselen. Dit heeft geleid tot een samenwerkings convenant

inzake de mobiliteit van personeel en de website www.leraarvo.nl. Waar de vacatures van de

verschillende schoolbesturen in de regio Utrecht te vinden zijn, gesorteerd per gemeente. 

Tabel 7: Instroom en uitstroom medewerkers in 2011 per functiecategorie

Functie categorie Instroom Uitstroom Saldo instroom-
medewerkers medewerkers uitstroom

Directie - 1 - 1

OOP - 54 - 54

OP 108 126 - 18

Stagiair 2 8 - 6

Eindtotaal 110 189 - 79
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Tabel 8: uitstroom medewerkers 2011 naar leeftijd

Leeftijd Uitstroom

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

Functiemix 

In 2011 is de invoering van de functiemix gecontinueerd. In het Convenant Leerkracht van

Nederland is afgesproken extra middelen te investeren in het onderwijs. Het grootste deel hiervan

wordt ingezet voor een betere beloning van leraren. De scholen krijgen extra geld om leraren naar

hogere salarisschalen te bevorderen. In de CAO van 2009 zijn met de bonden bindende afspraken

gemaakt over het percentage functies in de LC- en LD-schaal in het kader van de functiemix. 

Dit percentage loopt jaarlijks op tot en met 2014. Wij hebben Stichtingsbreed beleid voor de

uitvoering van de functiemix, waarbij er ruimte is voor de scholen voor individuele invulling van dit

beleid. De Willibrord Stichting heeft ervoor gekozen de functiemix beleidsrijk in te zetten. 

Dat betekent dat de bevorderingen naar hogere functies vooral ten goede moeten komen aan díe

leraren die daadwerkelijk in de klas met de kinderen goed onderwijs leveren. Er zijn functie -

beschrijvingen gemaakt voor de verschillende lerarenfuncties en in 2011 is gestart met het

benoemen van leraren in de LC- en LD-schaal. Het verplichte percentage functies in de LC- en LD-

schaal is op Stichtingsniveau behaald. De individuele scholen hebben een meerjarenformatieplan

opgesteld om ook in 2014 de verplichte percentages te behalen.

We hebben een Stichtingsbreed 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 in het kader van de functiemix, op

een viertal scholen de LB-functie zal verdwijnen. Dit is niet in alle gevallen wenselijk en we zullen dit

dan ook actief onder de aandacht van de beleidsmakers blijven brengen. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en gedragscodes

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

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

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

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

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

inhouding van rijksbijdrage. In voorbereiding op het nieuwe handhavingsbeleid voor aanwezigheid
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VOG’s dat per 1 januari 2012 in werking is getreden, is in 2011 een protocol VOG opgesteld. 

Dit protocol wil beoogde medewerkers die naar het oordeel van het Centraal Orgaan Verklaring

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

bekleden van een functie of het uitvoeren van werkzaamheden bij de Willibrord Stichting (inclusief

BCOU). Het strikte stappenplan in het protocol maakt deze uitsluiting mogelijk. Wanneer een

beoogde medeweker geen geldige VOG kan overleggen, dan kan er onder geen beding met de

werkzaamheden gestart worden. 

Dit geldt niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook voor medewerkers in tijdelijke dienst of

invalleerkrachten op school.

In het protocol VOG worden medewerkers gewezen op de gedragscodes die ook in 2011 zijn

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

integriteit jegens leerlingen’ en de ‘gedragscode integriteit jegens collega’s’. De gedragscodes zijn

bedoeld om al onze medewerkers bewust te maken van integer handelen en hen daarbij een

handvat te bieden. Medewerkers van de Willibrord Stichting stellen bij hun gedrag de kwaliteit van

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

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

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

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

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

maar ook extern aan de Inspectie van het Onderwijs, de medezeggenschapsraad, de ouders, en

dergelijke.

Ontwikkelingen personeel

In tabel 9 is te zien dat het aantal medewerkers van 61 jaar en ouder (geboren voor 1950) nu meer

dan 7% (94 medewerkers) van het totale personeelsbestand vormt. Over vijf jaar zal naar verwachting

het percentage van de leeftijdsgroep 61+ bijna verdubbeld zijn. Deze ontwikkelingen vragen om

ouderenbeleid en strategische personeelsplanning.

Tabel 9: Leeftijdsopbouw personeel Willibrord 

Totaal medewerkers

<25 60

25-34 270

35-44 252

45-54 330

55-59 234

60 49

61 33

62 22

63 24

64 11

>65 4

Som: 1289
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Toekomstige vraag en aanbod van leraren in de regio Utrecht

Op verzoek van het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt is onderzoek uitgevoerd naar vraag

en het aanbod van leraren in het voortgezet onderwijs. Als eerste is gekeken naar de verwachte

leerlingaantallen; tot 2015 moet de regio Utrecht rekening houden met een groei van het aantal

leerlingen. Vanaf 2015 is een zekere krimp te verwachten in de regio rondom de stad Utrecht; in de

stad Utrecht zelf blijft het aantal leerlingen echter groeien. CentERdata heeft in november 2011 een

rapport gepresenteerd over de verwachte vraag en aanbod van leraren in de regio Utrecht. 

Op basis van het aantal leerlingen wordt de behoefte aan leraren berekend. Bij het aanbod kijkt het

rapport naar de uitstroom van (oudere) leraren en rekent dan uit hoeveel leraren komende jaren

beschikbaar zijn om de lessen te geven. Belangrijk daarbij is natuurlijk ook de nieuwe leraren die

komende jaren de lerarenopleidingen verlaten. 

Wat betreft de uitstroom van leraren geldt dat de regio Utrecht - zoals het gehele voortgezet

onderwijs in Nederland - gekenmerkt wordt door een relatief groot aantal leraren in de

leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder. Het gevolg hiervan is dat op vrij korte termijn een relatief groot

deel van de lerarenpopulatie zal uitstromen. Naar verwachting verlaat in de periode 2009-2015 om

en nabij een derde deel van de leraren in de regio Utrecht de onderwijssector. Samen met de

toename van het aantal leerlingen zorgt dit ervoor dat de regio Utrecht tussen 2009 en 2015 een

instroom van leraren dient te realiseren die in de orde van grootte van 40% van de totale

lerarenpopulatie in 2009 is. Dit naast het vervangen van leraren die van school wisselen. Ook na

2015 blijft - ondanks een daling in de vraag naar leraren buiten de stad Utrecht - een aanzienlijke

behoefte bestaan aan instroom van nieuwe leraren. Deze is uiteraard het hoogst bij de instellingen

die een groeiend aantal leerlingen te verwerken krijgt. Op korte termijn (tot en met 2015) is er

relatief veel behoefte aan leraren natuurkunde, scheikunde en maatschappijleer. Het aanbod van

afgestudeerden aan de lerarenopleidingen is in de regio Utrecht een meer dan evenredig deel van

het Nederlandse aanbod. In die zin heeft de regio - wanneer die in staat is deze afgestudeerden aan

zich te binden - een voorsprong op de rest van het land. Desondanks mag men verwachten dat het

voor een aantal vakken moeilijk zal zijn de benodigde instroom te realiseren. 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat tot 2020 gerichte inspanningen noodzakelijk zijn

om de scholen in de regio Utrecht aantrekkelijk te maken voor potentiële leraren. Samen met de

andere scholen uit de regio wordt gekeken welke gerichte acties kunnen worden ondernomen om

zittend personeel in het onderwijs te houden en nieuw personeel aan te trekken. Strategische

personeelsplanning is daarbij van groot belang.
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1.4 Huisvesting 

Inleiding

Evenals in 2010 hebben we ons in 2011 vooral gericht op het bespoedigen van de nieuwbouwplannen

van het Gerrit Rietveld College en de Kranenburg, beide inmiddels langlopende trajecten. Begin 2011

is ons streven om de nieuwbouw van de Kranenburg in juli/augustus 2012 te kunnen betrekken;

voor het Gerrit Rietveld College is het streven dat het nieuwe gebouw in 2013 gereed komt. 

Activiteiten en resultaten

Nieuwbouw

Gerrit Rietveld College

Nadat in oktober 2010 de gemeenteraad akkoord ging met een intentieovereenkomst voor de

nieuwbouw, is deze uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. De definitieve samenwerkings -

overeenkomst tussen de Willibrord Stichting, woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht, is

getekend in mei 2011. De drie partijen financieren gezamenlijk de nieuwbouw. Het gebouw wordt

eigendom van Mitros en de Willibrord Stichting huurt het voor veertig jaar, met een optie voor een

verlenging. De gemeente is bouwheer en er is een keuze gemaakt voor een architect. De ambitie is

het realiseren van een onderhoudsarme en duurzame school. Het definitieve ontwerp is in april 2012

gereed gekomen, waarna de aanbesteding en selectie van een aannemer plaats vinden. 

Naar verwachting kan einde 2012 met de bouwwerkzaamheden worden gestart. 

Kranenburg 

In 2011 is voortvarend verder gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw van de Kranenburg.

De Willibrord Stichting is bouwheer. Het definitieve ontwerp en het bestek zijn gereedgekomen en

de aanbesteding heeft plaats gevonden binnen de financiële kaders. Na het verstrekken van een

bouwvergunning door de gemeente, hebben omwonenden hiertegen bezwaar aangetekend en een

voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. Het oordeel van de rechter is dat de vergunning

terecht is verleend. Als gevolg van de bezwaarprocedure is vertraging in het bouwproces ontstaan.

Het oude gebouw is tijdens de zomervakantie van 2011 gesloopt. Sindsdien is de school tijdelijk

gehuisvest in het gebouw aan de Van Lieflandlaan. Hopelijk is de nieuwbouw aan het begin van het

schooljaar 2012-2013 gereed. 

Overige activiteiten

Verbouwing Sint Bonifatiuscollege

In 2010 is gestart met de verbouwing van de personeelskamer en het muzieklokaal van het 

Sint Bonifatiuscollege. Bij deze verbouwing zijn veelvuldig problemen ontstaan waardoor er een

vertraging van meer dan een jaar en een grote overschrijding van het budget hebben

plaatsgevonden. In het najaar van 2011 heeft het bestuur door een extern adviesbureau een

onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de overschrijding. Het onderzoeksrapport bevat

naast een feitenreconstructie een aantal aanbevelingen om het proces rondom verbouwingen te

verbeteren. 
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Het rapport geeft als belangrijkste oorzaken van de overschrijding en vertraging: 

a. op het bestuursbureau was sprake van onvoldoende voorbereiding, zoals ontwerp, detail -

tekeningen en het vastleggen van afspraken en verantwoordelijkheden;

b. de basisprincipes van projectmatig werken werden niet gevolgd; 

c. er is onvoldoende daadkrachtig opgetreden nadat bleek dat er vertraging en tegenvallers waren. 

Het rapport is met de direct betrokkenen besproken en vervolgens heeft het bestuur een beoordeling

van de gehele gang van zaken gegeven en de verbeteracties beschreven. Met een aantal ervan is

inmiddels gestart (zie nadere beschrijving bij ‘les’).

Overigens is de verbouwing van het muzieklokaal en de personeelskamer van het Sint Bonifatiuscollege

in oktober 2011 gereedgekomen en de gebruikers zijn tevreden met het resultaat.

Gebouw Van Lieflandlaan

De gemeente heeft in 2005 het gebouw van het toenmalige Liefland College, toen het onderhoud

werd doorgedecentraliseerd naar de besturen, overgedragen aan de Willibrord Stichting, die

juridisch eigenaar van het gebouw is. De overdracht heeft plaatsgevonden zonder dat de Stichting

op dat moment is gecompenseerd voor achterstallig onderhoud. Momenteel is het gebouw - in het

kader van het Masterplan Voortgezet Onderwijs - in gebruik als tijdelijke huisvesting van de Kranenburg.

De Willibrord Stichting wil het gebouw, zodra de nieuwbouw van de Kranenburg gereed is,

overdragen aan de gemeente. De gemeente heeft dit in overweging genomen en aangegeven bij

teruglevering het achterstallige onderhoud in rekening te brengen bij de Willibrord Stichting. 

De Stichting kan aantonen dat zij de binnengekomen middelen, in de periode dat het gebouw in

gebruik was bij het Liefland College, heeft aangewend voor onderhoud. Er is daarnaast nog sprake

van boekwaarde voor de uitbreiding van het gebouw met een OnderwijsLeerCentrum, die door de

gemeente vooralsnog niet wordt vergoed. Het bestuur en de gemeente zijn hierover in overleg. 

Exploitatie Amadeus Lyceum en Globe College. 

De exploitatiekosten van het Amadeus Lyceum en het Globe College stijgen ver uit boven de

budgetten die wij hiervoor 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 gedeelte van het gebouw dat niet in gebruik is, kan niet

worden afgesloten, waardoor het gehele gebouw moet worden verwarmd en onderhouden. 

De gemeente was bouwheer en is eigenaar van het gebouw. Er is met de gemeente overleg gaande

over een oplossing voor dit probleem. Het Globe College is gehuisvest in het gebouw Nieuw

Welgelegen. De kosten voor het gebruik van het gebouw, die door de beherende instelling van de

gemeente worden doorbelast, zijn aanmerkelijk hoger dan de vergoeding voor materiële instandhouding.

De oorzaak hiervan is dat de aanpassing van de omvang van de school, op grond van het aanvalsplan

vmbo (juni 2009) van de stedelijke Task Force vmbo, niet in de gebruikersovereenkomst is verwerkt.

Inmiddels is met de gemeente overeenstemming bereikt over het herzien van het gebruik van

ruimtes. Ook is de afschrijvingstermijn van de warmte-koudeopslag, waar het Globe College mede

in investeert, aangepast. Over het facilitair beheer van het gebouw moeten opnieuw afspraken

worden gemaakt, met als gevolg herziening van de gebruikersovereenkomst. De school heeft zelf

een aantal besparingsmaatregelen genomen om het probleem van de exploitatiekosten te verkleinen. 
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Diversen 

a. Op alle scholen heeft een asbest risico-inventarisatie plaatsgevonden, waarbij is nagegaan of er

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

waar dit noodzakelijk was, heeft asbestsanering plaatsgevonden. Aansluitend is een beheersplan

opgesteld, voor situaties waarin asbest is aangetroffen dat niet noodzakelijk hoeft te worden

 verwijderd. 

b. In opdracht van de gemeente en de Utrechtse schoolbesturen heeft een zogenaamd scholenscan

plaatsgevonden voor de mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Deze scan moet leiden tot een

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

voorzien van zonnepanelen.

c. Op de scholen is onderhoud uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan van de Stichting.

Het plan is - na een evaluatie van de werkwijze - geactualiseerd. 

Conclusie

De huisvesting van acht van de tien scholen is op orde. De Kranenburg heeft nieuwbouw in het

vooruitzicht. Voor het Gerrit Rietveld College hebben de nieuwbouwplannen gestalte gekregen. 

Het ziet er naar uit dat in 2014 alle scholen beschikken over adequate huisvesting. 

Voor de te hoge exploitatiekosten van het Amadeus Lyceum en het Globe College is nog geen

geheel sluitende oplossing voorhanden. 

Les 

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

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

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

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

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

redenen niet mogelijk gebleken. 

Vanwege de toename van werkzaamheden en als gevolg van de problemen rond de verbouwing van

het Sint Bonifatiuscollege, heeft een herbezinning van taken plaatsgevonden. De afdeling richt zich

nu meer op regievoering en coördinatie dan op de daadwerkelijke uitvoering. De uitvoering van

taken wordt meer overgelaten aan de gemeente (overdracht van het bouwheerschap) en professionele

adviesbureaus. De meerkosten worden betaald uit de normbudgetten die voor de projecten

beschikbaar worden gesteld. Om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden duidelijk af te

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

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

gestandaardiseerd en vervat in één huisvestingsprocedure, die voorafgaand aan nieuwe projecten

met de betrokkenen wordt afgestemd. 

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

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

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

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

bouwtechniek, samenwerking met andere partners, ingewikkelde wet- en regelgeving als
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financierings constructie, et cetera, dat het de vraag is of de Willibrord Stichting en Stichting PCOU

ondanks hun behoorlijke bestuurlijke omvang wel voldoende schaal hebben om voor bouwprojecten

de algehele verantwoording te nemen en deze op competente wijze te realiseren. De conclusie van

het bestuur is om in de toekomst slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend bij eenvoudige

projecten te kiezen voor eigen bouwheerschap. In de praktijk betekent dit dat we, behalve voor drie

nog lopende projecten, afzien van eigen bouwheerschap. De opdracht aan de bureaudirecteur die

op 1 april 2012 is begonnen, is om in overleg met de afdeling Facility en Huisvesting een plan op te

stellen voor de nieuwe situatie. 

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

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

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

gekregen in de projectorganisaties.
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1.5 Financiën 

Inleiding

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

• Het realiseren van een exploitatieoverschot van € 0,414 miljoen (inclusief € 95.000 Flex-Bapo);

• Verscherpt toezicht bij twee scholen die het financieel beheer in 2010 nog niet op orde hadden;

• Verbetering van het proces van het opstellen van tussentijdse prognoses. 

Exploitatieresultaat

Begroting 2011

Eind 2010 is samen met de scholen de begroting 2011 opgesteld. Uitgangspunt van de begroting

was na jaren van taakstellingen, dat elke school een begrotingsevenwicht nastreeft. Daarnaast

moesten de scholen gezamenlijk het tekort van de groei van het Amadeus Lyceum opvangen. 

Een tweetal scholen met een negatief resultaat uit het verleden zou een bedrag moeten overhouden

op de exploitatie in 2011. Het ging om een bedrag van € 148 duizend voor het Gerrit Rietveld

College en € 100 duizend voor het Globe College.

In december 2010 kon de Raad van Toezicht voor het jaar 2011 een begroting vaststellen met een

positief exploitatiesaldo van € 0,414 miljoen.

In het voorjaar 2011 werden op basis van de verwachte leerlingenaantallen per augustus 2011 alle

schoolbegrotingen herzien. Toen bleek dat het Amadeus Lyceum meer kon groeien dan eerder

verwacht. Ook het Niftarlake College gaf aan te kunnen en te willen groeien. Besloten is de groei

van deze scholen toe te staan. Dit leidde tot een extra last door de financiering van deze groei met 

€ 326 duizend. Tevens bleek dat het Gerrit Rietveld College opliep tegen onvermijdelijke tegenvallers

in de personele sfeer door ziekte en BAPO-verplichtingen: het ging om een bedrag van € 273 duizend.

Het werd duidelijk dat de school het begrote overschot 2011 niet zou kunnen halen. Ook gaf een

aantal scholen aan gebruik te willen maken van de interne beleidsregel om het overschot op de

begroting 2010 uit te geven in 2011. Dat verzoek is gedeeltelijk gehonoreerd, voor een bedrag van

€ 313 duizend. Uiteindelijk is voor 2011 een negatief exploitatieresultaat van € 489 duizend

toegestaan (herziene begroting 2011).

Exploitatieresultaat 2011 

Het exploitatieresultaat van de totale Stichting komt voor 2011 uit op € 1,85 miljoen negatief 

(zie tabel 9) ten opzichte van een begroot resultaat van € 414 duizend positief. Een verschil van 

€ 2,26 miljoen.

Omdat het door het besluit van de Minister van OCW in 2010 niet meer is toegestaan om een

voorziening voor (Flex) Bapo aan te houden, zijn de uitgaven uit hoofde van de Flex-Bapo in 2011 

ad € 514.000 duizend ten laste van de in 2010 uit de vrijgevallen voorziening gevormde

bestemmings reserve gebracht. Gecorrigeerd hiervoor komt het exploitatieresultaat uit op een tekort

van € 1,3 miljoen. Dit is € 0,8 miljoen lager dan de door de Raad van Toezicht goedgekeurde

herziene begroting.

Het negatieve resultaat is vooral het gevolg van incidentele lasten.
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Van deze incidentele lasten is het volgende overzicht te geven: 

• Eenmalige verhoging voorziening uitkeringsverplichtingen                           €   20.000

• Verhoging verplichting uit hoofde van verlofuren €   40.000

• Afboeking aanloopkosten renovatie/nieuwbouw Gerrit Rietveld College uit 2006  € 230.000

• Niet door de gemeente vergoede huisvestingskosten Globe College

en Amadeus Lyceum € 450.000

• Vaststellingsovereenkomsten personeel € 160.000

• Lagere opbrengst projectmanagement bestuursbureau € 190.000

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het financiële resultaat over 2011.

Tabel 10: Overzicht financiële resultaten op Stichtingsniveau

Werkelijk 2011 Begroting 2011 *)

in €1.000 in € 1.000

Baten

Rijksbijdragen 75.644 73.774

Overige subsidies en bijdragen 2.075 1.780

Baten werk in opdracht van derden 41

Overige baten 7.654 5.749

Totaal baten 85.414 81.303

Lasten

Personeelslasten 67.885 64.117

Afschrijvingen 2.569 2.506

Huisvestingslasten 5.962 5.410

Overige lasten 11.389 9.398

Totaal lasten 87.805 81.431

Saldo baten/lasten - 2.391 - 128

Financiële baten/lasten 538 295

Onderlinge verrekeningen 152

Exploitatiesaldo - 1.853 319

Resultaatbestemming:

- Algemene reserve - 1.339 414

- Bestemmingsreserve Flex BAPO - 514 - 95

Resultaat - 1.853 319

*) de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting bedraag € 414 duizend, 
dit is inclusief een onttrekking aan de bestemmingsreserve Flex Bapo van € 95 duizend.
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De voornaamste verschillen worden hierna verklaard.

• Zowel de overige baten als de personeelslasten worden beïnvloed door de aan de Utrechtse

School doorberekende salarislasten ad € 1,584 miljoen. De daarmee samenhangende salaris -

kosten zijn verantwoord onder de personeelskosten.

• De Rijksbijdrage was € 1.87 miljoen hoger dan bij het opstellen van de begroting was  verwacht.

De personele bekostiging viel enerzijds hoger uit door de onverwachte GPL-stijging van septem-

ber (€ 734,5 duizend) en anderzijds door een hogere stijging van het aantal leerlingen dan be-

groot (€ 643,7 duizend). Het verschil in leerlingen werd mede veroorzaakt doordat de leerlingen

van de Utrechtse school niet meegenomen zijn in de begroting. Het verschil in leerlingen had te-

vens een positief effect op de materiële bekostiging (€ 104,6 duizend) en de overige leerlingge-

bonden subsidies.

• De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn € 294,8 duizend hoger dan begroot. De werkelijk

ontvangen subsidies van de gemeente zijn € 99 duizend lager dan begroot. Bij het Globe College

zijn de baten uit hoofde van U-tracks € 386 duizend hoger dan begroot. Dit is overigens voor 

€ 238 duizend het gevolg van de doorberekening van opleidingskosten aan ROC-ASA die

 verrekend worden met de aan ROC-ASA af te dragen subsidie.  

• Het verschil tussen de begrote en de werkelijke overige baten (na aftrek van de baten van de

Utrechtse School) bedraagt € 321 duizend. Daar ligt een aantal oorzaken aan ten grondslag,

 bijvoorbeeld een bedrag van meer dan € 100 duizend als gevolg van correcties over voorgaande

jaren van het UWV en de Belastingdienst. 

• De personele lasten zijn na aftrek van salariskosten van de Utrechtse School € 2,2 miljoen hoger

dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meer groeischolen, een hoger ziekteverzuim en duurder

personeel (€ 726,9 duizend), niet in de begroting opgenomen uitgaven voor gedetacheerd per-

soneel (163 duizend), extra uitzendkrachten (€ 761 duizend), extra kosten (na-)scholing (€ 285

duizend) en overige uitgaven (€ 414 duizend). Daar tegenover staan hogere ontvangsten voor

doorberekende uitkeringen van € 282 duizend.

• De huisvestingslasten zijn € 552 duizend hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt

door de hogere huisvestingslasten van het Globe College (€ 263 duizend) en de afboeking van

de aanloopkosten renovatie/nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College van € 237 duizend.

• De overige lasten zijn € 1,9 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot, met name door hogere

kosten administratie en beheer (€ 339 duizend), meer uitgaven voor werkweken, kampen en

 uitwisselingen (€ 244 duizend) en extra uitgaven in verband met subsidies (€ 1,0 miljoen,

 waarvan € 955 duizend uitgaven voor de Utrechtse School).

• Op de onderlinge verrekeningen is in 2011 abusievelijk een bate begroot van € 152 duizend.

Deze bate is niet gerealiseerd.

• De financiële baten zijn € 243 duizend hoger dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van 

hogere rentebaten en opbrengsteffecten en anderzijds van meer financiële lasten zoals

 bijvoorbeeld bankkosten.

In de volgende tabel is het exploitatieresultaat uitgesplitst per school weergegeven. Omdat de

uitgaven voor de Flex Bapo een belangrijk deel van de overschrijding verklaren, worden deze apart

gepresenteerd.
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Tabel 11: Resultaten 2011 ten opzichte van begroting 2011 per school
Onttrekking

Werkelijk Begroting Verschil in % bestemmingsreserve
2011 2011 Verschil t.o.v de baten Flex Bapo 2011

School in € 1.000 in € 1.000 in € 1.000 in € 1.000 in € 1.000

Amadeus College - 559 - 302 - 257 - 4%

Kranenburg - 161 - 46 - 115 - 5% 32

St. Gregorius College - 172 37 - 209 - 3% 35

St. Bonifatiuscollege 150 - 41 191 2% 21 

Niftarlake College -281 85 - 367 - 4% 9

Gerrit Rietveld College - 611 202 - 813 - 11% 111

Christelijk Gymnasium 296 61 235 3% 38

Oosterlicht College - 185 100 - 286 - 2% 94

Globe College - 40 146 - 186 - 2% 89

Broeckland College 56 - 121 177 3% 32

De Danne - 5 0 - 5 nvt

Tijdelijke opvang voortijdig 

schoolverlaters (TOV) - 5 0 - 5 nvt

Liefland College - 61 0 - 61 nvt

Totaal scholen  - 1.579 122 - 1.701 460

Willibrord Stichting 2 155 - 153 nvt

Bureau               - 588 - 7 - 581 nvt 54

Willibrord Stichting - 586 148 - 734 54

Stichting Steunfonds 312 144 168 nvt

Totaal - 1.853 414 - 2.267 514

*) de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting bedraag € 414 duizend, dit is inclusief een 
onttrekking aan de bestemmingsreserve Flex Bapo van € 95 duizend.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij vier scholen het werkelijke resultaat beter is dan begroot. 

Het gaat dan om het Christelijk Gymnasium, Broeckland College en Sint Bonifatiuscollege.  

Het Christelijk Gymnasium heeft ruim € 100 duizend minder lasten dan begroot (waarvan bijna 

€ 75 duizend op personeel) en bijna € 80 duizend meer baten. 

Het Broeckland College had meer LWOO-leerlingen dan waarmee in de begroting rekening is

gehouden. Tezamen met de GPL-stijging zorgde dit voor bijna € 97 duizend meer baten. Daarnaast

hield de school op de lesbenodigdheden bijna € 63 duizend over en op de huisvestingslasten

€ 42 duizend.

Het Sint Bonifatiuscollege had meer VAVO leerlingen dan opgegeven bij de begroting. Tezamen met

de GPL-stijging zorgde dit voor € 113 duizend meer baten. Aan personele lasten is bijna € 35

duizend minder uitgegeven.

Tegenover deze meevallers staan de volgende tegenvallers:

Allereerst heeft het Amadeus Lyceum de begroting overschreden. Enerzijds is dit het gevolg van
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meer groei dan aanvankelijk begroot en anderzijds doordat rekening werd gehouden met een

tegemoetkoming van de gemeente in de hoge huisvestingslasten. Het Amadeus Lyceum is met 962

leerlingen (schooljaar 2011/2012) gehuisvest in een gebouw voor 1.700 leerlingen. Hierdoor zijn de

huisvestingslasten per leerling hoger dan bekostigd. De school is hierover nog in gesprek met de

gemeente, die verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen. Bij de begroting 2011 is dit reeds

als risico benoemd.

Aan het Gerrit Rietveld College is bij de begroting 2011 gevraagd € 148 duizend in te lopen van het

tekort 2010 en € 34 duizend als bijdrage voor de groei van het Amadeus Lyceum. De school leverde

uiteindelijk een begroting in van € 202 duizend positief. In het voorjaar vertrok de toenmalige

schoolleider en zijn opvolger stelde vast dat de begroting op personeelsgebied (door ziekte en

BAPO-verplichtingen) bijna € 250 duizend te optimistisch was. Uiteindelijk heeft de school de

personele begroting met ruim € 335 duizend overschreden (gemiddeld 6,7 fte). Tevens waren bij de

begroting de baten ruim € 176 duizend te positief ingeschat. 

Het resultaat van het Gerrit Rietveld College is ook negatief beïnvloed door de  afboeking van de in

2006/2007 gemaakte aanloopkosten voor de renovatie/nieuwbouw ten bedrage van € 237.000.

Het is wel zo dat tegenover deze afboeking in 2012 een opbrengst uit de verkoop van de

sportvelden van de school aan de gemeente ten bedrage van € 2.163.000 wordt verwacht. In 2013

en in 2014 zal de Willibrord Stichting uit die opbrengst een bijdrage leveren aan de gemeente voor

de geplande nieuwbouw die in 2013 begint. Deze bijdrage is vastgesteld op € 1,8 miljoen. 

In 2015 zal vanwege de verhuizing van het Gerrit Rietveld College naar het nieuwe gebouw

rekening gehouden moeten worden met een extra afschrijving van rond de € 700 duizend op

investeringen in het huidige gebouw.

De overschrijding bij het Oosterlicht College is enerzijds het gevolg van hogere vervangingskosten

voor ziek personeel dan waarmee in de begroting rekening was gehouden en anderzijds van

uitgaven voor cursussen die vergoed worden uit de subsidie prestatiebox die in 2012 wordt ontvangen. 

Het Niftarlake College heeft toestemming gekregen om dit jaar en ook de eerstkomende vier jaar te

groeien met twee klassen per jaar. Deze groei (en derhalve ook de daarmee samenhangende

uitgaven) was in de begroting 2011 niet voorzien. Daarnaast had de school in 2011 te maken met

een hoog ziekteverzuim. De kosten voor de vervanging bleken veel hoger dan waarmee in de

begroting rekening was gehouden.

Het Globe College had de eerste zeven maanden gemiddeld 3,1 fte meer in dienst dan begroot. 

Per augustus 2011 is de formatie met bijna 5 fte gedaald. Desalniettemin heeft dit geleid tot € 115

duizend meer salariskosten dan begroot. De overige personele lasten zijn € 304 duizend hoger dan

begroot: € 180 duizend is meer uitgegeven aan (na)scholing en € 69 duizend aan uitzendkrachten.

De door de gemeente in rekening gebrachte huisvestingslasten zijn € 262 duizend hoger dan

begroot. In de begroting was rekening gehouden met lagere huisvestingskosten omdat we ervan

uitgingen dat de gemeente de in rekening gebrachte kosten zou aanpassen. We zijn nog steeds in

overleg met de gemeente om de huisvestingskosten op een betaalbaar niveau te brengen.

Tegenover deze tegenvallers staat in 2011 een vergoeding uit hoofde van het project U-tracks van 

€ 386 duizend hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Dit is voor € 238

duizend het gevolg van de doorberekening van opleidingskosten aan ROC-ASA die verrekend

worden met de aan ROC-ASA af te dragen subsidie.  

In 2012 wordt de nieuwe school opgeleverd van de Kranenburg, waardoor de school in 2011

tijdelijk moest verhuizen naar het gebouw van het voormalige Liefland College. De kosten van de
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verhuizing en de gebruikslasten van de tijdelijke huisvesting zijn hoger dan begroot. Tevens heeft de

school momenteel te maken met een daling in het aantal leerlingen: van 164 leerlingen per 1

oktober 2010 naar 145 leerlingen per 1 oktober 2011. De formatie is hierop aangepast, maar door

een relatief hoog ziekteverzuim is heeft dit niet geleid tot lagere personele uitgaven. 

De tegenvaller bij het St. Gregorius College wordt enerzijds veroorzaakt door hogere personele

uitgaven. Zowel de salariskosten als de kosten voor het inhuren van extern personeel zijn hoger

uitgevallen dan begroot.  Anderzijds was in de begroting ten onrechte rekening gehouden met een

vergoeding van de gemeente voor de huur van een gymzaal van € 85.000. 

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 zal, als de Kranenburg overgaat naar

het nieuwe schoolgebouw, worden overgedragen aan de Gemeente.

Uit hoofde van achterstallig onderhoud van dat gebouw heeft de gemeente de Willibrord Stichting

een claim van € 1,1 miljoen opgelegd. Deze claim wordt door ons betwist omdat bij de overdracht

van het gebouw in 2005 aan de Willibrord Stichting al sprake was van achterstallig onderhoud. 

Op de Willibrord Stichting is abusievelijk € 86 duizend aan baten begroot op onderlinge

verrekeningen. Deze baten zijn niet gerealiseerd. Daarnaast is in 2010 een te hoge bijdrage van

PCOU geboekt voor kosten herinrichting bedrijfsvoering. Dit is in 2011 teruggedraaid (€ 31 duizend).

Bij de begroting van het bestuursbureau was rekening gehouden met een klein tekort van

€ 7 duizend. Uiteindelijk is het exploitatietekort opgelopen tot € 587 duizend. Naast hogere

personeelslasten en uitgaven voor ICT zijn dit de volgende uitgaven:

• Hogere verplichting verlofstuwmeer €   44.000

• Extra kosten inhuur projectleider huisvesting €   60.000

• Vaststellingsovereenkomsten personeel € 160.000

• Lagere opbrengst projectmanagement bestuursbureau € 190.000

Totaal € 454.000

Financieel beheer

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

verbeteringen:

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

 controle op rechtmatigheid;

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

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

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

• beperking van het contante geldverkeer en het aantal bankrekeningen;

• betere communicatie tussen het bestuursbureau en de scholen en verbetering van het niveau van

de dienstverlening;

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

documenten.

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

bestuur en de controller op de scholen in 2011 van een goed niveau is geweest.
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De door de accountant geconstateerde verbeteringen in 2011 betroffen:

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

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

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

 bestuursbureau;

• digitalisering van de factuurverwerking.

De volgende verbeteringen waren volgens de accountant nog noodzakelijk:

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

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

 prioritering en implementatie van nog resterende verbeteracties;

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

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

 operationele IT-procedures;

• betere beheersing en planning en control van de huisvestingsprojecten en de grotere

 gesubsidieerde onderwijsprojecten;

• verdere doorgroei en optimalisering van de interne controle.

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

bewaking van de huisvestingsprojecten ten opzichte van voorgaande jaren vooruitgang is geboekt.

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

procedure gewerkt. De implementatie van de procedure zal plaatsvinden in 2012.

De procedures rondom de kassen en de banken zijn in 2011 geïmplementeerd.

Het oppakken van de overige voorstellen ter verbetering van het financieel beheer is voorzien in 2012.

Voor wat betreft het toezicht op de scholen moeten we constateren dat, ondanks het verscherpte

toezicht bij een aantal scholen en het bestuursbureau, een nogal groot exploitatietekort naar voren

kwam. Van de scholen zijn dan met name te noemen: het Oosterlicht College, het St. Gregorius

College en het Niftarlake College. 

Blijkbaar was het toezichtinstrumentarium, zoals voorafgaand toezicht en maandelijkse monitoring,

toch nog onvoldoende. De tekorten kwamen pas in een zeer laat stadium aan de oppervlakte. 

Ook is gebleken dat bij het opstellen van een begroting soms te veel wordt uitgegaan van een te

gunstig scenario en/of dat geen vervolg wordt gegeven aan de in de begroting opgenomen

taakstellingen en opdrachten.

Te noemen zijn dan:

• tegenvallers bij het Gerrit Rietveld College; 

• een vergoeding van de gemeente voor de te hoge huisvestingslasten van het Globe College 

en het Amadeus Lyceum; 

• vergoeding van de gemeente voor gemaakte projectkosten in eigen beheer.

In 2012 gaan we werken aan een verdere verbetering van het toezicht. Daarbij wordt dan vooral

gedacht aan een nog intensievere begeleiding van de schoolleiders.
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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, 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 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 de Willibrord Stichting ontstaat het volgende beeld:

Tabel 12: Kapitalisatiefactor en bufferliquiditeit 

Per 31-12-2011 Per 31-12-2010
in €1.000 in €1.000

Totale baten  

(inclusief financiële baten/lasten) 85.951 85.326

Totaal activa minus investeringen in 

gebouwen en verbouwingen 1) 2) 22.907 24.933

Kapitalisatiefactor 26,7% 29,2%

Signaleringsgrens 35% 35%

Ter dekking van:

Kortlopende schulden 13.228 13.585

Vervangingsinvesteringen 2) 8.140 9.004

Bufferliquiditeit 3) 4.298 4.266

Totaal benodigd 25.665 26.855

Tekort 4) - 2.758 - 1.922

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

(eind 2011 € 16.279.326 / eind 2010 € 18.008.317).
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.

In de tabel komt naar voren dat de kapitalisatiefactor eind 2011 met 2,57% punt is gedaald ten

opzichte van ultimo 2010. Het bedrag aan uitstaande activa is niet voldoende om de kortlopende

schulden en de volgens de normen van Don berekende vervangingsinvestering en bufferliquiditeit 

te voldoen. Het tekort bedraagt € 2,758 miljoen, een afname ten opzichte van vorig jaar van € 837
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duizend. Volgens de nieuwe norm zijn er onvoldoende middelen voor het opvangen van financiële

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

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

schulden/vervangingsinvesteringen en bufferliquiditeit komen we nu € 2,758 miljoen tekort.

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

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

de waarden van deze kengetallen voor de jaren 2009, 2010 en 2011. In de tabel worden ook de

definities van deze begrippen gegeven en is voorts de marge aangegeven waarbinnen deze

kengetallen zich volgens het Ministerie van OCW zouden moeten bevinden voor een gezonde

financiële positie. 
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Liquiditeit (current ratio)

(vlottende activa gedeeld door 

kortlopende schulden)

Liquiditeit (quick ratio)

(vlottende activa exclusief effecten

gedeeld door kortlopende schulden) 

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen gedeeld door 

totaal passiva)

Solvabiliteitsratio

(eigen vermogen plus voorzieningen

gedeeld door totaal passiva)

Rentabiliteit*)

(resultaat gedeeld door totale baten)

Weerstandsvermogen

(vermogen gedeeld door totale

baten inclusief rente) **)

2011

1,05

0,40

0,51

0,58

-1,57%

19,9%

2010

1,19

0,60

0,53

0,60

0,92%

22,2%

2009

1,42

0,58

0,54

0,62

0,90%

22,3%

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 tussen 0,33 en 0,50)

Vermogen om op lange termijn aan

 verplichtingen te voldoen.

(Norm ligt tussen 10% en 40%)

Tabel 13: Kengetallen financiële positie

*) Hierbij is in de berekening 2011 en 2010 het resultaat gecorrigeerd voor de kosten Flex Bapo ten behoeve van
de vergelijkbaarheid met mei 2009. Indien deze correctie niet wordt meegenomen, bedraagt de rentabiliteit 2011
-2,1% en 2010 0,1%.
**) In het weerstandsvermogen is een bestemmingsreserve Flex Bapo inbegrepen.



Alle kengetallen zijn gedaald ten opzichte van 2010. Ook uit de meer traditionele kengetallen blijkt

dat de financiële positie van de Stichting op balansdatum verbeterd moet worden. 

Beleggingsbeleid

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

Treasury Statuut goedgekeurd. Op 11 maart 2010 is dat Statuut, naar aanleiding van de vanaf 

1 januari 2010 ingegane aanscherping van de regeling belenen en beleggen, aangepast.

De regeling belenen en beleggen geldt voor het publieke vermogen van de Stichting.  

Na goedkeuring van het Treasury Statuut is met de huisbankier voor alle portefeuilles een zeer

defensief profiel afgesproken. Concreet hield dat in dat het alleen maar mogelijk was te beleggen in

spaarrekeningen, deposito’s en obligaties. Inmiddels voldoen de beleggingsportefeuilles van de

Stichting volledig aan het Statuut.

Uit een door onze huisbankier uitgevoerde scenarioanalyse is gebleken dat het toevoegen van

aandelen en 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 Stichting Steunfonds 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 Stichting Steunfonds belegd in de vorm van door de bank

aanbevolen aandelenbeleggingsfondsen.

Meerjarenbegroting

Het moge duidelijk zijn dat we zijn geschrokken van het toch wel onverwachte negatieve

exploitatieresultaat over 2011.

In het voorjaar van 2012 is daarom bij het opmaken van de jaarrekening ook een nieuwe

taakstellende begroting 2012 opgesteld. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de scholen met een

tekort op de begroting 2011 een (zo groot mogelijk) gedeelte van het in 2011 opgelopen tekort in

2012 inlopen. Ook hebben alle scholen de opdracht gekregen rekening te houden met een korting

wegens de eerste tranche van de bezuiniging in 2013, die was berekend op ruim € 500 duizend.

Voor 2012 betekent dit dat er op Stichtingsniveau een bedrag van ruim € 200 duizend aan

ombuigingen is ingeboekt. De uitkomst van het proces is dat we nu denken in 2012 een overschot

op de begroting over te houden van ruim € 600 duizend. Daar zijn we zeer tevreden over, ook al

betekent het dat de meeste scholen daarvoor met name op personeelsgebied pijnlijke maatregelen

hebben moeten nemen. 

In deze herziene begroting is nog geen rekening gehouden met een compensatie van de Gemeente

voor de niet door het Rijk bekostigde huisvestingskosten van het Globe College en het Amadeus

Lyceum. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Het Globe College kan door die hoge

huisvestingskosten 3 fte minder inzetten voor het onderwijs. De gesprekken met de gemeente

daarover lopen stroef.

Met betrekking tot de meerjarenraming waarin de bezuinigingen, oplopend tot 2,0 miljoen in 2015,

zijn verwerkt kunnen we op dit moment aangeven dat deze nog niet sluitend is. Doorrekening van

de meerjarenbegroting met de in de begroting 2012 gehanteerde uitgangspunten (onder andere op

het gebied van formatie, bekostiging en personele uitgaven) laat zien dat een groot aantal scholen

nog maatregelen moet nemen op met name personeelsgebied om een sluitende begroting te
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krijgen. Te noemen zijn dan het Gerrit Rietveld College, het Globe College,de Kranenburg en het

Sint Bonifatiuscollege. Daarnaast gaan het Gerrit Rietveld College en het Globe College voor

augustus 2012 een business case opstellen. 

We gaan de scholen die te maken hebben met omvangrijke ombuigingsoperaties, vanuit het bureau

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.

Begroting 2012

Ten slotte volgt hier ter informatie de verkorte door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting

voor het boekjaar 2012:

Tabel 14: Begroting 2012

Begroting 2012 in €1.000

Baten

Rijksbijdragen OCenW 75.939

Overige overheidsbijdragen 1.172

Overige baten 7.709

Totaal baten 84.820

Lasten

Salariskosten personeel in loondienst 64.590

Personele voorzieningen*) 74

Overige personele lasten 2.085

Afschrijvingen 2.740

Huisvestingslasten 5.136

Overige instellingslasten 10.372

Totaal lasten 84.996

Financiële baten / lasten 257

Exploitatiesaldo 81

*) Inclusief onttrekkingen bestemmingsreserve Flex Bapo.
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1.6 Klachtenregeling/overige regelingen/overzicht van klachten 2011

De Willibrord Stichting beschikt over een klachtenregeling. De regeling is bedoeld voor medewerkers,

ouders en (meerderjarige) leerlingen. Als zich een verschil van mening, conflict of een onplezierige

gebeurtenis voordoet,  lukt het de betrokkenen meestal daar met elkaar uit te komen, bijvoorbeeld

door een gesprek. Soms lukt dat niet en leidt een gebeurtenis tot een officiële klacht. In die situatie

is de klachtenregeling van toepassing. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een

klacht bij de schoolleider, het bestuur of rechtstreeks bij de Landelijke Klachtencommissie.

Iedere school beschikt in het kader van de klachtenregeling over contactpersonen die eerste

aanspreekpunt zijn en informatie kunnen verstrekken over de klachtenregeling. Daarnaast zijn er

externe vertrouwenspersonen die onafhankelijk van het bestuur fungeren. Zij kunnen iemand die

een klacht wil indienen adviseren en ondersteunen. In 2011 zijn drie externe vertrouwenspersonen

aangesteld.

Naast de klachtenregeling heeft de Stichting diverse regelingen en protocollen, die de mogelijkheid

bieden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een besluit van de school of het bestuur. 
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Hieronder een overzicht van de klachten, beroepen en bezwaren die bij het bestuur zijn ingediend.

Indiener Klacht/beroep/bezwaar Afhandeling

1x Ouder(s) Bezwaar tegen besluit tot ontzegging Bezwaar ongegrond verklaard
van de toegang tot de school School in kort geding in het gelijk gesteld

Bodemprocedure loopt

1x Ouder(s) Bezwaar tegen besluit tot verwijdering Bezwaar afgewezen; 
nadien besluit ingetrokken

1x Ouder(s) Beroep tegen een toegekend cijfer Beroep afgewezen

1x Ouder(s) Klacht wegens (vermeende) Klacht op een onderdeel gegrond verklaard
onvoldoende zorg van een school

1x Vaksectie van Klacht wegens afhandeling van Klacht niet ontvankelijk verklaard
een school vermeende fraude bij schoolexamen

1x Ouder(s) Klacht over begeleiding leerling Klacht ingediend bij het bestuur en de
landelijke klachtencommissie. Klacht door  
bestuur en de Landelijke Klachtencom-
missie op onderdelen gegrond verklaard

1x Ouder(s) Vordering intrekking zorgmelding Bodemprocedure loopt
leerling

1x Voormalige Klacht over schoolleiding en over Klacht ongegrond verklaard
medewerker afhandeling vermeende fraude

1x Ouder(s) Bezwaar tegen besluit tot verwijdering Bezwaar afgewezen

In 2011 is een aantal nieuwe regelingen vastgesteld en zijn enkele regelingen herzien. 

Het betreft:

1. Het protocol Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Het protocol heeft tot doel dat voor alle medewerkers/functionarissen voor wie dat wettelijk

 verplicht is, vanaf het moment van indiensttreding een geldige VOG aanwezig is. 

2. Het protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Het protocol is herzien en opnieuw vastgesteld. Daarnaast is een aantal voorbeeldbrieven - ten

behoeve van de schoolleiders - opgesteld, die in voorkomende situaties zijn te gebruiken. 

3. Procedure verwijdering van school en doorverwijzing binnen de Willibrord Stichting 

Deze procedure is een aanvulling op het protocol schorsing en verwijdering van leerlingen en

bedoeld om, in het geval van een verwijdering van een leerling, te waarborgen dat er een

 passende school is en daarnaast om te voorkomen dat elke keer dezelfde school leerlingen

 overneemt van een andere school. 

4. De gedragscode integriteit jegens leerlingen, integriteit jegens collega’s en integriteit financiële

en informatieve zaken.

De code bevat richtlijnen en voorschriften voor integer handelen van medewerkers.
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1.7 Algemene informatie 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 

10.500 leerlingen, waar meer dan 1.300 (omstreeks 1.000 fte’s) medewerkers 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 ruim 2.400 leerlingen; de gemiddelde

schoolgrootte is ongeveer 1.050 leerlingen. 

Statutaire doel - identiteit

Het statutaire doel van de Stichting is het in stand houden en bevorderen van voortgezet onderwijs,

waarbij als grondslag geldt de boodschap van het evangelie zoals verstaan in de christelijke traditie.

De scholen van de Stichting verzorgen rooms-katholiek (rk), christelijk (pc) of interconfessioneel

(rk/pc) onderwijs.

Willibrordscholen

• streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals

rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid, rentmeesterschap, geloof, hoop en liefde in een

pluriforme samenleving;

• zien als hoogste doel de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens tot het niveau

van zijn/haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede balans tussen individuele

 ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid;

• streven ernaar dat elke leerling voor wie de school een verantwoordelijkheid heeft genomen, 

een diploma of tenminste een startkwalificatie in de maatschappij behaalt.

Organisatie/bestuur/medezeggenschap

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

schoolleiders. Dit gebeurt mede op grond van het strategische plan dat in het voorjaar van 2009 is

vastgesteld. Daarvan afgeleid worden jaarlijks de doelen voor het komende jaar geformuleerd. 

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

De Raad van Toezicht toetst hoe de organisatie wordt bestuurd en of de doelstellingen van de

Stichting worden gerealiseerd. 

De schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Dit betekent dat zij verantwoordelijk

zijn voor het onderwijs (het primaire proces), het personeelsmanagement, het financiële beheer, de

bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg. Ze worden daarbij ondersteund door één of meer

conrectoren/adjunct-directeuren/sectordirecteuren en/of afdelingsleiders. De rectoren/directeuren 

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.
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Het beleid van de Stichting en de scholen

Het strategische plan van de Stichting (‘Focus op beter onderwijs’) is vastgesteld voor de periode

2009 tot en met 2012. Het plan bevat vijf hoofddoelstellingen, die op onderdelen nader worden

uitgewerkt:

1. Goed onderwijs, waaronder goede onderwijsresultaten, fysieke en sociale veiligheid en

 tevredenheid van ouders en leerlingen.

2. Goed HRM-beleid, met aantrekkelijk werkgeverschap en bekwame en tevreden medewerkers.

3. De financiën zijn op Stichtings- en schoolniveau in orde, met gerealiseerde begrotingsdoelstellingen.

4. De bedrijfsvoering, inclusief huisvesting en ICT-voorzieningen, is op Stichtings- en schoolniveau 

in orde.

5. De Stichting en de scholen werken waar nodig samen met partners in de omgeving om 

goed onderwijs te realiseren.

Iedere school beschikt over een wettelijke verplicht schoolplan voor vier jaar. Van het schoolplan 

en het strategische plan van de Stichting worden diverse (jaar)plannen afgeleid. De bestuurders

bespreken met de schoolleiders enkele keren per jaar de resultaten en de voortgang van de

schoolontwikkeling.

Code Goed bestuur

De Stichting heeft de principes van de door de VO-raad vastgestelde code Goed onderwijsbestuur

als volgt toegepast:

• Door middel van het jaarverslag en tussentijdse rapportages wordt op transparante wijze

 verantwoording afgelegd aan alle belanghebbenden over de strategische uitgangspunten, 

de doelstellingen en behaalde resultaten inzake het onderwijs, het personeel, de huisvesting, 

de financiën, etc.;

• De scheiding tussen bestuur en toezicht is binnen de Stichting geïmplementeerd door de

 structuur van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht;

• De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn conform de principes uit de code verdeeld 

over het College van Bestuur en de Raad van Toezicht;

• Er is een klokkenluidersregeling vastgesteld;

• Er is een gedragscode vastgesteld voor integriteit financiële en informatieve zaken;

• Er is een gedragscode vastgesteld voor integriteit jegens leerlingen en collega’s.

Daarnaast zijn in 2011 voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de statuten van de Stichting

en het reglement bestuur en toezicht. De gewijzigde documenten zijn aan Raad van Toezicht

voorgelegd. Naar verwachting kunnen de gewijzigde statuten en het reglement voor bestuur en

toezicht in de tweede helft van 2012 worden vastgesteld.

Bestuursbureau 

Het College van Bestuur en de scholen worden - praktisch en beleidsmatig - ondersteund door het

bestuursbureau: het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). Het bureau voert taken uit op het

gebied van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, bestuurs -

ondersteuning, kwaliteitszorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.
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PCOU

De Willibrord Stichting is nauw verbonden met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te

Utrecht (PCOU), een organisatie van 29 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet)

speciaal onderwijs, merendeels in Utrecht.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de beide Stichtingen bestaan uit dezelfde

personen. Hoewel juridisch sprake is van twee organisaties, is er een sterke samenhang tussen beide

en fungeren ze in de praktijk op onderdelen als een geheel. Beide Stichtingen maken gebruik van

het bestuursbureau (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,

 welzijninstellingen, 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.

• Samenwerking met de besturen en de wethouders van de vier grote steden, Utrecht, 

Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, om grootstedelijke vraagstukken te bespreken.

Leerlingenaantallen 

1 oktober 2008 1 oktober 2009 1 oktober 2010 1 oktober 2011

Amadeus Lyceum 525 637 835 962

Kranenburgschool 192 183 166 146

Sint Gregorius College 1.188 1.205 1.193 1.183

Sint Bonifatiuscollege 1.473 1.454 1.493 1.470

Gerrit Rietveld College 1.019 1.023 1.010 1.013

Christelijk Gymnasium 899 921 942 952

Oosterlicht College 2.397 2.348 2.350 2.403

Niftarlake College 1.181 1.300 1.260 1.325

Globe College 678 511 581 557

Broeckland College 664 683 672 677

Liefland College

(gesloten in 2010) 140 107

De Danne

(gesloten in 2009) 45

Totaal 10.401¹ 10.445¹ 10.592¹ 10.688¹

¹ inclusief VAVO-leerlingen
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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. (Kees) Vendrik

College van Bestuur 
André de Jong (voorzitter - tot en met 31 maart 2012)
Marja Blom (lid tot en met 31 maart 2012; 
voorzitter vanaf 1 april 2012)
Henkjan Bootsma (lid vanaf 1 augustus 2012)

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

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

Globe College
www.globecollege.nl Directeur: mw. M. (Maud) van der Knaap

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

Sint Gregorius College
www.gregorius.nl Rector: Drs. F.W.M. (Frans) van Noort 



 2.Bericht vanuit de Raad van Toezicht 

Algemeen

De Willibrord Stichting en de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU) vormen het

bevoegd gezag van respectievelijk tien scholen voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en een

aantal omliggende gemeenten en 29 scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Utrecht (één in

Amersfoort). Beide Stichtingen worden bestuurd door één College van Bestuur en hebben elk een

eigen Raad van Toezicht. Deze bestaan echter sinds 2009 uit dezelfde personen, waardoor er geen

afstemmingsproblemen meer zijn, er een efficiënte vergaderstructuur ontstaat en beslissingen eerder

genomen kunnen worden. 

De taak van de Raad van Toezicht is het toezien op het beleid van het College van Bestuur en op de

gang van zaken binnen de Stichting. De Raad bewaakt tevens de doelstellingen en grondslagen van

de Stichting. Statutair is bepaald dat een aantal besluiten van het College van Bestuur ter goedkeuring

moet worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hiertoe behoren de goedkeuring van de

begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. Verder is de Raad van Toezicht de werkgever,

tevens het klankbord van de bestuurders. Binnen de Raad bestaan verschillende commissies: de

auditcommissie (die toezicht houdt op de uitvoering van de financiële kaders) en de remuneratie -

commissie (die de invulling van het werkgeverschap voorbereidt en uitvoert). 

De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak in 2011 naar behoren uit kunnen voeren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2011 hebben er geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

• J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter)

• Drs. M. (Marc) Dijkstra RC

• Dr. A. (Arno) Geurtsen RC

• Drs. B.W.M. (Bas) Heijs
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• mw. Dr. M.S.(Susana) Menéndez

• mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis 

• Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik

Aanwezigheid vergaderingen Raad van Toezicht

22-03-2011 14-06-2011 6-9-2011 25-10-2011 20-12-2011

J.J.M. (Hans) Helgers J.J.M. (Hans) Helgers J.J.M. (Hans) Helgers J.J.M. (Hans) Helgers
(voorzitter) (voorzitter) (voorzitter) (voorzitter)

Drs. M. (Marc) Drs. M. (Marc) Drs. M. (Marc) Drs. M. (Marc) 
Dijkstra RC Dijkstra RC Dijkstra RC Dijkstra RC

mw. Mr. E. (Elena) mw. Mr. E. (Elena) mw. Mr. E. (Elena) mw. Mr. E. (Elena) mw. Mr. E. (Elena) 
Kalthoff-Seferiadis Kalthoff-Seferiadis Kalthoff-Seferiadis Kalthoff-Seferiadis Kalthoff-Seferiadis

Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno) Dr. A. (Arno)
Geurtsen RC Geurtsen RC Geurtsen RC Geurtsen RC Geurtsen RC

Drs. B.W.M. (Bas) Drs. B.W.M. (Bas) Drs. B.W.M. (Bas) Drs. B.W.M. (Bas) Drs. B.W.M. (Bas)  
Heijs Heijs Heijs Heijs Heijs

mw. Dr. M.S.(Susana) mw. Dr. M.S.(Susana)  
Menéndez Menéndez

Drs. C.C.M. (Kees) Drs. C.C.M. (Kees) Drs. C.C.M. (Kees) Drs. C.C.M. (Kees)
Vendrik Vendrik Vendrik Vendrik



Vergaderingen van de Raad van Toezicht

De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2011 vijf keer vergaderd. In de week voorafgaand aan de

vergaderingen komt de auditcommissie bijeen. Daarnaast is er diverse malen overleg gevoerd door

de remuneratiecommissie. Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de bestuurders en de Raad

heeft besloten over de verlenging van de aanstelling van mevrouw Blom als bestuurder.  

De Raad van Toezicht evalueerde ook zijn eigen functioneren.

Onder meer de volgende onderwerpen zijn met het College van Bestuur besproken:

• Onderwijskwaliteit, waaronder de onderwijsresultaten, de risicofactoren en het bevorderen van

opbrengstgericht werken;

• Het personeelsbeleid;

• Stand van zaken rondom het invoeren van passend onderwijs;

• Huisvesting;

• Bedrijfsvoering.

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2011 hebben betrekking op

• De begroting van 2012

• Het jaarplan 2011 en 2012

• Het bureauplan 2012

• De jaarrekening en het jaarverslag 2010

Dialoog met belanghebbenden 

Ook is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de identiteitsconferentie die in maart 2011 is

gehouden met als thema "Voorbeeldig Onderwijs, morele vorming op school". Daarnaast is een

schoolbezoek afgelegd aan het Christelijk Gymnasium en de Brede School Academie Overvecht. 

In februari 2011 is een werkconferentie gehouden met als thema "de brede school". 

De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) 

en heeft ook verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast heeft het jaarlijkse gesprek 

met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad plaatsgevonden.

Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2011 met daarin de opgenomen

accountantsverklaring van KPMG Accountants N.V. De Raad van Toezicht heeft daarop zijn

goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening die door het College van Bestuur zijn

vastgesteld.

Tot slot

De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en alle medewerkers van de Willibrord Stichting 

voor hun dagelijkse inzet om alle leerlingen het optimale onderwijs te bieden. 

  

Namens de Raad van Toezicht van de Willibrord Stichting,

Utrecht, 19 juni 2012

Hans Helgers, Voorzitter
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3. Geconsolideerde jaarrekening
3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 
na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2011 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 16.120.909 14.434.758

1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.018.014 8.796.718

1.2.6 Egalisatie - 5.322.202 - 5.426.625

1.2.7 Onderhandenwerk 117.641 1.801.754

19.934.362 19.606.605

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige vorderingen 1.753 2.081

1.753 2.081

Totaal vaste activa 19.936.116 19.608.686

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.782.462 891.860

1.5.2 OCW/LNV - 2.363 - 1.791

1.5.7 Overige vorderingen 496.165 488.364

1.5.8 Overlopende activa 734.041 1.366.494

3.010.306 2.744.928

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 906.682 447.573

1.6.2 Obligaties 7.705.539 7.583.957

8.612.221 8.031.530

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 26.171 17.344

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.227.714 5.185.897

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 10.536 154.947

2.264.421 5.358.188

Totaal vlottende activa 13.886.948 16.134.646

Totaal activa 33.823.064 35.743.332
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2 Passiva 31-12-2011 31-12-2010

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 10.113.360 11.764.493

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 5.788.270 5.476.362

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 1.199.212 1.712.939

17.100.841 18.953.794

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.348.174 1.158.205

2.3.3 Overige voorzieningen 1.241.016 1.164.779

2.589.189 2.322.983

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 905.287 882.208

905.287 882.208

2.5 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 21.200 34.076

2.5.3 Crediteuren 3.030.858 2.244.210

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.872.068 2.891.651

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 902.272 901.893

2.5.9 Overige kortlopende schulden -33.954 53.585

2.5.10 Overlopende passiva 6.435.303 7.458.931

13.227.746 13.584.346

Totaal passiva 33.823.064 35.743.332
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3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011

2011 Begroot 2011 2010

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 75.644.030 73.774.484 74.820.870

3.2 Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 2.073.398 1.779.807 2.162.250

3.4 Baten werk in opdracht van derden 40.537 0 17.443

3.5 Overige baten 7.655.300 5.901.370 7.777.695

Totaal baten 85.413.265 81.455.661 84.778.259

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 67.884.517 64.117.300 66.636.610

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.568.566 2.506.197 2.455.485

4.3 Huisvestingslasten 5.962.393 5.410.140 5.408.045

4.4 Overige lasten 11.388.578 9.397.651 10.742.040

Totaal lasten 87.804.053 81.431.288 85.242.180

Saldo baten en lasten - 2.390.788 24.373 - 463.921

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 585.536 180.500 490.134

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 46.297 114.000 57.319

5.5 Rentelasten 1.404 0 42

Saldo financiële baten en lasten 537.835 294.500 547.411

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone  bedrijfsvoering 0 0 0

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 - 152.022 0

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming - 1.852.953 166.851 83.489

* 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 € 513.727,33 hebben bedragen. Het resultaat
zonder deze stelselwijziging zou € 1.339.225 hebben bedragen. 
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten 2011 2010

Resultaat resultaatbestemming - 2.390.788 - 463.921

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 2.400.453 1.974.118

- Mutaties voorzieningen 266.206 - 488.347

Veranderingen in vlottende middelen:

- Voorraden

- Vorderingen - 265.378 815.312

- Schulden - 356.600 1.432.353

Kasstroom uit bedrijfsoperaties - 346.108 3.269.515

Ontvangen interest 585.536 490.134

Betaalde interest - 1.404 - 42

Buitengewoon resultaat - 46.297 57.319

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 191.728 3.816.926

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - 2.762.817 - 4.012.501

Desinvesteringen in materiële vaste activa 34.607 - 46.550

Investeringen immateriële vaste activa 0 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0

Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden

Mutaties leningen

Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten - 2.728.211 - 4.059.051

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties leningen 23.079 - 22.792

Overige investeringen in financiële vaste activa - 580.363 2.083.705

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - 557.284 2.060.913

Mutatie liquide middelen - 3.093.767 1.818.788

Beginstand 1 januari 5.358.188 3.539.400

Eindstand 31 december 2.264.421 5.358.188

- 3.093.767 1.818.788
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3.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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. 

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.

Grondslagen voor consolidatie

Consolidatie geschiedt volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs indien de

zeggenschap over de Stichting ligt bij de directeur of een medewerker van een school, of bij het

bevoegd gezag en het belang van de Stichting groter is dan 5% van het enkelvoudig balanstotaal. 

Om eventueel te consolideren Stichtingen in beeld te krijgen, is in maart 2010 een inventarisatie

gehouden. Uit deze inventarisatie zijn geen andere dan de hieronder genoemde Stichtingen naar

voren gekomen.

In de consolidatie zijn betrokken:

• Willibrord Stichting

• Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs

Stelselwijziging BAPO-regeling

Tot 1 januari 2010 werd voor toekomstige lasten uit de Flex BAPO regeling (art. 15.10 van de CAO

VO) een voorziening in stand gehouden. Deze is gevormd voor de tegenwaarde van het recht van

medewerkers die gebruik maken van de regeling flexibele BAPO.

Op  4 oktober 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) gepubliceerd in de Staatscourant (15341). Op basis van

de gewijzigde RJO dienen met ingang van verslagjaar 2010 toekomstige lasten voortvloeiende uit de

BAPO-regeling als periodekosten te worden beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan

hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een

wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Zonder stelselwijziging zou het resultaat over 2011 € 0,5 mln. hoger geweest zijn dan nu uit de

jaarrekening 2011 blijkt. Voor de toekomstige verplichtingen van de Flex BAPO is een bestemmings -

reserve getroffen. Toekomstige aanspraken zullen ten laste van deze bestemmingsreserve worden

gebracht. Ook de aanspraken over 2011 zijn ten laste van deze reserve gebracht. 
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Grondslagen voor de waardering activa en passiva en de resultaatbepaling 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de organisatie zullen terugvloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

Bijzondere waardevermindering 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere

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. 

Veronderstellingen en schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, schattingen en

veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronder -

stellingen 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.

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;

• Indien met eigen middelen gefinancierd, nieuwbouw 40 jaar, verbouwingen en   

vernieuwingen 10 tot 20 jaar (afhankelijk van de levensduur).

De Stichting Steunfonds CVO bezit een pand waarop niet wordt afgeschreven. Dit omdat de

restwaarde van dit pand bereikt is. 

78 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 0 11



De gebouwen worden lineair afgeschreven.

Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus de afschrijvingen. 

Met ingang van 2012 wordt jaarlijks na afloop van het jaar een overzicht van de geregistreerde

activa ter controle naar de scholen gestuurd. 

Inventaris wordt als volgt afgeschreven:

• Netwerkbekabeling 15 jaar;

• Computers 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.

Indien de vaste activa gedeeltelijk gefinancierd wordt met subsidie, wordt het bedrag van de

subsidie gesaldeerd met de aanschafwaarde van de activa. Afschrijvingen vinden plaats op het

gesaldeerde bedrag. 

Onderhanden werk

Dit betreft onderhanden zijnde bouwprojecten. Deze worden gewaardeerd tegen de gemaakte

kosten minus de eventueel al ontvangen investeringssubsidie. 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij de Willibrord Stichting vorderingen, liquide middelen en

kortlopende schulden.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct

toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare

transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen

wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor het risico van oninbaarheid.

Financiële vaste activa 

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde

waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.   

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn, indien niet anders is vermeld, direct

opeisbaar.
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Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, een private bestemmingsreserve en een

publieke bestemmingsreserve t.b.v. de Flex Bapo. Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan

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 groot onderhoud

Deze is gevormd teneinde toekomstig onderhoud te kunnen realiseren. De basis van deze

voorziening is een gebouwenschouw in 2007. Op basis daarvan is een bedrag per jaar gereserveerd.

Onderhoudskosten zijn ten laste van deze reservering gebracht. 

De benodigde onderhoudsvoorziening moet opnieuw worden vastgesteld. Met de inzichten die wij

nu hebben is het gereserveerde bedrag ad. € 1.241.000 voldoende om in het toekomstig

onderhoud te kunnen voorzien. 

Voorziening spaarverlof

Deze is gevormd doordat een aantal personeelsleden van de Willibrord Stichting gebruik maakt van

het recht om verlof te sparen en dat op een tijdstip na de balansdatum op te nemen. De voorziening

wordt berekend door het aantal uren te vermenigvuldigen met de GPL (CAO 2008-2010) per

functiecategorie.

Voorziening jubileumkosten

Dit betreft een schatting van de nog uit te betalen  jubileumkosten per ultimo 2010. Deze schatting

is gebaseerd op de jubileumkosten van de afgelopen vijf jaar.

Voorziening mobiliteitscentrum

Per 1 september 2009 is De Danne gesloten. De werknemers zijn daar waar mogelijk intern of

extern herplaatst. Voor een aantal werknemers is herplaatsing niet of niet helemaal mogelijk. 

Deze voorziening bestaat uit de verwachte verplichtingen die de Willibrord Stichting voor deze

werknemers heeft, minus eventuele inkomsten uit detacheringen of herplaatsingen. 
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Langlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. 

Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. 

Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioen -

fonds (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 beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen

in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in

de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor

de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.

Bepaling van het exploitatiesaldo

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het exploitatiesaldo

is in de balans op basis van de bestemming van het exploitatiesaldo in het eigen vermogen verwerkt. 

Honorering Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht

Vanaf 1 augustus 2009 is er één Raad van Toezicht voor zowel de Stichting PCOU als voor de

Willibrord Stichting. In 2011 zijn aan de Raad van Toezicht de volgende bedragen uitbetaald:

periodiek betaalde
Naam functie begindatum einddatum beloning

2011 2010

J.J.M. Helgers Voorzitter 1-9-2011 8.100 7.750

M. Dijkstra Vice voorzitter 

plus lid auditcommissie 1-4-2010 2.700 1.910

B.W.M. Heijs Lid auditcommissie 1-10-2008 4.837 4.133

A. Geurtsen Lid auditcommissie 1-8-2009 4.320 4.133

J.A.J. Konings Lid 1-8-2009 1-8-2010 0 2.520

E. Kalthoff-Seferiadis Lid 1-12-2009 2.700 2.583

S. Menéndez Lid 1-8-2009 2.700 2.583

C.C.M. Vendrik Lid 1-8-2010 0 0

Dhr. C.C.M. Vendrik ziet af van beloning.

De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord Stichting en PCOU.
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Beloning College van Bestuur

arbeidsovereenkomst periodiek pensioen
Naam begindatum   einddatum betaalde beloning bijdragen Totaal

2011 2010 2011 2010 2011 2010

A. de Jong 1 jan 2008 1 april 2012 1 122.112 124.531 37.143 34.800 159.254 159.331

M. Blom 1 okt 2006 1 114.946 120.606 27.938 26.182 142.884 146.788

Marja Blom en André de Jong werken zowel voor de Willibrord Stichting als voor de Stichting PCOU.

De salariskosten van André de Jong worden ten laste van de Willibrord Stichting gebracht. 

De salariskosten van Marja Blom ten laste van de Stichting PCOU.

De beloningen van het College van Bestuur liggen onder de Wopt-norm; een melding is derhalve 

niet noodzakelijk. 

WOPT

De beloningen van alle medewerkers liggen onder de WOPT norm en een melding is 

derhalve niet noodzakelijk.
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Nevenfuncties College van Bestuur

De heer André de Jong heeft in 2011 de volgende nevenfuncties vervuld:

Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank. De inkomsten van deze functie 

  ad. € 11.250 zijn aan de Stichting overgemaakt.

Marja Blom heeft de volgende nevenfunctie vervuld:

Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief

Personeelsbezetting

Per 1 oktober was bij de Willibrord Stichting het volgend aantal fte in dienst:

Willibrord* 2011 2010

Directie 78,8 85,9

Onderwijzend personeel 686,4 691,2

Onderwijsondersteunend personeel 244,0 260,9

Totaal 1009,3 1038,0

* is inclusief De Utrechtse School

exclusief De Utrechtse School 984,6 fte's

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland. 

Honoraria accountant 

In 2011 en 2010 zijn volgens de jaarrekening de onderstaande bedragen (inclusief 19% btw) aan

de accountant KPMG Accountants NV vergoed:

Controle Meerwerk Andere Fiscale Andere Totaal
jaarrekening Jaarrekening controles adviezen niet-controles

2011 44.447 PM 8.409 8.977 61.833

2010 44.432 4.879 7.271 56.582
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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 2010 minderingen 31-12-2010 2011 investeringen 2011 31-12-2011

en afschrijvingen 2011
t/m 2010

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 21.904.506 7.469.749 14.434.758 2.535.897 0 849.745 16.120.909

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur (ICT) 4.529.152 1.777.896 2.751.256 1.038.570 0 961.283 2.828.543

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur (LM) 1.016.467 440.923 575.544 101.729 0 124.807 552.465

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur (MEUB) 8.529.321 3.266.365 5.262.957 761.625 28.795 580.804 5.414.983

1.2.2.4 Inventaris en apparatuur (OMVA) 265.237 58.275 206.962 37.225 5.812 16.352 222.024

1.2.2 Inventaris en apparatuur 14.340.177 5.543.459 8.796.718 1.939.149 34.607 1.683.247 9.018.014

1.2.6 Egalisatie - 5.426.625 - 28.116 - 132.539 - 5.322.202

1.2.7 Onderhanden werk 1.801.754 - 1.684.112 117.641

Totaal materiële vaste activa 36.244.684 13.013.208 19.606.605 2.762.817 34.607 2.400.453 19.934.362
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1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag Peildatum

1.2.a.1 OZB-waarde gebouwen en terreinen 2.690.000 01-01-2010

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

31-12-2010 2011 +/- 31-12-2011

1.3.7 Overige vorderingen 2.081 - 328 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 31-12-2011 31-12-2010

1.5.1 Debiteuren 1.782.462 891.860

1.5.2 OCW/LNV - 2.363 - 1.791

1.5.7 Overige vorderingen 496.165 488.364

Totaal overige vorderingen 2.276.265 1.378.434

1.5.8 Overlopende activa 734.041 1.366.494

Totaal vorderingen 3.010.306 2.744.928

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

Stand 31-12-2010 45.916

Dotatie 65.241

Stand 31-12-2011 111.158

1.6 Effecten Aandelen Obligaties Totaal effecten

Stand per 1-1-2011 447.573 7.583.957 8.031.530

Investeringen 457.643 - 94.879 362.764

Herwaardering 1.466 216.461 217.927

Boekwaarde 31-12-2011 906.682 7.705.539 8.612.221

1.7 Liquide middelen 31-12-2011 31-12-2010

1.7.1 Kasmiddelen 26.171 17.344

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.227.714 5.185.897

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 10.536 154.947

Totaal liquide middelen 2.264.421 5.358.188

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen Mutaties

Saldo Resultaat Herschikking Saldo
31-12-2010 bestemming middelen 31-12-2011

2011

2.1.1 Algemene reserve 11.764.493 - 2.164.860 513.727 10.113.360 

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 5.476.362 311.908 5.788.270 

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex Bapo) 1.712.939 - 513.727 1.199.212 

Totaal vermogen 18.953.794 - 1.852.953 0 17.100.841

2.3 Voorzieningen                                                                                                   Mutaties

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
1-1-2011 2011 2011 2011 31-12-2011

Jubileumgratificaties 428.876 0 0 0 428.876

Afwikkeling sluiting De Danne 149.313 0 58.463 0 90.850

Spaarverlof 580.016 64.437 85.504 0 558.949

Uitkeringsverplichtingen 0 436.007 166.508 0 269.500

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.158.205 500.444 310.475 0 1.348.174

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 1.164.779 559.524 482.809 478 1.241.016

Totaal voorzieningen 2.322.983 1.059.968 793.284 478 2.589.189

2.3 Voorzieningen Onderverdeling saldo 31-12-2011

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 124.102 496.406 620.508
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2.4 Langlopende schulden

Bedrag lening Aangegane Aflossingen Bedrag Rente Resterende Aflossing
31-12-2010 leningen Boekwaarde percentage looptijd in 2012

o/f 2011 31-12-2011 jaren

2.4.3 Kredietinstellingen

Sint Bonifatiuscollege 530.000 0 21.200 508.800 0,00% 24 21.200

Liefland College Open leercentrum 0 0 0 0 0,00% 36 0

Boni, Lening Feldbrugge

Inz. Docentenkamer 386.284 31.403 0 417.687 0,00% 20 0

Totaal 916.284 31.403 21.200 926.487 21.200

Kortlopende deel langlopende schulden (zie 2.6.1) 21.200 21.200

895.084 0 21.200 905.287

2.5 Kortlopende schulden 31-12-2011 31-12-2010

Kredietinstellingen 21.200 34.076

2.5.3 Crediteuren 3.030.858 2.244.210

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.872.068 2.891.651

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 902.272 901.893

2.5.9 Overige kortlopende schulden - 33.954 53.585

2.5.10 Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 1.793.784 1.288.998

Vooruitontvangen bedragen 209.456 1.293.813

Vakantiegeld 2.111.247 2.114.830

Ov. subsidies OCW geoormerkt 681.496 708.118

Ov. subsidies OCW niet geoormerkt 758.551 813.675

Ov. Gemeentelijke onderwijssubsidies 13.747 63.097

Verplichtingen ouderbijdragen 994.725 1.028.130

Tussenrekening rijksbijdrage 283.665 276.923

Overige - 411.369 - 128.653

Totaal overlopende passiva 6.435.303 7.458.931

Totaal kortlopende schulden 13.227.746 13.584.346
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3.1 Rijksbijdragen 2011 Begroot 2011 2010

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 67.513.800 66.084.009 66.819.099

3.1.2 Overige subsidies OCW 7.730.570 7.570.076 7.808.922

3.1.3 Geoormerkte subsidies OCW 399.660 120.399 192.849

Totaal rijksbijdragen 75.644.030 73.774.484 74.820.870

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 293.166 0 399.942

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 1.329.056 935.016 1.119.056

3.2.3 Gemeentelijke onderwijssubsidies 451.176 844.791 643.252

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.073.398 1.779.807 2.162.250

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.3 Overige 40.537 0 17.443

Totaal baten werk in opdracht van derden 40.537 0 17.443

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 575.450 570.596 386.396

3.5.2 Detachering personeel 677.560 482.888 690.282

3.5.4 Sponsoring 394 522 873

3.5.5 Ouderbijdragen 466.352 700.736 444.336

3.5.6 Overige 5.935.543 3.994.606 6.255.808

Totaal overige baten 7.655.300 5.749.348 7.777.695

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 52.254.347 62.064.392 52.342.221

Sociale lasten 5.431.665 0 5.170.512

Pensioenpremies 6.919.447 0 6.729.759

4.1.1 Lonen en salarissen 64.605.459 62.064.392 64.242.493

Dotaties personele voorzieningen 234.988 223.124 21.657

Personeel niet in loondienst 1.776.574 1.006.357 1.409.355

Onttrekkingen personele voorzieningen - 82.937

Overig 1.838.454 1.028.659 1.404.257

4.1.2 Overige personele lasten 3.767.079 2.258.140 2.835.268

4.1.3 Af: Uitkeringen - 488.021 - 205.232 - 441.151

Totaal personeelslasten 67.884.517 64.117.300 66.636.610
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.2 Materiële vaste activa 2.568.566 2.506.197 2.455.485

Totaal afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.568.566 2.506.197 2.455.485

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 1.473.893 1.149.500 1.246.973

4.3.3 Onderhoud 1.123.927 1.268.722 1.212.263

4.3.4 Energie en water 1.159.505 1.111.750 1.101.210

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.723.591 1.646.054 1.671.630

4.3.6 Heffingen 101.058 102.653 72.874

4.3.7 Overige 380.418 131.461 103.094

Totaal huisvestingslasten 5.962.393 5.410.140 5.408.045

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2.404.932 2.052.623 2.447.765

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 5.282.444 5.195.959 5.211.367

4.4.4 Overige 3.701.201 2.149.069 3.082.908

Totaal overige lasten 11.388.578 9.397.651 10.742.040

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 585.536 180.500 490.134

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 46.297 114.000 57.319

5.5 Rentelasten 1.404 0 42

Totaal financiële baten en lasten 537.835 294.500 547.411

3.6 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Verklaring
vorm zetel activiteit vermogen 2011 art. 2:403

31-12-2011 BW
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 PCOU scholen zijn twee mantelcontracten

afgesloten met Ricoh. Deze overeenkomst loopt tot 30 september 2015. De bedoeling is dat alle

lopende contracten bij expiratie worden ondergebracht binnen dit contract. Op dit moment is voor

een bedrag van € 172.000 aan contracten binnen dit contract afgesloten. De totale uitgave voor

kopieerkosten bedroeg in 2011 € 537.000. (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 € 224.051 inclusief btw. (exclusief servicekosten ad. € 80.698 incl. btw). 

De servicekosten worden ieder jaar aangepast aan de werkelijke kosten. Het huurcontract loopt tot

2019. Ten behoeve van dit huurcontract is een bankgarantie afgegeven t.w.v. € 81.722,46.

Leasevoertuigen

De Willibrord Stichting en de Stichting PCOU hebben drie contracten voor lease auto’s lopen. 

Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in 2011 ca. € 43.979. De kosten van

een leasevoertuig wordt ten laste van de Stichting PCOU gebracht. De contracten lopen tot:

31 maart 2013

22 mei 2014

1 januari 2016

Energiekosten

Voor de levering van gas is via de Besturenraad een contract afgesloten met Dong Energy Sales. 

Dit contract loopt tot en met 31 december 2012. 

Schoonmaakcontracten

Voor de schoolgebouwen en het gebouw van het bestuursbureau zijn (per gebouw) schoonmaak -

contracten afgesloten. Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in 2011 

ca. € 1.500.000. De looptijd van deze contracten varieert.

Laptops Amadeus Lyceum

Ten behoeve van het gebruik van laptops en ict onderhoud op het Amadeus Lyceum is een

raamovereenkomst afgesloten met Operatorgroep Delft. Het contract loopt tot 20 juni 2015. 

Vordering Ministerie van OCW

Per 31 december heeft de Willibrord Stichting een vordering op het Ministerie van OCW ter grootte

van € 4.494.139 (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

opheffing van de Stichting. Om deze reden is de vordering als niet in de balans opgenomen

verplichting gepresenteerd. 
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Baten U Tracks Traject

In de jaarrekening van Willibrord is een totale bate opgenomen van € 476.250 voor het project 

U Tracks (In 2011 € 219.579 en € 256.671 in eerdere jaren). Voor Roc Asa (een partner in dit

project)  is een bate verantwoord van € 449.194.  De voor de subsidieverstrekker opgestelde totale

eindverantwoording met een bate van € 925.444 is door de accountant gecontroleerd. 

De accountant kwam tot de conclusie dat deze verantwoording niet te controleren is en heeft zich

van een oordeel onthouden. De subsidieverstrekker heeft aangegeven dat zij een korting wil

toepassen van € 245.000, omdat niet aan alle inhoudelijke eisen is voldaan. Wij delen deze mening

op dit moment niet en gaan er vooralsnog vanuit dat wij recht hebben op het totale bedrag. Temeer

daar de subsidiegverstrekker eerder heeft aangegeven tevreden te zijn met de inhoudelijke

uitvoering van het project.

Gerrit Rietveld College

Na verwachting zal in de zomer 2013 worden begonnen met nieuwbouw van het Gerrit Rietveld 

College. Het gebouw zal 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

In 2005 is het van Liefland College verhuisd naar een gebouw aan de Van Lieflandlaan. Het Liefland 

College is opgegaan in het Globe College. In 2012 moet het gebouw worden overgedragen aan de

gemeente. De gemeente claimt een bedrag van € 1,1 mln. aan achterstallig onderhoud. 

De Willibrord Stichting heeft deze claim aangevochten. Wij staan op het standpunt dat wij niet

verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het bij de overdracht al aanwezige achterstallige

onderhoud. 

Het Liefland College heeft daarnaast geïnvesteerd in het gebouw aan de Van Lieflandlaan. 

De boekwaarde van deze investering bedraagt eind 2011 € 373.675. 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

Medio 2009 is het Globe College verhuisd naar een nieuw pand. Er is discussie ontstaan met de

gemeente over de af te dragen servicelasten. De gemeente baseert zich op een hoger aantal

leerlingen en een hoger aantal m2, dan de werkelijkheid. De servicelasten zouden volgens de

gemeente per jaar € 100.000 hoger zijn dan in de administratie opgenomen. Wij gaan ervan uit dat

de gemeente de servicelasten moet bijstellen. Temeer daar in de VMBO Taskforce in een overleg

tussen de gemeente en het College van Bestuur van de Willibrord Stichting is besloten dat het aantal

leerlingen van het Globe College niet hoger mocht zijn dan 600.
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Christelijk Gymnasium 16PA 01-08-08 BEK-08/78008M LGF 2007/2008 23.124 23.124 X
Christelijk Gymnasium 16PA 03-08-11 BEK-11/32389 M LGF 2009/2010 48.619 45.680 X
Christelijk Gymnasium 16PA 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 48.619 51.160 X
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 2.000 - X
Christelijk Gymnasium 16PA 22-10-10 BEK-2010/50202 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 2.000 500 X 
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 2.500 2.000 X 
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 4.000 4.000 X
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV)

bestemmingsbedrag 1.000 - X
Christelijk Gymnasium 16PA 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 500 - X

Totaal Christelijk Gymnasium 126.464
Amadeus Lyceum 00RO 17-09-10 BEK-10/56082 M LGF 2009/2010 33.392 33.292 X
Amadeus Lyceum 00RO 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 33.392 36.964 X
Amadeus Lyceum 00RO 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 33.749 - X
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 301942-1 Ontwikkeling projectplan InnovatieImpuls Onderwijs 2010 9.000 9.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 4.000 4.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 22-10-10 BEK-10/50202M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 2.000 1.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 7.500 6.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 8.000 8.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.000 - X

Totaal Amadeus Lyceum 98.256
Gerrit Rietveld College 14OY 19-12-11 359311-3 Leerplusarrangement 2011 372.410 372.410 X
Gerrit Rietveld College 14OY 27-01-12 BEK-09/71855 M LGF 2009/2010 35.262 38.468 X
Gerrit Rietveld College 14OY 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 35.262 31.339 X
Gerrit Rietveld College 14OY 27-01-12 BEK-11/52141 M LGF 2011/2012 31.339 - X
Gerrit Rietveld College 14OY 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 8.000 5.000 X
Gerrit Rietveld College 14OY 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 15.000 12.000 X
Gerrit Rietveld College 14OY 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 16.000 16.000 X
Gerrit Rietveld College 14OY 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 2.000 -

Totaal Gerrit Rietveld College 475.217
Oosterlicht College 17GM 23-07-10 BEK-10/46923 M LGF 2009/2010 77.989 78.256 X
Oosterlicht College 17GM 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 78.256 95.594 X
Oosterlicht College 17GM 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 95.594 - X
Oosterlicht College 17GM 20-09-11 373512-1 Personele bekostiging 2011 nieuwkomers 2.966 2.966 X
Oosterlicht College 17GM 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 14.000 - X
Oosterlicht College 17GM 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 18.000 11.000 X
Oosterlicht College 17GM 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 32.500 26.000 X
Oosterlicht College 17GM 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 36.000 36.000 X
Oosterlicht College 17GM 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 4.500 - X
Oosterlicht College 17GM 20-01-11 317551-1 Visueel gehandicapten 2011 6.300 3.150 X

Totaal Oosterlicht College 252.966
Nifterlake College 03OY 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 25.912 25.912 X
Nifterlake College 03OY 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 28.928 28.928 X
Nifterlake College 03OY 21-10-10 BEK-2010/82244 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) - 2.500- X
Nifterlake College 03OY 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 1.000 4.000 X
Nifterlake College 03OY 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 4.000 4.000 X
Nifterlake College 03OY 20-01-12 372768-2 Stagebegeleiding educatieve minor 2010-2011 36.000 12.000 X
Nifterlake College 03OY 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 500 - X

Totaal Nifterlake College 72.340
Globe College 18AN 16-11-09 BEK-2009/10232 M Aanv. pers. Bek. Leerplus arr. tot bedrag 2010BW 900.920 450.460 X
Globe College 18AN 19-12-11 359558-3 Leerplusarrangement 2011: minus 90 US ll 430.836 430.836 X
Globe College 18AN 17-09-10 BEK-10/56082 M LGF 2009/2010 23.733 -   X
Globe College 18AN 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 24.268 24.268 X
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3.8. Verantwoording doelsubsidies
Bedrag van Ontvangen t/m Geheel uitgevoerd Nog niet

School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing verslagjaar en afgerond geheel afgerond

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
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Christelijk Gymnasium 16PA 01-08-08 BEK-08/78008M LGF 2007/2008 23.124 23.124 X
Christelijk Gymnasium 16PA 03-08-11 BEK-11/32389 M LGF 2009/2010 48.619 45.680 X
Christelijk Gymnasium 16PA 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 48.619 51.160 X
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 2.000 - X
Christelijk Gymnasium 16PA 22-10-10 BEK-2010/50202 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 2.000 500 X 
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 2.500 2.000 X 
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 4.000 4.000 X
Christelijk Gymnasium 16PA 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV)

bestemmingsbedrag 1.000 - X
Christelijk Gymnasium 16PA 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 500 - X

Totaal Christelijk Gymnasium 126.464
Amadeus Lyceum 00RO 17-09-10 BEK-10/56082 M LGF 2009/2010 33.392 33.292 X
Amadeus Lyceum 00RO 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 33.392 36.964 X
Amadeus Lyceum 00RO 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 33.749 - X
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 301942-1 Ontwikkeling projectplan InnovatieImpuls Onderwijs 2010 9.000 9.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 4.000 4.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 22-10-10 BEK-10/50202M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 2.000 1.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 7.500 6.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 8.000 8.000 X
Amadeus Lyceum 00RO 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.000 - X

Totaal Amadeus Lyceum 98.256
Gerrit Rietveld College 14OY 19-12-11 359311-3 Leerplusarrangement 2011 372.410 372.410 X
Gerrit Rietveld College 14OY 27-01-12 BEK-09/71855 M LGF 2009/2010 35.262 38.468 X
Gerrit Rietveld College 14OY 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 35.262 31.339 X
Gerrit Rietveld College 14OY 27-01-12 BEK-11/52141 M LGF 2011/2012 31.339 - X
Gerrit Rietveld College 14OY 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 8.000 5.000 X
Gerrit Rietveld College 14OY 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 15.000 12.000 X
Gerrit Rietveld College 14OY 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 16.000 16.000 X
Gerrit Rietveld College 14OY 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 2.000 -

Totaal Gerrit Rietveld College 475.217
Oosterlicht College 17GM 23-07-10 BEK-10/46923 M LGF 2009/2010 77.989 78.256 X
Oosterlicht College 17GM 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 78.256 95.594 X
Oosterlicht College 17GM 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 95.594 - X
Oosterlicht College 17GM 20-09-11 373512-1 Personele bekostiging 2011 nieuwkomers 2.966 2.966 X
Oosterlicht College 17GM 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 14.000 - X
Oosterlicht College 17GM 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 18.000 11.000 X
Oosterlicht College 17GM 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 32.500 26.000 X
Oosterlicht College 17GM 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 36.000 36.000 X
Oosterlicht College 17GM 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 4.500 - X
Oosterlicht College 17GM 20-01-11 317551-1 Visueel gehandicapten 2011 6.300 3.150 X

Totaal Oosterlicht College 252.966
Nifterlake College 03OY 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 25.912 25.912 X
Nifterlake College 03OY 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 28.928 28.928 X
Nifterlake College 03OY 21-10-10 BEK-2010/82244 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) - 2.500- X
Nifterlake College 03OY 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 1.000 4.000 X
Nifterlake College 03OY 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 4.000 4.000 X
Nifterlake College 03OY 20-01-12 372768-2 Stagebegeleiding educatieve minor 2010-2011 36.000 12.000 X
Nifterlake College 03OY 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 500 - X

Totaal Nifterlake College 72.340
Globe College 18AN 16-11-09 BEK-2009/10232 M Aanv. pers. Bek. Leerplus arr. tot bedrag 2010BW 900.920 450.460 X
Globe College 18AN 19-12-11 359558-3 Leerplusarrangement 2011: minus 90 US ll 430.836 430.836 X
Globe College 18AN 17-09-10 BEK-10/56082 M LGF 2009/2010 23.733 -   X
Globe College 18AN 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 24.268 24.268 X

3.8. Verantwoording doelsubsidies
Bedrag van Ontvangen t/m Geheel uitgevoerd Nog niet

School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing verslagjaar en afgerond geheel afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking



Globe College 18AN 27-01-12 BEK-11/37019M LGF 2011/2012 37.460 - X
Globe College 18AN 20-08-10 280893-2 Passend onderwijs VO 2010-2011 107.680 101.883 X
Globe College 18AN 20-08-10 280893-2 Passend onderwijs VO 2010-2011 145.290 60.538 X
Globe College 18AN 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 34.000 26.000 X
Globe College 18AN 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 26.000 6.500 X
Globe College 18AN 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 47.500 47.500 X
Globe College 18AN 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 58.000 58.000 X
Globe College 18AN 22-11-10 238345-2 Reboundvoorziening 2010 254.030 254.030 X
Globe College 18AN 15-04-11 357240-2 Reboundvoorziening 2011 257.657 257.657 X
Globe College 18AN 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 6.500 - X
Globe College 18AN 22-03-10 238303-1 Zorgbudget 2010 608.133 620.051 X
Globe College 18AN 21-11-11 357153-2 Zorgbudget 2011 628.904 628.904 X

Totaal Globe College 2.966.625
Kranenburgschool 01EK 19-12-11 359746-3 Leerplusarrangement 2011 82.064 82.064 X
Kranenburgschool 01EK 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 1.460 1.460 X

Totaal Kranenburgschool 83.524
Broeckland College 23VD 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 41.585 41.585 X
Broeckland College 23VD 27-01-12 BEK-11/52141 M LGF 2011/2012 19.094 19.094 X
Broeckland College 23VD 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 6.000 8.000 X
Broeckland College 23VD 25-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 8.000 5.000 X
Broeckland College 23VD 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 15.000 12.000 X
Broeckland College 23VD 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 16.000 16.000 X
Broeckland College 23VD 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 2.000 - X

Totaal Broeckland College 101.679
De Danne 26JD 28-06-06 BVO-06/109480 M Overgangsregeling PRO

ll met een niet-NL culturele achtergr 63.382 5.733 X

Totaal De Danne 5.733
St. Bonifatius College 02UE 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 48.352 48.352 X
St. Bonifatius College 02UE 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 81.695 81.695 X
St. Bonifatius College 02UE Nieuwkomers 3.271 3.271 X
St. Bonifatius College 02UE 22-10-10 BEK-2010/82244 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) - 3.500- X
St. Bonifatius College 02UE 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 1.500 6.000 X
St. Bonifatius College 02UE 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 8.000 8.000 X
St. Bonifatius College 02UE 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.000 - X

Totaal St. Bonifatius College 143.818
St. Gregorius College 01KF 19-12-11 359434-3 Leerplusarrangement 2011 163.236 163.236 X
St. Gregorius College 01KF 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 55.297 55.297 X
St. Gregorius College 01KF 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 46.338 43.124 X
St. Gregorius College 01KF 22-10-10 BEK-2010/82244 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) - 1.500 X
St. Gregorius College 01KF 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 8.000 8.000 X
St. Gregorius College 01KF 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 10.000 10.000 X
St. Gregorius College 01KF 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.500 - X

Totaal St. Gregorius College 281.157
Liefland College 00PN 22-10-10 BEK-2010/83572 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 2.000 1.000 X
Liefland College 00PN 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.000 - X

Totaal Liefland College 1.000
Willibrord Stichting 40094 14-12-05 BVO-05/211362 M Overgangsbudget vervangingsuitgaven 42.000 42.000 X
Willibrord Stichting 40094 08-12-06 BVO-06/188851 M Overgangsbudget wachtgelduitgaven 16.000 16.000 X

Totaal Willibrord Stichting 58.000
Eindtotaal 4.666.778
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Globe College 18AN 27-01-12 BEK-11/37019M LGF 2011/2012 37.460 - X
Globe College 18AN 20-08-10 280893-2 Passend onderwijs VO 2010-2011 107.680 101.883 X
Globe College 18AN 20-08-10 280893-2 Passend onderwijs VO 2010-2011 145.290 60.538 X
Globe College 18AN 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 34.000 26.000 X
Globe College 18AN 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 26.000 6.500 X
Globe College 18AN 22-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 47.500 47.500 X
Globe College 18AN 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 58.000 58.000 X
Globe College 18AN 22-11-10 238345-2 Reboundvoorziening 2010 254.030 254.030 X
Globe College 18AN 15-04-11 357240-2 Reboundvoorziening 2011 257.657 257.657 X
Globe College 18AN 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 6.500 - X
Globe College 18AN 22-03-10 238303-1 Zorgbudget 2010 608.133 620.051 X
Globe College 18AN 21-11-11 357153-2 Zorgbudget 2011 628.904 628.904 X

Totaal Globe College 2.966.625
Kranenburgschool 01EK 19-12-11 359746-3 Leerplusarrangement 2011 82.064 82.064 X
Kranenburgschool 01EK 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 1.460 1.460 X

Totaal Kranenburgschool 83.524
Broeckland College 23VD 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 41.585 41.585 X
Broeckland College 23VD 27-01-12 BEK-11/52141 M LGF 2011/2012 19.094 19.094 X
Broeckland College 23VD 20-10-09 BEK-2009/91212M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2009 (VSV) 6.000 8.000 X
Broeckland College 23VD 25-10-10 BEK-2010/82245 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 8.000 5.000 X
Broeckland College 23VD 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 15.000 12.000 X
Broeckland College 23VD 20-10-11 BEK-2011/54817 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 16.000 16.000 X
Broeckland College 23VD 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 2.000 - X

Totaal Broeckland College 101.679
De Danne 26JD 28-06-06 BVO-06/109480 M Overgangsregeling PRO

ll met een niet-NL culturele achtergr 63.382 5.733 X

Totaal De Danne 5.733
St. Bonifatius College 02UE 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 48.352 48.352 X
St. Bonifatius College 02UE 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 81.695 81.695 X
St. Bonifatius College 02UE Nieuwkomers 3.271 3.271 X
St. Bonifatius College 02UE 22-10-10 BEK-2010/82244 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) - 3.500- X
St. Bonifatius College 02UE 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 1.500 6.000 X
St. Bonifatius College 02UE 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 8.000 8.000 X
St. Bonifatius College 02UE 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.000 - X

Totaal St. Bonifatius College 143.818
St. Gregorius College 01KF 19-12-11 359434-3 Leerplusarrangement 2011 163.236 163.236 X
St. Gregorius College 01KF 02-11-11 BEK-10/56083 M LGF 2010/2011 55.297 55.297 X
St. Gregorius College 01KF 27-01-12 BEK-11/37019 M LGF 2011/2012 46.338 43.124 X
St. Gregorius College 01KF 22-10-10 BEK-2010/82244 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) - 1.500 X
St. Gregorius College 01KF 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2011 (VSV) 8.000 8.000 X
St. Gregorius College 01KF 20-10-11 BEK-2011/54818 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2012 (VSV) 10.000 10.000 X
St. Gregorius College 01KF 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.500 - X

Totaal St. Gregorius College 281.157
Liefland College 00PN 22-10-10 BEK-2010/83572 M Prestatiesubsidie voor de convenanten 2010 (VSV) 2.000 1.000 X
Liefland College 00PN 21-07-10 BEK-2010/50202 M Verhoging VSV 2010 1.000 - X

Totaal Liefland College 1.000
Willibrord Stichting 40094 14-12-05 BVO-05/211362 M Overgangsbudget vervangingsuitgaven 42.000 42.000 X
Willibrord Stichting 40094 08-12-06 BVO-06/188851 M Overgangsbudget wachtgelduitgaven 16.000 16.000 X

Totaal Willibrord Stichting 58.000
Eindtotaal 4.666.778

3.8. Verantwoording doelsubsidies vervolg
Bedrag van Ontvangen t/m Geheel uitgevoerd Nog niet

School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing verslagjaar en afgerond geheel afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking



Christelijk Gymnasium 16PA 28-01-10 BEK-09/132066U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 36.214 36.214 1.000 35.214 
Christelijk Gymnasium 16PA 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 18.471 18.471 16.289 2.182 
Totaal Christelijk Gymnasium 54.685 17.289 37.396 
Amadeus Lyceum 00RO 15-04-10 BEK-2010/30369 M Zij-instromers 38.000 38.000 38.000 -   
Totaal Amadeus Lyceum 38.000 38.000 -   
Gerrit Rietveld College 14OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 3.563 3.563 3.564 -   
Totaal Gerrit Rietveld College 3.563 3.564 -   
Oosterlicht College 17GM 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 10.472 5.818 -   5.818 
Oosterlicht College 17GM 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 21.089 21.089 21.089 -   
Totaal Oosterlicht College 26.907 21.089 5.818 
Niftarlake College 03OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 6.399 1.818 1.818 -   
Niftarlake College 03OY 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 7.672 4.654 4.654 -   
Niftarlake College 03OY 04-10-11 Brief 1/104/23234 Zij-instromers 2.180 -   2.180 2.180-
Totaal Niftarlake College 6.473 8.652 2.180-
Globe College 18AN 29-08-07 BVO-07/93753 U Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO 100.000 100.000 -   100.000 
Globe College 18AN 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.308 9.308 9.308 -   
Totaal Globe College 109.308 9.308 100.000 
Kranenburgschool 01EK 22-11-10 287861-1 Bekostiging doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 28.100 28.100 28.100 -   
Kranenburgschool 01EK 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 2.909 2.909 2.909 -   
Totaal Kranenburgschool 31.009 31.009 -   
Broeckland College 23VD 21-11-11 301710-2 Praktijkleren groen onderwijs 2011 3.838 3.838 3.838 -   
Totaal Broeckland College 3.838 3.838 -   
St. Bonifatius College 02UE 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 4.654 4.654 4.654 -   
Totaal St. Bonifatius College 4.654 4.654 -   
Gregorius College 01KF 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 21.904 21.904 1.000 20.904 
Gregorius College 01KF 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 2.909 -   -   -   
Gregorius College 01KF 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 4.727 2.151 2.151 -   
Gregorius College 01KF 23-09-08 BEK-08/91139 M Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging pilotprojecten 371.000 361.000 361.000 -   
Totaal Gregorius College maatschappelijke stage 385.055 364.151 20.904 
Eindtotaal 663.492 501.553 161.938 

Christelijk Gymnasium 16PA 03-11-11 395393-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 5.818 -   5.818 -   -   5.818 
Totaal Christelijk Gymnasium -   5.818 -   -   5.818 
Amadeus Lyceum 00RO 20-09-11 375850-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 33.124 -   33.124 13.801 13.801 19.323 
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 308996-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 45.000 45.000 45.000 45.000 -   
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 309182-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 10.000 -   6.368 6.368 6.368-
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 309289-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 10.000 -   -   -   -   
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 309436-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 3.800 -   -   -   -   
Amadeus Lyceum 00RO 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels naar 130 Gerrit Rietveld) 38.000 38.000 24.588 19.047 19.047 5.542 
Totaal Amadeus Lyceum 38.000 102.712 84.216 84.216 18.497 
Gerrit Rietveld College 14OY 20-09-11 374673-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 8.181 8.181 3.409 3.409 4.772 
Gerrit Rietveld College 14OY 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels van 120 Amadeus) -   -   13.412 9.500 9.500 3.912 
Gerrit Rietveld College 14OY 08-07-10 BEK-2010/51131M Zij-instromers 19.000 13.412 19.000 7.870 13.458 5.542 
Totaal Gerrit Rietveld College 13.412 40.593 20.779 26.367 14.226 
Oosterlicht College 17GM 20-01-11 327103-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 32.760 32.760 6.136 6.136 26.624 
Totaal Oosterlicht College -   32.760 6.136 6.136 26.624 
Niftarlake College 03OY 15-04-11 356989-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.799 12.799 5.333 5.333 7.466 
Totaal Niftarlake College -   12.799 5.333 5.333 7.466 
Globe College 18AN 20-09-11 374509-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 15.126 -   15.126 6.303 6.303 8.823 
Totaal Globe College -   15.126 6.303 6.303 8.823 
Kranenburgschool 01EK 21-11-11 393454-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2011 26.400 26.400 -   -   26.400 
Totaal Kranenburgschool -   26.400 -   -   26.400 
Broeckland College 23VD 20-09-11 374192-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 4.654 4.654 -   -   4.654 
Totaal Broeckland College -   4.654 -   -   4.654 
St. Bonifatius College 02UE 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.017 5.260 9.017 2.545 6.302 2.715 
St. Bonifatius College 02UE 20-09-11 388146-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 9.017 -   9.017 3.757 3.757 5.260 
Totaal St. Bonifatius College 5.260 18.034 6.302 10.059 7.975 
Gregorius College 01KF 20-01-11 327078-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.290 -   12.290 3.424 3.424 8.866 
Totaal Gregorius College -   12.290 3.424 3.424 8.866 
Willibrord Stichting 40094 19-12-08 OND/ODB-08/155366 Meesterdocent voor het stedelijk VMBO 1.343.680 366.915 1.343.680 190.015 398.575 

Doorstorting naar deelnemende niet-Willibrord-scholen -   -   -   
- Wellant College 69.480- -   -   
- Utrechtse School 53.100- -   -   
- Nuovo 432.315- -   -   
Saldo per 31-12-2011 -   -   -   390.210 

Totaal Willibrord Stichting 366.915 788.785 190.015 398.575 390.210 
Eindtotaal 423.587 1.059.970 322.507 540.412 519.558 
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3.8. Verantwoording doelsubsidies vervolg Saldo nog te
Bedrag van Saldo per Ontvangen t/m Lasten Totale kosten besteden ultimo

School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing 01-01-2011 verslagjaar in verslagjaar per 31-12-2011 verslagjaar
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Christelijk Gymnasium 16PA 28-01-10 BEK-09/132066U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 36.214 36.214 1.000 35.214 
Christelijk Gymnasium 16PA 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 18.471 18.471 16.289 2.182 
Totaal Christelijk Gymnasium 54.685 17.289 37.396 
Amadeus Lyceum 00RO 15-04-10 BEK-2010/30369 M Zij-instromers 38.000 38.000 38.000 -   
Totaal Amadeus Lyceum 38.000 38.000 -   
Gerrit Rietveld College 14OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 3.563 3.563 3.564 -   
Totaal Gerrit Rietveld College 3.563 3.564 -   
Oosterlicht College 17GM 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 10.472 5.818 -   5.818 
Oosterlicht College 17GM 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 21.089 21.089 21.089 -   
Totaal Oosterlicht College 26.907 21.089 5.818 
Niftarlake College 03OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 6.399 1.818 1.818 -   
Niftarlake College 03OY 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 7.672 4.654 4.654 -   
Niftarlake College 03OY 04-10-11 Brief 1/104/23234 Zij-instromers 2.180 -   2.180 2.180-
Totaal Niftarlake College 6.473 8.652 2.180-
Globe College 18AN 29-08-07 BVO-07/93753 U Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO 100.000 100.000 -   100.000 
Globe College 18AN 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.308 9.308 9.308 -   
Totaal Globe College 109.308 9.308 100.000 
Kranenburgschool 01EK 22-11-10 287861-1 Bekostiging doorontwikkeling praktijkonderwijs 2010 28.100 28.100 28.100 -   
Kranenburgschool 01EK 23-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 2.909 2.909 2.909 -   
Totaal Kranenburgschool 31.009 31.009 -   
Broeckland College 23VD 21-11-11 301710-2 Praktijkleren groen onderwijs 2011 3.838 3.838 3.838 -   
Totaal Broeckland College 3.838 3.838 -   
St. Bonifatius College 02UE 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 4.654 4.654 4.654 -   
Totaal St. Bonifatius College 4.654 4.654 -   
Gregorius College 01KF 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 21.904 21.904 1.000 20.904 
Gregorius College 01KF 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2009-2011 2.909 -   -   -   
Gregorius College 01KF 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 4.727 2.151 2.151 -   
Gregorius College 01KF 23-09-08 BEK-08/91139 M Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging pilotprojecten 371.000 361.000 361.000 -   
Totaal Gregorius College maatschappelijke stage 385.055 364.151 20.904 
Eindtotaal 663.492 501.553 161.938 

Christelijk Gymnasium 16PA 03-11-11 395393-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 5.818 -   5.818 -   -   5.818 
Totaal Christelijk Gymnasium -   5.818 -   -   5.818 
Amadeus Lyceum 00RO 20-09-11 375850-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 33.124 -   33.124 13.801 13.801 19.323 
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 308996-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 45.000 45.000 45.000 45.000 -   
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 309182-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 10.000 -   6.368 6.368 6.368-
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 309289-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 10.000 -   -   -   -   
Amadeus Lyceum 00RO 20-12-10 309436-1 Uitvoering projectplan innovatieimpuls onderwijs 3.800 -   -   -   -   
Amadeus Lyceum 00RO 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels naar 130 Gerrit Rietveld) 38.000 38.000 24.588 19.047 19.047 5.542 
Totaal Amadeus Lyceum 38.000 102.712 84.216 84.216 18.497 
Gerrit Rietveld College 14OY 20-09-11 374673-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 8.181 8.181 3.409 3.409 4.772 
Gerrit Rietveld College 14OY 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers (deels van 120 Amadeus) -   -   13.412 9.500 9.500 3.912 
Gerrit Rietveld College 14OY 08-07-10 BEK-2010/51131M Zij-instromers 19.000 13.412 19.000 7.870 13.458 5.542 
Totaal Gerrit Rietveld College 13.412 40.593 20.779 26.367 14.226 
Oosterlicht College 17GM 20-01-11 327103-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 32.760 32.760 6.136 6.136 26.624 
Totaal Oosterlicht College -   32.760 6.136 6.136 26.624 
Niftarlake College 03OY 15-04-11 356989-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.799 12.799 5.333 5.333 7.466 
Totaal Niftarlake College -   12.799 5.333 5.333 7.466 
Globe College 18AN 20-09-11 374509-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 15.126 -   15.126 6.303 6.303 8.823 
Totaal Globe College -   15.126 6.303 6.303 8.823 
Kranenburgschool 01EK 21-11-11 393454-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2011 26.400 26.400 -   -   26.400 
Totaal Kranenburgschool -   26.400 -   -   26.400 
Broeckland College 23VD 20-09-11 374192-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 4.654 4.654 -   -   4.654 
Totaal Broeckland College -   4.654 -   -   4.654 
St. Bonifatius College 02UE 22-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2010-2011 9.017 5.260 9.017 2.545 6.302 2.715 
St. Bonifatius College 02UE 20-09-11 388146-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 9.017 -   9.017 3.757 3.757 5.260 
Totaal St. Bonifatius College 5.260 18.034 6.302 10.059 7.975 
Gregorius College 01KF 20-01-11 327078-1 Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2011 12.290 -   12.290 3.424 3.424 8.866 
Totaal Gregorius College -   12.290 3.424 3.424 8.866 
Willibrord Stichting 40094 19-12-08 OND/ODB-08/155366 Meesterdocent voor het stedelijk VMBO 1.343.680 366.915 1.343.680 190.015 398.575 

Doorstorting naar deelnemende niet-Willibrord-scholen -   -   -   
- Wellant College 69.480- -   -   
- Utrechtse School 53.100- -   -   
- Nuovo 432.315- -   -   
Saldo per 31-12-2011 -   -   -   390.210 

Totaal Willibrord Stichting 366.915 788.785 190.015 398.575 390.210 
Eindtotaal 423.587 1.059.970 322.507 540.412 519.558 
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3.8. Verantwoording doelsubsidies vervolg Saldo nog te
Bedrag van Saldo per Ontvangen t/m Lasten Totale kosten besteden ultimo

School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking  de toewijzing 01-01-2011 verslagjaar in verslagjaar per 31-12-2011 verslagjaar
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3.9 Gemeentelijke onderwijssubsidies
t/m 31-12-2010 t/m 31-12-2011

Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2009
(2.6.9) tbv exploitatie      tbv investeringen (2.3) (2.6.9)

Omschrijving Kenmerk en datum Totaalbedrag
toewijzing

Amadeus Lyceum - 00RO -  120
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 18.000 0 18.000 18.000 0 0
Combinatiefunctionaris 11.107346/9274 20-12-2011 25.000 0 12.500 10.417 0 2.083

43.000 0 30.500 28.417 0 2.083
Gerrit Rietveld College  -  14OY  -  130
School en sport en Veilige School 08.107175/5249 15-12-2008 94.469 94.469 86.627 7.842 - 7.842 0 0 0
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 76.957 0 76.957 26.705 0 50.252
Rietveld Media groep 09.103607/6884 17-11-2009 6.000 6.000 6.000 0 5.992 0 8
Overvecht Wereldwijk 10.084179/6925 20-10-2010 5.050 4.040 5.050 -1.010 1.010 0 0 0
Leefbaarheidsbudget 1026006581 27-01-2011 6.000 0 6.000 5.420 0 580

188.476 12.832 76.125 38.117 0 50.840

Oosterlicht College  -  17GM  -  140
Gemeente Vianen: De gezonde school 14-06-2011 430 0 430 430 0 0
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374/7260 22-03-2010 33.550 17.350 0 17.100 0 250

33.980 17.350 430 17.530 0 250

Globe College  -  18AN  -  160
Aanvalsplan VMBO 11.024243/8213 14-01-2011 190.000 0 190.000 189.429 0 571
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 65.947 0 65.947 65.947 0 0
Combinatiefunctionaris 10.108122/8505 16-12-2010 103.013 58.050 57.027 1.023 0 45.646 0 - 44.623
Schoolcontactfunctionaris/stagebegeleiding 2010-2012 10.055741/7649 19-07-2010 300.000 73.167 73.167 0 0 0 0 0

658.960 1.022 255.947 301.022 0 - 44.053

De Kranenburg - 01EK - 170
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 18.000 0 18.000 18.000 0 0

18.000 0 18.000 18.000 0 0

Broeckland College - 23VD - 180
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374/7260 22-03-2010 4.626 4.626 0 0 0 4.626

4.626 0 0 0 4.626

Willibrord Stichting
Utrechtse onderwijs agenda 2010 09.087640/7166 18-02-2010 65.438 38.172 27.266 0 27.266 0 0
Rekenmodel VO/BVE 11,057529 26-05-2011 20.825 0 20.825 20.825 0 0

86.263 27.266 20.825 48.091 0 0

1.033.305 63.096 401.827 451.176 0 13.747
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3.9 Gemeentelijke onderwijssubsidies
t/m 31-12-2010 t/m 31-12-2011

Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2009
(2.6.9) tbv exploitatie      tbv investeringen (2.3) (2.6.9)

Omschrijving Kenmerk en datum Totaalbedrag
toewijzing

Amadeus Lyceum - 00RO -  120
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 18.000 0 18.000 18.000 0 0
Combinatiefunctionaris 11.107346/9274 20-12-2011 25.000 0 12.500 10.417 0 2.083

43.000 0 30.500 28.417 0 2.083
Gerrit Rietveld College  -  14OY  -  130
School en sport en Veilige School 08.107175/5249 15-12-2008 94.469 94.469 86.627 7.842 - 7.842 0 0 0
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 76.957 0 76.957 26.705 0 50.252
Rietveld Media groep 09.103607/6884 17-11-2009 6.000 6.000 6.000 0 5.992 0 8
Overvecht Wereldwijk 10.084179/6925 20-10-2010 5.050 4.040 5.050 -1.010 1.010 0 0 0
Leefbaarheidsbudget 1026006581 27-01-2011 6.000 0 6.000 5.420 0 580

188.476 12.832 76.125 38.117 0 50.840

Oosterlicht College  -  17GM  -  140
Gemeente Vianen: De gezonde school 14-06-2011 430 0 430 430 0 0
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374/7260 22-03-2010 33.550 17.350 0 17.100 0 250

33.980 17.350 430 17.530 0 250

Globe College  -  18AN  -  160
Aanvalsplan VMBO 11.024243/8213 14-01-2011 190.000 0 190.000 189.429 0 571
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 65.947 0 65.947 65.947 0 0
Combinatiefunctionaris 10.108122/8505 16-12-2010 103.013 58.050 57.027 1.023 0 45.646 0 - 44.623
Schoolcontactfunctionaris/stagebegeleiding 2010-2012 10.055741/7649 19-07-2010 300.000 73.167 73.167 0 0 0 0 0

658.960 1.022 255.947 301.022 0 - 44.053

De Kranenburg - 01EK - 170
Brede school 2011 11.024243/8213 14-01-2011 18.000 0 18.000 18.000 0 0

18.000 0 18.000 18.000 0 0

Broeckland College - 23VD - 180
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374/7260 22-03-2010 4.626 4.626 0 0 0 4.626

4.626 0 0 0 4.626

Willibrord Stichting
Utrechtse onderwijs agenda 2010 09.087640/7166 18-02-2010 65.438 38.172 27.266 0 27.266 0 0
Rekenmodel VO/BVE 11,057529 26-05-2011 20.825 0 20.825 20.825 0 0

86.263 27.266 20.825 48.091 0 0

1.033.305 63.096 401.827 451.176 0 13.747
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4. Enkelvoudige jaarrekening

4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2011

1 Activa 31-12-2011 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 15.823.795 14.137.644

1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.018.014 8.796.718

1.2.6 Egalisatie - 5.322.202 - 5.426.625

1.2.7 Onderhandenwerk 117.641 1.801.754

19.637.248 19.309.491

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige Vorderingen 1.753 2.081

1.3.B Steunfonds CVO 5.788.038 5.476.130

5.789.791 5.478.212

Totaal vaste activa 25.427.040 24.787.702

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 2.660.860 1.770.231

1.5.2 OCW/LNV - 2.363 - 1.791

1.5.7 Overige vorderingen 496.165 488.364

1.5.8 Overlopende activa 690.681 1.315.618

3.845.343 3.572.422

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 0

1.6.2 Obligaties 3.904.725 3.717.199

3.904.725 3.717.199

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 26.171 17.344

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.459.249 3.493.718

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige - 839.464 154.947

645.956 3.666.009

Totaal vlottende activa 8.396.024 10.955.630

Totaal activa 33.823.064 35.743.332
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2 Passiva 31-12-2011 31-12-2010

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 10.113.360 11.764.493

2.1.1B Bestemmingsreserve Stfds. CVO 5.788.038 5.476.130

2.1.1B Bestemmingsreserve Flex. Bapo 1.199.212 1.712.939

17.100.609 18.953.562

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.348.174 1.158.205

2.3.3 Overige voorzieningen 1.241.016 1.164.779

2.589.189 2.322.983

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 905.287 882.208

905.287 882.208

2.5 Kortlopende schulden

2.5.A Kredietinstellingen 21.200 34.076

2.5.3 Crediteuren 3.030.858 2.244.210

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.872.068 2.891.651

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 902.272 901.893

2.5.9 Overige kortlopende schulden -  33.954 53.585

2.5.10 Overlopende passiva 6.435.535 7.459.163

13.227.978 13.584.578

Totaal passiva 33.823.064 35.743.332
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4.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Willibrord Stichting 
over 2011

2011 Begroot 2011 2010

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 75.644.030 73.774.484 74.820.870

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.073.398 1.779.807 2.162.250

3.4 Baten werk in opdracht van derden 40.537 0 17.443

3.5 Overige baten 7.655.300 5.901.370 7.777.695

Totaal baten 85.413.265 81.455.661 84.778.259

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 67.884.517 64.117.300 66.636.610

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.568.566 2.506.197 2.455.485

4.3 Huisvestingslasten 5.962.393 5.410.140 5.408.045

4.4 Overige lasten 11.388.551 9.391.651 10.742.003

4.5 Taakstelling 0 0 0

Totaal basten 87.804.026 81.425.288 85.242.143

Saldo baten en lasten - 2.390.761 30.373 - 463.884

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 244.949 180.500 204.958

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 17.644 - 36.000 69.434

5.5 Rentelasten 1.404 0 42

Saldo financiële baten en lasten 225.901 144.500 274.350

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 -152.022 100.000

Exploitatiesaldo - 2.164.860 22.851 - 89.534

7 Stichting Steunfonds Christelijk 

Voortgezet Onderwijs te Utrecht 311.908 144.000 173.024

Nettoresultaat - 1.852.953 166.851 83.489
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4.3 Consolidatiestaat per 31 december 2011

WBR STF. CVO Gecon- WBR STF. CVO Gecon-
solideerd solideerd

1 Activa 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 15.823.795 297.114 16.120.909 14.137.644 297.114 14.434.758

1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.018.014 0 9.018.014 8.796.718 0 8.796.718

1.2.6 Egalisatie - 5.322.202 0 - 5.322.202 - 5.426.625 0 - 5.426.625

1.2.7 Onderhandenwerk 117.641 0 117.641 1.801.754 0 1.801.754

19.637.248 297.114 19.934.362 19.309.491 297.114 19.606.605

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige vorderingen 1.753 0 1.753 2.081 0 2.081

1.3.B Steunfonds CVO 5.788.038 0 5.476.130 0 0

5.789.791 0 1.753 5.478.212 0 2.081

Totaal vaste activa 25.427.040 297.114 19.936.116 24.787.702 297.114 19.608.686

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 2.660.860 - 878.397 1.782.462 1.770.231 - 878.371 891.860

1.5.2 OCW/LNV - 2.363 0 - 2.363 - 1.791 0 - 1.791

1.5.7 Overige vorderingen 496.165 0 496.165 488.364 0 488.364

1.5.8 Overlopende activa 690.681 43.360 734.041 1.315.618 50.877 1.366.494

3.845.343 -835.037 3.010.306 3.572.422 -827.494 2.744.928

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 906.682 906.682 0 447.573 447.573

1.6.2 Obligaties 3.904.725 3.800.814 7.705.539 3.717.199 3.866.758 7.583.957

3.904.725 4.707.496 8.612.221 3.717.199 4.314.331 8.031.530

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 26.171 0 26.171 17.344 0 17.344

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.459.249 768.465 2.227.714 3.493.718 1.692.179 5.185.897

1.7.3 Deposito's 0 0 0 0 0 0

1.7.4 Overige - 839.464 850.000 10.536 154.947 0 154.947

645.956 1.618.465 2.264.421 3.666.009 1.692.179 5.358.188

Totaal vlottende activa 8.396.024 5.490.924 13.886.948 10.955.630 5.179.016 16.134.646

Totaal activa 33.823.064 5.788.038 33.823.064 35.743.332 5.476.130 35.743.332

Utrecht, 19 juni 2012
College van Bestuur:
Marja Blom
André de Jong

Utrecht 19 juni 2012
Raad van Toezicht
J.J.M. Helgers Voorzitter
M. Dijkstra Vice voorzitter plus lid auditcommissie
B.W.M. Heijs Lid auditcommissie
A. Geurtsen Lid auditcommissie
E. Kalthoff-Seferiadis Lid
S. Menéndez Lid
C.C.M. Vendrik Lid
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WBR STF. CVO Gecon- WBR STF. CVO Gecon-
solideerd solideerd

2 Passiva 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 10.113.360 5.788.270 15.901.630 11.764.493 5.476.362 17.240.855

2.1.1 Bestemmingsreserve Stfds. Willibrord 5.788.038 0 5.476.130 0 0

2.1.1 Bestemmingsreserve Flexbapo 1.199.212 1.199.212 1.712.939 1.712.939

17.100.609 5.788.270 17.100.841 18.953.562 5.476.362 18.953.794

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.348.174 0 1.348.174 1.158.205 0 1.158.205

2.3.3 Overige voorzieningen 1.241.016 0 1.241.016 1.164.779 0 1.164.779

2.589.189 0 2.589.189 2.322.983 0 2.322.983

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 905.287 0 905.287 882.208 0 882.208

905.287 0 905.287 882.208 0 882.208

2.5 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 21.200 0 21.200 34.076 0 34.076

2.5.3 Crediteuren 3.030.858 0 3.030.858 2.244.210 0 2.244.210

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.872.068 0 2.872.068 2.891.651 0 2.891.651

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 902.272 0 902.272 901.893 0 901.893

2.5.9 Overige kortlopende schulden - 33.954 - 232 - 34.186 53.585 - 232 53.353

2.5.10 Overlopende passiva 6.435.535 0 6.435.535 7.459.163 0 7.459.163

13.227.978 - 232 13.227.746 13.584.578 - 232 13.584.346

Totaal passiva 33.823.064 5.788.038 33.823.064 35.743.332 5.476.130 35.743.332

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 75.644.030 0 75.644.030 74.820.870 0 74.820.870

3.2 Overige overheidsbijdragen 2.073.398 0 2.073.398 2.162.250 0 2.162.250

3.4 Baten werk in opdracht van derden 40.537 0 40.537 17.443 0 17.443

3.5 Overige baten 7.655.300 0 7.655.300 7.777.695 0 7.777.695

Totaal baten 85.413.265 0 85.413.265 84.778.259 0 84.778.259

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 67.884.517 0 67.884.517 66.636.610 0 66.636.610

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.568.566 0 2.568.566 2.455.485 0 2.455.485

4.3 Huisvestingslasten 5.962.393 0 5.962.393 5.408.045 0 5.408.045

4.4 Overige lasten 11.388.551 27 11.388.578 10.742.003 37 10.742.040

Totaal lasten 87.804.026 27 87.804.053 85.242.143 37 85.242.180

Saldo baten en lasten - 2.390.761 - 27 - 2.390.788 - 463.884 - 37 - 463.921

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 244.949 340.587 585.536 204.958 285.176 490.134

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten - 17.644 - 28.652 - 46.297 69.434 - 12.115 57.319

5.5 Rentelasten 1.404 0 1.404 42 0 42

Saldo financiële baten en lasten 225.901 311.934 537.835 274.350 273.061 547.411

6.6 Onderlinge verrekeningen 0 0 0 100.000 - 100.000 0

Resultaat - 2.164.860 311.908 - 1.852.953 - 89.534 173.024 83.489
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5. Overige gegevens

5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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5.2 Statutaire verklaring inzake resultaatbestemming

Ingevolge de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend

met de reserve.

Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar van € 1.852.953 wordt onttrokken aan 

het eigen vermogen van de Stichting als volgt:

Onttrekking algemene reserve € - 2.164.860

Toevoeging private bestemmingsreserve € 311.907

Totaal toevoeging per saldo € 1.852.953

Er heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden ter grootte van de onttrekkingen 

van de Flex Bapo ad. € 513.727 Dit bedrag is ten laste gebracht van de publieke

bestemmingsreserve Flex Bapo en ten gunste van de algemene reserve.

5.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het

resultaat en het vermogen van de Stichting.

Colofon 
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Hoofdstuk ‘De kwaliteit van het onderwijs’: schoolleiders Willibrord.
Vormgeving en drukwerk: Studio Sanhaveld - Zeist
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