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1. Bestuursverslag
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1.1 Inleiding en samenvatting

Begin 2010 was de onderwijskwaliteit op het merendeel van de (afdelingen van de) scholen

voldoende of goed volgens de gegevens van kwaliteitsonderzoeken en de jaarlijkse

opbrengstenkaart van de Inspectie van het Onderwijs. Het Globe College had een aangepast

toezichtarrangement en daarnaast hadden zes van de 29 afdelingen van scholen een onvoldoende

in de jaarlijkse opbrengstenkaart van de Inspectie.

In het jaar 2010 hebben we 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 school-

ontwikkeling 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 resultaat-

gericht. In de praktijk zagen we op scholen in de gevarenzone vaak een stapeling van problematiek.

We hebben veel geleerd van de interventies die scholen met zwakke opbrengsten hebben gedaan

om hun kwaliteit te verbeteren. In de eerste plaats is opnieuw gebleken dat onderwijskundig

leiderschap van cruciaal belang is. Leiderschap dat zich niet beperkt tot het formuleren van een visie

op goed onderwijs, maar zich met name richt op het alledaags en consequent volgen van de

kwaliteit van de uitvoering. Op scholen waar dat gebeurde - we zagen dat met name op het Globe

College dat immers voor de opdracht stond om de kwaliteit van het onderwijs in korte tijd weer op

peil te brengen - werden op docentniveau analyses gemaakt van de resultaten van leerlingen.

Deze resultaten werden vervolgens gerelateerd aan het handelen van leraren in de klas. Met grote

regelmaat werden klassenbezoeken afgelegd, leraren kregen feedback op hun lessen en waar nodig

handvatten aangereikt om hun lespraktijk te verbeteren. Vervolgens moest worden gevolgd of dit

daadwerkelijk tot verbetering leidde.

Een aandachtspunt voor de toekomst is verdere verspreiding en borging van deze opbrengstgerichte

werkwijze in de scholen. Ons staat wel voor ogen dat leraren hierin de regie nemen want soms is

nog teveel sprake van een door de overheid en de bestuurslaag geëntameerde ‘jacht op resultaten’.

We willen bereiken dat leraren goed toegerust worden en intrinsiek gemotiveerd raken en blijven

om toetsgegevens te analyseren en als vertrekpunt te nemen - in combinatie met feedback uit

lesobservaties - voor het verbeteren van hun lespraktijk. Tot nu toe bleef veel informatie die we

kunnen halen uit analyse van toetsen, met name methode-onafhankelijke toetsen, onderbenut.

Soms vormen werkdruk, onbekendheid met de mogelijkheden van leerlingvolgsystemen en afkeer

van ‘administratieve last’ een hindernis om hiermee aan de slag te gaan. We hebben echter ook

de indruk dat aan de weerstand die we bij een deel van de leraren bespeuren, persoonlijke

fundamentele opvattingen ten grondslag liggen over de doelen van het onderwijs. Veel lelaren

ervaren spanning tussen de nadruk op meetbare output en de diep gevoelde opdracht een bijdrage

te leveren aan de brede ontwikkeling van jongeren. Zij vrezen bovendien dat een te grote nadruk op

toetsresultaten ten koste gaat van de ontwikkeling van duurzame kennis en inzicht en dat ‘teaching



to the test’ dominant wordt. Het overheidsbeleid waarin steeds meer nadruk komt te liggen op

output van scholen en de sancties die in het vooruitzicht worden gesteld als niet aan de normen

wordt voldaan, dragen bij aan het gevoel dat er een eenzijdige focus op meetbare doelen wordt

gelegd.

We zien echter ook op steeds meer van onze scholen inspirerende voorbeelden van leraren die met

behulp van data-feedback aan hun professionele ontwikkeling werken, zonder de minder meetbare

doelen die zij met hun onderwijs voor ogen hebben te verwaarlozen. We zien bij deze leraren een

ambachtelijke benadering van het verbeteren van lessen en toetsen, maar minstens zo belangrijk -

en in zekere zin voorwaardelijk - is hun bewustzijn om zichzelf als zeer bepalende factor te zien in

het schoolsucces van hun leerlingen. Dat klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar we komen nog

vaak tegen dat kenmerken van leerlingen - milieu, werkhouding, gedrag - worden aangevoerd als

verklaringsgrond voor slechte resultaten.

Dat laat overigens onverlet dat van leraren op scholen waar leerlingen problemen of achterstanden

van huis uit mee krijgen, veel extra inspanningen worden gevraagd om goede resultaten te behalen.

We hebben het afgelopen jaar gelukkig voorbeelden gezien waarbij die inspanningen werden

beloond en dat geeft hoop voor de toekomst.

We beschouwen het als een belangrijke uitdaging om in de komende jaren de ingezette positieve

ontwikkelingen verder uit te bouwen en de focus op wat zich in het klaslokaal afspeelt, vast te

houden en te vergroten. Randvoorwaarden om hieraan bij te dragen en onze leerlingen goed

onderwijs te kunnen bieden, zijn krachtig personeelsbeleid, goede huisvesting voor al onze scholen,

de financiën op orde en goed georganiseerde en efficiënte bedrijfsvoering. Op deze terreinen

hebben we in 2010 weer belangrijke stappen gezet. Zo hebben we de Arbozorg, in samenspraak

met een nieuwe Arbodienst, anders georganiseerd en hebben we nieuw verzuimbeleid ontwikkeld,

met veel aandacht voor verzuimpreventie. Daarnaast hebben we verder gewerkt aan de

gesprekscyclus en de ontwikkeling van bekwaamheidsdossiers; beide waren eind 2010 nog niet op

alle scholen orde. Doelen voor komend jaar zijn om de uitkomsten van de gesprekscyclus te

koppelen aan scholingsbeleid en opleidingsbeleid op Stichtingsniveau vorm te geven.

In financieel opzicht was 2010 een goed jaar. We hebben de begroting ruimschoots gehaald.

Daarnaast is het begrotingsbeleid gewijzigd. Na jaren met taakstellingen, was het uitgangspunt voor

de begroting 2011 dat de scholen een sluitende exploitatiebegroting moesten indienen.

Aandachtspunten op financieel gebied zijn de kapitalisatiefactor en de bufferliquiditeit. Op basis van

deze door de Commissie Don voorgestelde indicatoren om de financiële positie te bepalen, blijkt dat

de Willibrord Stichting eind 2010 onvoldoende middelen had voor vervangingsinvesteringen en het

opvangen van financiële tegenvallers. Uit de berekening op middellange termijn van het saldo

vlottende activa/kortlopende schulden blijkt echter dat we de eerstkomende jaren aan alle lopende

en kapitaalsverplichtingen kunnen voldoen. Hierbij gaan we er wel van uit dat de scholen de

ombuigingen zonder besparingsverliezen realiseren.

Op het terrein van huisvesting hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden in 2010. Zo hebben we
gewerkt aan de voorbereiding voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College en de Kranenburg,
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zijn we gestart met de uitbreiding van het Christelijk Gymnasium en het St. Bonifatiuscollege

(in eigen beheer) en hebben er op diverse scholen onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden.

Bij de uitbreiding van het Christelijk Gymnasium en het St. Bonifatiuscollege zijn de nodige zaken

misgegaan, waardoor beide projecten flink wat vertragingen hebben opgelopen. Eind 2010

beschikten acht van de tien scholen over adequate huisvesting en naar verwachting zullen alle

scholen begin 2014 over adequate huisvesting beschikken. Daarnaast willen we de komende jaren

een slag slaan op het terrein van duurzaam en energie-efficiënt bouwen.

Ten slotte is in 2010 ook een begin gemaakt met de uitvoering van het verbeterplan voor de

bedrijfsvoering van de Stichting. Zo zijn er voorbereidingen getroffen voor meer centrale inkoop

(samen met Stichting PCOU), zijn we gestart met e-facturering bij de financiële administratie en is

er een efficiëntere taakverdeling voor de afdeling personeels- en salarisadministratie gemaakt.

Dit alles zal moeten leiden tot een efficiënter bedrijfsvoeringsproces met minder fouten, minder

vertraging en minder mensen.

Al met al is 2010 voor de Willibrord Stichting een redelijk goed jaar geweest. Op het gebied van

onderwijs en kwaliteit hebben we veel acties ondernomen om de kwaliteit te verbeteren, met name

door het versterken van het opbrengstgerichte werken. De resultaten van deze acties zullen de

komende jaren zichtbaar worden. Verder hebben we nieuw verzuimbeleid ontwikkeld, hebben we

de begroting ruimschoots gehaald en zijn we, na een aarzelende start, goed op weg met de

uitvoering van het verbeterplan voor de bedrijfsvoering. Op het gebied van huisvesting hebben we,

ondanks de inspanningen, helaas niet alle doelstellingen behaald.

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

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

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

dankbaarheid.

Op deze plek willen wij alle 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 zij toezicht

heeft gehouden en voor haar wijze raad.

Marja Blom

André de Jong

15 juni 2011
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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 2010

voldoende of goed volgens de gegevens van kwaliteitsonderzoeken en de jaarlijkse

opbrengstenkaart van de Inspectie van het Onderwijs. Eén van de scholen - het Globe College - had

een aangepast toezichtarrangement en daarnaast hadden zes van de 29 afdelingen van scholen

een onvoldoende in de jaarlijkse opbrengstenkaart van de Inspectie.

In 2010 is verder gewerkt aan het realiseren van de doelstelling uit het strategische plan 2009 -

2012: kwalitatief goed onderwijs en goede onderwijsresultaten, waarbij het verder versterken van

het opbrengstgerichte werken centraal stond.

Andere punten die in 2010 centraal stonden op de scholen zijn de tevredenheid (van de ouders,

leerlingen en het personeel), samenwerking met relevante partners uit de omgeving en het

terugbrengen van het aantal voortijdige schoolverlaters volgens de afspraken uit het daarvoor in

2008 afgesloten convenant.

Opbrengsten 2010
Opbrengstenoordeel 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. Een afdeling wordt onvoldoende beoordeeld wanneer de resultaten voor twee of meer

indicatoren lager dan gemiddeld zijn. Zoals blijkt uit tabel 1, is het opbrengstenoordeel van de

Inspectie over de jaren 2008, 2009 en 2010 voor het merendeel van de scholen/afdelingen

voldoende.
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Tabel 1: Opbrengstenoordeel Inspectie van het Onderwijs over de resultaten 2008 - 2010

vmbo-b vmbo-k vmbo-tl havo vwo

Amadeus Lyceum voldoende onvoldoende

St. Gregorius College voldoende voldoende voldoende

St. Bonifatiuscollege voldoende voldoende

Niftarlake College voldoende voldoende onvoldoende

Gerrit Rietveld College voldoende voldoende voldoende

Christelijk Gymnasium voldoende

Oosterlicht College
Nieuwegein voldoende voldoende voldoende voldoende onvoldoende

Oosterlicht College Vianen voldoende onvoldoende onvoldoende

Globe College voldoende onvoldoende voldoende

Broeckland College voldoende voldoende onvoldoende



Examenresultaten: verschil tussen SE en CE
Onderstaande grafieken geven het verschil weer tussen het cijfer voor het centraal examen (CE)

en het cijfer voor het schoolexamen (SE) over de afgelopen drie jaar voor de Willibrord-scholen.

De Inspectie beoordeelt het verschil als volgt:

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

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

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

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

scholen en het landelijk gemiddelde.1

Grafiek 1: Verschil SE-CE vmbo-b Grafiek 2: Verschil SE-CE vmbo-k

Grafiek 3: Verschil SE-CE vmbo-tl Grafiek 4: Verschil SE-CE havo

Grafiek 5: Verschil SE-CE vwo
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1 Het ontbreken van een staaf in de grafiek betekent dat
er op de betreffende school in het betreffende jaar geen
verschil tussen het gemiddelde cijfer voor het school-
examen en het centraal examen was. Uitzondering op
deze regel is het Amadeus Lyceum. Voor deze school zijn
er voor havo 2010 en vwo 2009 en 2010 geen resultaten.
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Examenresultaten: gemiddeld cijfer CE
Onderstaande grafieken geven de gemiddelde cijfers voor het eindexamen (CE) over de afgelopen

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

alle Willibrord-scholen en het landelijk gemiddelde.

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

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

Grafiek 10: Cijfer CE vwo
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Examenresultaten: slaagpercentage
Onderstaande grafieken geven de slaagpercentages weer in de jaren 2008, 2009 en 2010 voor de

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

alle Willibrord-scholen.

Grafiek 11: Slaagpercentage vmbo-b Grafiek 12: Slaagpercentage vmbo-k

Grafiek 13: Slaagpercentage vmbo-tl Grafiek 14: Slaagpercentage havo

Grafiek 15: Slaagpercentage vwo



Kwaliteitsonderzoeken Inspectie
Op 21 april 2010 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 2010 op de scholen zijn uitgevoerd.

Tabel 2: Overzicht kwaliteitsonderzoeken 2010 Inspectie van het Onderwijs

naam van de school datum kwaliteitsonderzoek oordeel kwaliteit onderwijs

Amadeus Lyceum 07-09-2010 kwaliteitsonderzoek kwaliteit van het onderwijs op de
afdelingen vmbo-tl, havo en vwo:
voldoende

Kranenburg 11-11-2010 kwaliteitsonderzoek kwaliteit van het onderwijs
voldoende

St. Bonifatiuscollege 09-03-2010 onderzoek in het kader kwaliteit van het onderwijs
afdeling havo van het onderwijsverslag voldoende

Oosterlicht College 14-12-2010 voortgangsgesprek
Nieuwegein afdeling vwo kwaliteitsontwikkeling

Oosterlicht College 23-09-2010 kwaliteitsonderzoek kwaliteit van het onderwijs: zwak
Vianen afdeling vmbo-tl

Globe College 29-09-2010 onderzoek naar kwaliteit van het onderwijs op de
kwaliteitsverbetering afdeling vmbo-tl: voldoende,
(opbrengsten, alle afdeling vmbo-b: voldoende
normindicatoren en en de afdeling vmbo-k: zwak
kwaliteitszorg)

Kwaliteitszorg

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is, volgens de definitie van de Onderwijsraad, een kenmerk van een school

waarbij concrete doelstellingen worden geformuleerd en waarbij alle betrokken partijen er gericht

aan werken om de gestelde doelen te bereiken. De Inspectie van het Onderwijs ziet

opbrengstgericht werken als het doelgericht en systematisch werken aan maximale leerprestaties

voor alle leerlingen. Voor onze scholen betekent opbrengstgericht werken onder meer het

formuleren van concrete doelen, het analyseren van de behaalde resultaten en het nemen van

maatregelen om de resultaten (verder) te verbeteren. Om het opbrengstgerichte werken verder te

ontwikkelen hebben we in 2010 een format voor een jaarplan ontwikkeld, met daarin de

belangrijkste indicatoren op het gebied van onderwijs en kwaliteit, personeel, huisvesting en

financiën. Deze indicatoren sluiten aan bij de doelstellingen uit het strategische plan en de

afzonderlijke schoolplannen. De scholen beschrijven in het jaarplan hun ambities op de verschillende

gebieden en bespreken het plan met het bestuur. Aan het einde van het schooljaar vindt opnieuw

een gesprek plaats over de bereikte resultaten. Enkele scholen hebben naar aanleiding van minder

goede resultaten en/of een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie een verbeterplan geschreven. Over

de voortgang van dit verbeterplan vindt diverse keren per jaar een gesprek plaats tussen de

schoolleider en het bestuur. Het doel voor 2011 is om het jaarplan te integreren in de planning &
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controlcyclus. Dit houdt in dat jaarlijks tegelijk met de begroting ook de onderwijskundige

doelstellingen geformuleerd worden, waarover vervolgens een gesprek tussen de schoolleider en het

bestuur plaatsvindt.

Verbeteren kwaliteit van het onderwijs
De Willibrord-scholen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

• Categorie 1: Goed tot zeer goed presterende scholen.

• Categorie 2: Scholen die over het algemeen goed presteren, maar in 2010 op een aantal punten

minder goed hebben gepresteerd.

• Categorie 3: Scholen waar één of meer afdelingen onvoldoende zijn beoordeeld in de jaarlijkse

opbrengstenkaart van de Inspectie van het Onderwijs.

• Categorie 4: Scholen die extra aandacht nodig hebben.

Categorie 1
In categorie 1 vallen het Christelijk Gymnasium en het St. Bonifatiuscollege. Beide scholen hebben

constante en goede tot zeer goede resultaten. De scholen blijven veel tijd investeren in het

analyseren en bespreken van de resultaten om zo het niveau van de opbrengsten te handhaven

of te verbeteren.

Het Christelijk Gymnasium vergelijkt de resultaten ook met de resultaten van de 35 andere gymnasia

in Nederland om zo een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs op de school.
Het Christelijk Gymnasium scoort goed ten opzichte van andere gymnasia; de school heeft het hoogste

gemiddelde CE-cijfer, staat op plaats vier wat betreft percentage schoolverlaters en op plaats twee

wat betreft het doorstroompercentage.

Aandachtspunt voor het St. Bonifatiuscollege is het onderbouwrendement. Door intensieve

monitoring van de overgangscijfers en het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de leerlingen,

probeert de school de leerlingen op de goede plek te krijgen.

Categorie 2
In categorie 2 vallen het Gerrit Rietveld College en het St. Gregorius College. Beide scholen hebben

over het algemeen goede onderwijsresultaten behaald in de afgelopen jaren. In 2010 waren op deze

scholen echter enkele uitschieters naar beneden te zien.

Op het Gerrit Rietveld College vielen in 2010 met name de slaagpercentages tegen; op het vmbo-tl

slaagde 81,1% van de kandidaten, op het havo en vwo respectievelijk 77,8% en 73,2%. Met de

afdelingsleiders uit de bovenbouw is geanalyseerd wat de oorzaken van deze lage opbrengst waren.

Op basis daarvan zijn de volgende verbeteracties ingezet: het monitoren van de resultaten van het

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) door het schooljaar heen, het extra begeleiden van

zwakke leerlingen en het tegengaan van lesuitval.

Op het St. Gregorius College waren het slaagpercentage en de eindcijfers op de havo-afdeling lager

dan gebruikelijk. Daarom is in 2010 een traject ingezet van grondige monitoring, extra vakbegeleiding,

verplichte studie-inzet en een speciaal examentrainingsprogramma.
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Categorie 3
In deze categorie vallen het Broeckland College, het Globe College en het Niftarlake College.

Op het Broeckland College is de afdeling vmbo-tl onvoldoende beoordeeld door de Inspectie, op

het Globe College de afdeling vmbo-k en op het Niftarlake College de afdeling vwo.

De onvoldoende beoordeling voor de afdeling vmbo-tl van het Broeckland College is met name het

gevolg van minder goede resultaten in voorgaande jaren. In 2010 zijn de opbrengsten op deze

afdeling verbeterd, maar het verschil tussen de cijfers voor SE en CE blijft een aandachtspunt.

In 2010 bedroeg het verschil 0,6. Om de opbrengsten weer op orde te krijgen, zijn in leerjaar 1 en 2

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

rekenen en taal aan de orde komen. Daarnaast is in leerjaar vier extra examentraining in de periode

januari tot en met april, buiten de schooltijden om, aangeboden. Tijdens deze trainingen worden

leerlingen op vrijwillige basis begeleid door de eigen vakdocenten.

Na een intensief verbetertraject waren op het Globe College de eindresultaten van de leerlingen van

vmbo-b en vmbo-tl voldoende in 2010. Op de kaderberoepsgerichte leerweg moeten de CE-cijfers

en het verschil tussen de cijfers voor SE en CE nog verder verbeterd worden. In 2010 is er sterk

gestuurd op goede eindresultaten van leerlingen door een betere afstemming van het schoolexamen

op het centraal examen en door examentraining. Verder is gericht gewerkt aan taalbeleid.

Dit taalbeleid blijkt bijzonder effectief. In de onderbouw maakt 50% van de leerlingen een sterkere

groei door dan vergelijkbare leerlingen in het land. Dit is een veelbelovend cijfer voor de toekomst.

Verbeteringen blijven nodig, zoals het sturen op kwaliteit van de taaldocenten, extra remedial

teaching voor taalzwakke leerlingen en een leerweg ontwikkelen voor taalzwakke en kwetsbare

leerlingen. Ook het didactisch repertoire van docenten dient uitgebreid te worden. ‘De ideale

Globeles’, waarbij sprake is van contextrijk aanbieden van leerstof, activerende werkvormen en

taalsteun is daarbij een belangrijke voorwaarde.
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Na onverwacht tegenvallende eindresultaten in 2009 heeft het Niftarlake College een grondige

analyse gemaakt van mogelijke oorzaken hiervan. Vanuit deze basis is een verbeterplan voor de

examenresultaten ontwikkeld en geïmplementeerd. Kernpunten van dit verbeterplan waren het

terugdringen van het verschil tussen de cijfers voor SE en CE, het gemiddelde examencijfer verhogen

en de doorstroom binnen de leerlijn bevorderen. Als onderdeel van het verbeterplan is in 2010 een

kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, waarin ook de begeleiding van leerlingen met een extra

begeleidingsbehoefte is opgenomen. Binnen dit systeem wordt vier keer in een schooljaar aan de

hand van de door de leerlingen behaalde leerresultaten geëvalueerd of de gestelde onderwijs-

resultaten behaald zijn. Wanneer dit niet het geval is, worden er door docenten verbeteracties in

werking gesteld. Deze acties hebben geresulteerd in goede eindresultaten in 2010, die rond of zelfs

ruim boven het landelijk gemiddelde lagen. Aandachtspunt voor 2011 is het verschil tussen de cijfers

voor CE en SE op de afdelingen vmbo-tl en vwo.

Categorie 4
Scholen die in 2010 extra aandacht nodig hadden, zijn het Amadeus Lyceum en het Oosterlicht College.

Het Amadeus Lyceum heeft in 2010 een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

gehad en het eindoordeel was voldoende. De Inspectie was wel kritisch over het onderwijsaanbod in

de bovenbouw - met name wat betreft de afname van toetsen voor het PTA voor een aantal vakken

- en het efficiënt benutten van de onderwijstijd. Daarnaast heeft de havo-afdeling in het jaarlijkse

opbrengstenoordeel van de Inspectie een onvoldoende gekregen vanwege te lage cijfers voor het

centraal examen en een te groot verschil tussen de cijfers voor SE en CE. Ook op de andere

afdelingen vielen de CE-cijfers voor de meeste vakken tegen en was het verschil tussen de cijfers

voor SE en CE erg groot. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat er in de afgelopen

jaren nog slechts kleine groepen leerlingen eindexamen hebben gedaan. Naast de onderwijsresultaten

zijn het nieuwe onderwijsconcept en het feit dat het een sterk groeiende school is redenen om extra

aandacht aan deze school te besteden. Om de resultaten te verbeteren is er een verbeterplan

gemaakt. Onderdeel van dit plan is het waarborgen van de kwaliteit van de SE-toetsen.

Hiervoor is er uitwisseling geweest tussen een groep docenten van het Amadeus Lyceum en het

St. Bonifatiuscollege op het gebied van het PTA. Dit heeft voor een aantal vakken de kwaliteit zeker

verbeterd en extra inzichten gegeven hoe de opbrengstgegevens ingezet kunnen worden in de

analyse voor verbeteracties. Daarnaast is er een intensieve samenwerking gestart met de Werkplaats

(Bilthoven) en Unic (Utrecht) op het gebied van examenvoorbereiding. Andere speerpunten in het

verbeterplan zijn: extra ondersteuning voor docenten met weinig examenervaring, verbeteren

examentraining en aanscherpen van de doorstroomregeling door de slaag-/zakregeling vroegtijdig

toe te passen en daardoor risicoleerlingen eerder te signaleren.

Op het Oosterlicht College zijn de afdelingen vmbo-k en vmbo-tl in Vianen en de afdeling vwo in

Nieuwegein onvoldoende beoordeeld door de Inspectie. De verschillen tussen de cijfers voor SE en

CE waren voor bepaalde vakken zorgelijk en ook de gemiddelde CE-cijfers lagen onder het landelijk

gemiddelde. Daarnaast waren de slaagpercentages voor de havo (83%) en voor het vwo (84%)

teleurstellend. Voor de vestiging Vianen is een verbeterplan opgesteld dat voortvarend en effectief is

uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verbeteren van de kwaliteit van de toetsen en

het resultaatgerichter werken in de lessen. Uit een Inspectiebezoek bleek dat de kwaliteit van de



lessen op het vwo te wensen overliet, met name op het gebied van activerende didactiek en

doelgerichtheid en efficiënt gebruikmaken van de onderwijstijd. Ook hiervoor werd een verbeterplan

opgesteld dat direct werd uitgevoerd.

Opbrengsten 2010 praktijkonderwijs
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. 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 vrije

tijdsbesteding.

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.

De gesprekken en de doelen die daaruit voortkomen worden genoteerd in het IOP (individueel

ontwikkelplan). Dit IOP wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld in een gesprek met de leerling en

de ouders. In 2010 heeft de Kranenburg gewerkt aan een overzichtelijker format waarin het IOP

geschreven wordt. Daarnaast is de gesprekscyclus tussen mentoren en leerlingen geïntensiveerd, zijn
de doelstellingen van de leerlingen meer SMART geformuleerd en is voor elk leerling het uitstroomprofiel

benoemd. Dit heeft ertoe geleid dat de gesprekken systematischer en doelgerichter gevoerd worden

en dat de jongeren er zelf een grotere rol in hebben. Ook het contact met ouders is hierdoor

intensiever geworden.

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 hen 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. Daarnaast heeft 40% van de schoolverlaters een brancheopleiding met succes

afgesloten en daarmee een branchecertificaat gehaald. 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.

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

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

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

in de omgeving.

� Amadeus Lyceum
Naast het verbeteren van de onderwijskwaliteit waren het vormgeven van het cultuurcurriculum, het

ontwikkelen van het leerling-portfolio en het verbeteren van effectief leren op het domein

belangrijke doelstellingen voor het Amadeus Lyceum.

Onderwijsprojecten/onderwijsvernieuwingen
Het Amadeus Lyceum is een cultuurprofielschool waar leerlingen leren vanuit hun eigen
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verantwoordelijkheid. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: persoonlijke ontwikkeling,

zelfsturing, dialoog & respect en creativiteit. Bij het vormgeven van het cultuurprofiel zijn de vier

kernwaarden vertaald naar een cultuurcurriculum op de werkvloer. Dit is een breed curriculum

waarin culturele contexten de leerstof betekenis geven. Het traject heeft geresulteerd in een

hoofdstructuur waarmee de onderwijsarchitecten sturing kunnen geven aan het ontwikkelen van

leertaken en projecten.

In 2010 is een leidraad voor het mentoraat opgesteld, waarin staat dat iedere leerling een eigen

portfolio heeft. In dit portfolio worden de onderwijsresultaten, de vaardigheden en de persoonlijke

kwaliteiten van de leerling weergegeven. Het portfolio is eigendom van de leerling en de mentor

begeleidt de totstandkoming ervan. In de loop van elk leerjaar vinden minimaal twee portfolio-

gesprekken plaats, waarbij de leerling de voortgang presenteert aan ouders, mentor en eventueel

anderen.

Het Amadeus Lyceum is lid van het Platform Eigentijds Onderwijs (Pleion). In dit platform participeren

de scholen in Nederland die ‘eigentijds onderwijs’ vormgeven. Eén van de thema’s waarop gemeen-

schappelijk kennis ontwikkeld wordt is VBBV (volgen, begeleiden, beoordelen en verantwoorden).

In 2010 is de ‘Toolbox voor innovatieve scholen’ ontwikkeld. Het is een intensief traject met 40

betrokkenen uit 14 scholen geweest. De kernvraag: hoe kun je de leerling optimaal volgen,

begeleiden en beoordelen in zijn leerproces? In het schooljaar 2010-2011 worden de verschillende

sleutels uit de toolbox verder uitgewerkt. Deze bijeenkomsten hebben tot doel samen kennis te

delen en te ontwikkelen om effectief leren in het domein op de eigen school te verbeteren.

Tevredenheid
Er zijn in 2010 tevredenheidsonderzoeken gehouden onder ouders, leerlingen en personeel.

Over het algemeen zijn de ouders (7,2 gemiddeld) en leerlingen (7,1 gemiddeld) tevreden. Ze zijn

met name erg positief over de onderwijsaanpak, talentontwikkeling, de schoolcultuur en het

leefklimaat. Planning, lesaanbod en toetsen kregen een minder goede score. De verbeterpunten zijn

van gelijke strekking als de bevindingen in het Inspectierapport en zijn opgenomen in het jaarplan,

het teamplan en het nieuwe schoolplan.

Samenwerking
Het schoolgebouw van het Amadeus Lyceum staat, dankzij de Cultuurcampus, in directe verbinding

met een vestiging van de Bibliotheek Utrecht, het Utrechts Centrum voor de Kunsten, de Kunst-

uitleen en Abrona. Met deze organisaties werkt de school dan ook veel samen. Zo ondersteunt de

Kunstuitleen onderwijsprojecten met beeldende kunst en komen kunstenaars regelmatig op de

school. Leerlingen kunnen dan kennismaken met de werkzaamheden, de motivatie en de inspiratie

van de kunstenaars. Het Utrechts Centrum voor de Kunsten levert een inhoudelijke bijdrage aan

onderwijsprojecten in de school, in de vorm van korte cursussen en workshops die in het

onderwijsprogramma worden ingepast.

� Kranenburg
Het jaar 2010 stond in het teken van enkele grote thema’s zoals voorbereiding van de nieuwbouw,

ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs, bezuinigingen en een arbeidsmarkt die in
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beweging is. De Kranenburg heeft intensief gewerkt aan het herformuleren van de missie en visie,

waarbij er is gezocht naar datgene wat de school specifiek maakt. Het traject heeft geleid tot

vernieuwd onderwijskundig beleid, de inrichting van de nieuwbouw en de vernieuwde website.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten.
Twee jaar geleden is het concept ‘zelfstandig werken’ opgezet. Dit concept is van belang voor het

maatwerkprogramma per leerling. Het doel is om op termijn het zelfstandig werken te koppelen aan

een elektronische leeromgeving. Deze stap is in 2010 voorbereid, onder andere door in de

nieuwbouw de benodigde voorzieningen te treffen.

Tevredenheid
De Kranenburg voert regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen,

stagebedrijven, samenwerkingspartners en personeel. In 2010 zijn onder alle partijen onderzoeken

uitgevoerd. De tevredenheid is gemeten op een 4-puntsschaal, waarbij het cijfer 4 optimale

tevredenheid betekent. De gemiddelde scores zijn voor alle geledingen gelijk gebleven of iets

verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. De leerlingen geven de school gemiddeld 2,8 punten,

de ouders gemiddeld 3,2 punten, stagebedrijven gemiddeld 3,44 punten, samenwerkingspartners

gemiddeld 3,37 punten en het personeel gemiddeld 3,14 punten. Aandachtspunten die in de

onderzoeken naar voren kwamen, zijn de stimulerende omgeving (leerlingen), de veiligheid

(leerlingen), de begeleiding (leerlingen), het onderwijsaanbod (ouders), het imago van de school

(ouders), de stageopdrachten en evaluatie en informatie aan stagebedrijven (stagebedrijven).

Wij zullen deze aandachtspunten meenemen in het beleid voor 2011. De pluspunten liggen op het

vlak van de persoonlijke benadering (leerlingen), het imago van de school (samenwerkingspartners),

motivatie en flexibiliteit van de medewerkers (samenwerkingspartners), gericht zijn op

samenwerking (samenwerkingspartners), stimulerende omgeving (personeel), veiligheid(sbeleid)

(personeel) en handelingsplan (personeel).

Samenwerking
De Kranenburg is een netwerkschool: er vindt samenwerking plaats met onder andere stagebedrijven,

jobcoachorganisaties, UWV, Stade, MEE, andere scholen voor praktijkonderwijs en voorgezet

speciaal onderwijs en de gemeente. Door deze samenwerking krijgen de leerlingen de kans om zich

optimaal te ontwikkelen binnen een maatschappelijk relevante omgeving.

Bijzondere projecten
In het kader van het project ‘graag gedaan’ heeft de Kranenburg een meetingpoint in de buurt

opgericht. Leerlingen leveren diensten aan buurtbewoners, zoals het herinrichten van het plein bij

het Lodewijk Napoleonplantsoen, het opknappen van speeltoestellen, de plantenmarkt, een sport-

en spellendag voor de wijk, het filmverhalenproject, de officiële plaatsing van een ‘Rietveldbank’ in

het park en het opzetten van een website voor de wijk. Deze activiteiten zijn onderdeel van de

maatschappelijke stage en gelden als een stap in de stageleerlijn. In het meetingpoint vinden soms

wijkactiviteiten plaats, waarmee ‘graag gedaan’ een positieve bijdrage levert aan buurtcohesie.

De Kranenburg heeft als school voor praktijkonderwijs een taak in het leerlingen leren om goed met

hun vrije tijd om te gaan. Op vrijdagmiddag staat ‘hobby’ op het rooster. Om een gevarieerd
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programma aan te kunnen bieden op het gebied van sport en cultuur, worden onder andere

dansdocenten (street dance, Afrikaans) en een docent Kongfu ingezet. Daarnaast bezoeken

leerlingen musea en ontvangt de school toneelgezelschappen.

� St. Gregorius College
Het St. Gregorius College heeft op het gebied van onderwijs en kwaliteit in 2010 ingezet op

verbetering van de didactiek voor de vwo- en tto-klassen, het verder ontwikkelen van tweetalig

onderwijs en het uitbouwen van de cultuurlijn, onder meer door intensievere samenwerking met

verschillende partijen. Daarnaast stond het verbeteren van de communicatie en ICT centraal.

De website van de school is verder uitgebouwd en ouders hebben toegang gekregen tot het

schooladministratiesysteem.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
Sinds 2008 biedt een aparte vwo-klas vanaf brugklas 1 de mogelijkheid tot uitdaging en presteren

op hoog niveau. In 2010 is het onderwijsconcept voor het tweetalig onderwijs verder uitgewerkt en

op niveau gebracht.

De elektronische leeromgeving wordt steeds meer ingezet. In brugklas 1 worden middels het project
YIM (Young Information Manager) ICT-basisvaardigheden aangebracht, begeleid door StudentDocenten.

In 2010 is het reken- en taalbeleid verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Nieuwe leerlingen

worden onderzocht op taal- en rekenniveau, waarna tekorten worden bijgewerkt.

De Bibliotheek Utrecht speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een lees- en literatuurlijn.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor projecten in 2011, bedoeld om het leesplezier van leerlingen

te vergroten.

Tevredenheid
Eind 2010 en begin 2011 zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen, personeel en

ouders en deze leiden tot een kwaliteitsrapport dat in de eerste helft van 2011 af zal zijn.

Samenwerking
Het St. Gregorius College werkt samen met veel instanties op het gebied van cultuur, zoals de

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

en de toneelgroep DOX. Samen met de Stadsschouwburg en RASA werkt de school aan de invulling

en de ontwikkeling van de cultuurlijn. Met DOX organiseert de school projecten waarbij leerlingen

feedback geven op tryout-voorstellingen.

In het kader van het tweetalig onderwijs en de internationaliseringsactiviteiten 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

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

voor leerlingen met scholen in Berlijn en Leipzig.

Tot slot besteedt het St. Gregorius College veel aandacht aan de maatschappelijke stage; de school

participeert in het samenwerkingsverband Maatschap+ en werkt samen met de Vrijwilligerscentrale

Utrecht.
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Bijzonderheden
Het project ‘Ken je buurt’, dat in samenwerking met de Gemeente Utrecht en diverse instanties in de

buurt van de school wordt uitgevoerd, brengt leerlingen inzicht bij over de buurt waardoor zij

makkelijker door school- en buurtgenoten op hun verantwoordelijkheid aanspreekbaar zijn.

� St. Bonifatiuscollege
De centrale thema’s in 2010 waren ‘alle leerlingen bij de les’ en ’werkdruk’. Naar aanleiding van

discussies tijdens studiedagen en vergaderingen over deze thema’s is onder andere de jaaragenda

aangepast en is de school van vier naar drie perioden overgegaan. Dit resulteerde in één toetsweek

minder voor de onderbouwklassen en drie rapportvergaderingen per klas in plaats van vier.

Dit laatste is mede mogelijk doordat de leerlingen nu op ieder moment hun cijfers kunnen inzien

in Magister. Deze thema’s zullen ook in 2011 een belangrijke rol blijven spelen.

In 2010 zijn er belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de communicatie. De website is

aangepast, de elektronische leeromgeving wordt nu door alle vaksecties benut, aan de ouders is

duidelijk gecommuniceerd hoe zij de docenten kunnen bereiken en er is een pilot gestart om de

communicatie met de ouders van de brugklasleerlingen digitaal te laten verlopen. Omdat deze pilot

goed is bevallen, zal de digitale communicatie de komende jaren verder worden uitgebreid. Verder is

het veiligheidsbeleid in 2010 op orde gebracht; het veiligheidsplan is aangepast en uitgebreid met

verschillende reeds bestaande protocollen.

Onderwijsprojecten/onderwijsvernieuwingen
Het thema ‘alle leerlingen bij de les’ is in het najaar van 2010 leidend geworden voor alle

onderwijsontwikkelingen op de school. De schoolleiding heeft randvoorwaarden benoemd om

leerlingen bij de les te houden. Dit zal in 2011 tot concrete acties leiden. Tegelijkertijd zijn docenten,

soms samen met leerlingen, op verschillende manieren aan het onderzoeken hoe de lessen vanuit

de bestaande praktijk geoptimaliseerd kunnen worden. Intervisie speelt daarbij een grote rol.

Tevredenheid
In 2010 zijn er geen tevredenheidsonderzoeken gehouden. Dit zal in het voorjaar van 2011

gebeuren. Er is tussentijds veel contact met de ouders en op de ouderavonden staat de rector in de

hal, onder andere om kritische geluiden op te vangen. Veel ouders geven aan blij te zijn met de

school, vooral vanwege die korte lijnen en de plezierige en creatieve sfeer die er heerst.

Samenwerking
Het St. Bonifatiuscollege werkt nauw samen met het St. Gregorius College op het gebied van ICT.

Daarnaast is op de school een zogenaamd veiligheidsoverleg gestart waarin, naast het St. Bonifatius-

college en het Utrechts Stedelijk Gymnasium, verschillende organisaties uit de wijk Oost participeren.

Ook de wijkagent heeft een groot aandeel in dit overleg. Het doel van dit overleg is om de veiligheid

en de rust in en rond de scholen te vergroten. Aanleiding voor dit overleg was het pauzegedrag van

leerlingen rond de school en de buurtwinkels.

Bijzondere projecten
Op 12 november organiseerde het St. Bonifatiuscollege in het kader van het eindexamen havo en
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vwo een conferentie voor het vak geschiedenis. Tijdens deze conferentie werd het thema ‘religie &

identiteit’ uitgewerkt voor vier tijdvakken, waarbij er aandacht werd besteed aan de oriëntatiekennis

in het schoolexamen. De conferentie werd bezocht door ongeveer 100 historici en andere

belangstellenden.

Het St. Bonifatiuscollege is een UNESCO-school. In dit kader is er een projectdag met als thema

‘duurzaamheid’ georganiseerd voor alle vwo-2-klassen. Op deze dag is intensief samengewerkt met

de Gemeente en de buurt om leerlingen bewust te maken van de manier waarop zij omgaan met

afval zowel in de omgeving van de school als daarbuiten.

� Niftarlake College
De belangrijkste doelstellingen van het Niftarlake College voor 2010 waren het weer op peil brengen

van de examenresultaten, de verdere uitbouw van het kwaliteitszorgsysteem en het verkrijgen van

de status als aspirant-Technasiumschool.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
Op 26 november is het Technasiumnetwerk ‘Rivierenland’ van start gegaan waarin het Niftarlake

College participeert. De zes leden van dit netwerk en het bestuur van de Stichting Technasium

hebben in een convenant vastgelegd dat zij gaan samenwerken in het creëren van een Technasium

op elk van de zes scholen. Met het creëren van het Technasium op de atheneumafdeling beoogt het

Niftarlake College een grotere belangstelling van de leerlingen voor techniek te bewerkstelligen.

Daarnaast is de verwachting dat leerlingen een onderzoeksattitude ontwikkelen en vaardigheden

verwerven die hen tijdens een toekomstige (academische) studie en hun latere beroepsveld van pas

zullen komen.

Tevredenheid
Tevredenheidsonderzoeken van eind 2010 laten zien dat de ouders (7,0) en de leerlingen (6.6) over

het algemeen tevreden zijn. Zowel ouders als leerlingen roemen het pedagogisch klimaat op het

Niftarlake College en de (extra) begeleiding die geboden wordt en waarderen de sfeer op school.

Zaken die voor verbetering vatbaar zijn, liggen op het gebied van variatie in werkvormen tijdens de

lessen en op een aantal organisatorische gebieden. Van de medewerkers gaf 94% in een

tevredenheidsonderzoek van eind november 2009 aan graag op het Niftarlake College te werken.

Als eindcijfer gaven de medewerkers het Niftarlake gemiddeld een 7,1

Samenwerking in de omgeving
In 2010 werd de samenwerking tussen het Niftarlake College en het ROC-ASA (vestiging Maarssen)

verder uitgebouwd. Er werden verschillende programma’s ontwikkeld en uitgevoerd om de

doorstroom van leerlingen van het mavo naar het mbo te vergemakkelijken.

De banden met de wijk waarin de school is gesitueerd werden aangehaald, onder meer door te

participeren in acties om de wijk schoon te krijgen en te houden.

Bijzonderheden
In het schooljaar 2010-2011 was het Niftarlake College een zogenaamde ‘Going Global-school’.

Gesteund vanuit Stichting Edukans werd via tal van acties geld ingezameld ten behoeve van

19W 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 2 010



ontwikkelingsdoelen en leerden de leerlingen het leven van leeftijdgenoten in het ontwikkelingsland

Peru kennen.

Meer dan 400 leerlingen, ongeveer een derde van de totale leerlingpopulatie, nam deel aan ‘Mission

Olympic’. Dit is een sportprogramma waarin in tal van sporten leerlingen van scholen in Nederland

zich met elkaar meten. Tijdens de finaledag in Amsterdam was de school met twee gevulde bussen

aan finalisten sterk vertegenwoordigd.

� Gerrit Rietveld College
De doelen en plannen van het Gerrit Rietveld College voor het jaar 2010 hadden betrekking op

verbetering van de managementstructuur, versterking van de domeinteams, huisvesting en de Brede

School Academie Overvecht.

Managementstructuur
Door de vele wisselingen in de schoolleiding was het belangrijk om duidelijk aan te geven wie in de

nieuwe samenstelling waarvoor verantwoordelijk was. In verband met het vertrek van één van de

directieleden werd besloten verder te gaan met een tweehoofdige directie. Daarnaast is de school

georganiseerd in afdelingen die deels samenvallen met domeinen. Besloten werd om naast de

afdelingsleider een voorzitter per domein aan te stellen die werkt onder verantwoordelijkheid van

de afdelingsleider. De afdelingsleiders vormen samen met de schoolleiding het management team.

Deze managementstructuur is in 2010 doorgevoerd met als resultaat dat er meer duidelijkheid

ontstond over ieders verantwoordelijkheid en beleidsterrein. Door nieuwe mutaties binnen de

directie werd deze lijn in september 2010 alweer doorbroken, want er werd gekozen voor een

driehoofdige directie. De onderwijsportefeuille kreeg meer prioriteit. Daarnaast werd nog steeds

gezocht naar een goede afstemming tussen domeinen en secties.

Onderwijsvernieuwingen/onderwijsprojecten
Tijdens de studiedagen met de directie en het management team werd duidelijk dat de ontwikkeling

van het domeinonderwijs en de daarbij ondersteunende domeinstructuur, die twee jaar eerder was

ingevoerd, een extra impuls nodig had. Daarom zijn er in het najaar 2010 verschillende

scholingsbijeenkomsten voor docenten geweest waarin gewerkt is aan activerende didactiek in

relatie tot het domeinonderwijs.

In verband met de tegenvallende examenresultaten van 2009-2010 is een aanpak voor rendements-

verbetering ingezet. De monitoring van leerlingen en resultaten per leerjaar is versterkt en er is in de

onderbouw een start gemaakt met meer handelingsgericht werken.

Met succes is in 2010 het Technasium voortgezet. In mei werd het Technasium beoordeeld door de

landelijke Stichting Technasium. Daarbinnen zijn de kwaliteitscriteria scherp vastgelegd. Ook nu weer

was het oordeel positief. De school kan dus ook de volgende jaren het predicaat Technasium

behouden. In 2010 is de eerste lichting Technasiumleerlingen in het examenjaar terecht gekomen.

Zij moeten in 2011 dus hun meesterproef afleggen.

In 2010 is het Gerrit Rietveld College een samenwerking aangegaan met de Brede School Academie

Overvecht. Een selectie van talentvolle leerlingen uit groep 6-7-8 volgt inmiddels al extra onderwijs in
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taalvaardigheid en kennis van de wereld op een aparte locatie. Het Gerrit Rietveld College is ook

gestart met een eigen groep talentvolle leerlingen die via deze verlengde schooltijd activiteit meer

kans hebben op doorstroom naar havo en vwo. De al geselecteerde leerlingen uit het basisonderwijs

kunnen jaarlijks instromen in het extra programma van de Brede School Academie op het Gerrit

Rietveld College. Om dit mogelijk te maken heeft de school geïnvesteerd in een extra klaslokaal en

medewerkers.

Tevredenheid
In 2010 zijn geen tevredenheidsonderzoeken gehouden. In het najaar van 2011 zal een aantal

tevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd bij leerlingen, ouders en medewerkers.

Samenwerking
Het Gerrit Rietveld College heeft in 2010 intensief samengewerkt met de Gemeente Utrecht en

woningbouwcorporatie Mitros in het kader van de nieuwbouw van de school. Daarnaast heeft de

school enkele aanpassingen gedaan om de pauzeruimtes te verplaatsen. Dit heeft tot positieve

reacties en minder klachten uit de buurt geleid. Tijdens het maandelijkse overleg met politie,

winkeliers en vertegenwoordigers van buurtverenigingen werd aangegeven dat men tevreden is

over de samenwerking met de school.

Bijzonderheden
In 2010 zijn de lopende onderwijsprojecten voortgezet. Succesvol is het project ‘Grenzen verkennen,

grenzen verleggen’ dat als katalysator wordt gebruikt voor het versterken van het onderwijs in relatie

tot de wereld. Een hoogtepunt was de Gerrit Rietveld dag waarbij leerlingen door middel van

workshops kennis konden maken met allerlei facetten uit de samenleving en vooral met elkaar.

Vanuit het project ‘Durven-Delen-Doen’ heeft onderzoek in de school plaatsgevonden om de leerling

meer centraal te stellen in het mavo-onderwijs en een impuls te geven aan het verbeteren van LOB-

activiteiten.

� Christelijk Gymnasium
Op het Christelijk Gymnasium stond 2010 in het teken van de verhuizing en het afscheid van het

geliefde gebouw aan de Diaconessenstraat. Verder is in 2010 een zorgadviesteam op de school

ingesteld om de zorgstructuur te professionaliseren en heeft de school het veiligheidsbeleid verder

op orde gekregen.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
Het Christelijk Gymnasium heeft voor alle eerste klassen elke week een cultuurdag, een programma

waarin de vakken Nederlands, drama en tekenen projectmatig samenwerken. Dat betekent concreet

dat de leerlingen uit de eerste klas één dag per week werken aan een thema. Bijvoorbeeld reclame:

bij Nederlands maken ze reclame-uitingen, bij tekenen doen ze dat in beelden en bij drama met de

productie van een reclamefilmpje.

Een aantal docenten van het Christelijk Gymnasium heeft samen met filmtheater ’t Hoogt een film-

educatieprogramma vorm gegeven waaraan leerlingen vanaf klas 4 deel kunnen nemen.

Het programma, ‘Cinetik’ geheten, brengt leerlingen in aanraking met de filmwereld in al zijn
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facetten. Uniek is dat ook het leren kennen van de filmgeschiedenis en het interpreteren en

recenseren van films een ruime plaats gekregen heeft. Het project heeft daarom ook de

filmeducatieprijs gewonnen.

Tevredenheid
In 2010 is onder de docenten een tevredenheidsonderzoek gehouden. Men is over het algemeen

trots op wat de school bereikt heeft, met name op gebied van leerlingen, resultaten en imago.

96% van de medewerkers zou anderen aanraden ook op het Christelijk Gymnasium te gaan

werken. De focus op - en het plezier in - leerlingen zijn een grote gemene deler. Aandacht is

gewenst voor collegialiteit en samenwerking, alsmede leiderschap en teambuilding; met name het

eerste aspect scoort het laagst en zou wel in hoge mate bijdragen aan werkplezier.

De leerlingen gaven de school gemiddeld een 7,4. Het tevredenheidsonderzoek voor ouders is

gepland voor de eerste helft van 2011.

Samenwerking
Het Christelijk Gymnasium werkt samen met alle andere gymnasia in de Stichting het Zelfstandige

Gymnasium. Onderwerpen van samenwerking zijn het kwaliteitsbeleid (onderlinge benchmark van

36 gymnasia wat betreft onderwijskundige en bedrijfsmatige opbrengsten), gezamenlijk beleid

maken in de discussie rond de klassieke talen (onder andere formuleren van een gouden standaard

voor gymnasia), leerstofontwikkeling (streven naar het ontwikkelen van op de digitale snelweg

beschikbare leerstof specifiek voor gymnasiasten) en gezamenlijke projecten waaronder Frans toneel.

Daarnaast is het Christelijk Gymnasium partner in het Junior College Utrecht. Het Junior College

Utrecht is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit

Utrecht en 26 scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Midden-Nederland. Het doel van het

Junior College Utrecht is het verbeteren van de aansluiting tussen vwo en universiteit in de bèta-

vakken. Leerlingen uit 5- en 6-vwo volgen een uitdagend programma in de bètavakken.

Zij gaan hiervoor twee dagen per week naar de Universiteit.

Bijzonderheden
In het kader van de maatschappelijke stage worden leerlingen van het Christelijk Gymnasium ingezet

bij de Parkschool (een basisschool in de buurt), onder andere voor hulp bij lezen, voorbereiding op

de CITO-toets en hulp bij projecten. Daarnaast neemt de school deel aan het project ‘School in de

wereld’.

� Oosterlicht College
Op het Oosterlicht College stond de verandering van de organisatiestructuur in 2010 centraal.

Belangrijkste reden hiervoor was het (terug)leggen van verantwoordelijkheden daar waar ze

professioneel gezien thuishoren met in het verlengde daarvan de bedoeling het hele schoolbedrijf in

al zijn facetten effectief en efficiënt te organiseren, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de

onderwijskwaliteit. In de praktijk betekent dit dat de gekozen opdeling van de school in

onderwijssectoren vmbo (Nieuwegein), havo/vwo (Nieuwegein) en de locatie Vianen (onderbouw

havo/vwo en vmbo) met ieder zijn eigen directie met ingang van de cursus 2011-2012 komt te

vervallen (op school ‘ontschotten’ genoemd). Er werden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe
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structuur van een schoolleiding, bestaande uit een rector, twee directeuren en tien afdelingsleiders.

Aan de hand van functiedifferentiatie in het kader van de functiemix kregen docenten per afdeling

bijzondere verantwoordelijkheden op het gebied van leerlingzorg, -begeleiding en onderwijs-

ontwikkeling. Verder werd gewerkt aan de herinrichting van de schooladministratie in een front-office

en een back-office. Door het uitsparen van directieformatie en het efficiënter organiseren van de

administratieve dienst kwam er extra OP-formatie beschikbaar.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
Schoolbreed is verder ingezet op de rol van ICT in het primaire proces. Hiervoor moest eerst een

inhaalslag worden gemaakt op het gebied van het voorzieningenniveau en de aanwezige

infrastructuur. De intensivering van de investeringen in ICT hebben hier een belangrijke bijdrage aan

geleverd. Daarmee werd breed gebruik van digitale schoolborden en een electronische leeromgeving

mogelijk en ook verder in de praktijk gebracht.

Op het gebied van de maatschappelijke stage wist het Oosterlicht College de voortrekkersfunctie

in het regionale samenwerkingsverband goed te gebruiken en verder uit te bouwen. Het Pestproject

wist zelfs landelijke belangstelling te trekken, waarmee uiteindelijk de tweede prijs voor projecten

in het kader van de maatschappelijke stage werd gewonnen.

Op het gebied van cultuureducatie maakte met name de vestiging Nieuwegein de laatste grote

stappen voorwaarts, die in december hebben geleid tot de officiële certificering tot cultuur-

profielschool. Op beide vestigingen werden verder diverse culturele avonden georganiseerd in het

kader van de creatieve daadkracht. Dit heeft tot fraaie producties op de planken geleid.

Mede onder invloed van landelijke ontwikkelingen werd effectief werk gemaakt van taal- en

rekenbeleid. Hiertoe zijn twee schoolbrede werkgroepen in het leven geroepen, die beide met

beleidsplannen zijn gekomen die vervolgens in de praktijk zijn gebracht. Belangrijkste meerwaarde

van de gekozen aanpak zat in de schoolbrede, vakoverstijgende aanpak.

Om de leerlingparticipatie en het veilige schoolklimaat verder te versterken is op beide vestigingen

gestart met Peer Mediation. Groepen leerlingen zijn extern getraind als mediators en worden

succesvol ingezet bij conflicten tussen leerlingen in de onderbouw.

Tevredenheid
Er zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder ouders, leerlingen en medewerkers.

Ouders en leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden met een waardering van 7,1 respectievelijk

6,8. Met name de begeleiding en het pedagogisch klimaat scoren relatief hoog. De toetsen, het

lesrooster en het lesaanbod laten ruimte voor verbetering zien. De grootste tevredenheid onder
medewerkers valt waar te nemen bij het pedagogisch-didactisch klimaat, leiderschap en management

en de bedrijfsvoering. Aandachtspunten hier zijn de huisvesting en de leer- en hulpmiddelen.

Voor alle verbeterpunten geldt, dat deze een plek hebben gekregen in de activiteitenplannen.

Samenwerking
Belangrijk onderdeel van de regionale samenwerking was dit jaar het sluiten van een Regionaal Plan

Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor de periode 2011-2016. Het betrof hier de samenwerking
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tussen de scholen voor voortgezet onderwijs in Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Houten.

Belangrijkste punten uit dit RPO waren het maken van afspraken over instroomvolumes havo/vwo en

totaalvolumes per vestiging en het mogelijk maken van havo-bovenbouwonderwijs in IJsselstein.

Verder zijn er afspraken gemaakt om verkenningen uit te voeren voor de langere termijn met

betrekking tot het aanbod van het havo-/vwo-onderwijs in de regio, alsook de spreiding in soorten

vmbo-onderwijs.

De vestiging Nieuwegein continueerde voor wat betreft het vwo de samenwerking met de Faculteit

Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht in de vorm van het Junior College Utrecht.

Schoolbreed werd op het vmbo de samenwerking met het ROC ASA gecontinueerd.

� Globe College
Het Globe College heeft zich in 2010 sterk verbeterd. Door een uitgebreid verbeterplan op het

gebied van organisatie, kwaliteitszorg, teamvorming en planmatig werken is de onderwijskwaliteit

op de school in september door de Inspectie over het algemeen voldoende beoordeeld. Wel zijn de

opbrengsten op de afdeling vmbo-k nog onvoldoende. Mogelijke oorzaak hiervan is dat leerlingen

vanuit de tweede klas te positief gedetermineerd worden naar het kaderniveau. Het feit dat de

school zich in korte tijd verbeterde van zeer zwak naar voldoende is een zeer bijzondere prestatie.

Een belangrijk onderdeel van het verbeterplan is het sturen op kwalitatief goede docenten.

Docenten worden gecoacht en in verbetertrajecten geplaatst. Niet functionerende docenten of

docenten die zich niet houden aan de uitvoering van de gezamenlijk visie, worden geholpen om een

andere weg in te slaan. Dat betekent dat middels voortgangsgesprekken, coachingstrajecten en

outplacementgesprekken het vinden van ander werk wordt gestimuleerd. Door het werken in

teamverband rondom groepen leerlingen, wordt er een slagvaardige organisatie gecreëerd, die de

handen ineenslaat en waar de organisatielijnen kort zijn. Zichtbare resultaten zijn de rust en

uitstraling van de leerlingen in lessen, de afname van uitstroom van leerlingen, heldere en duidelijke

regels in de school en sterk verbeterde eindresultaten. Leerlingen geven via een tevredenheids-

onderzoek aan dat ze veel meer structuur krijgen en dat ze dat prettig vinden. Er worden weinig

leerlingen uit lessen gestuurd. De hoeveelheid voortijdige schoolverlaters is sterk gereduceerd en

deze trend zet zich sterk door.

Onderwijsvernieuwing/onderwijsprojecten
Het Globe College richt zich op samenwerking met het ROC ASA. Door in één pand teams

van het Globe College en het ROC ASA te laten samenwerken moet de kloof tussen het vmbo en

de vervolgscholen kleiner worden. In het zorg & welzijnteam, het techniekteam en bij handel &

administratie is men nu bezig om inhoud te geven aan afstemming, warme overdracht en mogelijke

versnellingen. De resultaten zijn dat de leerlingen techniek aangeven dat ze mbo-werkstukken al op

het vmbo maken, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

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

MeesterDocentschap.
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Tevredenheid
Leerlingen geven de school gemiddeld een 7. De ouderenquêtes worden in 2011 uitgevoerd.

Opvallend is dat ouders aangeven dat er grote verschillen zijn tussen de mentoren. Ze voelen zich

vaak ook niet begrepen door de school. Taal speelt hierin een grote rol. Er worden schoolcontact-

personen ingezet om de communicatie tussen ouders en mentoren te verbeteren en het begrip voor

het cultuuraspect te bevorderen.

Samenwerking
De school werkt samen met het ROC ASA en verschillende bedrijven en verenigingen in het pand

‘Nieuw Welgelegen’. Het aanbod van cultuur en sport aan de leerlingen wordt hierdoor steeds

groter. Door de dans- en sportopleiding wordt er ook gewerkt aan een bredere kijk op de

samenleving. Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd met buurtbewoners (onder

andere in verzorgingshuizen) en worden bejaarde buurtbewoners door leerlingen meegereden in

een vierdaagse.

Bijzonderheden
Er is een samenwerking ontstaan met de Stichting Yo Opera. Op een ontwapenende manier

vertellen leerlingen hun verhaal over hun beeld van de toekomst met ambities, die een ieder raken.

Verder wordt er in Globelessen een breed aanbod aan cultuur en sport gegeven, door samenwerking

met Dox, Critical Mass, UCEE Station.

Het Globe College neemt ook deel aan het Going-Global-project van Edukans; een leerling van de

school is naar Kenia geweest om samen met leerlingen van andere scholen (vooral havo/vwo-

leerlingen) kennis te maken met het leven in de sloppenwijken, leeftijdgenoten tegen te komen en

te helpen om het onderwijs te verbeteren.

In 2009 zijn we gestart met het project Utrechtse MeesterDocent (UMD). In dit project werken de drie school-
besturen en de Hogeschool Utrecht samen. Doel van het project is om de kwaliteit van het Utrechtse beroeps-
gerichte 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. Vanuit de Willibrord Stichting
doet het Globe College mee aan het project. Sinds de start van het project in 2009 hebben we het volgende
bereikt:

• We hebben een normatief kader ontwikkeld voor rekenen, taal en burgerschap, zodat docenten en trainers
bij het begin van het project duidelijkheid hebben over de competenties waaraan bij het assessment moet
worden voldaan.

• Het UMD-traject draag bij aan de versterking van de Utrechtse lerarenopleidingen door herziening van
het curriculum van de tweedegraadsopleidingen en de ontwikkeling van een stedelijke minor povo (over-
gang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs). De herziening van het curriculum is in gang gezet
en zal naar verwachting in september 2012 zijn afgerond.

• Er hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden in het kader van uitbreiding van kennis, zoals lezingen
en workshops.

• Elke deelnemende school heeft voor het schooljaar 2010-2011 een integraal scholingsplan opgesteld, waar
de activiteiten voor UMD onderdeel van uitmaken.

• De kwaliteit van het onderwijs op de scholen is verbeterd. Bij de start van het traject waren twee scholen
zeer zwak beoordeeld door de Inspectie, hadden twee scholen een basisarrangement en twee scholen een
aangepast arrangement. Inmiddels zijn er geen zeer zwakke scholen meer; wel is er nog een drietal zwakke
afdelingen.



� Broeckland College
Op het Broeckland College stond in 2010 de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid centraal.

Onderwijsprojecten/onderwijsvernieuwingen
Het Broeckland College organiseert specifieke projecten in het kader van buitenschools leren, waar

het leren op de praktijkvloer centraal staat. De sector techniek en de sector groen organiseren de

PTC+ praktijkschooldagen in Barneveld en Ede. De sector zorg en welzijn organiseert het Florence

Nightingale-project en de zorgprojectdagen.

Daarnaast organiseert het Broeckland College voor de alle leerlingen van leerjaar 3 de Kunst- en

Cultuurdagen; zang, dans en drama worden in een wisselend en enerverend programma in en buiten

het schoolgebouw in groepen verzorgd en uitgevoerd. Bovenbouwleerlingen ‘doen’ daarnaast de

CultuurVerkenningsdag, ‘Waterwerken’, een serie verkenningen van kunstwerken aan de oevers van

het Amsterdam-Rijnkanaal. De biologieleerlingen hebben hun ‘Naardermeer-excursie’; een stille

natuur-verkentocht door dit eerste eigendom van de Vereniging van Natuurmonumenten, dat reeds

in 1906 werd aangekocht.

Tevredenheid
In 2010 zijn er op het Broeckland College tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de ouders,

de leerlingen en het personeel. De leerlingen geven de school gemiddeld een 7,5, de ouders een

6,8 en het personeel een 7,1. Aandachtspunten zijn de huisvesting en de leerlingenzorg. Positieve

punten zijn de toetsen, de begeleiding en het pedagogisch klimaat.

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 Bureau Jeugdzorg werkt het Broeckland College intensief samen.

De leerlingen van het Broeckland College maken de schoolomgeving regelmatig schoon van

zwerfvuil. Er is in 2010 vier keer vergaderd met de Schooladviesraad. Deze raad is samengesteld

uit vertegenwoordigers uit de zorgsector, de bestuurlijke sector, de sector sociale voorzieningen,

ondernemers en kerkelijke/maatschappelijke sector. Gespreksonderwerpen tijdens deze

bijeenkomsten zijn school, maatschappij en burgerschap.

Voortijdig Schoolverlaten
In 2010 is veel aandacht besteed aan het voortijdig schoolverlaten (vsv). Het Ministerie van OCW

heeft in 2007 in alle 39 RMC-regio’s convenanten afgesloten met contactgemeenten en onderwijs-

instellingen in het voortgezet onderwijs, met als doel om in de periode 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. Tabel 1 laat zien wat we tot en met schooljaar 2009-

2010 bereikt hebben op het gebied van vsv. Op basis van deze cijfers blijkt dat we op

Stichtingsniveau op schema liggen, maar dat nog niet alle scholen op de goede weg zijn.

Aandachtspunt is dat er een aantal scholen is met weinig vsv-ers in het referentiejaar (Niftarlake

College en Christelijk Gymnasium). Voor deze scholen zal het moeilijk worden het geringe aantal
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met 40% terug te dringen. Ook het Amadeus Lyceum had weinig vsv-ers in het referentiejaar en

tegelijkertijd is deze school afgelopen jaren fors gegroeid, wat het extra lastig maakt om de 40%

reductie te halen.

Tabel 3: Overzicht aantal vsv-ers
Aantal Aantal Aantal
vsv-ers nieuwe Gerealiseerd nieuwe Gerealiseerd

2005/2006 vsv-ers percentage vsv-ers percentage
(referentiejaar) 2008/2009 2008/2009 2009/2010 2009/2010

Amadeus Lyceum 10 9 - 10% 8 - 20%

St. Gregorius College 13 14 + 8% 8 - 38%

St. Bonifatiuscollege 11 11 0% 11 0%

Niftarlake College 5 8 + 60% 13 + 160%

Gerrit Rietveld College 19 15 - 21% 11 - 42%

Christelijk Gymnasium 4 3 - 25% 2 - 33%

Oosterlicht College 44 22 - 50% 26 - 41%

Globe College 72 46 - 36% 28* - 61%

Broeckland College 21 15 - 29% 8 - 62%

Totaal 199 143 - 28% 120 - 40%

* Van deze 28 leerlingen zitten er 24 leerlingen gewoon op school, maar worden vanwege REC4 aangeduid als
voortijdige schoolverlater, terwijl ze dit in wezen niet zijn. Ook leerlingen die pas later aan een ROC-traject zijn
begonnen worden nog als vsv-er gezien.

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 vervolgtrajecten) zijn opgegaan in de Utrechtse School. Ook de

overige taken van het Samenwerkingsverband worden vanuit de Utrechtse School uitgevoerd.

Doelstellingen voor 2010 waren het in beeld krijgen van resultaten en de methodiek/werkwijze en

de schakelfunctie met het reguliere onderwijs.

Samenwerking en stedelijke ontwikkelingen
We werken mee aan de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA), waarin schoolbesturen, 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 activiteitengebieden; dit zijn onder meer talentontwikkeling,

taalbeleid, burgerschap en sociale integratie, de overgang van primair naar voortgezet onderwijs en

de overgang van vmbo- naar mbo-onderwijs. Voor ieder van de activiteitengebieden is er een

stedelijke werkgroep. We nemen aan het merendeel van de werkgroepen deel.

Vensters voor Verantwoording
In 2010 zijn alle scholen gestart met het project Vensters voor Verantwoording. Dit is een project
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waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één

systeem. Deze informatie is afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het

Onderwijs en van de scholen zelf. Verticale verantwoording (onder andere bestuur en Inspectie) en

horizontale verantwoording (onder andere ouders, basisscholen, Gemeente) worden middels dit

project met elkaar verbonden. Daarnaast biedt Vensters voor Verantwoording de mogelijkheid

schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). Het is de bedoeling dat in 2011 de

scholen hun gegevens in hun schoolvenster beschikbaar hebben.

Conclusie
Op het merendeel van de (afdelingen van de) scholen was de onderwijskwaliteit begin 2010

voldoende of goed volgens de gegevens van kwaliteitsonderzoeken en de jaarlijkse opbrengsten-
kaart van de Inspectie van het Onderwijs. Het Globe College had een aangepast toezichtarrangement

en daarnaast hadden zes van de 29 afdelingen van scholen een onvoldoende in de jaarlijkse

opbrengstenkaart van de Inspectie.

In 2010 is weer hard gewerkt aan de verbetering van onderwijs. De scholen zijn onderverdeeld in

vier categorieën:

• Categorie 1: Goed tot zeer goed presterende scholen.

• Categorie 2: Scholen die over het algemeen goed presteren, maar in 2010 op een aantal punten

minder goed hebben gepresteerd.

• Categorie 3: Scholen waar één of meerdere afdelingen onvoldoende is/zijn beoordeeld in de jaar-

lijkse opbrengstenkaart van de Inspectie van het Onderwijs.

• Categorie 4: Scholen die extra aandacht nodig hebben.

Identiteit
Het vormgeven van identiteit op de scholen blijkt een dynamisch proces. In de hectische context van een school
vraagt de bezinning op identiteit daarom om ruimte en tijd. Vieringen, themabijeenkomsten en acties voor
goede doelen kunnen identeitsbepalende activiteiten worden voor een school, wanneer deze met zorg wor-
den voorbereid en inhoudelijk aansluiten bij de realiteit van leerlingen en personeel.

Een belangrijk onderdeel van het Stichtingsbrede identiteitsbeleid in de afgelopen jaren, waren de bijeen-
komsten van de identiteitsraden van de verschillende scholen van de Willibrord Stichting. Deze bijeenkomsten
werden geleid door de coördinator identiteit en vonden een aantal keer per jaar plaats, steeds op een andere
school. De gastschool bereidde een korte presentatie voor over alle activiteiten die op die school plaatsvinden
in het kader van de identiteit, waarna er ruimte was voor uitwisseling en wederzijdse inspiratie. In veel geval-
len waren ook de schoolleiders en docenten godsdienst/levensbeschouwing aanwezig bij de bijeenkomsten.
Inmiddels zijn alle scholen bezocht en wordt er voor de komende jaren aan een nieuwe vormgeving van
identiteitsbeleid gewerkt.

In februari vond de jaarlijkse identiteitsconferentie plaats. Er waren ongeveer tachtig deelnemers, waaronder
leerlingen, docenten, schoolleiders, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Doelstelling van de
conferentie was uitwisseling en verdieping rond het thema identiteit op scholen. Erik Borgman, hoogleraar
theologie aan de Universiteit van Tilburg, leidde de middag in met een betoog over het claimen van identiteit.
De scholen moeten zelf komen tot een ontwikkeling van hun identiteit vanuit de realiteit van hun eigen school,
waarbij de kernwaarden van de levensbeschouwelijke traditie van de school van groot belang zijn. De con-
clusie van de bijeenkomst was dat de scholen weer de ambitie moeten hebben hun leerlingen ook levens-
beschouwelijk te vormen. In hun schoolcarrière moeten leerlingen de mogelijkheid krijgen om te ontdekken
wat hun rol in de samenleving is en wat hen drijft.
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Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, hebben er diverse onderwijsprojecten en

onderwijskundige vernieuwingen plaatsgevonden op de scholen en zijn belangrijke stappen gezet in

de richting van opbrengstgericht werken, met name op scholen waar de resultaten achterbleven.

Zo hebben de scholen in categorie 4 en een aantal scholen in categorie 3, een verbeterplan

geschreven, waarin het verbeteren van en sturen op resultaten centraal stond . Over de voortgang

van dit verbeterplan heeft meerdere keren een gesprek tussen de schoolleider en het bestuur

plaatsgevonden. De resultaten van deze inspanningen zullen bij de examens in 2011 duidelijk

worden.

Daarnaast is er in 2010 een format voor een jaarplan ontwikkeld, met daarin de belangrijkste

indicatoren op het gebied van onderwijs en kwaliteit, personeel, huisvesting en financiën.

Deze indicatoren sluiten aan bij de doelstellingen uit het strategische plan en de afzonderlijke

schoolplannen. Doel is dat de scholen aan het begin van het schooljaar hun ambities op de

verschillende gebieden in het jaarplan beschrijven en dat plan vervolgens bespreken met het bestuur.

Aan het einde van het schooljaar vindt dan opnieuw een gesprek plaats over de bereikte resultaten.

De scholen zijn eind 2010 gestart met het beschrijven van de doelstellingen in het jaarplan.

Doel voor 2011 is om het jaarplan te integreren in de planning & controlcyclus. Dit houdt in dat

jaarlijks, tegelijk met de begroting, ook de onderwijskundige doelstellingen geformuleerd worden,

waarover een gesprek tussen de schoolleider en het bestuur zal plaatsvinden.

Voor een duurzame ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is het belangrijk dat opbrengstgericht

werken wordt gedragen door alle lagen in de organisatie en niet wordt gezien als een topdown door

de bestuurslaag geëntameerde ‘jacht op resultaten’. De verantwoordelijkheid voor de resultaten ligt

primair bij de leraar. Het is dan ook ons ideaal dat al onze leraren toegerust en intrinsiek

gemotiveerd zijn om toetsgegevens te verzamelen en te analyseren en deze als vertrekpunt nemen

voor het verbeteren van hun lespraktijk.

Andere aandachtspunten voor 2010 waren het bevorderen van de samenwerking in de omgeving en

het bevorderen of handhaven van de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Om een

beeld te krijgen van de mate van tevredenheid, hebben de meeste scholen in 2010 weer enquêtes

gehouden. Uitkomsten uit deze enquêtes zijn vervolgens meegenomen in de beleidsplannen.

Tot slot is in 2010 veel aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal voortijdig

schoolverlaters. De conclusie aan het eind van het jaar is, dat we op schema liggen op Stichtings-

niveau, maar dat er nog wel drie scholen zijn die zich in de gevarenzone bevinden.

We streven ernaar dat alle scholen in het schooljaar 2010-2011 (laatste schooljaar van het

Convenant), minimaal de reductie van 40% halen.



1.3 Het personeelsbeleid

Inleiding
Goed personeelsbeleid is van groot belang om op onderwijskundig gebied goed te kunnen

presteren. Vakbekwame, opbrengstgerichte en gemotiveerde schoolleiders en docenten kunnen

het verschil maken. De grootste verbeterpunten op het gebied van personeelsbeleid zijn het

verzuim(beleid) en de kwaliteit van het personeel. Een belangrijke doelstelling voor 2010 was dan

ook de ontwikkeling van nieuw verzuimbeleid, met als onderdeel daarvan een andere arbodienst.

Doelstellingen om de kwaliteit van het personeel te verbeteren, waren het op orde krijgen van de

bekwaamheidsdossiers (ook in het kader van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO)), een

sluitende gesprekscyclus op alle scholen en in het verlengde daarvan meer aandacht voor het

opleiden van het personeel.

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

bevolkingsgroei in de stad Utrecht. Dit zal bij ongewijzigd beleid tot knelpunten gaan leiden en

vragen om ouderenbeleid en strategische personeelsplanning. Om ons daarop voor te kunnen

bereiden, zijn we in 2010 gestart met het ontwikkelen van een rekenmodel voor de ontwikkeling

van de leerlingenaantallen in de Provincie Utrecht.

Naast bovengenoemde aandachtspunten waren de verdere ontwikkeling van mobiliteitsbeleid (binnen

de Stichting) en het behalen van de doelstellingen van de functiemix belangrijke doelstellingen.

Verzuimbeleid
Een goede dagelijkse beschikbaarheid van alle medewerkers is van cruciaal belang voor goed

onderwijs. Hoewel het gemiddelde verzuimpercentage voor de hele Stichting de afgelopen vier jaar

steeds rond of net boven het landelijk gemiddelde lag, bestond er bij veel schoolleiders

ontevredenheid over de aanpak van het ziekteverzuim. Daarnaast is bekend dat door goed

verzuimbeleid het ziekteverzuim 1 à 1,5% lager uit kan komen.

Tabel 4: verzuimcijfers 2007 - 2010

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% n.n.b.

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

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

De doelstellingen van het nieuwe beleid zijn:

• verlaging van het verzuimpercentage;

• verlaging van de kosten voor verzuim;

• leidinggevenden laten beschikken over stuurinformatie;

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

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

medewerking en instemming van de schoolleiders en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

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

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

opleiden van het personeel.

De Wet BIO (2006) verplicht scholen om randvoorwaarden te scheppen die er toe leiden dat hun

medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en daardoor bekwaam zijn en bekwaam blijven.

In een Algemene Maatregel van Bestuur is het basispakket van bekwaamheden vastgelegd waaraan

iedere beroepsbeoefenaar in het onderwijs dient te voldoen. Daarnaast moet elke docent een

bekwaamheidsdossier bijhouden. Verslaglegging ten behoeve van de bekwaamheidsdossiers is op

vier van de tien scholen voor 100% gerealiseerd. Op de andere scholen is dat percentage lager met

als laagste score 50%. We streven ernaar om in 2011 op alle scholen de bekwaamheidsdossiers

volledig op orde te hebben.

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

sluitende gesprekscyclus. Nieuwe schoolleiders hebben vooral kennismakingsgesprekken gevoerd en

nog geen aandacht besteed aan de gesprekscyclus. Zeven van de tien schoolleiders hebben in 2010

met hun volledige personeelsbestand functioneringsgesprekken en/of gesprekken over het

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) gevoerd. Het beoordelingsgesprek werd vooral ingezet bij de

beoordeling van tijdelijke personeelsleden en in het kader van LD-bevorderingen voortkomend uit de

functiemix. Op één school werd in 2010 beoordeeld op eerder gemaakte werkafspraken, op vier

scholen is met alle leden van het management team een 360-gradenfeedback gehouden en op één

school wordt een 360-gradenfeedback voor alle medewerkers meegenomen in het functionerings-

gesprek. Op de scholen waar de gesprekscyclus bijna of geheel op orde is, merken ze dat het voeren

van functioneringsgesprekken en POP-gesprekken het personeel motiveert. Voor oudere collega’s is

het zelfs een eyeopener omdat ze vaak al jaren geen gesprekken over hun functioneren hebben

gehad. De competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) worden als een handige

leidraad ervaren in de gesprekken.

In maart 2010 is door de afdeling Personeel & Organisatie van het bestuursbureau voor alle

leidinggevenden van de Willibrord-scholen een scholingsdag georganiseerd met als thema

‘Beoordelen van leraren loont de moeite’. In totaal namen 50 leidinggevenden deel aan deze dag.

Het programma bood inzicht in de aspecten van beoordelen en daarnaast konden de leiding-

gevenden ook oefenen in het voeren van een beoordelingsgesprek.

Scholing heeft in 2010 voornamelijk op schoolniveau plaatsgevonden. Elke school heeft in haar

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

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

overleg met leidinggevenden.

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 2 010



Tabel 5: Uitgaven (na)scholing 2010 (bedragen in €€)

Scholen Werkelijk 2010 Begroting 2010

Amadeus Lyceum 117.904 70.000

Kranenburg 23.653 20.000

St. Gregorius College 71.089 50.000

St. Bonifatiuscollege 46.736 60.000

Niftarlake College 59.175 60.000

Gerrit Rietveld College 32.655 15.000

Christelijk Gymnasium 37.637 20.000

Oosterlicht College 135.493 134.000

Globe College 219.714 170.000

Broeckland College 29.143 12.000

Liefland College 153 0

Totaal scholen 773.353 611.000

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 de

Gemeente Utrecht. Voorbeelden zijn ‘Krachtig Meesterschap’ (behouden en professionaliseren van

de leerkrachten) op het Niftarlake College en het St. Bonifatiuscollege, ‘Bang voor boos’

(pedagogische rol van de OOP-er) op het Globe College en ‘Coachen met het oortje’ (ondersteunen

van beginnende leraren of leraren in opleiding) op het Oosterlicht College. Daarnaast zijn in het

kader van dit project educatieve masteropleidingen voor tweedegraads docenten gefaciliteerd op

het Globe College en het Gerrit Rietveld College. Verder zijn er op alle scholen van de Willibrord

Stichting opleiders in de school gefaciliteerd om nader vorm te geven aan stagetrajecten. In het

kader hiervan is er een werkgroep ‘opleiders in de school’ gestart, die op Stichtingsniveau beleid

ontwikkelt rond stages en nieuw personeel. Deze werkgroep zal ook in 2011 blijven bestaan. 

Tot slot zijn we in 2009 gestart met het project Utrechtse MeesterDocent (UMD), dat vanuit het

Ministerie van OCW wordt gesubsidieerd. 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. Vanuit de Willibrord Stichting doet

het Globe College mee aan het project, evenals de Utrechtse School.

Tabel 6: Ontvangsten 2010 UK II en UMD (bedragen in €€)

Scholen UK II UMD

Amadeus Lyceum 18.720

St. Bonifatiuscollege 8.715

Niftarlake College 900

Gerrit Rietveld College 5.370

Oosterlicht College 6.970

Globe College 73.158 78.390

Willibrord Stichting algemeen 6.314

Totaal scholen 120.146 78.390 
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Mobiliteit 
In 2008 is het mobiliteitscentrum opgezet. Doel van dit centrum is het coördineren van alle activiteiten

rondom de (o)verplaatsing van medewerkers. In 2010 is veel aandacht besteed aan de criteria waar

mobiliteitskandidaten aan moeten voldoen, zoals goed functioneren en gezond zijn. Daarnaast heeft

het mobiliteitscentrum geprobeerd de activiteiten zoveel mogelijk te synchroniseren met de planning

& controlcyclus. 

Reorganisatie
Het samengaan van het Liefland College en het Globe College vroeg veel aandacht in 2010. 

In eerste instantie moest voor 17 fte, met name onderwijsondersteunend personeel (OOP), een

nieuwe werkplek gevonden worden. Na wat interne verschuivingen in de formatie bleek er voor 

3,2 fte alsnog een plek te zijn op het Globe College. Voor 5,2 fte was de regeling voor vervroegd

uittreden (FPU) een optie; 4,6 fte is op grond van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uit

dienst gegaan of gaat binnenkort uit dienst en 1,5 fte heeft zelf ontslag genomen. Daarmee is 

het volume van boventalligheid gedaald onder de grens van 2 fte en is een sociaal plan niet

noodzakelijk. Met de laatste twee medewerkers (2 fte) worden nog gesprekken gevoerd om een

individueel traject naar ander werk vorm te geven.

Boventalligheid op eigen school
Na vaststelling van de formatieplannen van de Willibrord-scholen, bleek de boventalligheid eind april

6,4 fte te bedragen. Vier medewerkers hebben inmiddels een andere plek gevonden; twee binnen

de Willibrord Stichting, één binnen Stichting PCOU en één op de Utrechtse School. Met de overige

medewerkers worden nog gesprekken gevoerd. 

Vaststellingsovereenkomsten
In 2010 zijn met 17 medewerkers afspraken gemaakt om het dienstverband via een vaststellings -

overeenkomst, al dan niet via de kantonrechter, te beëindigen. Zij zijn uitgestroomd naar de WW. 

De reden hiervan is veelal ongeschiktheid voor de functie.

Vrijwillige mobiliteit
Minder tevreden zijn we over de resultaten van de vrijwillige mobiliteit. Er hebben zich geen nieuwe

kandidaten aangemeld in 2010. De kandidaten die zich al eerder meldden, hebben ook nog geen

overstap gemaakt.

In- versus uitstroom
In de tabel 7 is te zien dat er totaal een lichte groei in aantal medewerkers is opgetreden in 2010. 

De verwachting voor de komende jaren is dat deze groei doorzet aangezien de stad Utrecht in de

prognoses nog zal groeien. We richten ons dan ook op het werven van nieuw personeel. Samen met

de andere besturen in de regio wordt gekeken naar mogelijkheden om gezamenlijk te werven en het

werkgelegenheidsbeleid verder gestalte te geven door mobiliteitsbeleid uit te breiden naar de regio.

Ook worden nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met de Universiteit en Hogescholen verkend.
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Tabel 7: Instroom en uitstroom medewerkers in 2010 per functie categorie

Functie categorie Aantal Aantal Saldo
medewerkers in medewerkers uit instroom - uitstroom

Directie 3 6 - 3

Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) 38 42 - 4

Onderwijzend Personeel (OP) 135 126 9

Stagiair 22 16 6

Eindtotaal 198 190 8

Functiemix 
In 2010 zijn we verder gegaan met de invoering van de functiemix. De functiemix is onderdeel van

het Actieplan Leerkracht uit 2008. Hoofddoel van dit actieplan is om het onderwijs te verbeteren

door vergroting van de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep. De functiemix is de verdeling van

docenten over de verschillende salarisschalen. Scholen krijgen extra geld van het Ministerie van

OCW om leraren promotie te kunnen geven naar hogere docentfuncties, met bijbehorende

beloning. Op deze manier wordt de functiemix versterkt. In het kader van de functiemix moet elke

school gefaseerd een voorgeschreven percentage bevorderingen van docenten realiseren. Daarvoor

is het van groot belang dat de gegeven bij de nulmeting correct waren. Dit was in eerste instantie

niet het geval. Bij het inlezen van de cijfers door Centrale Financiën Instelling (CFI) is gebruik

gemaakt van de gegevens ingevoerd in Edukaat. Dit salarissysteem is echter nooit ingericht om

dergelijke gegevens te leveren. Overleg met CFI heeft geleid tot correcte gegevens die nu als reële

nulmeting dienen. 

In 2010 hebben alle scholen zich gehouden aan het verplichte percentage bevorderingen, wat

betekent dat we op schema liggen met de invoering van de functiemix. Aangezien op alle scholen

met een havo/vwo-bovenbouw het LD-percentage gestegen is, is het entreerecht niet in werking

getreden.

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. 

Ontwikkelingen personeel

Ouderenbeleid
In 2004 is de mogelijkheid om gebruik te maken van FPU (en te stoppen met werken op de leeftijd

van 62 jaar en 3 maanden) afgeschaft voor mensen die na 1950 geboren zijn. In 2010 hebben 

37 medewerkers gebruik gemaakt van FPU; dit is bijna de helft van het aantal medewerkers in die

leeftijdscategorie. Daarnaast tonen pensioenoverzichten aan dat doorwerken tot de leeftijd van 

65 jaar financieel aantrekkelijk is. Dit heeft ook tot effect dat medewerkers in het onderwijs langer

doorwerken dan voorheen. In tabel 8 is te zien dat het aantal medewerkers van 61 jaar en ouder
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(geboren voor 1950) nu circa 8% van het totale personeelsbestand vormt. Naar verwachting is dit

percentage over vijf jaar ruim verdubbeld. Bovenstaande betekent dat er de komende jaren extra

aandacht en beleid nodig is voor ouderen in het onderwijs. De komende vijf jaar zullen circa 

75 medewerkers de leeftijd van 65 jaar bereiken.

Tabel 8: Leeftijdsopbouw personeel Willibrord 

Directie OOP OP Stage Totaal medewerkers

<25 11 39 15 65

26-35 3 39 230 4 276

36-45 18 61 174 2 255

46-50 18 55 90 1 164

51-55 31 64 124 219

56-60 18 51 161 230

61 7 22 29

62 4 14 21 39

63 1 7 10 18

64 7 6 13

65 2 2

>66 1 3 4

Totaal 93 317 882 22 1314

Strategische personeelsplanning
De vergrijzing in combinatie met de doorgaande bevolkingsgroei (in bepaalde regio’s) vraagt om

strategische personeelsplanning. Om beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen op het gebied van

personeel en vraag naar scholing werken we - samen met het regionaal platform, andere school -

besturen in Utrecht, de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en het Studiecentrum voor Bedrijf

en Overheid - al enige tijd aan een model voor de ontwikkeling van de leerlingen aantallen in de

Provincie Utrecht. Met dit model kunnen we berekenen welke behoefte aan onderwijs er de komende

tijd zal ontstaan en hoe hoog de uitstroom aan docenten zal zijn. Op basis van de uitkomsten van

het rekenmodel kunnen we ons strategisch personeelsbeleid de komende jaren vormgeven2.

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

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

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

mobiliteitsbeleid en het behalen van de doelstellingen van de functiemix. 

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

schappelijke medezeggenschapsraad, een beleidsmedewerker en het hoofd Personeel & Organisatie),

nieuw verzuimbeleid voor zowel de Stichting PCOU als voor de Willibrord Stichting ontwikkeld.
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2 Het model onderscheidt een aantal subregio’s in de Provincie Utrecht en benadert daarmee de voedingsgebieden van de
scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van veronderstellingen over de demografische mobiliteit en het belangstel-
lingspercentage, berekent het model de leerlingenstromen per schoolsoort. Gecombineerd met de maximale capaciteit per 
VO-school per schoolsoort worden ook de knelpunten in huisvesting berekend.



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

in 2010 en is ondertussen per 1 maart 2011 gestart. Voornemen voor 2011 is om het nieuwe

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

realiseren.

We zijn er in 2010 helaas niet in geslaagd om voor de gehele Stichting te voldoen aan de Wet BIO.

Op vier scholen zijn de bekwaamheidsdossiers volledig op orde; op de andere scholen heeft minimaal

de helft van het personeel een bekwaamheidsdossier. Ook de gesprekscyclus is nog niet op alle

scholen op orde. Zeven van de tien schoolleiders hebben in 2010 met het volledige personeels -

bestand een functionerings- en/of POP-gesprek gevoerd. Daarnaast heeft in 2010 een training

beoordelings gesprekken voor alle leidinggevenden van de Willibrord-scholen plaatsgevonden. 

We streven ernaar in 2011 de bekwaamheidsdossiers en gesprekkencyclus op alle scholen op orde 

te hebben.   

Het opleiden van het personeel heeft in 2010 voornamelijk op schoolniveau plaatsgevonden. 

Dit waren vooral individuele trajecten in overleg met leidinggevenden. Daarnaast hebben er op de

scholen ook verschillende opleidingstrajecten plaatsgevonden in het kader van het project UK II en

worden vmbo-docenten in Utrecht, in het kader van het project Utrechtse MeesterDocent,

geschoold op het gebied van taal, rekenen en burgerschap. In 2011 willen we verder werken aan 

de koppeling tussen de gesprekscyclus en opleiden en daarnaast ook op Stichtingsniveau

opleidingsbeleid ontwikkelen. 

In 2010 heeft er, vanwege boventalligheid op de eigen school (met name op het Globe College),

veel mobiliteit plaatsgevonden. Een aantal boventallige medewerkers heeft een nieuwe functie

binnen de Stichting gekregen en er zijn met 17 medewerkers, veelal vanwege ongeschiktheid voor

de functie, afspraken gemaakt om het dienstverband te beëindigen. De vrijwillige mobiliteit binnen

de Stichting is helaas nog niet op gang gekomen.  

De verplichte resultaten voor de functiemix zijn op alle scholen en ook op Stichtingsniveau gehaald.

Daarnaast hebben we ook de doelformaties (volgens de verplichtingen in het kader van de

functiemix) in beeld gebracht en de financiële consequenties daarvan doorberekend. Aandachtspunt

voor 2011 is om de wensformatie en de doelformatie dichter bij elkaar te brengen. Met name het

verdwijnen van de LB-functies op een aantal scholen is een punt om actief onder de aandacht van

de beleidsmakers te blijven brengen. 

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

bevolkingsgroei. Dit zal tot knelpunten gaan leiden en vragen om ouderenbeleid en strategische

personeelsplanning. Om ons daarop voor te kunnen bereiden zijn we in 2010 gestart met het

ontwikkelen van een rekenmodel voor de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de Provincie

Utrecht. In 2011 willen we actief beleid gaan ontwikkelen met de uitkomsten uit het rekenmodel.
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1.4 Huisvesting 

Inleiding
Evenals in 2009 hebben we ons in 2010 vooral gericht op het bespoedigen van nieuwbouw voor 

het Gerrit Rietveld College en de Kranenburg. Concrete doelen zijn: de nieuwbouw voor het Gerrit

Rietveld College gereed in 2013 en voor de Kranenburg de school betrekken in augustus 2012.

Daarnaast wilden we in 2010 voor het Christelijk Gymnasium huisvesting op één locatie realiseren,

namelijk op de locatie Koningsbergerstraat 2. Om dit mogelijk te maken zijn we gestart met een

aanbouw, die in oktober/november 2010 opgeleverd zou worden. Een laatste bouwproject betreft

de renovatie van het muzieklokaal en de lerarenkamer van het St. Bonifatiuscollege, die eveneens in

het najaar van 2010 zou worden opgeleverd. 

Activiteiten en resultaten

Gerrit Rietveld College
Nadat er in maart 2010 een intentieovereenkomst was getekend voor de nieuwbouw van het Gerrit

Rietveld College, werden de plannen een thema van het lokale politieke debat. Daarbij ging het niet

zozeer over de school zelf, maar vooral over de wijze van financiering. De nieuwbouw wordt

gefinancierd door de Gemeente Utrecht, woningbouwcorporatie Mitros en de Willibrord Stichting.

Het schoolgebouw wordt eigendom van Mitros. Het Gerrit Rietveld College krijgt het gebouw 40

jaar in bruikleen, met een optie voor verlenging na die periode. Omdat dit een unieke constructie is,

leidde het tot politieke vragen wie het meest profiteert van deze overeenkomst. Uiteindelijk ging de

gemeenteraad in oktober 2010 akkoord met de intentieovereenkomst. Toen brak de volgende fase

aan, namelijk de uitwerking van de intentieovereenkomst in een samenwerkingsovereenkomst.

Ondertussen werd ook de architectenselectie voorbereid. Een belangrijk bespreekpunt bij de

opstelling van de samenwerkingsovereenkomst was de door de Gemeente gewenste beperkte

doordecentralisatie van de huisvestingskosten, waarbij wij in de volgende 40 jaar afzien van een

verzoek om nieuwbouw. Een bespreekpunt van onze kant was de beschikbare exploitatievergoeding

in de lumpsum die onvoldoende is voor de dekking van de onderhoudskosten. Door het gebouw

onderhoudsarm te ontwerpen (onder andere via materiaalkeuze) kan echter het grootste deel van

het verschil worden overbrugd en dit past ook volledig in onze ambitie een duurzame school te

realiseren. In mei 2011 werd uiteindelijk een definitieve samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

Ondanks het politieke debat over de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College heeft de planning

slechts enkele maanden vertraging opgelopen. Volgens de meest recente planning wordt de school

opgeleverd in januari 2014. Het kritieke pad is echter scherp, omdat alle mogelijkheden voor

versnelling van het traject zijn ingezet. Met name procedures die wij of de Gemeente niet zelf in de

hand hebben, zoals bezwaarprocedures, kunnen roet in het eten gooien. 

In 2010 is ook verkend welke extra investeringen noodzakelijk zijn om de nieuwbouw klimaat -

neutraal te maken. Adviesbureau DWA heeft hierover een advies opgesteld. Conclusie is dat het

haalbaar is door middel van passend bouwen aangevuld met duurzaamheidsmaatregelen, zoals

zonnepanelen, betonkernactivering en warmte/koude opslag. Een poging tot subsidiëring van deze

extra investeringen (in het kader van het Unieke Kansen Programma ‘Naar energieneutrale scholen

37W 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  2 010



en kantoren’) is door het Ministerie van VROM afgewezen. In 2011 zullen alternatieve financierings -

vormen worden verkend.

Kranenburg
In 2010 is gestaag verder gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw van de Kranenburg, de

school voor praktijkonderwijs. Er is een voorlopig ontwerp gereed gekomen. Er is met de buurt en

de welstandscommissie overlegd over het ontwerp, wat heeft geleid tot aanpassingen aan het

ontwerp. Op het aangepaste ontwerp is intussen groen licht gegeven. Momenteel wordt de hand

gelegd aan het definitieve ontwerp en worden de aanbesteding en de tijdelijke huisvesting

voorbereid. De aanpassingen aan het ontwerp hebben enige tijd gekost waardoor de planning in

2010 op achterstand raakte, maar oplevering in augustus 2012 lijkt nog steeds haalbaar.

Uitbreidingen St. Bonifatiuscollege en Christelijk Gymnasium
In 2010 zijn in eigen beheer twee bouwprojecten gestart, namelijk de uitbreidingen van het 

St. Bonifatiuscollege en het Christelijk Gymnasium. Beide projecten waren niet op voorhand begroot

en vergden aanpassingen op de begroting. De samenvoeging van het Christelijk Gymnasium op één

locatie wordt gefinancierd uit de verhuur van de vrijgekomen locatie aan de Diaconessenstraat. 

De uitbreiding van het St. Bonifatiuscollege wordt gefinancierd met behulp van een lening van de

Feldbrugge Stichting. Beide projecten worden gegund aan één aannemer met het oog op inkoop -

voordeel. In de eerste helft van de uitvoeringsfase speelt de economische crisis ons parten. Er gaat een

grote onderaannemer failliet waardoor beide projecten enige tijd stil komen te liggen. Geprobeerd is

om de daaronder gecontracteerde uitvoerende partijen door rechtstreekse betalingen aan het werk

te houden. Uiteindelijk is het Christelijk Gymnasium in mei 2011 opgeleverd. 

Bij het St. Bonifatiuscollege blijkt bij hervatting van de werkzaamheden dat het ontwerp niet

voldoende uitgewerkt is voor uitvoering. Dit resulteert in foute leveringen van bijvoorbeeld de

kozijnen en een trap. Momenteel wordt als prioriteit gesteld het werk weer op gang te helpen in 

het belang van de school. Wij hopen de uitbreiding voor de start van het schooljaar 2011/2012

gereed te hebben.  

Onderhoud
Naast de uitvoering van projecten is het onderhoud op de scholen uitgevoerd conform het
onderhoudsplan. Op het Oosterlicht College en het St. Gregorius College is gestart met het gefaseerd

opfrissen van de binneninrichting door middel van schilderwerk en nieuwe vloerafwerking. Bij het

Niftarlake College zijn dakreparaties uitgevoerd. 

Overige projecten
In 2010 is er ook gekeken naar mogelijkheden om de energie-efficiency van scholen te verbeteren.

Momenteel wordt door het Oosterlicht College in samenwerking met de Gemeente Nieuwegein

gewerkt aan een pilot-project. Hierbij wordt de verlichting vervangen met behulp van een

leasecontract.   

Kosten
De eigen investeringskosten in 2010 bedroegen € 576 duizend, met name voor het Gerrit Rietveld

College, het Oosterlicht College, het Niftarlake College en het Globe College. De totale kosten voor
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preventief onderhoud bedroegen in 2010 € 0,83 miljoen, met name voor het Oosterlicht College,

het Niftarlake College, het St. Bonifatiuscollege en het St. Gregorius College.

Conclusie
Evenals in 2009, is de huisvesting van acht van de tien scholen op orde. De huisvesting van het

Gerrit Rietveld College en van de Kranenburg is nog niet op orde. Ook is er nog een slag te slaan op

het terrein van duurzaam en energie-efficiënt bouwen. 

Les
De versnelling van het masterplan primair onderwijs en de verbetering van bestaande school -

gebouwen in combinatie met de subsidie binnenklimaat en energie-efficiency heeft de werkdruk bij

de afdeling huisvesting van het bestuursbureau aanzienlijk verhoogd. De piek in activiteiten zal ook

in 2011 en 2012 aanhouden en mogelijk nog in 2013. Uitbreiding van de capaciteit is onvoldoende

gebleken. Dit vraagt om herbezinning op de taken en de capaciteiten van de afdeling; enerzijds om

de dienst verlening aan de scholen te verbeteren, anderzijds om de werkdruk op de afdeling

beheersbaar te maken en te houden. Dit vraagt om een kritische beoordeling van het bouwheerschap

en heroverweging van onze eigen rol: van opdrachtgever, gebruiker en bouwtechnisch adviseur naar

regisseur van bouwprojecten, projectorganisaties met kwalitatieve betrouwbare bouwpartners, meer

stroomlijning van interne procedures en planning, meer tussentijdse toetsing en kwaliteitschecks en

betere communicatie daarover naar de scholen. In 2011 zal dit verder worden uitgewerkt. 
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Bedrijfsvoering
In 2010 is een begin gemaakt met de uitvoering van het verbeterplan voor de bedrijfsvoering van de Stichting.
Voorbereidingen zijn getroffen voor meer centrale inkoop (samen met Stichting PCOU) van onder andere com-
puters, digitale schoolborden en schoolmeubilair. Voor de zomer van 2011 zal de Europese aanbesteding die
hiervoor noodzakelijk is, zijn afgerond. Naar verwachting zal de centrale inkoop over een periode van enkele
jaren een besparing van ruim € 1 miljoen opleveren voor beide Stichtingen. Andere verbeterprojecten betref-
fen e-facturering bij de financiële administratie van het bestuursbureau, waardoor er minder fouten zullen wor-
den gemaakt, minder vertraging zal optreden en het werk straks ook met minder mensen kan worden
uitgevoerd. Binnen de afdeling personeels- en salarisadministratie van het bestuursbureau zijn de taken
efficiënter verdeeld en worden fouten nu systematisch bijgehouden. De eerste resultaten wijzen erop dat het
foutenpercentage aanzienlijk is teruggedrongen.
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1.5  Financiën 

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

• Het realiseren van een exploitatieoverschot van bijna € 0,58 miljoen.

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

 verbeterplan.

• In meerjarig perspectief een liquiditeits- en solvabiliteitsontwikkeling nastreven, zodat voldaan

wordt aan de normatiek van de Commissie Don (2009), die door het kabinet is overgenomen. 

Exploitatieresultaat

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

exploitatie saldo van bijna € 0,58 miljoen. Een tweetal scholen had aangegeven dat er in hun

exploitatiebegroting een financieel risico zat. Bij het Gerrit Rietveld College was dat risico berekend

op € 0,14 miljoen en bij het Globe College op bijna € 0,5 miljoen. Die risico’s hingen vooral samen

met een mogelijk tragere daling van de personeelsformatie dan in de begroting was aangenomen. 

Op basis van goedgekeurde begrotingen zijn de schoolleiders gemandateerd om voor 7/12 van hun

begroting uitgaven te doen. Voor de goedkeuring van de overige maanden van het jaar zijn in de

periode april/mei met alle schoolleiders gesprekken gevoerd om te bezien of de begroting voor 2010

moest worden herzien als gevolg van onvermijdelijke tegenvallers. 



3 Daarnaast moeten de scholen ook een deel van de voorfinanciering van de groei van het Amadeus Lyceum betalen.
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Tevens hebben de scholen in die periode, op basis van de aanmeldingen van leerlingen per 1 april,

een eerste begroting voor 2011 opgesteld. Uitgangspunt hierbij was - voor het eerst na jaren met

taakstellingen - dat scholen een sluitende exploitatiebegroting moesten indienen. Naar onze mening

was er sprake van een zodanig herstel van de financiële positie van de Stichting dat centraal

opgelegde taakstellingen in 2011 niet meer noodzakelijk waren. Elke school moet nu in principe

‘haar eigen broek ophouden’3. Dat houdt in dat elke school elk jaar een sluitende begroting opstelt

en ervoor zorg draagt dat alle uitgaven en ontvangsten binnen die begroting blijven. Eventuele

tegenvallers dienen dan binnen hetzelfde jaar of in latere jaren opgevangen te worden. Het omgekeerde

geldt voor eventuele overschotten. Een uitzondering op deze regel betreft de scholen waar 

de afgelopen jaren steeds tekorten optraden. Voor deze scholen gelden taakstellingen om de

vermogenspositie te herstellen. 

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

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

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

exploitatie in 2011. Dit was uiteindelijk voor alle scholen het geval. Daarnaast mochten de scholen,

als gevolg van de herstelde financiële positie, gezamenlijk het verwachte overschot op hun

exploitatiebegroting over 2009, dat was berekend op € 0,16 miljoen bij de begroting 2010, extra

uitgeven in 2010. 

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

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

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

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

begrotingsuitvoering 2010 en de leerlingenaantallen per 1 oktober 2010. 

Resultaten 
Het exploitatieresultaat van de totale Stichting komt voor 2010 uit op € 83 duizend (zie tabel 9).

Hierbij dient te worden aangetekend dat in dit resultaat een bedrag is opgenomen van € 698

duizend voor uitgekeerde rechten wegens lasten Flex BAPO. Vòòr de stelselherziening zou dit

bedrag ten laste zijn gebracht van de voorziening. Door de stelselwijziging is dit bedrag via de

resultaat bestemming ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Flex BAPO. Wanneer we het

exploitatie  resultaat volgens de ‘oude’ boekhoudregel berekenen, komen we in 2010 uit op een

positief resultaat van € 781 duizend. Dit is € 202 duizend gunstiger dan het begrotingssaldo van 

€ 579 duizend in de goedgekeurde begroting. Dit is naast een betere discipline van de scholen 

mede het gevolg van een strakke sturing en monitoring gedurende het afgelopen jaar. 

Stelselwijziging voorziening Flex BAPO 
De Minister van OCW heeft besloten dat vanaf 1 januari 2010 het niet meer is toegestaan om een voorziening
te treffen voor opgebouwde rechten uit hoofde van de Flex BAPO. Het standpunt van de Minister is namelijk
dat in de lumpsumvergoeding een bijdrage is opgenomen voor de jaarlijkse uitkeringen aan rechthebbenden.
Wij hebben daarop de opgebouwde voorziening Flex BAPO ad € 2,4 miljoen als bestemmingsreserve toege-
voegd aan het Eigen Vermogen. Het in 2010 uitgekeerde bedrag, dat te berekenen is op bijna € 700 duizend,
is in 2010 via de resultaatbestemming ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve. 



Tabel 9: Overzicht financiële resultaten op Stichtingsniveau

Werkelijk 2010 Resultaat 2010 Goedgekeurde
volgens berekend volgens begroting 2010

nieuwe stelsel oude stelsel oude stelsel
in €€ 1.000 in €€ 1.000*) in €€ 1.000

Baten

Rijksbijdragen 74.821 74.821 74.451

Overige subsidies en bijdragen 2.162 2.162 1.617

Overige baten 7.795 7.795 5.896

Totaal baten 84.778 84.778 81.964

Lasten

Personeelslasten 66.637 65.939 63.344

Afschrijvingen 2.455 2.455 2.705

Huisvestingslasten 5.408 5.408 5.578

Overige lasten 10.742 10.742 10.255

Totaal lasten 85.242 84.545 81.882

Saldo baten/lasten - 464 234 81

Financiële baten/lasten 547 547 498

Exploitatiesaldo 83 781 579

Resultaatbestemming:

- Algemene reserve - 90

- Bestemmingsreserve privaat 173

83

Herschikking middelen:

- Algemene reserve 698

- Bestemmingsreserve publiek Flex BAPO - 698

*) In deze kolom zijn de personeelskosten verlaagd met € 698 duizend, welk bedrag in het oude stelsel ten laste 
zou zijn gebracht van de voorziening Flex BAPO.  

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

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

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

lasten- en batencategorie analyseren. Een alternatief is om de afwijkingen per school centraal te

stellen. In de planning & controlcyclus sturen we vooral op de afgesproken saldi, omdat we daarover

met de schoolleiders afspraken maken. Daarom zullen we hier in eerste instantie ook focussen op de

schoolbegrotingen. De verschillen in kosten- en batensoorten zijn daar dan weer de resultante van. 
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Tabel 10: Resultaten 2010 ten opzichte van begroting 2010 per school
Werkelijk Werkelijk

2010 2010 Begroting Verschil
vogens nieuwe Kosten exclusief 2010 volgens in %

stelsel Flex BAPO Flex BAPO oude stelsel Verschil t.o.v.

School in €€1.000 in €€1.000 in €€1.000 in €€1.000 in €€1.000 baten

Christelijk Gymnasium 115 94 209 155 54 1%

Amadeus Lyceum - 90 28 - 62 - 227 165 3%

Gerrit Rietveld College - 151 96 - 55 221 - 276 - 4%

Oosterlicht College - 49 98 49 203 - 155 - 1%

Niftarlake College - 106 91 - 15 78 - 93 - 1%

Globe College - 206 81 - 124 - 3 - 121 - 1%

TOV -63 3 - 60 0 - 60 n.v.t.

Kranenburg 227 0 227 57 170 6%

Broeckland College 37 66 103 72 31 1%

De Danne 56 21 77 0 77 n.v.t.

St. Bonifatius College 78 38 116 24 92 1%

St. Gregorius College - 38 44 6 67 -61 - 1%

Liefland College 83 83 - 10 92 14%

Totaal scholen - 106 660 554 639 - 84

Willibrord Stichting 129 0 129 - 111 241 n.v.t.

Bestuursbureau - 113 38 - 76 0 - 76 n.v.t.

Willibrord Stichting 16 38 54 - 111 165

Stichting Steunfonds CVO 173 173 52 121 n.v.t.

Totaal 83 698 781 579 202

*) in de begroting is rekening gehouden met € 214 duizend Flex BAPO

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een achttal gevallen het werkelijke resultaat beter was dan

begroot. Met name het Amadeus Lyceum en de Kranenburg hebben beter gepresteerd. Het betere

resultaat van de Stichting is vooral het gevolg van een niet begrote huuropbrengst wegens de

verhuur van het gebouw aan de Diaconessenstraat. Daar tegenover staat dat het Gerrit Rietveld

College de begroting met € 276 duizend heeft overschreden. Dit was het gevolg van het feit dat

deze school er niet in geslaagd is het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met het

aantal medewerkers waarmee in de begroting rekening was gehouden. Achteraf bleek de begroting

een te positief beeld te schetsen. De totale gerealiseerde afname van het personeelsbestand vanaf

2007 is evenwel fors geweest: het gaat om 12 medewerkers, dit is bijna 13%. De overschrijding van

€121 duizend bij het Globe College is eveneens het gevolg van het feit dat men er niet volledig in is

geslaagd om het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met het begrote aantal

medewerkers. 

Overigens was bij het opstellen van de begroting al bekend dat er ten aanzien van de personeels -

formatie financiële risico’s waren. Bij het Gerrit Rietveld College was het risico becijferd op

€140 duizend en bij het Globe op € 500 duizend.   
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De overschrijding van de begroting van het Oosterlicht College is te wijten aan het feit dat - bij

vergissing - een aantal medewerkers niet in de formatie was opgenomen.

Ten aanzien van de overschrijding bij het Niftarlake College is op te merken dat zij een bedrag van 

€ 54 duizend mee mochten nemen van het overschot 2010 voor het doen van incidentele uitgaven.

Daarnaast is de ouderbijdrage € 37 duizend lager; dit bedrag wordt in 2011 verantwoord.

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

als volgt te verklaren: 

• Zowel de overige baten als de personeelslasten worden beïnvloed door de aan de Utrechtse

School doorberekende salarislasten ad €1,484 miljoen. De daarmee samenhangende salariskos-

ten zijn verantwoord onder de personeelskosten.

• De Rijksbijdrage was € 370 duizend hoger dan bij het opstellen van de begroting oorspronkelijk

was verwacht. De personele en leerlinggebonden bekostiging viel hoger uit. De basis waarop de
bekostiging is gebaseerd, was bij het opstellen van de begroting nog niet volledig bekend. Hetzelfde

geldt voor de hogere werkelijke dan begrote subsidie voor de versterking van de functiemix.

• De overige subsidies van het Rijk en met name de Gemeente zijn € 545 duizend hoger dan begroot.

Dit komt enerzijds vanwege het feit dat van de bekende subsidies het te ontvangen bedrag

 voorzichtig wordt begroot. Anderzijds is een aantal subsidies niet bekend op het moment van het

opstellen van de begroting. De grootste verschillen zitten in de subsidie voor Taskforce VMBO,

Utrechtse Kansen II en U-tracks, maar ook voor combinatiefuncties en schoolcontactpersonen

hebben we meer subsidie gekregen dan begroot. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de

daarmee samenhangende personele uitgaven ook niet in de begroting waren opgenomen. 

• Het verschil tussen de begrote en de werkelijke overige baten (na aftrek van de baten van de

Utrechtse School) bedraagt € 0,4 miljoen. Dit verschil wordt verklaard door de afspraak die we

hebben gemaakt met de Gemeente Utrecht dat zij een vergoeding betalen indien onze mede-

werkers van de afdeling Facility en Huisvesting het projectmanagement voeren van nieuwbouw-

projecten. Dit was niet voorzien in de begroting en het gaat om een bedrag van €139 duizend.

Tevens bleken er correcties noodzakelijk op voorgaande jaren van rond € 434 duizend.

 Daartegenover staat dat er minder kosten wegens detachering van het personeel konden worden

doorberekend: dit gaat om een bedrag van €155 duizend.

• De personele lasten zijn na aftrek van salariskosten van de Utrechtse School bijna €1,8 miljoen

hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meer (groeischolen) en duurder personeel 

(€968 duizend), niet in de begroting opgenomen uitgaven uit hoofde van de Flex BAPO (stelsel-

wijziging) ad €484 duizend en extra uitzendkrachten voor OP en OOP (€563 duizend). 

Daar tegenover staan hogere ontvangsten voor doorberekende uitkeringen ad €441 duizend.

• De werkelijke afschrijvingen zijn € 249 duizend lager dan begroot. Dit is een gevolg van lagere

ICT investeringen ad €156 duizend en lagere investeringen in de overige inventaris ten bedrage

van € 61 duizend. 

• De overige lasten zijn € 487 duizend hoger dan oorspronkelijk begroot, met name door hogere

advieskosten (€178 duizend), meer uitgaven voor werkweken, kampen en uitwisselingen 

(€163 duizend) en extra uitgaven in verband met subsidies (€ 214 duizend).

• De financiële baten zijn bijna € 50 duizend hoger dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van

 hogere rentebaten en opbrengsteffecten en anderzijds meer financiële lasten zoals bijvoorbeeld

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

(financiële) planning & controlcyclus verder is verbeterd en zich nu op een voldoende niveau bevindt,

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

kan worden. Eén punt springt er echter uit, namelijk dat bij de bewaking van de uitgaven van

investeringsprojecten en projecten van groot onderhoud verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. 

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

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

Tevens hebben we gewerkt aan:

• Verbetering van stuur- en verantwoordingsinformatie, inclusief het proces van totstandkoming

van deze informatie.    

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

van een centraal factuuradres in combinatie met digitale afhandeling van facturen.

• Het verder beperken van het aantal kassen en banken.

• Functionele aansturing van de bedrijfsvoering op scholen op het gebied van financiële administratie

en de personeel- en salarisadministratie.

Het werken aan deze verbeteringen heeft ertoe geleid dat de accountant in de management letter

van december 2010 het Auditcommissie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur heeft

opgemerkt dat er voor wat betreft de financiële beheersing (betrouwbaarheid van de administratie

en de managementinformatie) thans sprake is van een ruim voldoende situatie. 

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

zijn. Het betreft:

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

de Stichting op het gebied van de rechtmatigheid in control is en het zo nodig doorvoeren van
verbeteracties.

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

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

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

alvorens deze te implementeren.

• Beperking van het contante geldverkeer en het aantal bankrekeningen.

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

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

van documenten.

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

waarvan in de loop van 2011 een groot aantal is afgerond. 

Financiële positie

Kengetallen financiële positie
Vorig jaar heeft de Commissie Don een nieuw stelsel van indicatoren voorgesteld om de financiële
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positie van schoolbesturen te bepalen. Het Ministerie van OCW heeft ondertussen de aanbevelingen

van de Commissie overgenomen. Centraal in dit stelsel staat de kapitalisatiefactor. Dit kengetal geeft

inzicht in het vermogen dat een bestuur moet aanhouden om kortlopende schulden te kunnen

voldoen, om vervangingsinvesteringen te kunnen doen en om onverwachte tegenvallers op te

kunnen vangen; de zogenaamde bufferliquiditeit. De som van de op deze manier bepaalde

componenten gedeeld door het totaal van de baten wordt vervolgens de kapitalisatiefactor

genoemd. Dit kengetal dient om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun

kapitaal inefficiënt benutten. Voor de kapitalisatiefactor wordt een signaleringsgrens van 35%

aangehouden. Wanneer de kapitalisatiefactor hoger is, is dit aanleiding voor de Inspectie van het

Onderwijs tot een nader onderzoek om te kijken of er niet teveel geld wordt ‘opgepot’ ten koste van

de kwaliteit van het onderwijs. Het streven is gericht op een evenwicht tussen de beschikbare

middelen en de benodigde middelen volgens de nieuwe normen. 

Toegepast op de Willibrord Stichting ontstaat het volgende beeld:

Tabel 11: Kapitalisatiefactor en bufferliquiditeit 2009 en 2010

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

Totale baten 

(inclusief financiële baten/lasten) 85.326 84.701

Totaal activa minus investeringen in 

gebouwen en verbouwingen 1) 24.934 25.639

Kapitalisatiefactor 29,2% 30,3%

Signaleringsgrens 35% 35%

Ter dekking van:

Kortlopende schulden 13.585 12.149

Vervangingsinvesteringen 2) 9.004 8.288

Bufferliquiditeit 3) 4.266 4.235

Totaal benodigd 26.885 24.673

Saldo 4) - 1.922 966

1) Rekening houdend met egalisatierekening investeringen en onderhanden werk.
2) 50% van de aanschafwaarde van de vaste activa exclusief gebouwen en verbouwingen 
(eind 2010 €18.008.317 / eind 2009 €16.576.736).

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.

Uit de tabel komt naar voren dat de kapitalisatiefactor eind 2010 met 1,1% punt is gedaald ten

opzichte van ultimo 2009. Het bedrag aan uitstaande activa is niet voldoende om de kortlopende

schulden en de volgens de normen van de Commissie Don berekende vervangingsinvestering en

bufferliquiditeit te voldoen. Het tekort bedraagt €1.922 miljoen, een afname ten opzichte van vorig

jaar van €2.8 miljoen. Volgens de nieuwe norm zijn er dus onvoldoende middelen voor het

opvangen van financiële tegenvallers op korte termijn. De afname in liquiditeit is vooral een gevolg

van een toename in de eigen investering in het Christelijk Gymnasium en het St. Bonifatiuscollege

en voorts een toename van de kortlopende schulden.
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De tot nu toe gangbare kengetallen voor de financiële positie betreffen: het weerstandsvermogen,

de solvabiliteit, de rentabiliteit en de liquiditeitspositie. Tabel 12 geeft een overzicht van de waarden

van deze kengetallen voor de jaren 2008, 2009 en 2010. In deze 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. 

*) Tengevolge van het toevoegen van de Flex BAPO voorziening aan het eigen vermogen per 1 januari 2009 zijn de cijfers
van de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door passiva) van 2008 en de jaren 2009 en 2010 niet vergelijkbaar. 
Zou deze stelselwijziging er niet zijn geweest dan was de solvabiliteit in 2009 0,48 en in 2010 0,47.
**) Hierbij is in de berekening 2010 het resultaat gecorrigeerd voor de kosten Flex BAPO ten behoeve van de vergelijk-
baarheid met mei 2009. Indien deze correctie niet wordt meegenomen, bedraagt de rentabiliteit 2010 0,1%.
***) Het weerstandsvermogen per ultimo 2010 is hoger dan het in het vorige jaarverslag gerapporteerde weerstands -
vermogen ten gevolge van het als bestemmingsreserve opnemen van de voorziening Flex BAPO. Het gaat om een bedrag
van € 2,4 miljoen per 31 december 2009. 

De current ratio ligt, hoewel achteruitgegaan door een daling in de vlottende activa en een stijging

van de kortlopende schulden, nog binnen de norm. De overige kengetallen zijn in 2010 vrijwel gelijk
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Liquiditeit (current ratio)
(vlottende activa gedeeld door 
kortlopende schulden)

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

Solvabiliteitsratio *)
(eigen vermogen gedeeld door 
totaal passiva)

Solvabiliteitsratio
(eigen vermogen plus voorzieningen
gedeeld door totaal passiva)

Rentabiliteit **)
(resultaat gedeeld door totale baten)

Weerstandvermogen
(vermogen gedeeld door totale
baten inclusief rente) ***)

2010

1,19

0,60

0,53

0,60

0,92%

22,2%

2009

1,42

0,58

0,54

0,62

0,90%

22,2%

2008

1,39

0,89

0,44

0,59

0,69%

20,7%

Toelichting

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

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

Geeft aan in hoeverre de organisatie op de
lange termijn in staat is om aan de verplich-
tingen (inclusief voorzieningen) te voldoen.
(Norm ligt tussen 0,33 en 0,50.)

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

In 2008 was er een bedrag van € 5,82 
miljoen aan incidentele baten; zonder die 
incidentele baten zou de rentabiliteit -0,6%
hebben bedragen.

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

Tabel 12: kengetallen financiële positie



gebleven en liggen binnen of rond de norm. Op basis van deze kengetallen kunnen we dus

concluderen dat de financiële positie van de Stichting redelijk op orde is. 

Saldo vlottende activa/kortlopende schulden op de langere termijn 
Om toch een indruk te krijgen of er de komende jaren liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan, geeft

tabel 13 een overzicht van de ontwikkeling van het saldo van de kortlopende vorderingen en de

kortlopende verplichtingen op middellange termijn. 

Tabel 13: Saldo vlottende activa/kortlopende schulden

In € miljoen In € miljoen 
Saldo vlottende activa/kortlopende schulden per 1 januari 2011 2,6

Verwachte resultaten 2011-2015 uit beleggingen (€150 duizend per jaar) 0,8

Verwachte resultaten 2011-2015 Globe College *) 0,5

Verwachte resultaten 2011-2015 Gerrit Rietveld College *) 0,5

Netto-opbrengst verhuur gebouw Diaconessenstraat 

(€150 duizend per jaar) 0,8

Afschrijvingen 2011-2015 10,0

Dotatie voorziening onderhoud 2,6

Verkoop sportveld Gerrit Rietveld College 2,1

Totaal inkomsten 17,3

Extra uitgaven 2011 (voorfinanciering + uitgaven overschot 2010) 0,6

Investeringen uit eigen middelen 7,4

Extra investeringen St. Bonifatiuscollege (problemen met de aannemer) 0,2

Extra benodigd voor renovatie Diaconessenstraat 0,2

Renovatie voorgevel gebouw Liefland College onder aftrek vergoeding 

open leercentrum                         0,5

Onttrekking onderhoudsvoorziening 3,5

Onttrekking voorziening De Danne 0,1

Onttrekking bestemmingsreserve Flex BAPO 1,7

Bijdrage nieuwbouw Gerrit Rietveld College 1,9

Totaal uitgaven 16,1

Saldo vlottende activa/kortlopende schulden per 31 december 2015 3,8

*) in verband met negatieve resultaten in het verleden worden van deze scholen positieve resultaten verwacht.

Per 1 januari 2011 bedraagt het saldo vlottende activa/kortlopende schulden € 2,6 miljoen (per 1

januari 2010 was dit € 5,1 miljoen). In het bovenste deel van de tabel is te zien welke vrije middelen

bij de Stichting binnenkomen in de periode 2011-2015. Daarbij is ervan uitgegaan dat er afgezien

van de voorfinanciering van groeischolen geen centrale taakstellingen worden opgelegd. Voorts is

verondersteld dat de door het kabinet aangekondigde ombuigingen volledig binnen de afgesproken

begrotingen worden uitgevoerd. In totaal komt er in deze periode dan een bedrag van € 17,3

miljoen beschikbaar. Hieruit zullen dan de volgende uitgaven worden gedekt: de investeringen uit

eigen middelen, de onttrekkingen aan voorzieningen en reserves en onze bijdrage aan de

nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College. 
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Voor wat betreft de investeringen valt op te merken dat daarin een bedrag van rond € 0,4 miljoen

voor met de nieuwbouw van de Kranenburg samenhangende investeringen in ICT en meubilair is

opgenomen en een bedrag van € 0,5 miljoen voor de inrichting van het Technasium van het

Niftarlake College. De overige investeringen betreffen (naast een verbouwing bij het Broeckland

College en het St. Bonifatiuscollege) voornamelijk reguliere vervangingsinvesteringen in ICT,

leermiddelen en meubilair. Voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College staat in 2012 een

eigen bijdrage aan de nieuwbouw van €1,9 miljoen gepland.

Uit tabel 13 blijkt dat we op basis van de huidige inzichten en bij een strak financieel beheer

verwachten dat in de eerstkomende vijf jaar het saldo vlottende activa/kortlopende schulden met 

€1,2 miljoen toeneemt tot € 3,8 miljoen. Dit betekent dat we de komende vier jaar aan alle

financiële verplichtingen kunnen voldoen. Bij ongewijzigde betalingspatronen en investeringen

waarbij het bedrag aan afschrijvingen vrijwel gelijk is aan de investeringen, is het saldo kortlopende

activa/passiva voldoende om onvoorziene uitgaven te kunnen doen. 

Maatregelen regeerakkoord
Tegen de achtergrond van de ombuigingen in de komende jaren (zie tabel 14) zal het echter voor

ons een tour de force worden om één en ander in goede banen te leiden. Dit betekent een strak

financieel beheer met bijzondere aandacht voor tussentijdse liquiditeitsoverzichten en begrotingen.

Van de schoolleiders wordt verwacht dat zij de ombuigingen binnen hun exploitatiebegrotingen

zullen opvangen. De maatregelen zijn vooralsnog niet naar de scholen verdeeld, omdat de

ombuigingen vaak niet in concrete maatregelen zijn uitgewerkt.  

Tabel 14: Maatregelen regeerakkoord Totaal
Bedragen in €€1.000 2012 2013 2014 2015 t/m 2015

Vermindering aantal profielen havo/vwo – – - 290,6 - 711,9 - 1002,5

Vereenvoudiging bekostigingsmodel – - 541,2 - 626,5 - 653,7 - 1821,4

Efficiency korting lesmateriaal – – - 315,3 - 322,9 - 638,2

Leerplusarrangement - 164,3 - 164,3 - 164,3 - 164,3 - 657,2

Maatschappelijke stage - 31,2 - 31,2 - 31,2 - 27,9 - 121,5

Kwaliteit voortgezet onderwijs - 71,2 - 71,2 - 71,2 - 71,2 - 284,8

Praktijk onderwijs - 26,2 - 26,2 - 26,2 - 26,2 - 104,8

Totaal bezuinigingen - 292,9 - 834,1 - 1525,3 - 1978,1 - 4630,4

Conclusies en verbeterpunten voor 2011 
In de eerste plaats is het positief dat we het begrote exploitatieresultaat voor 2010 daadwerkelijk

gerealiseerd hebben. Volgens de normen van Don is er ten opzichte van de verplichtingen eind 2010

een tekort ontstaan van de beschikbare activa. Uit de berekening op middellange termijn van het

saldo vlottende activa/kortlopende schulden blijkt echter dat we de eerstkomende jaren aan alle

lopende en kapitaalsverplichtingen kunnen voldoen. In deze berekening gaan we ervan uit dat de

scholen de ombuigingen zonder besparingsverliezen realiseren. Dit is geen sinecure. Daarom zullen

we standaard in de planning & controlcyclus rapportages opnemen over het saldo van kortlopende

activa en passiva. Om dat mogelijk te maken zijn ook reguliere rapportages nodig over de

huisvestingsprojecten.   
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Uit de analyse van de resultaten per school blijkt dat van de tien overgebleven scholen acht hun

financiële beheer op incidentele fouten na op orde hebben. De twee overige scholen hebben de

afgelopen jaren op dit terrein progressie gemaakt, maar dienen nog wel steeds intensief begeleid te

worden. Er is goede hoop dat de goede wil steeds meer in daden kan worden omgezet: een positief

exploitatieresultaat. Maar de les van 2010 is dat we hier voortdurend de vinger aan de pols moeten

houden.

Het nieuwe begrotingsbeleid zonder taakstellingen wordt gewaardeerd door de schoolleiders. 

Niet alleen omdat er geen taakstellingen zijn, maar ook omdat het hen flexibiliteit geeft om over de

jaren heen met middelen te schuiven. Een risico is dat de ‘tekort’-scholen er niet in slagen om in een

redelijke termijn in de plus te komen. Naarmate het langer duurt, wordt het moeilijker om de

tekorten in latere jaren te compenseren. Dat kan de financiële positie van de Stichting ondermijnen.

Een ander risico is dat als de groei op een groeischool sterker toeneemt dan bij de begroting is

voorzien, waardoor de voorfinanciering indien versleuteling over de scholen niet wenselijk is, uit het

vermogen van de Stichting wordt gefinancierd. 

Ten slotte zullen we in 2011 het proces van het opstellen van tussentijdse prognoses verder moeten

verbeteren. In 2010 bleek namelijk dat de tussentijds op Stichtingsniveau opgestelde prognoses een

te afwijkend beeld hebben gegeven van het uiteindelijke resultaat. Een van de complicerende

factoren bleek het juist inschatten van de te ontvangen subsidiebedragen. 

Begroting 2011
Hierna volgt ten slotte ter informatie de verkorte door de Raad van Toezicht goedgekeurde

begroting voor het boekjaar 2011:

Tabel 16: Begroting 2011
Begroting 2011 in €€ 1.000

Baten
Rijksbijdragen OCW 73.774

Overige overheidsbijdragen 1.780

Overige baten 5.749

Totaal baten 81.304
Lasten
Salariskosten personeel in loondienst 62.064

Personele voorzieningen *) 128

Overige personele lasten 1.830

Afschrijvingen 2.506

Huisvestingslasten 5.410

Overige instellingslasten 9.246

Totaal lasten 81.184
Financiële baten / lasten 295

Exploitatiesaldo 414

*Inclusief onttrekkingen bestemmingsreserve Flex BAPO.
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Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
In het kader van deze regeling van de Staatssecretaris van OCW van 4 september 2008 wordt aan scholen in de
kalender jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 jaarlijks een vast bedrag per leerling verstrekt om te werken aan de
in de Kwaliteitsagenda Voorgezet Onderwijs genoemde beleidsprioriteiten en ambities, in het bijzonder taal
en rekenen. Voor de Willibrord Stichting gaat het in 2010 om een totaalbedrag van € 673.983 (2009: € 618.242).

In overeenstemming met de regeling hebben onze scholen in overleg met de medezeggenschapsraad op school-
niveau verbeterdoelen vastgesteld inzake een of meer van de volgende beleidsprioriteiten:

•  Basiskwaliteit op orde: aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties;
•  Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen;
•  Burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages;
•  Ruimte voor de leraar;
•  Goed en betrouwbare examens; en
•  zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter.

Over het behalen van de verbeterdoelen (en de daarmee samenhangende uitgegeven middelen) wordt op
schoolniveau verantwoording afgelegd. Hieronder een korte impressie van de scholen.

Het Amadeus Lyceum zet zich in voor het verbeteren van de werksfeer in de domeinen. Dit doet de school door
meer betaalde studentenplaatsen in te zetten. Op deze manier wordt indirect bijgedragen aan de beleids-
doelstellingen verbetering taal- en rekenprestaties en ruimte voor de leraar.

Het Gerrit Rietveld College is een multiculturele school in een dichtbevolkte wijk. Er zijn verschillende pro-
jecten gedraaid om de burgerschapsvorming voor alle leerlingen te versterken. Daarnaast is door de school
geïnvesteerd in audiovisuele leermiddelen ter verbetering van de kwaliteit van het leerproces en is er tijd
gestoken in het verbeteren van een veilige leeromgeving.

Op het Niftarlake College zal het project reflectie, dat zich richt op de verbetering van het kunnen reflecteren
op de bereikte leerresultaten van leerlingen om vervolgens verbeteracties te formuleren, worden ingebed in
het curriculum. Ook het project Kanjertraining zal worden gecontinueerd. Ook zet de school de gelden onder
andere in voor scholing en de verbetering van de digitale omgeving.

Brugklassers hebben op het St. Bonifatiuscollege meegedaan aan VAS-toetsen om het reken- en taalniveau vast
te stellen, zodat een traject ontwikkeld kan worden om daar waar nodig het resultaat te verbeteren. Daar-
naast heeft de school onder andere geïnvesteerd in smartborden en cursussen. Het streven is dat zowel docen-
ten als leerlingen meer rendement halen uit hun vaklessen.

Het Broeckland College heeft onder meer de programma’s Goed Gespeld en Vlekkeloos Nederlands aangeschaft
ter verbetering van de taal en ook voor rekenen staat er extra stof op de boekenlijst. Maandelijks wordt intern
over de voortgang gesproken.

Naast extra lesuren op het Christelijk Gymnasium ter verbetering van de taal- en rekenprestaties, heeft de school
ook de ambitie om leerlingen in de meest brede zin uit te dagen. Dit doet de school door leerlingen te laten
deelnemen aan het Junior College, het lesprogramma Cambridge Engels en hen kennis te laten maken met de
Europese cultuur.

Op het Globe College ondersteunen docenten elkaar in het ontwikkelen van betere lessen en lesmethodes door
middel van extra lesobservaties en het starten van intervisiegroepen.

Het St. Gregorius College heeft de ontvangen kwaliteitsgelden gelden besteed ten bate van Burgerschap, Leef-
stijl en maatschappelijke stage/maatschappijleer en het Taal- en rekenbeleid.

Ter verbetering van rekenen/wiskunde en beheersing van de Nederlandse taal heeft de Kranenburg geïnves-
teerd in methodeafhankelijke voortgangstoetsen. 

Het Oosterlicht College heeft met de middelen het aantal persoonlijke assistenten van leraren verhoogd, de
ICT-middelen verbeterd, het podium in Vianen ten behoeve van de kunstvakken, de mediatheek en het studie-
huis aangepast.  



1.6 Klachtenregeling/overige regelingen/overzicht van klachten 2010

Doorgaans lukt het leraren en schoolleiders goed om aan de talrijke verwachtingen van ouders en

leerlingen te voldoen. Als er verschillen van mening zijn, zich conflicten of andere onplezierigheden

voordoen, weet men er meestal met gesprekken wel uit te komen. Slechts zelden lukt dat niet en

leidt een gebeurtenis tot een officiële klacht. Dan treedt de klachtenregeling in werking, die elke

school volgens de wet dient te hebben. Een goede en toegankelijke klachtenregeling is een

belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. 

In 2009 heeft het bestuur - in het kader van periodiek onderhoud - de bestaande klachtenregeling

geëvalueerd en op onderdelen enkele verbeteringen aangebracht. Dat heeft geleid tot een nieuwe

klachtenregeling die op 1 januari 2010 van kracht is geworden. Eveneens zijn in 2010 enkele andere

regelingen onder de loep genomen: de regeling schorsing en verwijdering van leerlingen en de

regeling die voorziet in een adequate informatievoorziening voor gescheiden ouders. 

De verbeteringen zijn vooral gericht op het zorgvuldig handelen bij klachten en als schorsing of

verwijdering van een leerling aan de orde is. De klachtenregeling biedt - afhankelijk van de soort

klacht – de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de directeur van de school, het bestuur of

rechtstreeks bij de Landelijke Klachtencommissie. De nieuwe regeling voorziet in één of twee

contactpersonen per school. Deze fungeren als eerste aanspreekpunt en geven informatie over de

mogelijkheden en procedures bij het indienen van een klacht. Zij kunnen eenvoudige klachten zelf

afhandelen. In november 2010 hebben alle contactpersonen een training gevolgd. Naast de

contactpersonen zijn in het kader van de klachtenregeling in 2011 externe vertrouwenspersonen

aangesteld die onafhankelijk van bestuur en scholen fungeren. 
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In 2010 is een zogenaamde klokkenluidersregeling vastgesteld, die de mogelijkheid biedt voor het

melden van een (mogelijke) ernstige misstand. Het betreft een zodanige ernstige misstand die niet

langs de gebruikelijke weg (een melding bij of een gesprek met de leidinggevende, de schoolleider

of het bestuur) of door middel van reguliere procedures, zoals de klachtenregeling, kan worden

opgelost. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin.

Overzicht van klachten
Hieronder een overzicht van de klachten die bij het bestuur zijn ingediend. Geen van de klagers

maakte gebruik van het recht om na de beslissing van het bestuur de klacht voor te leggen aan de

Landelijke Klachtencommissie. Eén keer wendde een ouder zich rechtstreeks tot de Landelijke  

Klachtencommissie. Deze adviseerde de betreffende ouder de klacht eerst voor behandeling aan 

het bestuur voor te leggen, hetgeen gebeurde. 

Tabel 17: Overzicht klachten 2010

Indiener Aard van de klacht Afhandeling

Ouder(s) Behandeling leerling door docent Overeenstemming op schoolniveau

Ouder(s) Beoordeling examen (cijfer) Klacht ongegrond verklaard

Ouder(s) Beoordeling examen (cijfer) Klacht ongegrond verklaard

Ouder(s) Beoordeling toets Klacht niet ontvankelijk verklaard

Ouder(s) Begeleiding leerling/leerlingenzorg Klacht ongegrond verklaard

Ouder(s) Arbeidsomstandigheden leerling Leerling geplaatst op andere school

Ouder(s) Ongewenste gang van zaken op school Klacht ongegrond verklaard

Ouder(s) Onrechtmatige daad Zaak overgedragen aan
aansprakelijkheidsverzekering

Ouder(s) Verwijdering leerling in verband Klacht afgewezen
met gedrag

Ouder(s) Onvoldoende zorg van de school Klacht afgewezen

Ouder(s)/leerling Kledingvoorschrift Oordeel van de Commissie 
Gelijke Behandeling: school mag
kledingvoorschrift handhaven

Leraar Maatregel directeur Klacht afgewezen

1.7  Algemene informatie en leerlingaantallen

De Willibrord Stichting in Utrecht heeft tien4 scholen voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en

in de gemeenten 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 1.030 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 170 en ruim

2.300 leerlingen; de gemiddelde schoolgrootte is ongeveer 1.050 leerlingen. 
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4 na sluiting van het Liefland College in 2010



Organisatie/bestuur/medezeggenschap
Het College van Bestuur, bestaande uit twee personen, is het bevoegd gezag; het bestuurt de

Stichting en geeft leiding aan de rectoren/directeuren. 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 rectoren/directeuren 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.

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 tevreden-

heid van ouders en leerlingen.

2. Goed personeelsbeleid, 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 rectoren/directeuren enkele keren per jaar de resultaten en de voortgang van de

schoolontwikkeling.

Identiteit
De scholen verzorgen het onderwijs vanuit de christelijke traditie. Dat betekent dat ze werken aan

een praktische vertaling van op het christendom geïnspireerde waarden en normen. De scholen

doen dat vanuit de missie van de Stichting, recht doende aan het schoolprofiel en de omgeving. 

De Stichting kent - als gevolg van de ontstaansgeschiedenis - christelijke scholen, scholen op rooms-

katholieke grondslag en zogenaamde rk/pc- of interconfessionele scholen.

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
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gebied van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie,

bestuursondersteuning, kwaliteitszorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.

PCOU
De Willibrord Stichting is nauw verbonden met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te

Utrecht (PCOU), een organisatie van 29 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet)

speciaal onderwijs, merendeels in Utrecht.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de beide Stichtingen bestaan uit de zelfde

personen. Hoewel juridisch sprake is van twee organisaties, is er een sterke samenhang tussen beide

en fungeren ze in de praktijk op onderdelen als een geheel. Beide Stichtingen maken gebruik van

het bestuursbureau (BCOU).

Samenwerking
Het College van Bestuur en de Stichting werken samen met diverse partners: schoolbesturen, de

Gemeente Utrecht, opleidingsinstituten en overige instanties. Deze samenwerking komt onder meer

tot uitdrukking in:

• De deelname aan de Utrechtse OnderwijsAgenda, waarin schoolbesturen, Gemeente, welzijn-

instellingen, 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 onder-

werpen 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

Tabel 18: Leerlingenaantallen 

1 oktober 2007 1 oktober 2008 1 oktober 2009 1 oktober 2010

Amadeus Lyceum 470 525 637 835

Kranenburg 190 192 183 166

Sint Gregorius College 1.182 1.188 1.205 1.193

Sint Bonifatiuscollege 1.452 1.473 1.454 1.493

Gerrit Rietveld College 1.090 1.019 1.023 1.010

Christelijk Gymnasium 849 899 921 942

Oosterlicht College 2.367 2.397 2.348 2.350

Niftarlake College 1.193 1.181 1.300 1.260

Globe College 795 678 511 581

Broeckland College 601 664 683 672

Utrechtse School 73 90

Liefland College (gesloten in 2010) 202 140 107

De Danne (gesloten in 2009) 72 45

Totaal 10.463¹ 10.401¹ 10.445¹ 10.592¹

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 
Marja Blom
www.willibrord-stichting.nl

Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht
(BCOU)
Directeur bedrijfsvoering: Ruud Vollebregt
www.bcou.nl

Scholen
Amadeus Lyceum
www.amadeuslyceum.nl Rector: mw. J. (Jeanine) Vlastuin 

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

Christelijk Gymnasium
www.cgu.nl Rector: Drs. J.M. (Hans) Buijze

Sint Gregorius College
www.gregorius.nl Rector: Drs. F.W.M. (Frans) van Noort 

Globe College
www.globecollege.nl Directeur: J. (Jan) Smolenaars  

Gerrit Rietveld College
www.gerritrietveldcollege.nl Rector: Drs. Tj.P.J. (Tjeerd) Talsma  

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

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

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

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

Algemeen
De taak van de Raad van Toezicht is het toezien op het beleid van het College van Bestuur en op de

gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bewaakt tevens de doelstellingen en

grondslag van de Stichting. Statutair is bepaald dat een aantal besluiten van het College van Bestuur

ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hiertoe behoren de

goedkeuring van de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. Verder is de Raad van

Toezicht de werkgever van het bestuur en een klankbord voor het bestuur.

Binnen de Raad van Toezicht bestaan verschillende commissies: de auditcommissie (die toezicht

houdt op de uitvoering van de financiële kaders), de remuneratiecommissie (voor de invulling van

het werkgeverschap) en de selectiecommissie (voor de benoeming van de nieuwe leden).

De Raad van Toezicht heeft zijn toezichthoudende taak in 2010 naar behoren uit kunnen voeren.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2010 twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Drs. M. (Marc) Dijkstra

RC per 1 april 2010 en Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik per 1 augustus 2010. Drs. J.A.J. (Hans) Konings is

per 1 augustus 2010 teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht.

Vergadering van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2010 zes keer vergaderd. Onder meer de volgende onderwerpen zijn

met het College van Bestuur besproken:

• De kwaliteit van het onderwijs, waaronder de onderwijsresultaten, de risicofactoren en het bevor-

deren van opbrengstgericht werken op de scholen.

• De voortgang van het strategische plan 2009-2012. Met het College van Bestuur is afgesproken

dat in elke vergadering één van de vijf hoofddoelstellingen (goed onderwijs, goed personeels -

beleid, begroting op orde, bedrijfsvoering op orde, betrouwbare samenwerkingspartner) uit het

strategische plan besproken wordt.

• Het verbeterplan van het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU).

• Het overzicht van de klachten in 2009.

• Code Goed Bestuur: er is geconstateerd dat de Willibrord Stichting voldoet aan de Code Goed

Bestuur van de VO-raad.

• De uitkomsten van het regeerakkoord op het gebied van onderwijs.

• Het verzuimbeleid van de Stichting.

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht hebben betrekking op:

• De jaarrekening en het bestuursverslag over 2009.

• De begroting voor 2011.

• Het Treasurystatuut.

• De nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College.

• De verhuizing van het Christelijk Gymnasium Utrecht.
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Dialoog met belanghebbenden
In 2010 heeft de Raad van Toezicht invulling gegeven aan haar horizontale verantwoording door een

werkbezoek aan het Gerrit Rietveld College en het St. Gregorius College. Met de schoolleiders van

deze scholen zijn hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten besproken. Ook heeft er een

gesprek plaatsgevonden met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarbij onder andere

het beleid, duurzame samenwerking met het College van Bestuur en de bezetting van de

personeelsgeleding alsmede oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggeschapsraad aan

de orde zijn geweest. Ook is de Raad van Toezicht aanwezig geweest op de identiteitsconferentie

van de Willibrord Stichting en is de netwerkdag van Vereniging van Toezichthouders in

Onderwijsinstellingen bezocht.

Goedkeuring van het jaarverslag 2010
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het jaarverslag 2010 met de daarin opgenomen

accountantsverklaring van KMPG Accountants N.V. De Raad van Toezicht heeft daarop zijn

goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2010 dat door het College van Bestuur is vastgesteld.

Bij de bespreking van het jaarverslag met het College van Bestuur en de accountant is onder andere

aandacht besteed aan de financiële positie en de resultaten van de Stichting, in het bijzonder de

omvang van het eigen vermogen en de verschillen tussen de vastgestelde begroting en het resultaat.

De auditcomissie van de Raad van Toezicht besprak aan de hand van de accountantsrapportage de

kwaliteit en waarborging van het financiële beheer.

Tot slot
De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en alle medewerkers van de Willibrord Stichting. Hun

dagelijkse inzet is een absolute voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en

verder te verbeteren. De kwaliteit van het onderwijs, de verdere professionalisering van de

organisatie en de identiteit, zijn belangrijke aandachts- en gesprekspunten tussen de Raad van

Toezicht en het College van Bestuur. Het strategische plan is daarbij een belangrijk ijkpunt. De Raad

van Toezicht heeft er vertrouwen in dat de opwaartse lijn in 2011 wordt voortgezet.

Namens de Raad van Toezicht van de Willibrord Stichting

Utrecht, 30 juni 2011

Hans Helgers, voorzitter 
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3. Geconsolideerde jaarrekening
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3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 
na resultaatbestemming

1 Activa 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 14.434.758 14.642.131

1.2.2 Inventaris en apparatuur 8.796.718 8.421.762

1.2.6 Egalisatie - 5.426.625 - 5.853.228

1.2.7 Onderhanden werk 1.801.754 311.008

19.606.605 17.521.672

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige vorderingen 2.081 2.409

2.081 2.409

Totaal vaste activa 19.608.686 17.524.081

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 891.860 1.849.755

1.5.2 OCW/LNV - 1.791 96

1.5.7 Overige vorderingen 488.364 12.186

1.5.8 Overlopende activa 1.366.494 1.698.202

2.744.928 3.560.240

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 447.573 1.012.147

1.6.2 Obligaties 7.583.957 9.102.760

8.031.530 10.114.907

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 17.344 18.193

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.185.897 3.516.535

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 154.947 4.672

5.358.188 3.539.400

Totaal vlottende activa 16.134.646 17.214.547

Totaal activa 35.743.332 34.738.628



2 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

2.1 Eigen vermogen *

2.1.1 Algemene reserve 11.764.493 11.156.189

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 5.476.362 5.303.339

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex BAPO) 1.712.939 2.410.778

18.953.794 18.870.305

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.158.205 1.363.024

2.3.3 Overige voorzieningen 1.164.779 1.448.306

2.322.983 2.811.330

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 882.208 905.000

882.208 905.000

2.5 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 34.076 43.700

2.5.3 Crediteuren 2.244.210 2.211.855

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.891.651 2.995.834

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 901.893 840.825

2.5.9 Overige kortlopende schulden 53.585 88.251

2.5.10 Overlopende passiva * 7.458.931 5.971.528

13.584.346 12.151.993

Totaal passiva 35.743.332 34.738.628

* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden
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3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010

2010 Begroot 2010 2009

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 74.820.870 74.450.694 74.216.954

3.2 Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 2.162.250 1.617.157 2.001.274

3.4 Baten werk in opdracht van derden 17.443 0 271.265

3.5 Overige baten 7.777.695 5.895.729 7.202.636

Totaal baten 84.778.259 81.963.580 83.692.128

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 66.636.610 63.343.523 65.079.614

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.455.485 2.705.264 2.671.421

4.3 Huisvestingslasten 5.408.045 5.578.132 6.010.962

4.4 Overige lasten 10.742.040 10.255.238 10.185.901

Totaal lasten 85.242.180 81.882.157 83.947.897

Saldo baten en lasten - 463.921 81.423 - 255.768

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 490.134 348.000 531.803

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten 57.319 150.000 476.925

5.5 Rentelasten 42 0 16

Saldo financiële baten en lasten 547.411 498.000 1.008.712

6 Buitengewone bedrijfsvoering

6.1 Buitengewone baten 0 0 0

6.2 Buitengewone lasten 0 0 0

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 0 0

Exploitatiesaldo voor resultaatbestemming 83.489 579.423 752.943

* 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 € 697.839 hebben bedragen. Het resultaat zonder
deze stelselwijziging zou € 781.328 hebben bedragen. 
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten 2010 2009

Resultaat resultaatbestemming - 463.921 - 255.768

Aanpassingen voor: 

-  Afschrijvingen 1.974.118 1.579.622

-  Mutaties voorzieningen - 488.347 - 97.659

Veranderingen in vlottende middelen:

-  Voorraden

-  Vorderingen 815.312 - 1.566.576

-  Schulden 1.432.353 - 1.573.207

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 490.134 531.803

Betaalde interest - 42 - 16

Buitengewoon resultaat 57.319 476.925

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.816.926 - 904.876

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - 4.012.501 - 2.851.854

Desinvesteringen in materiële vaste activa - 46.550 603.223

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 - 4.059.051 - 2.248.631

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties leningen - 22.792 - 36.200

Overige investeringen in financiële vaste activa 2.083.705 - 3.304.557

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.060.913 - 3.340.757

Mutatie liquide middelen 1.818.788 - 6.494.265

Beginstand 1 januari 3.539.400 10.033.665

Eindstand 31 december 5.358.188 3.539.400

1.818.788 - 6.494.265
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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 is 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.

De wijziging in waarderingsgrondslagen heeft het vermogen per 1 januari 2010 positief beïnvloed

voor een bedrag van € 2,4 mln. Dit hangt samen met de vrijval van de Flex BAPO-voorziening die

onder de oude waarderingsgrondslagen werd aangehouden. 

Zonder stelselwijziging zou het resultaat over 2010 € 0,7 mln. hoger geweest zijn dan nu uit de

jaarrekening 2010 blijkt. Voor de toekomstige verplichtingen van de Flex BAPO is een
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bestemmingsreserve getroffen. Toekomstige aanspraken zullen ten laste van deze bestemmings -

reserve worden gebracht. Ook de aanspraken over 2010 zijn ten laste van deze reserve gebracht. 

Grondslagen voor de waardering activa en passiva en de resultaatbepaling 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige

economische voordelen naar de organisatie zullen terugvloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

Bijzondere waardevermindering 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde -

verminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de

boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa

die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de

geschatte contante waarde voor de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting

zal genereren. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Veronderstellingen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Activa

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen
Deze zijn, voor zover hierna niet anders vermeld, gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs

verminderd met afschrijvingen.

De afschrijvingen zijn:

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

De gebouwen worden lineair afgeschreven.

Inventaris en apparatuur
Eind 1997 is per locatie de aanwezige inventaris geïnventariseerd. De inventaris, aanwezig per 

31 december 1997, is op basis van de inventarisatierapporten opgenomen tegen actuele waarde,

zijnde de vervangingswaarde, rekening houdend met een waardevermindering wegens ouderdom.

Eens in de vijf jaar vindt er een herijking plaats. De laatste inventarisatie heeft plaatsgevonden in

2002. In verband met verhuizingen en nieuwbouw heeft bij het Globe College, het Amadeus

Lyceum en bij De Danne herijking plaatsgevonden. Alle inrichting die niet meegenomen is naar de

nieuwbouw, is afgewaardeerd. 

Vanaf 1998 wordt aangeschafte inventaris gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de

afschrijvingen. Conform de door het College van Bestuur op 8 oktober 2002 vastgestelde richtlijn

vindt activering van duurzame activa plaats vanaf een verkrijgingprijs van € 1.000.  

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 kort -
lopende 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.
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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.

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 onderhoudsplan na een gebouwenschouw. Op basis van deze gebouwenschouw is een

bedrag opgenomen dat gelijk is aan een onderhoudstermijn van tweeënhalf jaar.

Voorziening spaarverlof
Deze is gevormd doordat een aantal personeelsleden van de Willibrord Stichting gebruik maakt van

het recht om verlof te sparen en die op een tijdstip na de balansdatum op te nemen. De voorziening

wordt berekend door het aantal uren te vermenigvuldigen met de GPL (CAO 2008-2010) per

functiecategorie.
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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. 

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 bedrijfstak -

pensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de RJO 660 aangereikte vereenvoudiging - in

de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie

en 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 een Raad van Toezicht voor zowel de Stichting PCOU als voor de

Willibrord Stichting. In 2009 zijn de voor de Willibrord Stichting de volgende bedragen aan de vorige

Raad van Toezicht uitbetaald:

Naam Functie 2009

Dhr. E.J. Overkamp voorzitter t/m juli 4.375

Dhr. J.J.M. van Elderen lid t/m juli 1.458

Dhr. H.A.P. de Greef lid auditcommissie t/m juli 3.458

Dhr. B.J. Schouten lid t/m juli 1.458

Dhr. M.J.G.H. Verviers lid t/m juli 1.458

Totaal 12.208
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Aan de huidige Raad van Toezicht zijn de volgende bedragen uitbetaald:

2010 2009

Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter 7.750 3.125

Dhr. M. Dijkstra Vice voorzitter plus lid 

auditcommissie vanaf 1/4/2010 1.910

Dhr. B.W.M. Heijs Lid auditcommissie 4.133 6.666

Dhr. A. Geurtsen Lid auditcommissie 4.133 1.875

Dhr. J.A.J. Konings Lid tot 1/8/2010 2.520 3.125

Mw. E. Kalthof Seferiadis Lid 2.583 292

Mw. S. Menéndez Lid 2.583 1.458

Dhr. C.C.M. Vendrik Lid vanaf 1/8/2010

Totaal Uitbetaald 25.612 16.541

De kosten worden verdeeld tussen de Willibrord Stichting en Stichting PCOU.

Beloning College van Bestuur:

Salariskosten André de Jong voorzitter College van Bestuur

2010 2009

Bruto salaris 145.613 143.690

Werkgeverslasten 3.217 2.965

Pensioenlasten 20.978 23.455

Reiskostenvergoeding 3.096 3.027

Totaal loonkosten 172.904 173.136

Salariskosten Marja Blom lid College van Bestuur

2010 2009

Bruto salaris 119.269 112.559

Werkgeverslasten 6.213 5.914

Pensioenlasten 26.065 22.843

Bijtelling auto 14.000 15.000

Totaal loonkosten 165.547 156.316

Marja Blom en André de Jong werken zowel voor de Willibrord Stichting als voor 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. 
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Nevenfuncties College van Bestuur  
André de Jong heeft in 2010 de volgende nevenfuncties vervuld:

• Voorzitter van de Brede Heroverwegingswerkgroep Wonen (Ministerie van Financiën) 

De vacatiegelden ad. € 7.536 zijn ten gunste van het resultaat geboekt.

• Voorzitter Stelselherziening Vrouwenopvang (Ministerie van VWS). 

De vacatiegelden ad. € 2.664 zijn ten gunste van het resultaat geboekt.

• Voorzitter klankbord “kansrijke interventies” OCW

Marja Blom heeft in 2010 de volgende nevenfuncties vervuld: 

• Lid van Groepsadviesraad ROC ASA.

De vacatiegelden ad. € 600 zijn ten gunste van het resultaat geboekt.

• Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief 

Personeelsbezetting
Per 1 oktober was bij de Willibrord Stichting het volgend aantal fte in dienst:

Willibrord 2010 2009

Directie 85,9 80,2

Onderwijzend personeel 691,2 683,0

Onderwijs ondersteunend personeel 260,9 256,8

Totaal 1.038,0 1.020,0

Alle personeelsleden waren werkzaam binnen Nederland. 

Honoraria accountant 
In 2010 en 2009 zijn volgens de jaarrekening de onderstaande bedragen (inclusief 19% btw) 

aan de accountant KPMG Accountants NV vergoed:

Controle Meerwerk Andere Fiscale Andere Totaal
jaarrekening Jaarrekening Controles adviezen niet-controles

2010 44.447 PM 1.200 45.647

2009 43.138 21.420 14.143 9.192 87.893
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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 2009 minderingen 31-12-2009 2010 investeringen 2010 31-12-2010

en afschrijvingen 2010
t/m 2009

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 21.311.178 6.669.048 14.642.131 575.975 -7.488 790.836 14.434.758

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur (ICT) 4.558.857 2.150.943 2.407.914 1.239.983 671 895.970 2.751.256

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur (LM) 1.302.144 732.082 570.062 114.662 - 14.424 123.605 575.544

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur (MEUB) 9.929.003 4.666.467 5.262.536 585.405 - 25.309 610.293 5.262.957

1.2.2.4 Inventaris en apparatuur (OMVA) 235.444 54.195 181.250 42.818 0 17.106 206.962

1.2.2 Inventaris en apparatuur 16.025.449 7.603.687 8.421.762 1.982.869 - 39.062 1.646.974 8.796.718

1.2.6 Egalisatie - 5.853.228 - 37.089 - 463.692 - 5.426.625

1.2.7 Onderhanden werk 311.008 1.490.746 1.801.754

Totaal materiële vaste activa 37.336.627 14.272.735 17.521.672 4.012.501 - 46.550 1.974.118 19.606.604
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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 2.022.000 01-01-09

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 
31-12-2009 2010 +/- 31-12-2010

1.3.7 Overige Vorderingen 2.409 - 328 2.081

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 31-12-2010 31-12-2009

1.5.1 Debiteuren 891.860 1.849.755

1.5.2 OCW/LNV - 1.791 96

1.5.7 Overige vorderingen 488.364 12.186

Totaal overige vorderingen 1.378.434 1.862.037

1.5.8 Overlopende activa 1.366.494 1.698.202

Totaal vorderingen 2.744.928 3.560.240

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

Stand 31-12-2009 103.592

Vrijval 57.675

Saldo 31-12-2010 45.916

1.6 Effecten Aandelen Obligaties Totaal effecten

Stand per 1-1-2010 1.012.147 9.102.760 10.114.907

Investeringen - 715.866 - 1.638.885 - 2.354.751

Herwaardering 151.292 120.082 271.374

Boekwaarde 31-12-2010 447.573 7.583.957 8.031.530

Niet alle vrijkomende middelen in 2010 zijn herbelegd. Op advies van de bank wachten wij een goed moment af, om een beslissing
te nemen over herbeleggen in obligaties of in aandelen. Voor een specificatie van de aandelen en obligaties: Zie bijlage 3.

1.7 Liquide middelen 31-12-2010 31-12-2009

1.7.1 Kasmiddelen 17.344 18.193

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.185.897 3.516.535

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 154.947 4.672

Totaal liquide middelen 5.358.188 3.539.400

De liquide middelen zijn direct opeisbaar
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen Mutaties

Saldo Resultaat Herschikking Saldo
31-12-2009 bestemming middelen 31-12-2010

2010

2.1.1 Algemene reserve 11.156.189 - 89.534 697.839 11.764.493 

2.1.1 Bestemmingsreserve privaat 5.303.339 173.024 5.476.362 

2.1.1 Bestemmingsreserve publiek (Flex BAPO) 2.410.778 - 697.839 1.712.939 

Totaal vermogen 18.870.305 83.489 0 18.953.794

2.3 Voorzieningen Mutaties

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo
1-1-2010 2010 2010 2010 31-12-2010

Jubileumgratificaties 451.000 0 0 22.124 428.876

Afwikkeling sluiting De Danne 366.782 0 0 217.469 149.313

Spaarverlof 545.242 87.400 57.890 -5.263 580.016

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.363.024 87.400 57.890 234.330 1.158.205

2.3.3 Voorziening groot onderhoud 1.448.306 523.223 806.750 0 1.164.779

Totaal voorzieningen 2.811.330 610.623 864.640 234.330 2.322.983

2.3 Voorzieningen Onderverdeling saldo 31-12-2010

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

2.3.3 Overige voorzieningen 116.478 465.912 582.389
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2.4 Langlopende schulden

Bedrag lening Aangegane Aflossingen Bedrag Rente Resterende Aflossing
31-12-2009 leningen Boekwaarde percentage looptijd in 2011

o/f 2010 31-12-2009 jaren

2.4.3 Kredietinstellingen

St. Bonifatiuscollege 551.200 0 21.200 530.000 0,00% 25 21.200

Liefland College Open leercentrum 397.500 - 450.000 - 52.500 0 0,00% 37

Lening Feldbr. Inz. Docentenkamer 0 386.284 0 386.284 0,00% 21 12.876

Totaal 948.700 -63.716 - 31.300 916.284 34.076

Kortlopende deel langlopende schulden (zie 2.6.1) - 31.300 34.076

980.000 - 450.000 - 31.300 882.208

2.5 Kortlopende schulden 31-12-2010 31-12-2009

Kredietinstellingen 34.076 43.700

2.5.3 Crediteuren 2.244.210 2.211.855

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.891.651 2.995.834

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 901.893 840.825

2.5.9 Overige kortlopende schulden 53.585 88.251

2.5.10 Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 1.288.998 1.099.887

Vooruitontvangen bedragen 1.293.813 1.457.633

Vakantiegeld 2.114.830 2.050.329

Ov. subsidies OCW geoormerkt 708.118 139.200

Ov. subsidies OCW niet geoormerkt 813.675 924.095

Ov. Gemeentelijke onderwijssubsidies 63.097 -65.862

Verplichtingen ouderbijdragen 1.028.130 660.931

Tussenrekening rijksbijdrage 276.923 1.950

Overige -128.653 -296.635

Totaal overlopende passiva 7.458.931 5.971.528

Totaal kortlopende schulden 13.584.346 12.151.993
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3.1 Rijksbijdragen 2010 Begroot 2010 2009

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 66.819.099 65.642.402 66.087.665

3.1.2 Overige subsidies OCW 7.808.922 8.717.192 8.011.425

3.1.3 Geoormerkte subsidies OCW 192.849 91.100 117.865

Totaal rijksbijdragen 74.820.870 74.450.694 74.216.954

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 399.942 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 1.119.056 1.022.418 1.030.250

3.2.3 Gemeentelijke onderwijssubsidies 643.252 594.739 971.024

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.162.250 1.617.157 2.001.274

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.3 Overige 17.443 0 271.265

Totaal baten werk in opdracht van derden 17.443 0 271.265

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 386.396 425.379 321.564

3.5.2 Detachering personeel 690.282 845.215 893.731

3.5.4 Sponsoring 873 0 500

3.5.5 Ouderbijdragen 444.336 667.509 579.408

3.5.6 Overige 6.255.808 3.957.626 5.407.432

Totaal overige baten 7.777.695 5.895.729 7.202.636

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 52.342.221 61.076.010 51.594.830

Sociale lasten 5.170.512 0 4.945.395

Pensioenpremies 6.729.759 0 6.082.619

4.1.1 Lonen en salarissen 64.242.493 61.076.010 62.622.844

Dotaties personele voorzieningen 21.657 34.239 -303.668

Personeel niet in loondienst 1.409.355 845.999 1.756.266

Overig 1.404.257 1.387.275 1.298.033

4.1.2 Overige personele lasten 2.835.268 2.267.513 2.750.632

4.1.3 Af: uitkeringen - 441.151 0 - 293.862

Totaal personeelslasten 66.636.610 63.343.523 65.079.614
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

4.2.2 Materiële vaste activa 2.455.485 2.705.264 2.671.421

Totaal afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.455.485 2.705.264 2.671.421

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 1.246.973 1.015.818 1.054.201

4.3.3 Onderhoud 1.212.263 1.324.821 1.196.871

4.3.4 Energie en water 1.101.210 1.268.818 1.324.767

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.671.630 1.693.800 1.763.347

4.3.6 Heffingen 72.874 99.800 85.017

4.3.7 Overige 103.094 175.075 586.760

Totaal huisvestingslasten 5.408.045 5.578.132 6.010.962

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 2.447.765 2.157.550 2.486.092

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 5.211.367 5.231.521 5.207.647

4.4.4 Overige 3.082.908 2.866.167 2.492.162

Totaal overige lasten 10.742.040 10.255.238 10.185.901

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 490.134 348.000 531.803

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten 57.319 150.000 476.925

5.5 Rentelasten 42 0 16

Totaal financiële baten en lasten 547.411 498.000 1.008.712

3.6 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Verklaring
vorm zetel activiteit vermogen 2010 art. 2:403

31-12-2010 BW
ja/nee

Stichting Steunfonds Christelijk
Voortgezet Onderwijs te Utrecht Stichting Utrecht 4 5.303.339 173.024 nee
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3.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huur kopieerapparaten en printers
Voor de kopieerapparaten en printers van de Willibrord- en PCOU scholen is een mantelcontract

afgesloten met Ricoh. Deze overeenkomst loopt tot 30 september 2015. De bedoeling is dat alle

lopende contracten bij expiratie worden ondergebracht in dit contract. Op dit moment is voor een

bedrag van € 44.444 voor dit contract afgesloten. De totale uitgaven voor kopieerkosten bedroeg 

in 2010 € 560.495.

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 € 230.744 (exclusief servicekosten ad. € 69.496). De servicekosten worden ieder

jaar aangepast aan de werkelijke kosten. T.b.v. dit huurcontract is een bankgarantie afgegeven t.w.v.

€ 81.722,46.
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Leasevoertuigen
De Willibrord Stichting en de Stichting PCOU hebben drie contracten voor leaseauto’s lopen. 

Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in 2010 ca. € 44.500. De kosten van

een leasevoertuig wordt ten laste van de Stichting PCOU gebracht. De contracten lopen tot:

28 juni 2011

31 maart 2013

22 mei 2014

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)

schoonmaakcontracten afgesloten. Op jaarbasis bedroeg het totaalbedrag van deze contracten in

2010 ca. € 1.500.000. De looptijd van deze contracten varieert.

Laptops Amadeus Lyceum
T.b.v. het gebruik van laptops op het Amadeus Lyceum is een huurcontract afgesloten met Dell

Financial Services. Het huurbedrag bedraagt € 3.519,20 per maand. Het contract loopt tot augustus

2011. De kosten van dit contract worden in rekening gebracht bij de ouders/verzorgers van de

leerlingen.

Vordering Ministerie van OCW
Per 31 december heeft de Willibrord Stichting een vordering op het Ministerie van OCW ter grootte

van € 4.448.093 (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. 

De Utrechtse School
De Willibrord Stichting participeert sedert 1 augustus 2009 in het project “De Utrechtse School”. 

De uitkomst van de verrekening van kosten en opbrengsten tussen de Willibrord Stichting en de

stichting waarin de activiteiten van “De Utrechtse School” worden ontplooid is thans over de

periode vanaf 1 augustus 2009 tot en met 31 december 2010 nog niet beschikbaar. Niet uit te

sluiten is dat dit nog tot, thans nog niet te kwantificeren baten of lasten voor de Willibrord Stichting

kan leiden. In de jaarrekening is uit dien hoofde geen verplichting opgenomen.
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3.8. Geoormerkte doelsubsidies
Baten Besteed in

Saldo per Ontvangen toegerekend 2010 t.b.v. Saldo per    
School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking Beschikking 31-12-2009 in 201 aan 2010 investeringen 31-12-2010 
Christelijk Gymnasium 16PA 28-01-10 BEK-09/132066U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 36.214 0 36.214 1.000 35.214
Christelijk Gymnasium 16PA 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 18.471 0 18.471 7.696 10.775
Totaal Christelijk Gymnasium 45.989
Amadeus Lyceum 00RO 15-04-10 BEK-2010/30369 M Zij-instromers 38.000 0 38.000 0 38.000
Amadeus Lyceum 00RO 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers 38.000 0 38.000 0 38.000
Totaal Amadeus Lyceum 76.000
Gerrit Rietveld College 14OY 14-09-07 BVO-07/110965 M Aanv. bekostiging lokalen betavakken havo/vwo 150.000 0 0 0 0
Gerrit Rietveld College 14OY 08-07-10 BEK-2010/51131M Zij-instromers 19.000 0 19.000 5.588 13.412
Gerrit Rietveld College 14OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 3.563 0 3.563 1.485 2.079
Totaal Gerrit Rietveld College 15.490
Oosterlicht College 17GM 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 1.000 0 1.000 1.000 0
Oosterlicht College 17GM 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 5.818 0 5.818 2.424 3.394
Oosterlicht College 17GM 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 4.654 0 4.654 0 4.654
Oosterlicht College 17GM 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 21.089 0 21.089 8.787 12.302
Totaal Oosterlicht College 20.349
Niftarlake College 03OY 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 7.672 0 7.672 3.197 4.475
Niftarlake College 03OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 3.491 0 3.491 1.454 2.036
Niftarlake College 03OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2.909 0 2.909 0 2.909
Totaal Niftarlake College 9.421
Globe College 18AN 29-08-07 BVO-07/93753 U Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO 100.000 100.000 - 50.000 - 50.000 100.000
Globe College 18AN 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 9.308 0 9.308 3.878 5.430
Totaal Globe College 105.430
Kranenburg 01EK 14-11-08 BEK-08/144025 M Doorontwikkeling Praktijkonderwijs VO 2008 29.000 0 0 0 0
Kranenburg 01EK 20-11-09 212003-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs VO 2009 29.200 29.200 0 29.200 0
Kranenburg 01EK 22-11-10 287861-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs VO 2010 28.100 0 28.100 0 28.100
Kranenburg 01EK 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2.909 0 2.909 1.212 1.697
Totaal Kranenburg 29.797
Broeckland College 23VD 22-11-10 220915-5 Praktijkleren groenonderwijs 2010 2.072 0 2.072 2.072 0
Totaal Broeckland College 0
De Danne 26JD 14-11-08 BEK-08/144025 M Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2008 17.200 0 0 0 0
De Danne 26JD 18-12-09 212082-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2009 8.225 0 0 0 0
Totaal De Danne 0
St. Bonifatiuscollege 02UE 14-09-07 BVO-07/110970 M Aanv. bekostiging lokalen betavakken havo/vwo 150.000 0 0 0 0
St. Bonifatiuscollege 02UE 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 9.017 0 9.017 3.757 5.260
St. Bonifatiuscollege 02UE 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 4.654 0 4.654 1.939 2.715
Totaal St. Bonifatiuscollege 7.975
St. Gregorius College 01KF 23-09-08 BEK-08/91139 M Tijdelijke regeling aanv. bekostiging pilot maatsch. stage 371.000 10.000 0 0 10.000
St. Gregorius College 01KF 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 21.904 0 21.904 1.000 20.904
St. Gregorius College 01KF 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 1.818 0 1.818 758 1.061
St. Gregorius College 01KF 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2.909 0 0 1.212 - 1.212
Totaal St. Gregorius College 30.753
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Meesterdocent voor het stedelijk VMBO 1.343.680 0 0 165.190 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Saldo per 31-12-2009 *) 0 331.610 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Ontvangen voorschot in 2010 0 433.640 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Doorstorting naar deelnemende niet Willibrord-scholen 0 0 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U - Wellant College 0 - 24.840 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U - Utrechtse School 0 - 16.200 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U - Nuovo 0 - 192.105 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Saldo per 31-12-2010 0 0 0 366.915
Totaal Willibrord Stichting 366.915
Eindtotaal 2.480.876 139.200 761.768 192.849 0 708.119
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3.8. Geoormerkte doelsubsidies
Baten Besteed in

Saldo per Ontvangen toegerekend 2010 t.b.v. Saldo per    
School Brin Datum Beschikkingsnr Titel beschikking Beschikking 31-12-2009 in 201 aan 2010 investeringen 31-12-2010 
Christelijk Gymnasium 16PA 28-01-10 BEK-09/132066U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 36.214 0 36.214 1.000 35.214
Christelijk Gymnasium 16PA 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 18.471 0 18.471 7.696 10.775
Totaal Christelijk Gymnasium 45.989
Amadeus Lyceum 00RO 15-04-10 BEK-2010/30369 M Zij-instromers 38.000 0 38.000 0 38.000
Amadeus Lyceum 00RO 04-08-10 BEK-2010/56099 M Zij-instromers 38.000 0 38.000 0 38.000
Totaal Amadeus Lyceum 76.000
Gerrit Rietveld College 14OY 14-09-07 BVO-07/110965 M Aanv. bekostiging lokalen betavakken havo/vwo 150.000 0 0 0 0
Gerrit Rietveld College 14OY 08-07-10 BEK-2010/51131M Zij-instromers 19.000 0 19.000 5.588 13.412
Gerrit Rietveld College 14OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 3.563 0 3.563 1.485 2.079
Totaal Gerrit Rietveld College 15.490
Oosterlicht College 17GM 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 1.000 0 1.000 1.000 0
Oosterlicht College 17GM 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 5.818 0 5.818 2.424 3.394
Oosterlicht College 17GM 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 4.654 0 4.654 0 4.654
Oosterlicht College 17GM 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 21.089 0 21.089 8.787 12.302
Totaal Oosterlicht College 20.349
Niftarlake College 03OY 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 7.672 0 7.672 3.197 4.475
Niftarlake College 03OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 3.491 0 3.491 1.454 2.036
Niftarlake College 03OY 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2.909 0 2.909 0 2.909
Totaal Niftarlake College 9.421
Globe College 18AN 29-08-07 BVO-07/93753 U Stimuleringsreg. zij-instroom leraren PO naar VO 100.000 100.000 - 50.000 - 50.000 100.000
Globe College 18AN 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 9.308 0 9.308 3.878 5.430
Totaal Globe College 105.430
Kranenburg 01EK 14-11-08 BEK-08/144025 M Doorontwikkeling Praktijkonderwijs VO 2008 29.000 0 0 0 0
Kranenburg 01EK 20-11-09 212003-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs VO 2009 29.200 29.200 0 29.200 0
Kranenburg 01EK 22-11-10 287861-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs VO 2010 28.100 0 28.100 0 28.100
Kranenburg 01EK 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2.909 0 2.909 1.212 1.697
Totaal Kranenburg 29.797
Broeckland College 23VD 22-11-10 220915-5 Praktijkleren groenonderwijs 2010 2.072 0 2.072 2.072 0
Totaal Broeckland College 0
De Danne 26JD 14-11-08 BEK-08/144025 M Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2008 17.200 0 0 0 0
De Danne 26JD 18-12-09 212082-1 Doorontwikkeling Praktijkonderwijs 2009 8.225 0 0 0 0
Totaal De Danne 0
St. Bonifatiuscollege 02UE 14-09-07 BVO-07/110970 M Aanv. bekostiging lokalen betavakken havo/vwo 150.000 0 0 0 0
St. Bonifatiuscollege 02UE 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 9.017 0 9.017 3.757 5.260
St. Bonifatiuscollege 02UE 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 4.654 0 4.654 1.939 2.715
Totaal St. Bonifatiuscollege 7.975
St. Gregorius College 01KF 23-09-08 BEK-08/91139 M Tijdelijke regeling aanv. bekostiging pilot maatsch. stage 371.000 10.000 0 0 10.000
St. Gregorius College 01KF 28-01-10 BEK-09/132061U Energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010 21.904 0 21.904 1.000 20.904
St. Gregorius College 01KF 21-09-10 BEK-2010/75099 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 1.818 0 1.818 758 1.061
St. Gregorius College 01KF 29-10-10 BEK-2010/73329 M Studieverlof regeling Lerarenbeurs 2.909 0 0 1.212 - 1.212
Totaal St. Gregorius College 30.753
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Meesterdocent voor het stedelijk VMBO 1.343.680 0 0 165.190 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Saldo per 31-12-2009 *) 0 331.610 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Ontvangen voorschot in 2010 0 433.640 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Doorstorting naar deelnemende niet Willibrord-scholen 0 0 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U - Wellant College 0 - 24.840 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U - Utrechtse School 0 - 16.200 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U - Nuovo 0 - 192.105 0 0
Willibrord Stichting 19-12-08 OND/ODB-08/155366U Saldo per 31-12-2010 0 0 0 366.915
Totaal Willibrord Stichting 366.915
Eindtotaal 2.480.876 139.200 761.768 192.849 0 708.119
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3.8. Gemeentelijke onderwijssubsidies
t/m 31-12-2009 t/m 31-12-2010
Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2009

(2.6.9) tbv exploitatie             tbv investeringen
Omschrijving Kenmerk en datum Totaalbedrag

toewijzing
Amadeus Lyceum - 00RO - 120
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 7.500 7.500 7.500 0 0

0 7.500 0 0 7.500 7.500 0 0
Gerrit Rietveld College - 14OY - 130
Brede school 2008 08.089692/5159 08-01-2009 14.583 14.583 30.618 - 16.035 0 - 16.035 0 0
School en sport en Veilige School 08.107175/5249 15-12-2008 94.469 94.469 86.627 7.842 0 0 0 7.842
Brede school 2009 09.063856/6068 06-07-2009 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0
Rietveld Media groep 09.103607/6884 17-11-2009 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 6.000
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 52.361 0 0 0 52.361 46.161 6.200 0
Homo-en Lesbische Emancipatie 10.022765/7647 22-10-2010 5.000 0 5.000 5.000 0 0
Overvecht Wereldwijk 10.084179/6925 20-10-2010 5.050 0 4.040 5.050 0 - 1.010

212.463 150.052 152.245 - 2.193 61.401 40.176 6.200 12.832
Oosterlicht College - 17GM - 140
Voorkomen Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374 22-03-2010 33.550 0 33.550 16.200 0 17.350

33.550 0 0 0 33.550 16.200 0 17.350
Globe College - 18AN - 160
Impuls VMBO ihkv voorkomen schoolverz/VSV 08.069187/4392 18-09-2008 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 09.063857/6070 02-07-2009 14.583 14.583 14.583 0 0 0 0 0
Brede school 2008 08.089692/5159 08-01-2009 20.292 20.292 20.292 0 0 0 0 0
Na- en buitenschoolse activiteiten 08.089692/5159 08-01-2009 31.938 31.938 31.938 0 0 0 0 0
Voorkomen criminaliteit Marokkaanse jongeren 08.089692/5159 08-01-2009 10.417 10.417 10.417 0 0 0 0 0
Na- en buitenschoolse activiteiten 09.063856/6068 06-07-2009 76.650 76.650 76.650 0 0 0 0 0
Brede school 2009 09.063856/6068 06-07-2009 48.700 48.700 48.700 0 0 0 0 0
Inrichting Globe College 09.095438/6263 25-09-2009 600.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0
PR activiteiten Globe College 09.095438/6263 25-09-2009 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0
Profilering VMBO 09.095438/6263 25-09-2009 118.750 118.750 29.862 88.888 0 88.888 0 0
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 101.954 0 0 0 101.954 101.954 0 0
Combinatiefuncties 10.108122/8505 16-12-2010 103.013 0 58.050 57.027 0 1.023
Schoolcontactfunctionaris en stagebegeleiding 10.055741/7649 19-07-2010 300.000 0 73.167 73.167 0 0

1.601.297 1.096.330 1.007.442 88.888 233.171 321.036 0 1.022
Kranenburg - 01EK - 170
Voorkomen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 08.069001/4382 29-08-2008 20.833 20.833 41.666 - 20.833 0 0 0 - 20.833
Voorkomen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 08.069000/4383 28-08-2008 29.167 29.167 29.167 0 0 0
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0
Onderwijskansen 09.087640/7166 18-02-2010 50.000 0 0 0 50.000 29.167 0 20.833

107.500 50.000 70.833 - 20.833 57.500 36.667 0 0
Broeckland College -23VD - 180
Voorkomen Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374 22-03-2010 4.626 0 4.626 0 4.626

0 4.626 0 0 4.626
St. Bonifatiuscollege - 02UE - 200
Integratie in onderwijs 10.004905/7202 1.000 0 1.000 1.000 0 0

1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0
St. Gregorius College - 01KF - 210
Na- en buitenschoolse activiteiten, maatschappelijke stages 08.088525/5156 25-11-2008 34.000 34.000 34.000 0 0 0 0 0

34.000 34.000 34.000 0 0 0 0 0
Willibrord Stichting
Utrechtse onderwijs agenda 2008/2009 08.074759/4374 16-10-2008 92.706 92.706 92.706 0 0 0 0 0
Utrechtse onderwijs agenda 2010 09.087640/7166 18-02-2010 65.438 0 0 65.438 38.172 0 27.266
Uitvoeringsplan VMBO 09.087640/7166 18-02-2010 190.000 0 0 190.000 190.000 0 0

348.144 92.706 92.706 0 255.438 228.172 0 27.266
Totaal 2.492.580 1.573.088 1.507.226 65.862 646.686 643.251 6.200 63.096
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3.8. Gemeentelijke onderwijssubsidies
t/m 31-12-2009 t/m 31-12-2010
Ontvangen Besteed Saldo Ontvangen Besteed Besteed Saldo 31-12-2009

(2.6.9) tbv exploitatie             tbv investeringen
Omschrijving Kenmerk en datum Totaalbedrag

toewijzing
Amadeus Lyceum - 00RO - 120
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 7.500 7.500 7.500 0 0

0 7.500 0 0 7.500 7.500 0 0
Gerrit Rietveld College - 14OY - 130
Brede school 2008 08.089692/5159 08-01-2009 14.583 14.583 30.618 - 16.035 0 - 16.035 0 0
School en sport en Veilige School 08.107175/5249 15-12-2008 94.469 94.469 86.627 7.842 0 0 0 7.842
Brede school 2009 09.063856/6068 06-07-2009 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0
Rietveld Media groep 09.103607/6884 17-11-2009 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 6.000
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 52.361 0 0 0 52.361 46.161 6.200 0
Homo-en Lesbische Emancipatie 10.022765/7647 22-10-2010 5.000 0 5.000 5.000 0 0
Overvecht Wereldwijk 10.084179/6925 20-10-2010 5.050 0 4.040 5.050 0 - 1.010

212.463 150.052 152.245 - 2.193 61.401 40.176 6.200 12.832
Oosterlicht College - 17GM - 140
Voorkomen Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374 22-03-2010 33.550 0 33.550 16.200 0 17.350

33.550 0 0 0 33.550 16.200 0 17.350
Globe College - 18AN - 160
Impuls VMBO ihkv voorkomen schoolverz/VSV 08.069187/4392 18-09-2008 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0
Voorkomen schoolverzuim/voortijdig schoolverlaten 09.063857/6070 02-07-2009 14.583 14.583 14.583 0 0 0 0 0
Brede school 2008 08.089692/5159 08-01-2009 20.292 20.292 20.292 0 0 0 0 0
Na- en buitenschoolse activiteiten 08.089692/5159 08-01-2009 31.938 31.938 31.938 0 0 0 0 0
Voorkomen criminaliteit Marokkaanse jongeren 08.089692/5159 08-01-2009 10.417 10.417 10.417 0 0 0 0 0
Na- en buitenschoolse activiteiten 09.063856/6068 06-07-2009 76.650 76.650 76.650 0 0 0 0 0
Brede school 2009 09.063856/6068 06-07-2009 48.700 48.700 48.700 0 0 0 0 0
Inrichting Globe College 09.095438/6263 25-09-2009 600.000 600.000 600.000 0 0 0 0 0
PR activiteiten Globe College 09.095438/6263 25-09-2009 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0
Profilering VMBO 09.095438/6263 25-09-2009 118.750 118.750 29.862 88.888 0 88.888 0 0
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 101.954 0 0 0 101.954 101.954 0 0
Combinatiefuncties 10.108122/8505 16-12-2010 103.013 0 58.050 57.027 0 1.023
Schoolcontactfunctionaris en stagebegeleiding 10.055741/7649 19-07-2010 300.000 0 73.167 73.167 0 0

1.601.297 1.096.330 1.007.442 88.888 233.171 321.036 0 1.022
Kranenburg - 01EK - 170
Voorkomen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 08.069001/4382 29-08-2008 20.833 20.833 41.666 - 20.833 0 0 0 - 20.833
Voorkomen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 08.069000/4383 28-08-2008 29.167 29.167 29.167 0 0 0
Brede school 2010 09.087640/7166 18-02-2010 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0
Onderwijskansen 09.087640/7166 18-02-2010 50.000 0 0 0 50.000 29.167 0 20.833

107.500 50.000 70.833 - 20.833 57.500 36.667 0 0
Broeckland College -23VD - 180
Voorkomen Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 2010 10.039374 22-03-2010 4.626 0 4.626 0 4.626

0 4.626 0 0 4.626
St. Bonifatiuscollege - 02UE - 200
Integratie in onderwijs 10.004905/7202 1.000 0 1.000 1.000 0 0

1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0
St. Gregorius College - 01KF - 210
Na- en buitenschoolse activiteiten, maatschappelijke stages 08.088525/5156 25-11-2008 34.000 34.000 34.000 0 0 0 0 0

34.000 34.000 34.000 0 0 0 0 0
Willibrord Stichting
Utrechtse onderwijs agenda 2008/2009 08.074759/4374 16-10-2008 92.706 92.706 92.706 0 0 0 0 0
Utrechtse onderwijs agenda 2010 09.087640/7166 18-02-2010 65.438 0 0 65.438 38.172 0 27.266
Uitvoeringsplan VMBO 09.087640/7166 18-02-2010 190.000 0 0 190.000 190.000 0 0

348.144 92.706 92.706 0 255.438 228.172 0 27.266
Totaal 2.492.580 1.573.088 1.507.226 65.862 646.686 643.251 6.200 63.096



4. Enkelvoudige jaarrekening

4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2010

1 Activa 31-12-2010 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 14.137.644 14.345.017

1.2.2 Inventaris en apparatuur 8.796.718 8.421.762

1.2.6 Egalisatie - 5.426.625 - 5.853.228

1.2.7 Onderhanden werk 1.801.754 311.008

19.309.491 17.224.558

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige vorderingen 2.081 2.409

1.3.B (Stichting) Steunfonds CVO 5.476.362 5.303.339

5.478.444 5.305.748

Totaal vaste activa 24.787.934 22.530.306

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.770.231 2.625.113

1.5.2 OCW/LNV - 1.791 96

1.5.7 Overige vorderingen 488.364 12.186

1.5.8 Overlopende activa 1.315.618 1.613.817

3.572.422 4.251.213

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 0

1.6.2 Obligaties 3.717.199 5.376.752

3.717.199 5.376.752

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 17.344 18.193

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.493.718 2.554.749

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige 154.947 4.672

3.666.009 2.577.614

Totaal vlottende activa 10.955.630 12.205.579

Totaal activa 35.743.564 34.735.885

84 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  2 010



2 Passiva 31-12-2010 31-12-2009

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 11.764.493 11.156.189

2.1.1 Bestemmingsreserve (Stichting) Steunfonds CVO 5.476.362 5.303.339

2.1.1 Bestemmingsreserve Flex. BAPO 1.712.939 2.410.778

18.953.794 18.870.305

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.158.205 1.363.024

2.3.3 Overige voorzieningen 1.164.779 1.448.306

2.322.983 2.811.330

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 882.208 905.000

882.208 905.000

2.5 Kortlopende schulden

2.5 Kredietinstellingen 34.076 43.700

2.5.3 Crediteuren 2.244.210 2.211.855

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.891.651 2.995.834

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 901.893 840.825

2.5.9 Overige kortlopende schulden 53.585 88.251

2.5.10 Overlopende passiva 7.459.163 5.968.785

13.584.578 12.149.250

Totaal passiva 35.743.564 34.735.885
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4.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten Willibrord Stichting 
over 2010

2010 Begroot 2010 2009

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 74.820.870 74.450.694 74.216.954

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.162.250 1.617.157 2.001.274

3.4 Baten werk in opdracht van derden 17.443 0 271.265

3.5 Overige baten 7.777.695 5.895.729 7.202.636

Totaal baten 84.778.259 81.963.580 83.692.128

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 66.636.610 63.343.523 65.079.614

4.2 Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa 2.455.485 2.705.264 2.671.421

4.3 Huisvestingslasten 5.408.045 5.578.132 6.010.962

4.4 Overige lasten 10.742.003 10.247.238 10.179.835

4.5 Taakstelling 0 0 0

Totaal lasten 85.242.143 81.874.157 83.941.831

Saldo baten en lasten - 463.884 89.423 - 249.702

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 204.958 348.000 349.587

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten 69.434 -10.000 173.161

5.5 Rentelasten 42 0 16

Saldo financiële baten en lasten 274.350 338.000 522.732

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 100.000 100.000 199.992

Exploitatiesaldo - 89.534 527.423 473.022

7 Stichting Steunfonds Christelijk 

Voortgezet Onderwijs te Utrecht 173.024 52.000 279.922

Nettoresultaat 83.489 579.423 752.943
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4.3 Consolidatiestaat per 31 december 2010

WBR STF. CVO Gecon- WBR STF. CVO Gecon-
solideerd solideerd

1 Activa 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 14.137.644 297.114 14.434.758 14.345.017 297.114 14.642.131

1.2.2 Inventaris en apparatuur 8.796.718 0 8.796.718 8.421.762 0 8.421.762

1.2.6 Egalisatie - 5.426.625 0 - 5.426.625 - 5.853.228 0 - 5.853.228

1.2.7 Onderhanden werk 1.801.754 0 1.801.754 311.008 0 311.008

19.309.491 297.114 19.606.605 17.224.558 297.114 17.521.672

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige vorderingen 2.081 0 2.081 2.409 0 2.409

1.3 Steunfonds CVO 5.476.362 0 0 5.303.339 0 0

5.478.444 0 2.081 5.305.748 0 2.409

Totaal vaste activa 24.787.934 297.114 19.608.686 22.530.306 297.114 17.524.081

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 1.770.231 -878.371 891.860 2.625.113 -775.359 1.849.755

1.5.2 OCW/LNV -1.791 0 - 1.791 96 0 96

1.5.7 Overige vorderingen 488.364 0 488.364 12.186 0 12.186

1.5.8 Overlopende activa 1.315.618 50.877 1.366.494 1.613.817 84.385 1.698.202

3.572.422 - 827.494 2.744.928 4.251.213 - 690.974 3.560.240

1.6 Effecten

1.6.1 Aandelen 0 447.573 447.573 0 1.012.147 1.012.147

1.6.2 Obligaties 3.717.199 3.866.758 7.583.957 5.376.752 3.726.008 9.102.760

3.717.199 4.314.331 8.031.530 5.376.752 4.738.155 10.114.907

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 17.344 0 17.344 18.193 0 18.193

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.493.718 1.692.179 5.185.897 2.554.749 961.786 3.516.535

1.7.3 Deposito's 0 0 0 0 0 0

1.7.4 Overige 154.947 0 154.947 4.672 0 4.672

3.666.009 1.692.179 5.358.188 2.577.614 961.786 3.539.400

Totaal vlottende activa 10.955.630 5.179.016 16.134.646 12.205.579 5.008.968 17.214.547

Totaal activa 35.743.564 5.476.130 35.743.332 34.735.885 5.306.082 34.738.628
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WBR STF. CVO Gecon- WBR STF. CVO Gecon-
solideerd solideerd

2 Passiva 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 11.764.493 5.476.362 17.240.855 11.156.189 5.303.339 16.459.527

2.1.1 Bestemmingsreserve Stfds. CVO 5.476.362 0 0 5.303.339 0 0

17.240.855 5.476.362 17.240.855 16.459.527 5.303.339 16.459.527

2.3 Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 1.158.205 0 1.158.205 1.363.024 0 1.363.024

2.3.3 Overige voorzieningen 1.164.779 0 1.164.779 1.448.306 0 1.448.306

2.322.983 0 2.322.983 2.811.330 0 2.811.330

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 882.208 0 882.208 905.000 0 905.000

882.208 0 882.208 905.000 0 905.000

2.5 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 34.076 0 34.076 43.700 0 43.700

2.5.3 Crediteuren 2.244.210 0 2.244.210 2.211.855 0 2.211.85

2.5.6 Schulden belastingdienst 2.891.651 0 2.891.651 2.995.834 0 2.995.834

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 901.893 0 901.893 840.825 0 840.825

2.5.9 Overige kortlopende schulden 53.585 - 232 53.353 88.251 2.743 90.994

2.5.10 Overlopende passiva 7.459.163 0 7.459.163 5.968.785 0 5.968.785

13.584.578 - 232 13.584.346 12.149.250 2.743 12.151.993

Totaal Passiva 34.030.625 5.476.130 34.030.393 32.325.107 5.306.082 32.327.850

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 74.820.870 0 74.820.870 74.216.954 0 74.216.954

3.2 Overige overheidsbijdragen 2.162.250 0 2.162.250 2.001.274 0 2.001.274

3.4 Baten werk in opdracht van derden 17.443 0 17.443 271.265 0 271.265

3.5 Overige baten 7.777.695 0 7.777.695 7.202.636 0 7.202.636

Totaal baten 84.778.259 0 84.778.259 83.692.128 0 83.692.128

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 66.636.610 0 66.636.610 65.079.614 0 65.079.614

4.2 Afschrijvingen op immateriële

en materiële vaste activa 2.455.485 0 2.455.485 2.671.421 0 2.671.421

4.3 Huisvestingslasten 5.408.045 0 5.408.045 6.010.962 0 6.010.962

4.4 Overige lasten 10.742.003 37 10.742.040 10.179.835 6.066 10.185.901

Totaal lasten 85.242.143 37 85.242.180 83.941.831 6.066 83.947.897

Saldo baten en lasten - 463.884 - 37 - 463.921 - 249.702 - 6.066 - 255.768

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 204.958 285.176 490.134 349.587 182.216 531.803

5.4 Overige opbrengsten financiële 

vaste activa en effecten 69.434 - 12.115 57.319 173.161 303.764 476.925

5.5 Rentelasten 42 0 42 16 0 16

Saldo financiële baten en lasten 274.350 273.061 547.411 522.732 485.980 1.008.712

6.6 Onderlinge verrekeningen 100.000 - 100.000 0 199.992 - 199.992 0

Resultaat - 89.534 173.024 83.489 473.022 279.922 752.943
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5. Overige gegevens

5.1 Controleverklaring
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5.2 Statutaire verklaring inzake resultaatbestemming

Ingevolge de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend

met de reserve.

Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar van € 83.489 wordt toegevoegd aan 

het eigen vermogen van de Stichting als volgt:

Onttrekking algemene reserve €   89.534

Toevoeging private bestemmingsreserve € 173.023

Totaal toevoeging per saldo €   89.489

Er heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden ter grootte van de onttrekkingen 

van de Flex BAPO ad. € 697.839. Dit bedrag is ten laste gebracht van de publieke

bestemmingsreserve Flex BAPO en ten gunste van de algemene reserve.

5.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het

resultaat en het vermogen van de Stichting.
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Colofon 
Samenstelling en eindredactie: Mariëlle Boers en Koos Kool
Tekst- en andere bijdragen: Ferré Bakker, Mariëlle Boers, Femke Boersema, Berthe Diekerhof, Lidia Loef,
Erik van Kerkhoff, Ingrid Klaarenbeek, André Koet, Koos Kool, Jos van Kortenhof, Rinie de Pater, 
Susan Roozen, Hans Satter en de schoolleiders van de Willibrord Stichting. 
Vormgeving en drukwerk: Studio Sanhaveld - Zeist
Fotografie: Job Groot, Pieter Troost (86)
De foto’s in het jaarverslag zijn gemaakt op het St. Bonifatiuscollege.






