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Voorwoord
In dit jaarverslag leest u hoe ver we in 2014 zijn
gekomen met onze doelen uit het meerjaren
beleidsplan 2013-2016 ‘Focus op beter
onderwijs’. We schreven in de inleiding van dat
plan: ‘Als we ‘beter onderwijs’ tot hoofddoel van
ons meerjarenbeleidsplan benoemen, hebben
we het over de kwaliteit van de toerusting van
generaties toekomstige burgers van onze
samenleving. De uitdagingen waarvoor ze
komen te staan zijn groot. Economische, sociale,
politieke en ecologische crises werpen hun
schaduwen vooruit. Het is des te meer van
belang dat we onze jongeren (mede) opvoeden
tot verdraagzame, zelfstandig denkende burgers
die zich verantwoordelijk voelen voor hun
naasten en niemand uitsluiten op grond van ras,
kleur, godsdienst, afkomst of seksuele
geaardheid.’.
In 2014 hebben we opnieuw ervaren hoe
veelomvattend en ambitieus de opdracht is die
we ons hebben gesteld. Een opdracht die zoveel
breder is dan de opbrengstenoordelen van de
Inspectie. Daarmee willen we die leeropbrengsten
niet relativeren. Vandaar dat we in dit jaarverslag
opnieuw aandacht besteden aan de cijfers, maar
ook aan de verhalen daarachter.

Goed onderwijs vergt een solide financiële basis.
De scholen van Stichting PCOU zijn er ook in
2014 weer in geslaagd om uit gewone bedrijfs
voering een goed resultaat te realiseren door
hun activiteiten in overeenstemming met de
begroting te organiseren. De doelstellingen op
het gebied van financiële stabiliteit zijn ook in
2014 gehaald. De Stichting voldoet aan de
landelijke financiële normen voor onderwijs
organisaties en is financieel voorbereid op de
toekomst. Deze financiële stabiliteit stelde de
scholen in staat hun aandacht vooral te richten
op onderwijsontwikkeling in het belang van
onze leerlingen.
Op deze plek willen we alle medewerkers van
PCOU bedanken voor hun inzet. Ook danken
we alle medezeggenschapsraden en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
voor hun constructieve bijdrage aan het
functioneren van de Stichting. Tot slot willen
we de Raad van Toezicht danken voor de
kritische feedback en de wijze waarop toezicht
is gehouden.
Marja Blom
Henkjan Bootsma

1.1 De kwaliteit van het onderwijs
Inleiding
In 2014 is wederom gewerkt aan het realiseren
van de doelstellingen uit het meerjarenbeleids
plan 2013-2016 ‘Focus op beter onderwijs’.
Doelstellingen die in 2014 centraal stonden
waren:
pp Alle scholen hebben een basisarrangement
en scoren voldoende of goed (al naar gelang
hun uitgangspositie) volgens de Inspectie
normen.
pp Onderwijskwaliteit van goed naar beter voor
elke school, onder meer door middel van
stimulering van opbrengstbewust handelen
en professionalisering van de leerkrachten.
pp Passend onderwijs voor elke leerling die zich
aanmeldt, waarbij scholen voldoen aan de
‘Standaard voor de basisondersteuning
Utrecht stad’.
Alle scholen hebben het zogenoemde
basisarrangement van de Inspectie van het
Onderwijs. Dat betekent dat de Inspectie van het
Onderwijs de basiskwaliteit als ‘voldoende’
beoordeelt.
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Kwaliteit in cijfers – leeropbrengsten en
opbrengstbewust handelen

Tabel 1 | Resultaten M-toetsen en E-toetsen met de behaalde leerwinst
DMT 3

Opbrengstbewust lesgeven
Net als voorgaande jaren stond dit jaar het
opbrengstgericht handelen centraal. De scholen
doorlopen consequent een cyclus van doelen
stellen, gegevens verzamelen, evalueren en
analyseren om vervolgens beredeneerde
conclusies te trekken voor verdere ontwikkeling
van het onderwijs. Dit alles gebeurt op het niveau
van de individuele leerling, de groep en de
school. Naast dat we het beste uit iedere leerling
willen halen, willen we ook het beste uit iedere
leerkracht halen.
Een school heeft diverse opbrengsten. Op de
eerste plaats natuurlijk de onderwijsresultaten
van de leerlingen. Alle scholen werken met het
leerlingvolgsysteem Parnassys. Het niveau van
de leerlingen wordt periodiek onderzocht met
behulp van methode-afhankelijke toetsen en
halfjaarlijks met de methode-onafhankelijke
toetsen van het Cito. In dit jaarverslag staan
alleen de resultaten van de Cito-toetsen.
Hiermee worden de onderwijsresultaten van de
leerlingen systematisch gevolgd en kunnen de
stijgingen en dalingen in de resultaten worden
waargenomen en worden afgezet tegen de
landelijke resultaten. Dit is niet alleen zinvol op
het niveau van een individuele leerling of een
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groep, het geeft ook een indicatie van de
kwaliteit van een school.
De schoolleiding analyseert samen met de leer
krachten de gegevens en verwerkt deze twee
keer per jaar in een managementrapportage.
Deze rapportage dient als basis voor verant
woording naar ouders, medezeggenschapsraad,
bestuur en overheid. Daarnaast wordt op basis
van deze rapportage ook gericht teamscholing
georganiseerd, waar nodig aangevuld met
scholingsprogramma’s voor individuele
leerkrachten. Door deze manier van werken
hopen we te bereiken dat opbrengstbewust
werken vanzelfsprekend wordt.
Om een goed beeld van de resultaten van de
scholen te kunnen krijgen en om deze ook met

elkaar te kunnen vergelijken, is het van
groot belang dat de toetsen correct worden
afgenomen en de gegevens eenduidig en
correct worden ingevoerd. Daarom is in 2014
de ‘handleiding toetsen’ verder ontwikkeld.
Onderwijsresultaten
In deze paragraaf wordt ingegaan op de
behaalde onderwijsresultaten, waarbij het
belangrijk is om te realiseren dat cijfers die groei
of achteruitgang tonen, niet altijd te duiden zijn
als een kwaliteitsverbetering of een kwaliteits
verslechtering van het onderwijs in de school.
De samenstelling van de groep speelt een
belangrijke rol en er kunnen onverwachte
gebeurtenissen zijn die tot zichtbare afwijkingen
leiden. Daarom wordt er niet alleen gekeken
naar de toetsresultaten, maar ook naar de
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gerealiseerde ‘groei’ over een bepaalde periode,
ook wel de leerwinst 1 genoemd.
Tabel 1 laat de resultaten zien op toetsen die de
Inspectie van het Onderwijs gebruikt voor het
beoordelen van de tussentijdse opbrengsten en
eindopbrengsten van scholen. Het betreft de
volgende toetsen:
pp de drieminutentoets technisch lezen (DMT)
in groep 3 en 4;
pp de toets rekenen en wiskunde (RW) in
groep 4 en 6;
pp de toets begrijpend lezen (BL) in groep 6;
pp de eindtoets in groep 8.
Naast de resultaten laat deze tabel ook de
leerwinst op de verschillende onderdelen zien.
Op alle onderdelen, behalve DMT 3, is er sprake
van een groei in de leerwinst ten opzichte van
voorgaande jaren. Voor DMT 3 is de leerwinst
nagenoeg gelijk aan de behaalde leerwinst in het
voorgaande schooljaar.

1

Leerwinst = ‘de toename van vaardigheden, kennis en/of
competenties van individuele leerlingen of groepen van
leerlingen, gedurende (een bepaald deel van) de leerweg.
De leerwinst wordt altijd bepaald door minimaal twee
meetmomenten. Het verschil tussen die metingen maakt de
ontwikkeling van de leerling (of de groep leerlingen)
zichtbaar. De metingen moeten eenzelfde schaal omvatten
en het moet gaan om genormeerde toetsen.’. (Bron: website
Inspectie van het Onderwijs)

Grafiek 1 | Aantal scholen dat (on)voldoende scoorde
op de tussen- en eindtoetsen van Cito

Grafiek 2 | Aantal scholen dat (on)voldoende scoorde
op de tussenopbrengsten
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Van de 25 scholen scoorden in het schooljaar
2014/2015 24 scholen voldoende op de Citoeindtoets. Dit aantal ligt boven het landelijk
gemiddelde van schooljaar 2013/2014; van alle
scholen in Nederland had 95% voldoende
gescoord op de Cito-eindtoets, voor PCOU is
dit 96%. Daarnaast waren de tussenopbrengsten
in 2014 op alle scholen op orde (zie grafiek 2).
De schoolteams zijn er in de afgelopen jaren in
geslaagd een zichtbare kwaliteitsgroei in de
scholen te realiseren.
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Tevredenheid leerlingen, ouders en
leerkrachten
De kwaliteit van de school blijkt, zoals gezegd,
niet alleen uit de onderwijsresultaten. Er zijn
meer indicatoren die iets zeggen over de
kwaliteit, waaronder de tevredenheid van de
direct betrokkenen. Alle scholen van PCOU
verrichten eens per twee jaar tevredenheids
onderzoeken onder leerlingen, ouders en
leerkrachten.

6

PCOU Jaarverslag 2014

Grafiek 3 laat de gemiddelde tevredenheids
cijfers 2 zien over de afgelopen zes schooljaren.
Hieruit komt naar voren dat de ouders, leerlingen
en leerkrachten van de PCOU-scholen.
overwegend positief zijn over ‘hun’ school. De
gemiddelde cijfers in schooljaar 2014/2015 zijn
respectievelijk 7,7 (ouders), 8,2 (leerlingen) en 7,9
(leerkrachten).

Overzicht kwaliteitsonderzoeken Inspectie
van het Onderwijs 2014
De jaarlijkse risicoanalyse van een school door
de Inspectie van het Onderwijs vindt gewoonlijk
plaats op het moment dat de nieuwe opbrengst
gegevens verwerkt zijn. Als er sprake is van
risico’s voert de Inspectie een kwaliteits
onderzoek uit of geeft een waarschuwing af

Grafiek 3 | Gemiddeld cijfer tevredenheid
ouders, leerlingen en leerkrachten
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9,0

Medewerkers

aan het bestuur. Als er geen tekortkomingen
gesignaleerd worden, krijgt de betreffende
school een basisarrangement. Tabel 2 geeft een
overzicht van de kwaliteitsonderzoeken die in
2014 zijn uitgevoerd.
Tabel 2 | Overzicht kwaliteitsonderzoeken Inspectie
van het Onderwijs 2014
School

Datum

Toezicht
arrangement

Prinses Wilhelmina
school (VSO STIP)

13 en 15 mei 2014

basisarrangement

Taalschool
Het Mozaïek

4 november 2014

basisarrangement

N.B. Op alle overige scholen is sprake van een
basisarrangement.

8,5

Professionalisering medewerkers
Scholing wordt voor een deel Stichtingsbreed
georganiseerd, voor het overige gebeurt dit op
schoolniveau. Drie belangrijke Stichtingsbrede
opleidingstrajecten in 2014 waren:
pp masterplan begrijpend lezen;
pp rekenen;
pp masterplan Kurzweil.
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Het gemiddelde wordt berekend op basis van het aantal
scholen dat in het betreffende schooljaar een vragenlijst
heeft uitgezet en waarvan resultaten beschikbaar zijn.

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Masterplan begrijpend lezen
De resultaten bij begrijpend lezen bleven op de
PCOU-scholen achter bij de gestelde ambities.
Dit sluit aan bij de landelijke tendens.
Nederlandse leerlingen hebben minder plezier in
lezen dan leerlingen in andere landen. Ook sluit

7

PCOU Jaarverslag 2014

het taalaanbod minder dan gewenst aan op de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Begrijpend
lezen is een van de sleutelvaardigheden voor
verder schoolsucces. Om de resultaten van
begrijpend lezen te verbeteren, is allereerst
gekeken naar de oorzaak van de achterblijvende
resultaten en deze bleek voor een deel te liggen
in de vaardigheden van de leerkrachten. Daarom
is in 2013 het masterplan begrijpend lezen
ontwikkeld en van start gegaan. Het is een
tweejarig traject om de leerkrachten bij te
scholen, zodat ze beter in staat zijn om de
leerlingen te begeleiden bij het leren en oefenen
van begrijpend lezen. Er doen 20 PCOU-scholen
mee aan dit traject. De kosten van dit plan
bedragen ongeveer € 320.000, waarvan
€ 160.000 wordt gefinancierd met gemeentelijke
subsidies (verbetersubsidies taal). De overige
gelden komen uit de prestatieboxmiddelen.
De projectleiding berust bij de PCOU Academie,
de uitvoering is in handen van het CPS.
Rekenen
In 2014 heeft het rekenonderwijs Stichtingsbreed
een kwaliteitsimpuls gekregen. Een externe
rekendeskundige heeft een aantal trainingen
gegeven aan intern begeleiders en reken
specialisten van de scholen. In totaal hebben
22 deelnemers deze training gevolgd, waarbij
ze de opdracht kregen om in de eigen school
verbeteracties in te zetten. Aansluitend is ingezet
op het verspreiden van de opgedane kennis
en vaardigheden binnen de scholen.

Masterplan Kurzweil
Dyslexie is een veelvoorkomend probleem dat
leerlingen ernstig in de weg kan zitten in hun
leerproces. Met de juiste ondersteuning kan
ervoor worden gezorgd dat leerlingen minder
belemmeringen van dyslexie ervaren dan zonder
die extra ondersteuning het geval zou zijn.
Volgens de Wet Passend Onderwijs valt
onderwijs aan dyslectische kinderen binnen
de zogenaamde standaard basiszorg van de
scholen. Daarom is eind 2013 gestart met de
invoering van het softwarepakket Kurzweil.
Kurzweil maakt lezen en schrijven voor
dyslectische kinderen een stuk eenvoudiger.
Hierdoor worden dyslectische kinderen in staat
gesteld volledig te participeren in het regulier
onderwijsaanbod. Om de scholen te
ondersteunen met de invoering van Kurzweil
werd in 2014 bovenschools 0,3 fte extra IB-tijd
ingezet. Gebruikers (leerkrachten en kinderen)
zijn bovenschools door de PCOU Academie
geschoold in het juiste gebruik van dit
hulpmiddel.
Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend
Onderwijs van kracht. Deze wet spreekt van
een zogenaamde zorgplicht die schoolbesturen
hebben ten opzichte van de leerlingen die
worden aangemeld. Indien mogelijk gaan
kinderen naar het basisonderwijs. Zo worden
ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de

samenleving. Het speciaal onderwijs blijft
bestaan voor kinderen die structureel meer
en andere onderwijsbegeleiding nodig hebben
dan de basisschool kan bieden.
Passend onderwijs vraagt om goede procedures
en routes bij instroom en doorstroom en een
helder beschreven onderwijsaanbod op de
scholen. Om duidelijk onderscheid te kunnen
maken tussen ouders die informatie vragen bij
een school en ouders die de wens hebben hun
kind bij de school aan te melden, heeft het
bestuur een inschrijfprocedure opgesteld, die
gericht is op het voorkomen van misverstanden.
In het licht van de Wet Passend Onderwijs
hebben de scholen steeds vaker te maken
met kinderen die tijdens schooltijd medicijnen
in moeten nemen of andere paramedische
handelingen nodig hebben. Om de taken en
verantwoordelijkheden van de school goed
vast te leggen, is in 2014 een medisch protocol
geschreven en ingevoerd. Dit protocol regelt en
beschrijft de precieze taken en verantwoordelijk
heden van de leerkrachten als het gaat om
paramedische handelingen die een kind nodig
heeft.
Passend onderwijs: Utrechtse Standaard
basisondersteuning in het primair onderwijs
De schoolbesturen in Utrecht hebben samen de
Utrechtse Standaard opgesteld. Hierin hebben
ze, door middel van zeven referenties,
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Kurzweil
Door Joyce Bosma
Inleiding
Eind 2013 is gestart met de invoering van het
softwarepakket Kurzweil. Kurzweil maakt lezen
en schrijven voor dyslectische kinderen een
stuk eenvoudiger. Met Kurzweil is bijvoorbeeld
tekst die op het beeldscherm verschijnt,
gelijktijdig te horen en het programma stelt
kinderen in staat om zelf hun schrijfwerk te
controleren.
Interview met Floor Kruijtzer, 11 jaar,
groep 8D Basisschool De Boomgaard
“Ik werk nu ongeveer 1,5 jaar met Kurzweil.
Ik gebruik het Kurzweilprogramma voor de
vakken begrijpend lezen, aardrijkskunde en
geschiedenis en ik maak er ook Cito-toetsen
mee. Soms gebruik ik het om een opstel te
schrijven. Ik zou het liefst alle boeken met
Kurzweil willen lezen.”
Floor zit nu in groep 8. Ze heeft in voorgaande
jaren teksten voorgelezen gekregen, ze heeft
met een Daisyspeler gewerkt en nu werkt ze
met Kurzweil. Ze kan alle hulpmiddelen dus
goed met elkaar vergelijken. Wat vindt ze
zelf het prettigst? “Kurzweil! Dan kun je zelf
meelezen, ik kan zelf het tempo bepalen en
ik kan een stem kiezen die ik prettig vind om
naar te luisteren! Ik kan het alleen doen. Toen
de juf vroeger teksten moest voorlezen, kon
ze de andere kinderen in de klas niet helpen,
dat was soms vervelend. De Daisyspeler was

lastig om te begrijpen en ik raakte de cd’s
soms kwijt. Mijn moeder moest me thuis altijd
helpen met mijn huiswerk en dat kostte veel
tijd. Doordat ik getraind ben, kan ik nu zelf met
Kurzweil werken en dingen die ik niet weet,
zoek ik op in mijn trainingsboekje.”
Floor gaat volgend schooljaar naar de havo
op het Amadeus Lyceum. Bij het zoeken
naar een goede school hebben Floor en
haar ouders ook geïnformeerd naar het
Kurzweilprogramma. “Het Leidsche Rijncollege
heeft ook Kurzweil, maar voor slechts vijf
boeken. Het Amadeus werkt niet met Kurzweil,
maar wel met een ander voorleesprogramma.
Uiteindelijk heb ik voor het Amadeus gekozen
omdat ze veel aan muziek doen en omdat de
school mij vrolijk maakte toen ik op de Open
Dag was.”
Zou je iets willen zeggen tegen andere
kinderen met dyslexie? Floor: “Kies wat je
het leukst vindt om te lezen! Bijvoorbeeld
Engelse films met ondertiteling, tijdschriften,
songteksten van liedjes die je leuk vindt. Als je
via Google de betekenis opzoekt, leer je meer
Engelse woorden en leer je beter lezen. Laat
je niet door andere kinderen beïnvloeden bij
wat jij fijn vindt. Ik heb meer tijd nodig om mijn
werk te maken, maar uiteindelijk doe ik het
helemaal goed!”
Deze foto is gemaakt op De Boomgaard.
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afgesproken wat zij als basisondersteuning willen
aanbieden. Vervolgens is geïnventariseerd welke
deskundigheid in de scholen aanwezig is en
welke ondersteuning er nog moet komen. De
PCOU-scholen hebben deze inventarisatie
gedaan met behulp van de Q3-vragenlijsten.

Deze scholen verzorgen onderwijs voor
leerlingen met een cognitieve en een ernstige
emotionele beperking. Het perspectief voor
veel leerlingen van deze scholen is dat zij
waarschijnlijk langdurig op zorg en onder
steuning aangewezen blijven.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband
heeft besloten om voor de eerste twee jaar na
de invoering van de Wet Passend Onderwijs,
90 euro per leerling over te maken naar de
schoolbesturen, zodat ze het ontwikkeltraject
om aan de Utrechtse Standaard te voldoen,
kunnen bekostigen.

De invoering van de Wet Passend Onderwijs
heeft in 2014 grote invloed gehad op de scholen
voor speciaal onderwijs. Zo hebben de scholen
een belangrijke kwaliteitsslag geleverd, hun
curriculum herzien en de ondersteuningsstructuur
herschikt om te voldoen aan de eisen die
worden gesteld in de Kwaliteitswet, het Inspectie
kader en de Wet Passend Onderwijs. Ook is er
gezocht naar schaalvoordelen (zowel binnen als
buiten de Stichting), om zo voldoende expertise
en gespecialiseerd onderwijs te kunnen blijven
garanderen. Zo zijn de SO-afdelingen van de
Prinses Wilhelminaschool en de Rafaëlschool
vanaf 1 augustus 2014 daadwerkelijk één school
met de naam 'Rafael' en is de Koningin
Emmaschool in Amersfoort een proces gestart
om nauwer samen te werken met de Dr. A. van
Voorthuysenschool, met als doel de beschikbare
onderwijsmiddelen doelmatiger te kunnen
inzetten. Daarnaast hebben de scholen een
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstand
koming van de processen van de nieuwe
samenwerkingsverbanden om zo tot een
werkbaar en dekkend aanbod van voorzieningen
in speciaal onderwijs in de voedingsgebieden
van de scholen te komen.

Daarnaast hebben alle scholen een schoolonder
steuningsprofiel opgesteld, dat formeel door het
bestuur is vastgesteld. In dit ondersteunings
profiel wordt het aanbod van Passend onderwijs
beschreven en worden tevens de extra financiële
middelen verantwoord.
Het (voortgezet) speciaal onderwijs en
passend onderwijs
PCOU heeft drie scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs:
pp Prinses Wilhelminaschool (samenwerkend
met de Herderschêeschool in STIP VSO)
pp Rafael
pp Koningin Emmaschool (Amersfoort)

Naast de ingrijpende invoering van de Wet
Passend Onderwijs, krijgen de scholen in 2015
te maken met de transitie en decentralisatie van
de zorg. Ook hiervoor zijn in 2014 maatregelen
genomen door kwaliteit en processen bij te
sturen richting de nieuwe taken en kwaliteits
eisen.
Alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
hebben een basisarrangement van de Inspectie
van het Onderwijs.
Passend onderwijs in ons speciaal
basisonderwijs
Stichting PCOU heeft ook een school voor
speciaal basisonderwijs (SBO): Het Keerpunt.
Het Keerpunt verzorgt onderwijs aan leerlingen
met ontwikkelingsproblemen. Deze leerlingen
hebben (al dan niet tijdelijk) extra ondersteuning
nodig die binnen het reguliere onderwijs
onvoldoende gegeven kan worden.
Ook voor het SBO was het in het kader van de
Wet Passend Onderwijs noodzakelijk om het
onderwijs en de ondersteuning/zorg opnieuw
van ambities en een kwaliteitsslag te voorzien.
Daarom is er in 2014 een verbeterprogramma
voor Het Keerpunt opgesteld. Dit plan is gericht
op onderwijsinhoud, op pedagogisch didactisch
handelen en op verbinding met de stad Utrecht.
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Overige zaken
Schoolkaart
Sinds vijf jaar wordt gewerkt met een school
volgsysteem waarin nagenoeg alle relevante
gegevens van de scholen wordt bijhouden.
Dat varieert van de wettelijk verplichte
documenten, de onderwijsopbrengsten, de
samenstelling van het team tot en met de staat
van de ICT-infrastructuur en het gebouw.
Teneinde deze informatie toegankelijk te maken
voor het bestuur is aan het begin van 2014 per
school een zogenaamde schoolkaart ontwikkeld.
Op deze schoolkaart staan alle gegevens van de
scholen, inzichtelijk en bereikbaar gemaakt via
hyperlinks en is de informatie voorzien van een
contextanalyse.
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid bevordert een positief
schoolklimaat en gevoel van veiligheid. Daarom
wordt er binnen PCOU gericht beleid ontwikkeld
om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In het
meerjarenbeleidsplan is het doel als volgt
omschreven: ‘Alle scholen hebben beleid
geformuleerd op ouderbetrokkenheid/
ouderparticipatie en voeren dit naar tevreden
heid van betrokkenen uit. Alle scholen hebben
het keurmerk Ouderbetrokkenheid of hebben
een gelijkwaardige invulling van
ouderbetrokkenheid/participatie.’.

Belangrijke voorwaarde voor het bovenstaande
is dat ouders inzicht hebben in de resultaten van
hun kinderen. Daarom is afgesproken dat alle
scholen uiterlijk 1 augustus 2015 het ouderportaal
van Parnassys open hebben staan. Eind 2014
hadden acht scholen het ouderportaal al geheel
of gedeeltelijk opengesteld en had één school
het LLO-keurmerk. De overige scholen liggen op
koers om het ouderportaal per 1 augustus 2015
open te hebben staan.
Doorgaande leerlijnen
In 2014 is veel aandacht uitgegaan naar het
realiseren van de doorgaande leerlijnen vanuit
de kinderopvang en voorschool naar de
basisschool. Tien PCOU-scholen ontvangen een
VVE-subsidie. Met deze subsidie kunnen deze
scholen extra onderwijsassistenten benoemen.
Deze scholen dienen een VVE-certificaat te
bezitten. De leerkrachten van de voorschool
dienen elke vijf jaar een aanvullende opleiding te
volgen. Hiervoor ontvangt de school vanuit de
gemeente een aanvullend budget.
Sluiting Internationale Kopklas
De Internationale Kopklas - een stedelijke
schakelvoorziening onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid van Stichting PCOU is op 1 augustus 2014 gesloten.
De Internationale Kopklas was een stedelijke
schakelvoorziening voor allochtone leerlingen
die aan het einde van de basisschool achter

stand hebben op het gebied van taal. Het was
een extra jaar basisonderwijs voor deze
leerlingen, waardoor ze veelal wel op het niveau
van hun mogelijkheden konden uitstromen. De
Kopklas is van start gegaan in een tijd dat er nog
weinig voorzieningen waren voor leerlingen met
een taalachterstand en heeft jarenlang goed
werk verricht.
In 2011 zijn de gemeente en de besturen
overeengekomen dat extra taalondersteuning
aan kinderen bij voorkeur op jonge leeftijd wordt
ingezet. Toen al is besproken dat sluiting van de
Kopklas op termijn aan de orde zou zijn. De
gemeente heeft destijds toegezegd subsidie
voor de Kopklas beschikbaar te stellen tot in
ieder geval 1 augustus 2014. Sinds enkele jaren is
het aantal voorzieningen en activiteiten om extra
onderwijsaanbod voor kinderen mogelijk te
maken, zoals leertijduitbreiding en de Brede
School Academie, toegenomen. Bovendien is er
op veel scholen een goed aanbod aan voor- en
vroegschoolse educatie. Hoewel er nog steeds
belangstelling bestond voor de Kopklas, was de
gezamenlijke conclusie van de besturen van
KSU, SPO Utrecht en Stichting PCOU dat er
inmiddels in Utrecht een zodanig breed aanbod
aan extra taal- en overige ondersteuning is dat
sluiting van de Kopklas verantwoord was.
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Beweeg Wijs
Door Annefieke Prins
Inleiding
In 2014 is op de scholen Stip VSO, De
Piramide en De Boomgaard, Beweeg Wijs
geïntroduceerd. Beweeg Wijs streeft naar
een leven lang prettig bewegen, passend bij
ieders individuele mogelijkheden. Het is de
bedoeling dat er op school, vóór de lessen, in
de pauzes en na de lessen meer gespeeld, dus
meer bewogen wordt. Ook tijdens lessen wordt
geëxperimenteerd met meer beweegmomenten
tussendoor. De kinderen komen op deze manier
hun vaak lange schooldag gezond door, omdat
ze meer bewegen.
Beweeg Wijs heeft een uniek kleurenconcept
ontwikkeld, waarmee leerlingen leren om
samen te bewegen in een uitdagende en
gestructureerde omgeving. De kleuren
methodiek laat alle activiteiten aansluiten bij
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen.
De scholen hebben een beweegteam
geformeerd dat wordt begeleid vanuit Beweeg
Wijs. Beweeg Wijs is dan bij de instructie van
een pleinspel aanwezig en begeleidt het
beweegteam.

Deze foto's zijn gemaakt op
De Piramide Maasdijkstraat.
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Interview met John van Batenburg
directeur van De Piramide Maasdijkstraat
Waarom heb je voor Beweeg Wijs gekozen?
Er waren veel conflicten tijdens de pauzes. Onze
leerlingen waren het spelen met elkaar verleerd.
Er was geen structuur.
Hoe heb je Beweeg Wijs ingepast?
We hebben Beweeg Wijs geïntroduceerd
naast de andere extra mogelijkheden rondom
Talentontwikkeling en Leertijduitbreiding.
Dat betekent dat er een aantal zaken wordt
aangeboden aan de kinderen waarvoor ze zich
kunnen inschrijven. Beweeg Wijs is er altijd;
daarnaast worden de activiteiten muziek, koken,
techniek en creativiteit aangeboden. Dit gebeurt
allemaal in de pauze. Als kinderen zelf een
activiteit willen ondernemen dan kan dat. De
enige regel op school is: “Je bent de ander niet
tot last.”.
Het MT doet mee bij het bemensen van de
pleinen op De Piramide, zodat leerkrachten
allemaal pauze kunnen hebben. Alle
leerkrachten lopen één keer per week ook op
het plein. Voor groepen 3-4, 5, 7 en 8 is er een
juniorcoach. Daarnaast lopen er twee coaches
van Beweeg Wijs altijd in de pauze mee.

De Piramide biedt Beweeg Wijs ook aan bij de
kleuters en ook hier blijkt begeleid spelen heel
goed te werken. Overigens krijgen de kleuters
natuurlijk ook de ruimte om eigen initiatieven te
ontplooien
Binnen twee tot drie jaar verwacht De Piramide
met de leerkrachten zelf de begeleiding van
spel en spelen te kunnen organiseren.
Wat is het effect van Beweeg Wijs?
In tegenstelling tot vorig jaar zijn er vrijwel geen
conflicten meer op het plein tijdens het spelen.
Er is aantoonbaar effect! Doordat er beduidend
minder conflicten meer hoeven te worden
opgelost, is de leertijd vergroot. En daarbij leren
kinderen, door gericht spelen, grenzen en regels
toe te passen.

Directeur Astrid Lotte
over Beweeg Wijs op STIP VSO
De doelgroep van onze VSO-scholen heeft een
laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau.
De ‘vrije tijd’, zoals pauzetijd, vraagt voor deze
groep veel begeleiding. De uitdaging van een
groter gebouw met meer leerlingen die deels
tegelijk pauze hebben, was voor ons een reden
om te kijken hoe we begeleide pauzes beter
vorm konden geven. Zo zijn we in contact
gekomen met Beweeg Wijs. Ons schoolplein
is uiteindelijk ontworpen en ingericht in
afstemming met Beweeg Wijs.
We zijn positief over Beweeg Wijs. De leerlingen
spelen en bewegen veel meer. Daarnaast
vraagt Beweeg Wijs om goede voorbereiding
en afsluiting van de pauze; de leerkracht kiest
samen met de leerling een kleur waarin hij gaat
spelen. Daarnaast vinden we de samenwerking
met Beweeg Wijs erg positief; niet alleen met
betrekking tot training en implementatie van
de methodiek, maar ook doordat Beweeg Wijs
een deel van de coördinatie op zich neemt. Zo
verzorgen stagiaires van de opleiding ‘Sport
en Bewegen’ van het ROC de activiteiten in het
kader van Beweeg Wijs.
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Brede school
Door de nieuwe structuur van de Utrechtse
Onderwijs Agenda is de werkgroep Brede
School in 2014 komen te vervallen. Hiervoor in
de plaats worden bijeenkomsten met het veld
georganiseerd rondom een thema. De eerste
bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 25
november 2014. Op deze bijeenkomst is de
uitkomst van de pedagogische uitwisselings
bijeenkomsten besproken. De conclusie was dat
communicatie op de werkvloer kan verbeteren
en hiervoor wordt per kernteam een actieplan
opgesteld.

1.2 Personeelsbeleid
Inleiding
Voor goed onderwijs is goed personeel nodig.
Het personeelsbeleid is er op gericht om
bekwame goed opgeleide en gemotiveerde
medewerkers in actieve dienst te hebben en
te houden. Een belangrijk onderwerp in 2014 was
de inrichting van de digitale gesprekscyclus en
voorlichting daarover op de scholen. Daarnaast
zijn de personeelsdossiers gedigitaliseerd.
In 2014 zijn er 165 nieuwe medewerkers in dienst
gekomen en zijn er 142 vertrokken. Daarnaast
zijn er 16 medewerkers voor een andere PCOUschool gaan werken.

Verzuim
Het beleid van PCOU is erop gericht om het
verzuim zo veel mogelijk terug te dringen. In
2013 was al sprake van daling van het verzuim
ten opzichte van 2012. In 2014 heeft de dalende
tendens zich voortgezet en was het gemiddelde
verzuim 6,1%. Hiermee is het verzuimpercentage
onder het landelijke gemiddelde van 2013
gekomen dat 6,6% was. Het landelijk gemiddelde
van 2014 is op het moment van publicatie van dit
jaarverslag nog niet bekend. De daling wordt met
name veroorzaakt door een daling in het lange
verzuim. Het verzuimpercentage is het hoogst in
de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder.
De verzuimfrequentie is het hoogst in de
leeftijdscategorie 25-35 jaar.

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

Tabel 3 | Aantal fte en aantal medewerkers
(per 31 december 2014)
		
Aantal fte
2014
Directie

2013

Aantal medewerkers
2014

2013

46,65

45,81

49

48

Onderwijsondersteunend personeel

160,64

151,55

224

217

Onderwijzend personeel

473,74

455,27

638

623

Student
Vervanger
Totaal

7,00

10,80

7

11

24,22

22,15

30

26

712,24

685,58

948

925
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Grafiek 4 | Leeftijdsopbouw medewerkers (per 31 december 2014)
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Grafiek 5 | Verzuimpercentages naar duur 2013 en 2014
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Professionalisering van medewerkers
Om gericht te kunnen werken aan professionali
sering (en daarmee aan goed onderwijs) voert de
schoolleider functioneringsgesprekken met de
leerkrachten en overige medewerkers en het
College van Bestuur met de schoolleiders. De
opleidingsbehoefte van medewerkers wordt
door deze gesprekken zichtbaar en de gemene
deler van deze gesprekken geeft een indicatie
van de opleidingsbehoefte van PCOU als geheel.
Professionalisering vindt vooral plaats door
trainingen en cursussen. Deze worden (voor het
overgrote deel) verzorgd vanuit de PCOU
Academie en vanuit Partners in Professionalisering,
een samenwerkingsverband tussen de Utrechtse
schoolbesturen, de Utrechtse hogescholen en de
Universiteit Utrecht.
Taalvaardigheidstoets onderwijsassistenten
PCOU
De gemeente Utrecht heeft voor de toekenning
van subsidie voor voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) als voorwaarde gesteld dat de
onderwijsassistenten beschikken over een
diploma waaruit blijkt dat zij de Nederlandse taal
op (minimaal) niveau 3F beheersen. Het bestuur
heeft besloten dat deze verplichting voor alle
medewerkers in deze functie geldt, om zo
interne mobiliteit mogelijk te houden. Voor alle
117 onderwijsassistenten die in dienst zijn, is het
diploma gecontroleerd. Daarna is bij 21 mede
werkers zonder mbo 4-diploma een taaltoets
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Identiteit
Door Marlies Middeldorp en Annefieke Prins
PCOU is een Stichting op christelijke
grondslag en wat betekent dat? Er was grote
belangstelling voor de activiteiten die in 2014
zijn georganiseerd. Identiteit in de brede zin
roept vragen op en leeft.
Bij de jaarlijkse identiteitsconferentie in het
voorjaar 2014 waren ongeveer 100 mensen
aanwezig. De gastspreker was Willem-Marie
Speelman over het thema ‘Duurzaamheid als
proces van afstemmen’. Franciscus van Assisi
is, zo vertelde Willem-Marie, een boeiende en
verrassende gids als het om een alternatieve
kijk op het leven gaat. Veel actuele kwesties
zoals duurzaamheid, zorg, leiderschap en
de geldeconomie hebben hun wortels in
die tijd. In de conferentie is er geoefend om
deze gedachte toe te passen op ons eigen
leiderschap en onze eigen spiritualiteit. De
ervaring was dat het soms moeilijk is om je te
laten inspireren door de taal en rituelen die
we niet meer zo goed kennen. Ook moeten
we om leren gaan met een diversiteit aan
levensbeschouwingen in onze scholen.
In de tweedaagse van de directeuren is
daarna uitgebreid aandacht besteed aan
levensbeschouwelijk onderwijs. Deze
bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking
met de Marnix Academie. We bespraken hoe
wij als Stichting voor levensbeschouwelijk

onderwijs het verschil proberen te maken in het
leven van alle dag. We willen onze leerlingen
opvoeden tot evenwichtige burgers in de
maatschappij. Tot mensen met compassie, die
om kunnen gaan met hun eigen levensvragen
en die actief in de wereld staan. We bedachten
hoe we leerlingen de taal van oude verhalen en
rituelen (zoals in de Bijbel, maar ook de Koran
en andere verhalen) kunnen laten verstaan. Hoe
we met elkaar in gesprek kunnen blijven over
waarden en normen, want compassie, respect,
vertrouwen en balans zijn belangrijk. Onze
schoolleiders en teams moeten daartoe een
visie ontwikkelen en daarvoor toegerust zijn.
We hebben ons voorgenomen in de komende
jaren, op grond van deze ambitie, ons verder toe
te rusten en een actief aanbod te doen. Een juist
aanbod vraagt nader onderzoek. In augustus
2014 is gestart met interviews op alle scholen.
Deze interviews zijn in het voorjaar van 2015
afgerond. Op grond van deze interviews worden
ambitie en scholingsaanbod geformuleerd.
Tegelijk is er voor het schooljaar 2014-2015 een
uitgebreid en uitdagend aanbod aan activiteiten
rond identiteit, zoals gebruikelijk geïnitieerd
door de werkgroep identiteit waaronder:
films in ‘t Hoogt rond het thema
levensbeschouwing en Passend onderwijs;
scholing in samenwerking met de Marnix

Academie (over grote levensbeschouwingen,
creatief werken met bijbel- en andere
spiegelverhalen, filosoferen met leerlingen,
filosoferen in de klas, bijbel en koran);
intervisie voor directeuren (‘wandeling naar
Emmaus’).
We zijn tot het besef gekomen dat er rond
identiteit nieuwe verbindingen zijn waardoor er
nieuwe vragen zijn ontstaan in onze scholen.
Daarnaast is er behoefte aan een herformulering
van de identiteit en de plek ervan op de
scholen. Het veelomvattende begrip identiteit
zal de komende jaren verder ingekleurd worden
vanuit de vraag naar wat ons inspireert en hoe
we de dialoog in onze scholen verder op gang
kunnen brengen. Onze rijke christelijke traditie
biedt in elk geval een schat aan inspirerende
mogelijkheden. Een tweede – even belangrijke
– bron van inspiratie vormt het (dagelijkse)
gesprek met elkaar over gebeurtenissen in ons
werk en in de wereld.
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afgenomen. Uiteindelijk hebben 15 medewerkers
in het najaar van 2014 een taaltraining
aangeboden gekregen.
Functiemix PCOU
Voor het primair onderwijs zijn doelwaarden voor
de functiemix vastgelegd in de CAO. In 2011 is de
doelwaarde bereikt. Daarna is terughoudend
omgegaan met bevorderen, omdat er in 2012
en 2013 beperkt middelen beschikbaar waren
vanwege de operatie ‘PCOU financieel
onafhankelijk’. Tevens blijkt dat er niet veel
leerkrachten geïnteresseerd zijn in een LBfunctie wanneer daar extra verantwoordelijk
heden tegenover staan. In oktober 2014 zijn op
de basisscholen ongeveer 385 fte leerkrachten
werkzaam, waarvan 76% LA, 23% LB (beoogd
40%) en 1% LC (beoogd 2%). Het speciaal
onderwijs met ongeveer 84 fte leerkrachten
voldoet wel aan de norm voor 2014; er is 19,3%
benoemd in een LC-functie, waar 14% de
doelwaarde was.
Decentraal Georganiseerd Overleg
De Stichting hecht aan structureel overleg met
de vakbonden. In 2014 is daarom Decentraal
Georganiseerd Overleg gevoerd. Naast
algemene zaken, zijn de functiemixwaarden
op de scholen besproken.

Beëindiging dienstverband medewerkers
Jaarlijks is om verschillende redenen sprake van
beëindiging van het dienstverband van mede
werkers, anders dan op eigen verzoek. Wanneer
een medewerker geen nieuw dienstverband
elders aangaat, ontstaan WW-verplichtingen. In
december 2014 hadden 36 medewerkers van
PCOU recht op WW. Daarvan zijn 21 mede
werkers uit dienst gegaan na een vaststellings
overeenkomst; dat betekent dat in onderling
overleg het vaste dienstverband met wederzijds
goedvinden is beëindigd. Voor de aanvraag van
een WW-uitkering is het noodzakelijk dat een
instroomtoets bij het Participatiefonds plaats
vindt. In 99% van de gevallen worden de
WW-kosten vervolgens betaald door dit fonds.
WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
Wanneer medewerkers meer dan twee jaar ziek
zijn, wordt het inkomen opnieuw vastgesteld op
grond van het arbeidsvermogen. De WGA
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
is er voor (oud-)medewerkers die 35% tot 80%
arbeidsongeschikt zijn. De IVA is er voor
medewerkers die meer dan 80% arbeids
ongeschikt zijn. PCOU is sinds januari 2012
eigenrisicodrager voor de WGA. Dat betekent dat
de werkgever verantwoordelijk is voor de reintegratie en het inkomen van (oud-)medewerkers
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind
2014 had PCOU 13 medewerkers met een WGAuitkering (eind 2013 waren er acht medewerkers
met een WGA-uitkering).

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

1.3 Huisvesting
Inleiding
Stichting PCOU streeft naar adequate huisvesting
voor de scholen. Een ideale leeromgeving
stimuleert leerlingen en leerkrachten het beste
uit zichzelf te halen, waarbij het van belang is dat
het schoolgebouw de identiteit van de school
ondersteunt. Er wordt gestreefd naar flexibele
schoolgebouwen, geschikt voor een diversiteit
aan onderwijsactiviteiten en waarin inhoudelijke
samenwerking met organisaties als kinder
opvang, voorschoolse educatie en
buitenschoolse opvang goed gehuisvest kan
worden. Ook een goed binnenklimaat is van
belang voor goed onderwijs. Daarnaast
investeert de Stichting met de diverse
gemeenten in een gezonde duurzame
gebouwexploitatie.
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Vervanging en vernieuwing
Ook dit jaar is op basis van het Masterplan PO
en V(S)O een deel van de Utrechtse school
gebouwen vervangen of vernieuwd. De scholen
Op Dreef en De Oase zijn ondergebracht in
nieuwe duurzame schoolgebouwen. Beide
scholen zijn onder eigen bouwheerschap tot
stand gekomen. Begin 2014 nam Op Dreef
conform planning intrek in het nieuwe school
gebouw in Overvecht. Het schoolgebouw is
kleurrijk, compact en duurzaam. Het school
gebouw werd binnen het budget gerealiseerd en
is voorzien van een ‘groen’ dak. Het nieuwe
gebouw van De Oase (in de wijk Het Zand in
Leidsche Rijn) werd conform planning na de
kerstvakantie in gebruik genomen. De nauwe
samenwerking met de school heeft geleid tot een
mooi, functioneel en overzichtelijk schoolgebouw
dat van alle moderne gemakken is voorzien.
De schoolgebouwen van De Fakkel, De
Regenboog en de Lukasschool zijn vernieuwd.
De drie scholen zijn voorzien van ICT-werkruimten
en functionele werkplekken voor bijvoorbeeld
interne begeleiding en remedial teaching. Het
zijn de laatste scholen die in het kader van het
Masterplan PO zijn vernieuwd. Met de wets
wijziging ‘Overheveling onderhoud en aanpassing’
behoort onderwijskundige vernieuwing tot de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dit
zal dan ook onderdeel uit gaan maken van het
meerjareninvesteringsplan.

Het Masterplan PO zal voor PCOU in 2015
beëindigd worden met de nieuwbouw van de
Da Costaschool Kanaleneiland.
In het najaar van 2014 zijn gemeente en
schoolbesturen gestart met het Meerjaren
perspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025.
Hier worden de uitgangspunten en thema’s voor
het huisvestingsbeleid van de komende tien jaar
beschreven. Tevens wordt bepaald welke
schoolgebouwen (PO, (V)SO en VO) in deze
periode zullen worden vervangen of aangepast.
In de loop van 2015 zal het plan worden
vastgesteld en vanaf 2016 worden uitgevoerd.
De gemeente Amersfoort is een vergelijkbaar
traject gestart waarbij tevens de mogelijkheden
voor doordecentralisatie van onderwijs
huisvesting worden onderzocht.
Verbetering binnenklimaat
In 2014 werd de derde fase van de verbetering
van het binnenklimaat van bestaande Utrechtse
schoolgebouwen uitgevoerd met behulp van de
gemeentelijke subsidie ‘Binnenklimaat en
energie-efficiency’. In deze fase werden het
binnenklimaat van de schoolgebouwen van De
Regenboog en de Torenpleinschool verbeterd
naar Binnenklimaatklasse B. Het verbeterplan
maakt deel uit van het Collegeakkoord en zal
de komende jaren worden voortgezet.

De groei van De Ridderhof in Leidsche Rijn
leidde in 2014 tot problemen. Vanwege het
tijdelijke karakter van de groei werd De Ridder
hof door de gemeente doorverwezen naar een
ruimte in het naastgelegen zorgcomplex voor
mindervalide senioren. Het gezamenlijke gebruik
leidde echter tot frictie met de gebouwgebruikers.
Ook bleek het vereiste binnenklimaat voor
onderwijs niet haalbaar in het zorgcomplex. In
overleg met betrokkenen en de gemeente is een
plan opgesteld waarmee De Ridderhof in zeven
jaar krimpt van 30 naar 25 groepen. Vervolgens is
voorgesteld om de twee tijdelijke lokalen in het
zorgcomplex te vervangen voor twee tijdelijke
lokalen in het tegenoverliggende gebouw van
samenwerkingspartner Kinderopvang Kind & Co.
Onderhoud
Met ingang van 1 januari 2015 worden het budget
voor het buitenonderhoud en het budget voor de
aanpassing van schoolgebouwen, van gemeenten
naar schoolbesturen overgeheveld. Daarmee
draagt het bestuur de volledige verantwoordelijk
heid voor het onderhoud en de onderwijs
kundige vernieuwing van de schoolgebouwen.
Er is in 2014 geprobeerd om achterstallig
onderhoud in het laatste voorzieningenjaar door
de gemeenten te laten vergoeden. Echter bij de
uitwerking van de wetswijziging, medio 2014, is
gebleken dat er geen overgangsregeling komt.
Achterstallig onderhoud wordt daarom niet door
de gemeenten vergoed; de Stichting moet
hiervoor zelf in 2015 maatregelen treffen.
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FRIS
Door Helga Kok en Doesjka Kuhlemeier
Inleiding
Een goed begin…
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de
helft van de beginnende leerkrachten (0-3 jaar
onderwijservaring) overweegt te stoppen1. Een
kwart van de beginnende leerkrachten verlaat
daadwerkelijk het onderwijs in de eerste vijf jaar
van hun loopbaan.
Vanuit bovenstaande gedachte is FRIS
ontwikkeld. FRIS biedt startende leerkrachten
ondersteuning tijdens de eerste jaren van
hun lescarrière, hierbij geïnspireerd door
onderzoeksresultaten die laten zien dat
beginnende leerkrachten vooral van elkaar
leren. Het programma is in september 2014 van
start gegaan met negen startende leerkrachten
van PCOU.
Doelstellingen van het programma
pp Het bevorderen van het welbevinden van de
startende leerkracht om uitval in de toekomst
te voorkomen.
pp Het bevorderen van professionaliteit met
het oog op het ontwikkelen van sterke
en professionele leerkrachten die goed
onderwijs verzorgen, vanaf de start van de
loopbaan.

1

onderzoek van CNV Onderwijs in samenwerking met het
Algemeen Dagblad.

pp Het vergroten van de betrokkenheid bij
PCOU.
Inhoud en opbouw van het programma
De deelnemende leerkrachten staan centraal
bij de invulling van het programma. Zij brengen
in wat ze willen leren en bespreken en
reflecteren met elkaar. Aan de hand daarvan
geven de trainers gerichte beeldcoaching,
begeleiden de intervisiegesprekken, werken
met trainingacteurs en bieden werkvormen en
tools aan die leerkrachten kunnen gebruiken in
de praktijk. De trainers, beiden gecertificeerd
beeldcoach, hebben naast theoretische
vakkennis een uitgebreide ervaring met
verschillende posities is het onderwijs.
Het programma FRIS duurt twee jaar. In het
eerste jaar zijn er vijf bijeenkomsten en in het
tweede jaar drie bijeenkomsten. Daarnaast
krijgen alle deelnemers zeven keer individuele
begeleiding in de vorm van beeldcoaching.
Beeldcoaching is gericht op het vergroten van
de vaardigheden op het gebied van didactiek,
klassenmanagement en interactie. Het traject
start met een intake waarin de leervraag van de
leerkracht helder wordt.
Feedback naar aanleiding van de eerste twee
bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst stond in het teken van

kennismaken met elkaar, het inventariseren
van de onderwerpen waar de startende
leerkrachten in hun praktijk tegenaan lopen
en de voorwaarden van intervisie. De tweede
bijeenkomst stond in het teken van werkdruk
en time-management. Op dit moment is er van
elke leerkracht in ieder geval één opname, soms
twee, gemaakt en hebben de bijbehorende
nabesprekingen plaatsgevonden.
Enkele opmerkingen van de deelnemers naar
aanleiding van de eerste twee bijeenkomsten:
“Ik heb me in lange tijd niet zo ontspannen
gevoeld.”
“Ik heb echt iets aan de adviezen tijdens de
intervisie.”
“Het is fijn om de ruimte en de rust te hebben
om bewust te leren.”
“Fijn dat we zelf actief in kunnen brengen.”
“Veel afwisseling in de aangeboden
werkvormen.”
“Met de praktische adviezen vanuit de
beeldcoaching kan ik direct aan de slag in de
klas.”
“Prettig om in een veilige sfeer uit te wisselen
met collega’s.”
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Eind 2013 is, anticiperend op de aangekondigde
wetswijziging, de technische staat van het
onderhoud van ieder schoolgebouw opnieuw
onderzocht. Hierbij is zowel het binnen- als het
buitenonderhoud opgenomen. In het voorjaar
van 2014 is, in overleg met de scholen, op basis
van deze gegevens een nieuw meerjaren
onderhoudsplan opgesteld, dat het oude plan
uit 2007 vervangt. In het nieuwe meerjaren
onderhoudsplan is ook rekening gehouden met
de verbetering van de energieprestatie van de
schoolgebouwen. Zo worden verouderde
verwarmings- en verlichtingssystemen waar
nodig vervangen door duurzame systemen en
worden gevelkozijnen en daken voorzien van
isolerend glas en dakisolatie. Op basis van het
meerjarenonderhoudsplan wordt een jaarlijks
plan voor de uitvoering van het onderhoud
opgesteld. Dit wordt in het najaar voorafgaand
aan het jaar van uitvoering met de scholen
afgestemd. De uitvoering van het plan vindt
zoveel mogelijk in de schoolvakanties plaats.
Verbetering huisvestingsexploitatie
In 2013 zijn de exploitatiekosten van de school
gebouwen nader onderzocht. Gebleken is dat
een aantal Utrechtse scholen in multifunctionale
accommodaties (MFA) hoge huisvestingslasten
heeft. Hierover is het bestuur in overleg met
de gemeente en er is gebleken dat deze
problematiek meerdere gebouwgebruikers treft.
De gemeente heeft toegezegd een project

organisatie in te richten die de problematiek in
beeld moet brengen en moet gaan oplossen.
In dit kader is ook onderzoek gedaan naar de
exploitatie van de schoolgebouwen die deel
uitmaken van de gebouwencomplexen
Vosheuvel (Koningin Emmaschool) en de Bonte
Berg (Krullevaar). Beide exploitaties blijken onder
druk te staan, evenals de kwaliteit van de
onderwijshuisvesting.
De Krullevaar is met twee andere scholen
gehuisvest in het gebouw aan de Keerderberg
in Vleuten. Dit gebouw is echter niet groot
genoeg om de drie scholen volledig in te huis
vesten. Twee scholen, waaronder De Krullevaar,
maken daarom voor een deel gebruik van het
Triogebouw, de naastgelegen semipermanente
huisvesting. Beide gebouwen zijn eigendom van
de gemeente en worden door de beheer
commissie beheerd. De exploitatie van deze
gebouwen staat onder druk. De gebouwen
bieden een overcapaciteit aan ruimte voor de
scholen. Daarnaast is het Triogebouw de levens
duur van 15 jaar gepasseerd en wordt het
gekenmerkt door technisch verval en leegstand.
In overleg met de betrokken schoolbesturen en
de gemeente is besloten de huisvestingssituatie
van de scholen nader te bezien. Onderzocht
wordt of het mogelijk is De Krullevaar met ingang
van het nieuwe schooljaar volledig te huisvesten
in het gebouw aan de Keerderberg. Dit lijkt tot de

mogelijkheden te behoren. Voor de lange termijn
wordt gekeken naar herhuisvesting van de drie
scholen in combinatie met vervanging van het
Triogebouw.
De Koningin Emmaschool is gehuisvest aan de
Heiligenbergerweg in Amersfoort tezamen met
de Dr. A. van Voorthuysenschool. Ook hier blijkt
de exploitatie van het gebouw onder druk te
staan. Uit diverse onderzoeken van zowel het
bestuur als de gemeente blijkt dat de huisvesting
zowel technisch als functioneel aan vervanging
toe is. Afgesproken is de mogelijkheden voor
vervanging van het gebouw voor 2016 te
onderzoeken. De vervanging zal naar verwachting
worden meegenomen in het integraal huis
vestingsplan van de gemeente Amersfoort.
De Boomgaard is tezamen met De Achtbaan
gehuisvest in Kindercluster Voorn in Leidsche
Rijn. De Boomgaard is aanvullend gehuisvest
in de nabijgelegen semipermanente school
woningen aan de Langerakbaan. De huisvesting
in de schoolwoningen overschrijdt echter de
semipermanente status. Daarom is permanente
huisvesting aangevraagd bij de gemeente.
De Boomgaard heeft de wens geuit om beide
locaties samen te voegen. Hierover heeft overleg
plaatsgevonden met de gemeente en er is
overeengekomen de huisvestingsmogelijkheden
voor De Boomgaard nader te onderzoeken.
Uit dit onderzoek bleek dat er hiervoor mogelijk
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heden zijn. De gemeente heeft echter
aangegeven geen noodzaak voor vervangende
huisvesting te zien en heeft de aanvraag
afgewezen. Het schoolbestuur heeft hier
bezwaar tegen aangetekend.
Overdracht aan de gemeente
Om de exploitatie van de schoolgebouwen
gezond te houden, wordt overtollige onder
wijsruimte waar mogelijk afgestoten. Dit heeft
geleid tot het besluit om de vestiging van De
Boemerang aan de Mariëndaalstraat over te
dragen aan de gemeente. Dit besluit wordt in
2015 geëffectueerd.

1.4 Financiën
De financiële positie per 31 december 2014
Stichting PCOU heeft per balansdatum een
vermogen van € 9.288.000. Daarmee is de
vermogenspositie, op basis van de normen zoals
ontwikkeld door de commissie Don, met 36,2%
goed te noemen. De vermogenspositie is
verbeterd ten opzichte van 2013. Interne sturing
op vervanging vanwege verzuim heeft daaraan
bijgedragen. Om een beeld te geven van de
ontwikkeling van de verbeterde financiële positie
worden onderstaande kengetallen gebruikt.
De meeste kengetallen liggen vanaf 2011 binnen
of iets boven de norm van het Ministerie van

OCW. De kapitalisatiefactor is dit jaar in de buurt
van de bovengrens gekomen. Dat wijst op een
ruime positie van de Stichting. De liquiditeiten
zijn per balansdatum afgenomen, maar de ratio is
gestegen. Ook de solvabiliteit is licht gestegen.
Ook kan geconstateerd worden dat alle
kengetallen de laatste drie jaar verbetering
vertonen. De liquiditeitspositie is de laatste jaren
verbeterd, maar verbetering van de liquiditeit
blijft nodig in verband met de flink stijgende
onderhoudsinvesteringen voor 2015 en 2016.
Met een weerstandsvermogen van 17% wordt
weer een klein stapje gezet in de richting van
25% om de risico’s af te kunnen dekken. De
borging van het proces om risico’s te kwanti
ficeren, te beoordelen en te verwerken maakt
deel uit van het interne risicobeheersings
systeem.
Interne risicobeheersing en controle
Risicomanagement is voor een belangrijk deel
onderdeel van de planning- en controlcyclus van
de Stichting PCOU. Bij het opstellen van de
kaderbrief bij de begroting wordt een analyse
gemaakt van de externe en interne omgeving.
Op basis daarvan worden risico’s ingeschat,
beoordeeld en verwerkt in de begroting. De
gebieden waarop de Stichting risicomanagement
voert, zijn onderwijs, personeel, financiën en
huisvesting. De monitoring van de risico’s
gebeurt aan de hand van de management
rapportages.

Een beschrijving van de belangrijkste risico’s
en onzekerheden
Belangrijke risico’s, waarop beheersmaatregelen
zijn genomen in 2014:
pp De Wet Werk en Zekerheid, ingaande 1 juli
2015; uit hoofde van deze wet is de werk
gever gehouden transitievergoedingen en
eventueel aanvullende vergoedingen uit te
betalen aan medewerkers waarvan het
dienstverband beëindigd wordt.
pp De consequenties van de nieuwe CAO; de
mogelijkheden van de werknemer om flexibel
invulling te geven aan de geboden mogelijk
heden vanuit de CAO zijn toegenomen,
waardoor de voorspelbaarheid van de kosten
moeilijker wordt. De kosten voor leeftijdsfase
bewust personeelsbeleid zijn hoog.
pp Onderhoud van gebouwen; in het voorjaar
2015 wordt een revisie op het bestaande
meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd met
mogelijk financiële consequenties.
pp Het nieuwe integraal huisvestingsplan van de
gemeente Utrecht dat in het najaar 2015 naar
verwachting wordt vastgesteld; in dit plan is
opgenomen welke schoolgebouwen grondig
gerenoveerd zullen worden dan wel
vervangende nieuwbouw zullen krijgen.
pp De ontwikkeling van het leerlingenaantal heeft
in algemene zin altijd impact op de financiën.
pp De consequenties van de invoering van de
Wet Passend Onderwijs; per 1 augustus 2016
is de overgangsfase geëindigd en zal blijken
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Tabel 4 | Kengetallen financiële positie 2011-2014
Kengetallen financiële positie

2014

2013

2012

2011

Baten *
Activa -investering gebouw **
Kapitalisatiefactor

54.142
19.610
36,22%

55.307
17.826
32,23%

53.708
15.608
29,10%

52.135
15.368
29,00%

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

8.700
6.652
2.707
18.060
1.550

9.466
5.913
2.765
18.144
-318

8.835
0
2.685
11.521
4.087

9.670
0
2.607
12.277
3.092

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

1,31

1,21

1,04

0,93

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

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

1,31

1,21

0,92

0,81

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

Solvabiliteitsratio: eigen vermogen gedeeld door totaal
passiva

0,41

0,41

0,32

0,28

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

Solvabiliteitsratio: eigen vermogen plus voorzieningen
gedeeld door totaal passiva

0,61

0,58

0,52

0,46

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

0,17%

5,88%

1,87%

0,23%

17,12%

16,60%

11,06%

9,46%

Rentabiliteit : resultaat gedeeld door totale baten
Weerstandvermogen: vermogen gedeeld door totale baten
inclusief rente

*
**
***
****

Toelichting
Geeft aan het vermogen dat een bestuur moet aanhouden
om kortlopende schulden te kunnen voldoen, om vervangings
investeringen te kunnen doen en om onverwachte tegenvallers
op te kunnen vangen; de zogenaamde bufferliquiditeit
(signaleringsgrens 37,5%).
Zie boven

Totale baten inclusief saldo financiële baten en lasten
Totaal activa minus investeringen in gebouwen en verbouwingen, rekening houdend met egalisatierekening investeringen
50% van de aanschafwaarde van de vaste activa exclusief gebouwen en verbouwingen
5% van de totale baten inclusief saldo financiële baten en lasten

Vermogen om op lange termijn aan verplichtingen te voldoen
(norm ligt tussen 10% en 40%).
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of en in hoeverre de scholen minder of meer
budget beschikbaar hebben voor zorg in het
onderwijs en wat dat betekent voor de
werkbelasting van leerkrachten.
PCOU heeft de ambitie om in 2015 het
risicomanagement verder te ontwikkelen.
De ontwikkeling van zogenaamde heat maps,
rapportages/terugkoppeling vanuit scholen
inzake risicomanagement, het uitvoeren van
trendanalyses en scenario-ontwikkeling staan in
de planning voor 2015.
De rapportage aan het toezichthoudend
orgaan
De Raad van Toezicht is de interne toezicht
houder. Daarnaast ondersteunt en adviseert de
Raad van Toezicht het College van Bestuur bij
financiële en beleidsvraagstukken. Leidraad
daarbij is de governancecode die voor de
Stichting van toepassing is. Dit is de ‘Code goed
bestuur’ van de PO-Raad. In de aanloop naar
iedere vergadering van de Raad van Toezicht
bespreekt de Auditcommissie van de Raad van
Toezicht rapportages over interne risico
beheersing. In 2014 ging het daarbij niet alleen
over de risico’s en risicobeheersmaatregelen bij
begrotingen en voortgangsrapportages, maar
ook over wat er is gedaan met de bevindingen
van de accountant en de maatregelen die zijn
genomen naar aanleiding van de management
letter. De interimrapportage is door de Audit

commissie met de accountant besproken en het
jaarverslag is met de accountant besproken in de
vergadering van de Raad van Toezicht.
Treasurymanagement
Het treasurymanagement is uitgevoerd binnen
de kaders van het treasurystatuut en de regeling
‘beleggen en belenen’ van het Ministerie van
OCW. In 2014 zijn vier liquiditeitsprognoses
opgesteld. De liquiditeitspositie van de Stichting
PCOU ligt binnen de geldende normen.
Financieel beleid
In verband met de benodigde buffers is in het
verleden nadruk komen te liggen op kosten
beheersing. In 2012 is het project ‘PCOU
Financieel Onafhankelijk’ van start gegaan, met
de bedoeling om de basisscholen in financieel
opzicht gezond(er) te krijgen. In 2014 is dit project
afgerond met als resultaat dat de exploitatie van
de basisscholen (exclusief groeischolen)
inmiddels niet meer structureel afhankelijk is van
de resultaten van de scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs. Echter dit blijft voortdurende
aandacht vragen.
In 2014 is verder gewerkt aan nieuw financieel
beleid en is een concept-financieel meerjaren
beleidsplan gemaakt dat in 2015 zal worden
besproken.

Toekomst
In 2014 is de vermogenspositie van Stichting
PCOU voor het derde achtereenvolgende jaar
vooruitgegaan. De vooruitzichten voor 2015
geven geen directe aanleiding tot ingrijpende
maatregelen en financiële bijsturing. Wel wordt
blijvend gekoerst op het minimaal break-even
krijgen van de basisscholen. Dat houdt in: een
sluitende begroting en bij voorkeur een
overschot. Er is een aantal ontwikkelingen dat
nauwkeurig gemonitord moet worden. Eén
daarvan is de betaalbaarheid van de functiemix.
Het jaar 2015 is een meetjaar voor de door het
Ministerie van OCW gestelde streefwaarden. Het
is duidelijk dat de Stichting de meetwaarden niet
zal halen. Een andere onzekerheid komt voort uit
een nieuwe CAO vanaf 1 juli 2015.
Stichting PCOU heeft de middelen uit het
Najaarsakkoord onder meer gereserveerd voor
eventuele loonontwikkeling. In de gemeenten
Utrecht en Amersfoort bestaat onzekerheid over
vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van
een aantal van onze schoolgebouwen. Het
huidige Masterplan Huisvesting van de gemeente
Utrecht loopt af op 31 december 2014. De voor
bereidingen voor een nieuw huisvestingsplan zijn
gestart. In de gemeente Amersfoort zijn school
besturen en de gemeente in gesprek over een
mogelijke doordecentralisatie van de onderwijs
huisvesting. Dat houdt in dat de middelen voor
huisvesting wordt overgemaakt van de
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Een culturele oriëntatie en creatieve expressie op STIP VSO
Door René Vaarkamp
Liefdevol én betrokken
Een atelier biedt ruimte aan leerlingen om
grensverleggend bezig te zijn. “Daarom zijn we
blij dat we niet thuis zitten” aldus de feedback
die Pien Mandersloot systematisch aan haar
‘nieuwe groep’ leerlingen biedt. Zij nodigt met
haar vrijwilliger, de artiest Pieter Schotman, de
leerlingen uit: “We zitten lekker in het atelier, hier
mag het lekker vies worden!”. Neemt niet weg
dat de leerlingen na hun creatieve uitlatingen
vervolgens uitgedaagd worden de ruimte
gedisciplineerd te verlaten. “Het moet weer
helemaal ‘spic en span’ worden voordat we naar
huis gaan.” Vervolgens worden de activiteiten
gestructureerd aangeboden. “De kinderen van
de kippenclub gaan zo een kleiplank pakken.
En waar halen we de klei vandaan?”. Leerlingen
worden uitgedaagd, zo zelfredzaam mogelijk,
concreet en operationeel te handelen.
Hoe ga je de klei pakken?
Helder en concreet analyseert Pien de
hulpvragen. “Wat hebben we allemaal nog
meer nodig? We hebben al een kleiplank…
we hebben al een stukje klei…?” Een mal en
snijdraad worden toegevoegd. Instructie is
helder: de leerlingen beginnen met een kleine
mal. “Oké…” beaamt een leerling. Pien daagt
alle leerlingen uit zelf het initiatief te nemen.
“Jullie gaan beginnen en daarna leggen Pieter

en ik ondertussen uit wat we verder gaan doen.”
Het vertrouwen is gewekt. Motiverend: “Kippen
op een stok gaan we maken!” De leerlingen
schakelen nu enthousiast over van theorie naar
praktijk: aan de slag! Vogels worden in glazuur
gezet, klei wordt gesneden en gekneed.
“Leuke kippen hè Hendrik!”
De creatieve inzet is niet geheel vrijblijvend;
vandaag is er sprake van doelgerichte
productie. Pien geeft de context aan waarvoor
de leerlingen zich gaan inzetten. Binnenkort is
er een informatieve avond over en voor STIP.
“Dan komen de mensen iets vertellen over hun
werkplek, over stage. En die mensen krijgen
van de school een cadeautje! En die cadeautjes
hebben jullie gemaakt!” Waardevol én productief
werken is een uitdaging. De ‘kippenclub’
oriënteert zich gezamenlijk met behulp van
prentenboeken op het uiterlijk van prachtig
gefotografeerde hennetjes en haantjes. “Leuke
kippen hé Hendrik? ‘k Zou ze allemaal in de tuin
willen hebben.”
Appèl op relatie
Met klei wordt er grondig gewerkt; “Weet je
nog hoe Adam ooit geschapen werd?”. De
toonzetting is geruststellend, bemoedigend en
uitdagend. Er wordt vertrouwen geschonken
en een appèl gedaan op de leerling zelf. De

instructie is helder en eenduidig. Het klimaat
betrokken en liefdevol. “Je mag beginnen, heb
je goed geroerd?”
Uitdagingen volop
Er wordt ook een beroep gedaan op acceptatie
van de uitdagingen; “Kom maar op”, “Zet ‘m op”
en “Geef nooit op”. “Goed op je werk letten hè,
want je bent met iets moeilijks bezig. Dan kom
ik zo kijken.” Voldane instemming klinkt. Pien
vindt het heerlijk om de leerlingen uit te dagen
en speelt al oriënterend op het educatieve
vinkentouw haar onderwijskundige spel tussen
distantie en betrokkenheid. Ze geeft graag
positieve feedback: “Je bent nog veel beter dan
je zelf dacht. Het gaat hartstikke goed!”
Theorie koppelen aan praktijk
Na de pauze volgt een theorieles met de
nodige vakkundige reflectie. Gezamenlijk zit
de groep om tafel. Betekenisvol leren duiden
van gereedschap, materiaal en voorwaarden
waaronder. “Ooit van een mirette gehoord?
We spreken af jongens, dat we van nu af die
woorden gaan gebruiken.” En zo passeren
boetseerspatels, kleirollers, een lomer en
snijdraad de revue. En dan te bedenken dat alle
boetseerspatels er ook nog eens verschillend
uit kunnen zien. Een leerling vraagt; “Waarom is
het nou zo belangrijk ook al weer dat we weten

27

PCOU Jaarverslag 2014

hoe alles heet?” Pien maakt een vergelijking met
de tuingroep. “Als ik tegen jou zeg: ‘Ga even
een bezem halen’ en je komt dan terug met
een schep…” (Gelach alom.) “Da’s helemaal niet
handig!”
Deze foto's zijn tijdens de les gemaakt.
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gemeente naar de schoolbesturen. Het is nog
niet goed in te schatten wat de uitkomst van dit
overleg zal zijn.

zoals die nu bekend zijn. Zo zijn de effecten van
de kabinetsmaatregelen hierin verwerkt. Het gaat
dan om de effecten van het Lenteakkoord, de
onderbesteding van het gemeentefonds,
departementale taakstellingen, meer en betere
handen voor de klas en buitenonderhoud. De
meerjarenbegroting 2015-2019 is niet ingevuld
met intern beleid.
Stichting PCOU zal de komende jaren licht in leerling
aantal groeien tot 8.550 leerlingen. Onder de

Meerjarenbegroting 2015-2019
Op basis van financiële kaders en uitgangs
punten 2015-2019 is in november 2014 een
meerjarenbegroting 2015-2019 samengesteld.
In de meerjarenbegroting zijn de effecten
doorgerekend van de externe ontwikkelingen

Tabel 5 | Exploitatiebegroting 2015-2019
Exploitatiebegroting * € 1.000,-

2015

2016

2017

2018

2019

Baten
Rijksbijdragen OCenW

50.584

50.224

53.159

53.824

54.160

Overige subsidies

2.985

2.928

2.928

2.928

2.927

Overige baten

1.353

1.478

1.477

1.476

1.476

54.922

54.629

57.564

58.228

58.564

Totaal baten
Lasten
Personele lasten

43.206

42.661

44.904

45.293

45.578

Afschrijvingen

1.618

1.705

1.718

1.717

1.730

Huisvestingslasten

3.894

4.023

4.250

4.338

4.357

Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

5.620

5.848

6.205

6.339

6.370

54.338

54.237

57.077

57.686

58.034

584

392

487

541

530

41

41

41

41

41

625

433

527

582

570
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stijgers zijn Jenaplanschool De Brug, De Odyssee,
De Blauwe Aventurijn, De Regenboog en De
Oase. De leerlingaantallen van de Krullevaar,
De Boomgaard en De Lukasschool nemen af.

Tabel 8 | Meerjarenbalans 2015-2019
Balans * 1.000,Materiële Vaste Activa

Tabel 6 | Ontwikkeling leerlingaantal 2015-2019

Financiele Vaste Activa

2015

2016

2017

2018

2019

8.038

8.329

8.419

8.503

8.547

Op basis van de leerlingengroei en de effecten
van de kabinetsmaatregelen is de verwachting
dat de exploitatie zich ontwikkelt als vermeld in
tabel 5.
De positieve resultaten leiden tot een vermogens
groei. Dat is ook beoogd. Dit wordt zichtbaar in
de meerjarenbalans 2015-2019 (zie tabel 8).

2015

2016

2017

2018

2019

10.073

10.126

10.179

10.233

10.286

Activa
990

990

990

990

990

Vlottende Activa

11.410

11.410

11.410

11.410

11.410

Totaal Activa

22.473

22.526

22.579

22.633

22.686

Eigen Vermogen

9.913

10.346

10.873

11.455

12.025

Voorzieningen

4.431

4.431

4.431

4.431

4.431

0

0

0

0

0

Passiva

Langlopende Schulden
Kortlopende Schulden
Totaal Passiva

8.129

7.749

7.275

6.747

6.230

22.473

22.526

22.579

22.633

22.686

Tabel 7 | Personele formatie 2015-2019
Categorie
Directie

2015

2016

2017

2018

2019

46,55

40,49

41,19

41,19

41,19

OP

473,20

487,81

492,13

495,63

498,33

OOP

162,62

170,81

169,74

170,59

170,95

Subtotaal

682,37 699,11 703,06 707,41 710,47

Student
Vervanger
Totaal

4,00

2,00

31,70

32,68

33,99

35,60

37,49

718,07 733,79 737,05 743,01 747,96

De personele formatie neemt toe bij de verwachte
groei van het aantal leerlingen (zie tabel 7).

Geconcludeerd kan worden dat de vermogens
positie van Stichting PCOU solide en voldoende
weerbaar is en in verhouding staat tot de risico’s.
Het eigen vermogen neemt toe van € 9.913.000
in 2015 naar € 12.025.000 in 2019.

1.5 Klachtenregeling en regeling
voor bezwaar en beroep
Stichting PCOU beschikt over een klachten
regeling. De regeling is vooral bedoeld voor
medewerkers en ouders. Als zich een verschil

van mening, conflict of onplezierige gebeurtenis
voordoet, komen de betrokkenen daar door
gaans met elkaar uit. Soms lukt dat niet en leidt
een gebeurtenis tot een officiële klacht. Op die
situatie is de klachtenregeling van toepassing.
De regeling biedt mogelijkheden voor het
indienen van een klacht bij de schoolleider, het
College van Bestuur of bij de Landelijke
Klachtencommissie. Naast de klachtenregeling
heeft de Stichting een regeling die de mogelijk
heid biedt om bezwaar aan te tekenen tegen
een besluit van de schoolleider of het bestuur.
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Vaderbetrokkenheid op De Schakel
Door: Robin Kuijpers
In 2011 ben ik begonnen als LIO-stagiaire
in groep 7 op De Schakel. Voor mijn minor
cultuur en identiteit wilde ik iets met ouder
betrokkenheid doen. Vanuit de Marnix
Academie was hier weinig over bekend. Op
school werd dit initiatief echter heel enthousiast
ontvangen. De coördinator Ouderbetrokkenheid,
Jannelies Dolmans, had samen met de leer
krachten en de directie al heel veel bereikt op
het gebied van betrokkenheid van de moeders.
Er was bijvoorbeeld een geschikte ruimte, “het
ouder-kindlokaal”, waar wekelijks succesvolle
inloopochtenden werden georganiseerd.
Toch liet de betrokkenheid en aanwezigheid
van vaders op de school nog te wensen
over. Ik ben aan de gang gegaan met een
literatuurstudie en het raadplegen van mensen
uit de wijk. Al snel werd mij duidelijk dat we
de inbreng van de vaders zelf nodig hadden
om tot structurele betrokkenheid te komen.
Vanuit een open en gelijkwaardige houding
en door de suggesties die ik kreeg tijdens
vele gesprekken met vaders, konden we tot
een succesvol concept komen: De Vader
Denktank. Tijdens deze avonden discussiëren
we met een groepje vaders (variërend van
8 tot 20 personen, de samenstelling wisselt)
over actuele maatschappelijke onderwerpen.
Hierbij is openheid belangrijk, maar vooral:
diepgang. We mijden geen ‘spannende’ thema’s,
maar stellen juist alles aan de kaak. Er werden

bijvoorbeeld discussies gevoerd over pesten,
geloof en Zwarte Piet. Enkele maanden geleden
hebben we een avond georganiseerd over de
angst en radicalisering naar aanleiding van de
aanslagen in Frankrijk. De opkomst was iets
lager op deze avond. Veel vaders vertelden mij
vooraf dat ze het spannend vonden om hierover
te praten. Toch ontstond er een zeer open en
respectvolle sfeer, waarbij vaders van allerlei
verschillende afkomsten op een vreedzame
manier met elkaar konden praten.
Doordat we een sterke basis hebben,
denk ik dat we ook op een vreedzame
en ontwikkelingsgerichte manier over de
opvoeding van kinderen kunnen praten.
Leerkrachten vertellen mij dat het de afgelopen
jaren een positief effect heeft gehad. De vaders
durven zich meer te laten zien en horen: er
komen meer vaders bij sportdagen, tijdens
het meekijken in de klas en bij tienminutengesprekken.
Naast de Vader Denktank organiseer ik met
de hulp van de vaders jaarlijks drie grote
activiteiten, waarbij de kinderen ook aanwezig
zijn. We hebben een groot voetbaltoernooi
met barbecue gehad, we gaan op speurtocht
in het bos en hebben ieder jaar een klusdag
waarbij er met hout gewerkt wordt. De opkomst
op deze dagen is zeer goed en het is een

prachtige ervaring om te zien hoe de kinderen
samen met de vaders aan het genieten zijn. De
schooltuin wordt op deze manier voor een groot
deel onderhouden door vaders (en moeders!)
en tijdens activiteiten helpt iedereen mee met
voorbereiden, opruimen en brengt men hapjes
mee. Uiteraard vraagt dit een grote toewijding
en tijd van mij en andere leerkrachten die
meehelpen met de organisatie. Doordat ik
zoveel positieve effecten zie en het werk altijd
samen gedragen wordt door vaders en kinderen
is het mij dit meer dan de moeite waard.
De sleutel van het succes op De Schakel, is
dat we activiteiten organiseren die de vaders
echt aanspreken. We zorgen voor spannende
activiteiten, pittige discussies, lekker eten, koffie
en een goede sfeer. De vaders zijn belangrijk
bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten:
het zijn de kinderen en de ouders die de basis
vormen van een levendige gemeenschap op
school.
Deze foto is in september 2014 gemaakt tijdens
de jaarlijkse speurtocht in het Gagelbos
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Tabel 9 | Overzicht van klachten en bezwaren,
ingediend bij het College van Bestuur
Indiener

Beschrijving

Afhandeling

Ouder

Klacht betreffende
het schooladvies
(ingediend bij Landelijke
Klachtencommissie)

Klacht
ingetrokken
na gesprek met
de schoolleider

Ouder

Klacht betreffende de gang
van zaken bij de wijziging
van de schooltijden

Klacht
ongegrond
verklaard

Ouders

Klacht betreffende de
procedure bij een peda
gogisch-didactisch
onderzoek, de gang
van zaken bij een
schorsing en de
communicatie tussen
de school en de ouders

Klacht
grotendeels
gegrond
verklaard

Ouders

Bezwaar tegen een
schorsing

Bezwaar
ongegrond
verklaard

1.6 Algemene informatie en
leerlingenaantallen
Algemeen
Stichting PCOU bestuurt 29 scholen voor
(speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs in Utrecht (één school in Amersfoort).
De scholen hebben samen ruim 8.000 leerlingen
en ongeveer 1.000 medewerkers. De scholen
variëren in omvang van 80 tot 725 leerlingen.

Identiteit
De Stichting heeft, zoals in de statuten staat, ten
doel om scholen voor primair en (voortgezet)
speciaal onderwijs op christelijke grondslag in
stand te houden én de belangen te dienen van
het christelijk onderwijs in het algemeen.
College van Bestuur/Raad van Toezicht/
schoolleiders/medezeggenschap
pp Het College van Bestuur bestaat uit twee
personen die de Stichting besturen en
leidinggeven aan de schoolleiders.
pp Het College van Bestuur legt in een
jaarverslag verantwoording af over het beleid
en de resultaten.
pp De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
beleid en het handelen van het College van
Bestuur.
pp De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor
het onderwijs, het personeelsbeleid, het
financiële beheer, de bedrijfsvoering en
kwaliteitszorg van hun school. Iedere school
beschikt over een wettelijk verplicht
schoolplan voor vier jaar.
pp De schoolleiders zijn medeverantwoordelijk
voor het goed functioneren van de Stichting
en werken samen in het directieberaad.
pp Het College van Bestuur bespreekt met de
schoolleiders enkele keren per jaar de
resultaten en de voortgang van de school
ontwikkeling.

pp De Stichting heeft een meerjarenbeleidsplan
voor de periode 2013-2016 vastgesteld op
basis waarvan jaarlijks doelen voor het
komende jaar worden geformuleerd.
pp Iedere school heeft een medezeggenschaps
raad. Op Stichtingsniveau is er een gemeen
schappelijke medezeggenschapsraad.
Bestuursbureau
Het College van Bestuur en de scholen worden –
praktisch en beleidsmatig – ondersteund door
het bestuursbureau. Het bureau voert taken uit
op het gebied van huisvesting, financiële zaken,
salarisadministratie, personeel en organisatie,
bestuursondersteuning, kwaliteitszorg, ICTondersteuning, inkoop en facilitaire dienst
verlening.
PCOU Academie
Het College van Bestuur en de scholen worden
ondersteund door de PCOU Academie. Het
betreft monitoring en bewaking van de onder
wijsresultaten, kwaliteitszorg, ondersteuning van
directies, interimwerkzaamheden, training en
opleiding van directies en middenkader, en
beleidsontwikkeling.
Willibrord Stichting
Stichting PCOU is nauw verbonden met de
Willibrord Stichting, een organisatie van tien
scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht,
Maarssen, Breukelen, Nieuwegein en Vianen.
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Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
van de beide Stichtingen bestaan uit dezelfde
personen. Hoewel juridisch sprake is van twee
organisaties, is er een sterke samenhang tussen
beide en fungeren ze in de praktijk op onder
delen als een geheel. Beide Stichtingen maken
gebruik van het bestuursbureau.

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

en andere organisaties samen de lokale
onderwijsagenda vormgeven. Dit is een
programma voor de periode 2014 – 2018.
pp Samenwerking met andere (grote) besturen
en de samenwerkingsverbanden primair en
voortgezet onderwijs, onder meer door
gezamenlijk op te trekken bij onderwerpen
als kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Tabel 10 | Leerlingenaantallen
Schoolnaam

1-10-2010

1-10-2011 1-10 2012 1-10-2013 1-10-2014

Schoolnaam

1-10-2010

1-10-2011 1-10 2012 1-10-2013 1-10-2014

Koningin Emmaschool

192

174

180

190

178

Van Asch van Wijckschool

193

194

184

202

204

Rafael

220

231

225

191

196

W.G. van de Hulstschool

169

156

144

130

113

2e Marnixschool

220

232

232

235

233

Jenaplanschool De Brug

243

283

289

305

320

Torenpleinschool

212

231

234

242

253

De Fakkel

220

218

227

229

232

Koningin Beatrixschool

247

251

256

263

275

Lukasschool

386

382

372

335

267

STIP VSO Wilhelminaschool

226

231

228

249

260

De Odyssee 1

314

323

320

325

355

73

76

75

76

84

Da Costaschool Kanaleneiland

160

166

174

195

178

De Boemerang

317

308

281

269

248

Taalschool Het Mozaïek

122

135

135

139

189

De Schakel

225

224

270

246

247

De Baanbreker

166

159

149

143

150

Parkschool

134

132

124

168

167

Da Costaschool Hoograven

160

162

160

168

185

Op Dreef

187

199

184

182

197

De Boomgaard

748

753

719

714

665

Blauwe Aventurijn

131

135

140

149

165

De Krullevaar

482

456

443

402

377

De Regenboog

330

346

334

337

345

Jenaplanschool De Zonnewereld

334

355

383

369

379

De Piramide Maasdijkstraat

231

231

226

218

211

De Ridderhof

668

709

753

737

724

De Piramide Bisschopsplein

194

188

188

193

191

De Oase

53

151

235

334

428

7.557

7.791

7.864

7.935

8.016

Het Keerpunt

Totaal
1

Voorheen Maliebaanschool
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1.7 Namen en adresgegevens
(stand per 1 juni 2015)
Stichting PCOU
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
Tel. 030-2723123 – Fax 030-72723469
info@pcou.nl
www.pcou.nl
Raad van Toezicht
J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter)
Drs. M. (Marc) Dijkstra RC
Dr. A. (Arno) Geurtsen RC
Drs. B.W.M. (Bas) Heijs
Mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez
Mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis
Drs. C.C.M. (Cees) Vendrik (tot 1/1/2015)
College van Bestuur
Mw. Drs. M.T.C. (Marja) Blom (voorzitter)
Drs. J.H. (Henkjan) Bootsma
Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU)
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
Tel. 030-2723123 – Fax 030-72723469
info@bcou.nl
www.bcou.nl
Directeur: Drs. F. (Frans) Durian

PCOU Academie
H. (Rikus) Renting, directeur opleidingen en
kennisontwikkeling

De Baanbreker
www.bsdebaanbreker.com
Directeur: C.J. (Kees) Mandersloot

Scholen

Lukasschool
www.lukasschool.nl
Waarnemend directeur: mw. C.E.C. (Nelly) Bruin

STIP VSO Wilhelminaschool
www.stipvso.nl
Directeur: mw. A. (Astrid) Lotte
Koningin Emmaschool
www.emmaschool-amersfoort.nl
Directeur: H.J.M. (Hein) Kuiper
Rafael
www.rafaelschool.nl
Directeuren: mw. P.C. (Pien) van Gendt
Het Keerpunt
www.sbohetkeerpunt.nl
Directeur: mw. A.E. (Annelies) van Dijk
Blauwe Aventurijn
www.blauwe-aventurijn.nl
Directeur: mw. M. (Myriam) Rijks
Da Costabasisschool Hoograven
www.dacosta-hoograven.nl
Directeur: mw. J. (Janine) Ziemerink

Da Costabasisschool Kanaleneiland
www.lukasschool.nl
Directeur: mw. J. (Jolanda) Verbon-Bossenbroek
De Odyssee
www.deodyssee.net
Directeur: mw. F.M. (Frédérique) van Bruggen
Taalschool Het Mozaïek
www.lukasschool.nl
Directeur: mw. K. (Karlijn) de Jonge
Parkschool
www.parkschool-utrecht.nl
Directeur: mw. A. (Annet) Baart
Jenaplanschool De Brug
www.jenaplandebrug.nl
Directeur: mw. M.F. (Marijke) Gastelaars-Jansen
Koningin Beatrixschool
www.beatrixdemeern.nl
Directeur: mw. R.L.J. (Rachel) Taggenbrock
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De Krullevaar
www.dekrullevaar.nl
Directeur: P.A.J. (Peter) Soonius
2e Marnixschool
www.2emarnixschool.nl
Directeur: mw. M. (Marieke) Boer-Jansink
Van Asch van Wijckschool
www.aschvanwijckschool.nl
Directeur: mw. A. (Annemieke) Veeneman
De Fakkel
www.bsdefakkel.nl
Directeur : mw. I.J. (Iris) Hekkert
De Piramide
Locatie Van Maasdijkstraat
www.piramide-utrecht.nl
Directeur: J.L. (John) van Batenburg
Locatie Bisschopsplein
www.cbspiramidebis-utrecht.nl
Directeur: mw. L. (Lotte) Brente
W.G. van de Hulstschool
www.hulstschool.nl
Directeur: mw. M. (Margriet) Gerrits-Oppenhuizen

Torenpleinschool
www.torenpleinschool.nl
Directeur: mw. J. H. (Jennie)
Klop-van der Straaten
De Schakel
www.cbs-de-schakel.nl
Directeur: mw. M.M. (Margot) Reukers
Op Dreef
www.opdreefovervecht.nl
Directeur: A.B. (Albert) de Wit
De Regenboog
www.onzeregenboog.nl
Directeur: W. (Wijbrand) Keuning
De Boomgaard
www.deboomgaard.nl
Directeur: R. (Roel) Hoogendoorn
Jenaplanschool Zonnewereld
www.zonnewereld.nl
Directeur: mw. M.T. (Marieke)
de Jong-van Doodewaard
De Ridderhof
www.deridderhof.net
Directeur: J. (Jarrick) Schaap

De Boemerang
www.deboemerangutrecht.nl
Directeur: mw. A.E. (Annelies) van Dijk
De Oase
www.basisschooldeoase.nl
Directeur: W. (Wim) Menke

36

PCOU Jaarverslag 2014

Van begrijpend luisteren naar
begrijpend lezen
Door Toos Jansen, taalcoördinator CBS De Schakel
Enkele jaren geleden is op onze school de
methode Nieuwsbegrip aangeschaft. Een
methode waarmee de leerkrachten het
tekstbegrip van de kinderen kunnen vergroten
door het werken met actuele teksten. De
leerkrachten leerden hoe zij de kinderen
strategieën aan kunnen bieden om de teksten
te begrijpen. En vanaf die tijd is Nieuwsbegrip
ingevoerd in de groepen 4 tot en met 8.
Maar aan lezen gaat voorlezen vooraf. Aan
begrijpend lezen gaat begrijpend luisteren
vooraf. De leidsters van de voorschool en de
leerkrachten van de vroegschool merkten
steeds vaker dat de kinderen de voorgelezen
prentenboeken niet begrepen. Dus voor
deze leidsters en leerkrachten was er een
gezamenlijke scholing op het gebied van
begrijpend luisteren.
De peuters en kleuters leren nu ook strategieën
aan, zoals het bekijken van de voorkant van een
boek, het voorspellen waar een verhaal over
gaat, het kijken naar de illustraties. We leren de
kinderen na te denken en te redeneren over een
verhaal dat voorgelezen wordt. Door voorkennis
op te halen (wat weten de kinderen al van dit
onderwerp) en moeilijke woorden vooraf uit
te leggen. Door te moddelen (hardop denken)

en het stellen van gerichte vragen. Tijdens het
moddelen legt de leerkracht uit welke strategie
hij/zij gebruikt om de tekst te begrijpen. Dit doen
we natuurlijk mondeling en de inbreng van de
leerkracht is van groot belang.
Het moddelen en het niveau van de vragen zijn
in de voorschool anders dan in de vroegschool.
Tijdens de scholing hebben we hierover
afspraken gemaakt en de leerkrachten van de
groepen 1 en 2 sluiten aan bij datgene dat de
leidsters in de voorschool doen. In de praktijk
merken we dat het werkt. De kinderen begrijpen
de verhalen veel beter en kunnen meestal
het verhaal weer terug vertellen. Ook zijn ze
meer actief betrokken bij het voorlezen. Maar
er is meer. Als deze kinderen leren lezen en
gaan werken met Nieuwsbegrip, herkennen
zij de strategieën van begrijpend luisteren. Zij
zijn al gewend om over teksten na te denken
en zullen het begrijpend lezen eerder onder
de knie krijgen. De inbreng van de leerkracht
is in de lagere groepen natuurlijk nog groot,
maar langzaam maar zeker leren de kinderen
zelfstandig een tekst te begrijpen.
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Bericht van de
Raad van Toezicht
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
beleid en het handelen van het bestuur en
fungeert als adviseur en klankbord van het
bestuur. De Raad vervult tevens de werkgevers
rol van de bestuursleden. Binnen de Raad van
Toezicht bestaan de Auditcommissie en de
Remuneratiecommissie. De Auditcommissie
adviseert de Raad van Toezicht en het bestuur
op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en
risicobeheersing en bereidt binnen haar
taakgebied de besluitvorming van de Raad van
Toezicht voor.
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad
van Toezicht over het te voeren personeelsbeleid
voor de bestuursleden en bereidt de besluit
vorming daarover voor.
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van
de VTOI (Vereniging van toezichthouders in
onderwijsinstellingen). Er zijn door de leden
diverse scholingen, onder andere van de VTOI
en de Erasmus Universiteit, gevolgd.
De Stichting past de principes van de Code goed
onderwijsbestuur van de PO-Raad toe.
Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is
in 2014 niet gewijzigd en is als volgt.
pp J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter/tevens lid
Remuneratiecommissie)

pp Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (vice-voorzitter/
tevens lid Auditcommissie)
pp Dr. A. (Arno) Geurtsen RC (tevens lid
Auditcommissie)
pp Drs. B.W.M. (Bas) Heijs (tevens voorzitter
Auditcommissie)
pp Mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis
pp Mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez (tevens lid
Remuneratiecommissie)
pp Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik (tot 1 januari 2015)
Mevrouw Kalthoff en de heer Geurtsen zijn in
2014 voor drie jaar herbenoemd. De heer
Vendrik is teruggetreden als lid van de Raad van
Toezicht. In september 2014 is gestart met de
procedure die leidt tot de benoeming van twee
nieuwe leden i.v.m. (aangekondigd) vertrek.
Vergaderingen
De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2014
zeven keer vergaderd met het bestuur, de
Auditcommissie zes keer.
Onder meer de volgende onderwerpen, waarvan
de meeste terugkerend, zijn met het bestuur
besproken.
pp De stand van zaken van de
huisvestingsdossiers, waaronder de
samenwerking met de gemeente en
mogelijke risico’s.

pp De onderwijsresultaten, mogelijke
risicofactoren en – indien van toepassing –
de voortgang van verbeterplannen op
scholen.
pp De invoering van passend onderwijs en de
deelname aan nieuwe samenwerkings
verbanden.
pp Het sectorakkoord voortgezet onderwijs
en de gevolgen van de nieuwe CAO.
pp Het gebruik van moderne
onderwijstechnologieën in de scholen.
pp Verzuimgegevens, maatregelen om verzuim
te voorkomen en terug te dringen en
mogelijke risico’s.
pp De financiële situatie en de bijbehorende
plannings- en verantwoordingsdocumenten.
pp De opvolging van de aanbevelingen uit de
management letter 2012-2013 van Ernst &
Young Accountants LLP
pp De bestuurlijke inrichting van de
Internationale School Utrecht.
pp De versterking van governance in de praktijk
(onder meer het wetsvoorstel versterking
bestuurskracht en het eindrapport van de
Commissie goed onderwijsbestuur v.o.).
De Raad van Toezicht heeft met de accountants
van Ernst & Young accountants LLP de
jaarrekening 2013 en het accountantsverslag
besproken.
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Besluitvorming/goedkeuring
pp De Raad van Toezicht heeft besloten tot
vaststelling van het Reglement voor Bestuur
en Toezicht van de Stichting.
pp De Raad van Toezicht heeft criteria vast
gesteld voor het verlenen van toestemming
voor het aanvaarden van een al dan niet
bezoldigde nevenfunctie door een lid van het
College van Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring
gegeven aan de volgende door het bestuur te
nemen besluiten:
pp De vaststelling van het bestuursverslag 2013
pp De vaststelling van het financieel jaarverslag
2013.

pp De vaststelling van de bijgestelde begroting
2014.
pp De vaststelling van het
meerjarenonderhoudsplan 2014-2039.
pp De vaststelling van de begroting 2015.
pp De vaststelling van de meerjarenbegroting
2015-2019.
pp Het in eigendom verkrijgen van het perceel
grond met schoolgebouw (van STIP VSO) aan
de Europalaan 89 te Utrecht.

Overleg
De Raad van Toezicht heeft overleg gevoerd met
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
en met de ondernemingsraad van het
bestuursbureau.

Schoolbezoeken
De Raad van Toezicht heeft een bezoek gebracht
aan Jenaplanschool Zonnewereld en de Koningin
Emmaschool.

Namens de Raad van Toezicht van Stichting
PCOU,

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

Utrecht, 23 juni 2015
Hans Helgers, voorzitter

Tabel | Aanwezigheid bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht
21-01-2014

11-03-2014

13-05-2014

17-06-2014

23-09-2014

04-11-2014

18-12-2014

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

M. Dijkstra

M. Dijkstra

M. Dijkstra

M. Dijkstra

M. Dijkstra

M. Dijkstra

A. Geurtsen

A. Geurtsen

A. Geurtsen

A. Geurtsen

A. Geurtsen

A. Geurtsen

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

C.C.M. Vendrik

C.C.M. Vendrik

Mw. M.S. Menéndez

Mw. M.S. Menéndez
C.C.M. Vendrik

C.C.M. Vendrik
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Kunst- en cultuureducatie op De Fakkel
Door Iris Hekkert, directeur De Fakkel
Kunst- en cultuureducatie is één van onze
pijlers. We besteden hier schoolbreed veel
aandacht aan. Dit levert een positieve bijdrage
aan de ontwikkeling van de creativiteit van
kinderen. Het verrijkt kinderen in hun kijk op
de wereld. Het inspireert om anders te durven
denken en het stimuleert hun eigen creativiteit.
Voor elke groep zijn de kerndoelen
uitgewerkt. Onder andere tijdens de
handvaardigheidslessen wordt de koppeling
gemaakt met wereldoriëntatie, een
museumbezoek en deze kerndoelen. Zo
ontstaat een mooi geïntegreerd aanbod. Een
docent beeldende kunst werkt samen met de
leerkrachten thema’s - die in de klas aan bod
komen - uit en ondersteunt bij het maken van
een aansluitende lessenserie.
Naast aandacht in de lessen, vertalen wij
cultuureducatie onder andere in bezoeken
aan musea, bioscoop, podia voor dans en
theater, gastlessen van kunstenaars uit de
wijk en stadswandelingen. Ook doen wij
jaarlijks schoolbreed mee aan het Utrechtse
kindertheaterfestival ‘Tweetakt’. Een aantal
keren per jaar is er een blok ‘creamiddag’
voor de groepen 5 t/m 8, waar de kinderen
klas workshops volgen onder begeleiding van
kunstenaars, ouders en leerkrachten.

Uitstapje naar Dom Under door de leerlingen
van groep 5
Als afsluiting van ons project over de Romeinen,
zijn we naar het Domplein gelopen om Dom
Under te bezoeken. Daar kregen we in de
kelder van het UCK-gebouw eerst een film te
zien over het ontstaan van de romeinse Limes,
de forten, de bouw van de Dom en over de
grote storm die een deel van de Domkerk weer
deed instorten. Ook konden we er een echte
werkplek van archeologen bekijken, bij resten
van Romeinse muren.
Daarna gingen we naar de expositie van Dom
Under, onder het Domplein. Dit ging over de
opgravingen en de vondsten op die plek. Je
kreeg een schijnwerper en oortje, als je licht
scheen op een sensor, lichtte de hele scène op
en hoorde je er tegelijkertijd informatie over.
Super spannend, leuk en leerzaam!
Vervolgens kwamen we weer boven de grond,
en hebben we nog een stadwandeling gemaakt
en de Dom bezocht. Tijdens handvaardigheid
hebben we samen met Sonja van klei
romeinse potten gemaakt en in de klas brieven
geschreven in het Latijns. De zegels om de brief
te sturen hebben we van gips gemaakt. Dat
moest in spiegelbeeld. Daarna met bijenwas
verzegelen. Astrix en Obelix gelezen en op de
pc mega Mythen gespeeld Dus: als je wat wilt
weten over de Romeinen: vraag het groep 5!

Born digital door Sarah, Julia en Misha
Bij crea kon je kiezen voor ‘born digital’. Daar
maken ze animatie films en stop motions. Het
werd gegeven door Martin en Arjan. Martin
doet dit ook voor zijn werk. Ze maken films met
speciale programma’s op de computer of ze
knippen figuurtjes uit zwart papier. We stelden
ze ook een vraag: hoe is het om zo’n film te
maken? Daarop antwoordden ze: “We vinden
het erg leuk want je kan je creativiteit helemaal
laten gaan. Je moet veel op details letten en je
kan veel zelf maken”. Ze vonden het ook leuk
omdat je elke keer wat nieuws kan maken. “Het
is misschien hard werken maar dan heb je ook
wat aan het eind!”
Verslag Atelier bezoek Ad Jenner door
Senna en Jet uit groep 6
We liepen naar het atelier van Ad Jenner bij de
gracht. We gingen naar zijn werkkamer. Daar
stonden veel beelden. Hij ging over heel wat
onderwerpen vertellen. Zoals: zijn gereedschap,
van wat hij de beelden maakt. En hij had veel
beelden van mensen gemaakt. Toen mochten
wij nog rondkijken. De lessen van Sonja
waren ook erg leuk. We gingen met kopjes en
schoteltjes werken. We moesten de kopjes en
schoteltjes op elkaar stapelen, maar het moest
wel goed passen. Het werd een soort toren.
Een week later hebben we van was poppetjes
gekleid. Die moesten we dan op de toren zetten.
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Ze klommen naar boven. Het was super gaaf
en leuk.
Artikel voor schoolkrant de Flits door Julia,
Sarah en Misha
Een aantal kinderen maakt tijdens de
creamiddag de Flits, de schoolkrant. Zij hebben
een aantal mensen geïnterviewd en dit zelf
uitgewerkt.
Workshop Fotografie
Wij spraken tijdens crea ‘fotografie’ met Sonja,
die daar de begeleider was.
Wat vind je zo leuk aan foto’s maken, Sonja?
“Je kan er alle kanten mee op.”
Waar heb je met je groepje het meeste foto’s
gemaakt?
“Buiten, want we gingen overal naar toe.”
Wat was de opdracht dan?
“Foto’s maken van leuke dingen.”
Is het moeilijk om echt mooie foto’s te maken?
“Van bewegende figuren foto’s maken is
moeilijk.”
Hoe vind je het om fotografie te geven?
“Supergaaf, want ik word altijd verrast dat de
kinderen zulke mooie dingen kunnen maken en
dat ze dat dan zelf later pas door hebben.”

Bloem
Mooie Bloem
Schone mooie Bloem
Zachte schone mooie Bloem
Schitterend
– Rosa (groep 6)
Vloeistof er in,
Maar waar is het begin?
En het eind?
Of is dat er niet?
Maar dat kan toch niet? 1
– Manou (groep 6)

1

Oplossing: zee
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Bericht van de
Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps
raad
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Inleiding
De Gemeenschappelijke Medezeggen
schapsraad (GMR) van Stichting PCOU is een
afvaardiging van alle Medezeggenschapsraden
van de PCOU scholen. De GMR wordt
vertegenwoordigd door een Dagelijks
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit
een vertegenwoordiging van leerkrachten
en ouders van verschillende scholen.
Speerpunten van de GMR zijn:
pp kwaliteit onderwijs;
pp financiën;
pp ouderbetrokkenheid;
pp beleid inzet leerkrachten en medewerker
betrokkenheid
Vergaderingen
In het kalenderjaar 2014 waren er zes
vergaderingen van de GMR met het College van
Bestuur (CvB):
pp 4 februari
pp 22 april
pp 1 juli
pp 7 oktober
pp 2 december
Drie weken voor de vergadering met het CvB
stelt de bestuurssecretaris van PCOU een
conceptagenda op. Deze vormt de basis voor het
vooroverleg van het Dagelijks Bestuur van de
GMR, dat een week voor de vergadering

plaatsvindt. Gezamenlijk worden de standpunten
ten aanzien van de aangedragen agendapunten
bepaald. Daarnaast worden nieuwe agenda
punten (aangedragen door de MR-en van de
scholen) besproken en wordt bepaald of deze op
de agenda voor de vergadering met het CvB
moeten komen. Er is in 2014 door een aantal
MR-en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
een agendapunt aan te dragen voor het overleg
met het CvB. In één enkel geval heeft de GMR
een MR gevraagd om ook tijdens het overleg
met het CvB aanwezig te zijn. Dit om het
standpunt extra kracht bij te zetten. De GMR vindt
deze werkwijze goed functioneren. De MR-en
weten de weg naar de GMR steeds beter te
vinden. Zo blijft de GMR gevraagd en
ongevraagd op de hoogte van zaken die bij de
achterban spelen.
Op 27 januari 2014 is er door de GMR een
bijeenkomst georganiseerd voor de MR-en, de
personeelsraad en het managementteam rondom
het thema Passend Onderwijs en de wijzigingen
hieromtrent. Dinsdag 18 november 2014 heeft de
jaarlijkse ‘Grote GMR’ plaatsgevonden.
Onderwerpen tijdens deze bijeenkomst waren
‘Een blik in de toekomst’ door het CvB en ‘Stand
van zaken met betrekking tot Passend Onderwijs’
door de directeur van het
Samenwerkingsverband.

Notulen
Voor aanvang van elk overleg met het CvB
worden de agenda en alle te bespreken stukken
aan alle MR-en gemaild. Hierdoor zijn de MR-en
op de hoogte van de agenda en kunnen de
MR-en indien gewenst zelf ook punten
aandragen. De werkwijze is conform de
afspraken gemaakt tijdens de Grote GMR
van 2013.
Verschuiving in medezeggenschap
Binnen de medezeggenschap is een trend
zichtbaar waarin de aandacht verschuift van
losse stukken die aan de GMR worden
aangeboden naar het vroegtijdig delen van
beleidskeuzes met gevolgen voor de langere
termijn. Ook wij hebben dit het afgelopen jaar
ondervonden. Zo zijn jaarlijks terugkerende
beleidsstukken, zoals de begroting, het
strategisch plan en het vakantierooster voor
advies of instemming de revue gepasseerd.
De vergaderingen hadden zonder uitzondering
een volle agenda. De GMR is tijdens de
overleggen met het CvB ook in gesprek geweest
met medewerkers van de Stichting over de
ontwikkelingen op de door het CvB benoemde
focuspunten en actuele onderwerpen zoals:
pp professionalisering (waaronder de PCOU
Academie valt);
pp ziekteverzuim;
pp PCOU Financieel onafhankelijk;
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pp Passend onderwijs en het
Samenwerkingsverband in Utrecht.
Leden
De GMR is het afgelopen schooljaar gestart met
vier ouderleden en vier personeelsleden.
Gedurende het jaar hebben we afscheid
genomen van één personeelslid en hebben we
twee ouderleden mogen verwelkomen. Dit
betekent dat de GMR wat betreft de
oudergeleding op volle sterkte is en voor de
personeelsgeleding nog versterking kan
gebruiken. Het feit dat er voldoende ouders zijn,
stemt de GMR tevreden en noodzaakt de GMR
om de regels met betrekking tot zittingstermijnen
en verkiezingen weer actueel te maken. In 2015
wordt dit verder uitgewerkt: onder andere door
het vernieuwen van het huishoudelijk reglement,
het actualiseren van het verkiezingenreglement,
het maken van een rooster van aftreden en het
opstellen van een profiel voor GMR-leden.
GMR leden moeten steeds meer een proactieve
houding hebben. Tijd is schaars. Die willen we
besteden aan onderwerpen die er echt toe doen;
waarvoor we als sparringpartner van CvB
beschouwd kunnen worden en waarop invloed
uitoefenen nog mogelijk is. Dat houdt in dat de
GMR verder moet kijken dan het hier en nu. Op
‘going concern’ is tenslotte niet veel invloed
mogelijk. Hier is in 2014 een slag in gemaakt,
maar het blijft focus in 2015!

Successen
pp Voor Passend onderwijs zijn nieuwe
samenwerkingsverbanden opgericht. PCOU
heeft met vijf daarvan te maken. De
belangrijkste is het Samenwerkingsverband
Utrecht PO. Dit is een groot
samenwerkingsverband waarin zo’n 19
schoolbesturen van allerlei omvang zitten.
PCOU is een grote speler. Voor de
medezeggenschap in deze
samenwerkingsverbanden is een
zogenaamde OndersteuningsPlanRaad (OPR)
opgericht. Voor de OPR van het
Samenwerkingsverband Utrecht PO hebben
de MR-en van PCOU twee leden kunnen
leveren.
pp De GMR heeft bij beleidsstukken altijd
aandacht gevraagd voor de implementatie
van het beleid op de werkvloer. We zien dat
hier steeds vaker gehoor aan wordt gegeven
in bijeenkomsten voor allerlei lagen van de
organisatie.
Samenstelling
pp Marianne Bakker- Ter Bliek, personeel
(De Piramide)
pp Heidi van den Berg, personeel
(Torenpleinschool)
pp Nicolette Plasse, personeel (STIP VSO
Wilhelminaschool)
pp Anne-Christien van den Pol-Tammes, ouder,
De Oase

pp
pp
pp
pp

Corine van Steeg, ouder, Blauwe Aventurijn
Heleen Jongkind, ouder, De Ridderhof
Jos Lutterman, ouder, Parkschool
René Makking, ouder, Koningin Beatrixschool
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Geconsolideerde balans per 31 december 2014 na resultaatbestemming
31-12-2014

1

31-12-2013

Activa
Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa *

10.019.429

9.809.009

1.3

Financiële vaste activa

989.534

1.076.345

Totaal vaste activa

11.008.962

10.885.354

Vlottende activa
1.5

Vorderingen *

7.496.772

1.7

Liquide middelen

3.912.796

Totaal vlottende activa
Totaal activa

6.054.214
5.381.908
11.409.568

11.436.122

22.418.530

22.321.476

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

9.287.867

9.194.545

2.2

Voorzieningen

4.430.626

3.660.902

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden

-

-

8.700.036

9.466.029

Totaal passiva

* Ten opzichte van het jaarverslag 2013 zijn de bouwprojecten in uitvoering van
€ 156.945 onder de vlottende activa gepresenteerd

22.418.530

22.321.476
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
2014

Begroot 2014

2013

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

49.205.030

49.357.400

49.746.249

3.2

Overige overheidsbijdragen en
-subsidies

3.150.642

2.463.700

3.002.900

3.5

Overige baten

1.667.627

1.356.880

Totaal baten

54.023.299

2.471.559
53.177.980

55.220.707

4

Lasten

4.1

Personeelslasten *

43.091.374

41.562.756

40.968.460

4.2

Afschrijvingen

1.431.552

1.337.400

1.301.150

4.3

Huisvestingslasten

3.860.211

3.086.352

3.400.397

4.4

Overige lasten *

5.665.878

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

6.423.131

6.382.528

54.049.016

52.409.639

52.052.535

-25.717

768.341

3.168.172

* Ten opzichte van het jaarverslag 2013 is de overheveling van
de leerlinggebonden financiering AB dienst van € 327.448
onder de overige lasten gepresenteerd

5

Financiële baten en lasten
Saldo Financiële baten en lasten
Resultaat

119.039

42.800

86.462

119.039

42.800

86.462

93.322

811.141

3.254.634
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4.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

2014

2013

-25.717

3.168.172

1.265.013

999.064

769.725

60.393

0

0

1.442.558

1.556.725

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

-765.993

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)
Buitengewoon resultaat

630.353
-199.530

3.301.257

128.347

93.184

9.308

6.721

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0
119.039

86.463

-80.491

3.387.720

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (-/-)

1.641.972

1.910.032

Desinvesteringen in materiële vaste activa

166.540

302.086

Investeringen in immateriële vaste activa (-/-)

0

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

0

Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden (-/-)

0

Mutaties leningen (-/-)
Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

-86.811

53.804
-1.388.621

-1.661.750
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

Nieuw opgenomen leningen

0

Aflossing langlopende schulden (-/-)

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Overige balansmutaties

0

0

-1.469.112

1.725.970

Mutatie liquide middelen
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4.4 Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van
een verslaggevingsperiode gelijk aan het
kalenderjaar 2014
De jaarrekening is opgesteld op basis van de
grondslagen zoals opgenomen in boek 2, titel 9
van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van
de Raad van de Jaarverslaggeving zoals
vastgelegd in de Richtlijn Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJ 660).
In de jaarrekening zijn grondslagen gehanteerd
voor:
pp De waardering van activa en passiva
pp Resultaatbepaling
pp Consolidatie
Voor zover niet anders vermeld, worden activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de organisatie
zullen terugvloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben. Het
exploitatiesaldo is op basis van de bestemming
van het exploitatiesaldo in het eigen vermogen
verwerkt.
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

kortlopende schulden. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen
reële waarde, inclusief direct toerekenbare
transactiekosten. Na de eerste opname worden
de effecten, de overige vorderingen,
geldmiddelen en overige kortlopende schulden
gewaardeerd tegen nominale waarden en de
effecten tegen marktwaarde. Op vorderingen
wordt een noodzakelijk geachte voorziening
getroffen voor het risico van oninbaarheid.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode
waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de Stichting
PCOU en de Stichting Steunfonds CVO effecten,
overige vorderingen, geldmiddelen en overige

Grondslagen voor de waardering activa en
passiva
In verband met de opheffing van het
samenwerkingsverband van de Stichting PCOU
per 1 augustus 2014, waarbij de activiteiten
worden overgenomen door een nieuw te vormen
stedelijk samenwerkingsverband, is de in de
consolidatie betrokken jaarrekening van de
Stichting PC Samenwerkingsverband Utrecht en
omstreken opgesteld op basis van discontinuïteit.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen aanschafwaarde verminderd met
afschrijvingen, bepaald op basis van de
verwachte economische levensduur.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen voor
gebouwen en terreinen zijn:
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pp Indien door of met leningen van derden
gefinancierd, gelijk aan de
aflossingstermijnen.
pp Uitbreiding en renovatie: 20 jaar.
pp Kleine verbouwingen: 10 jaar.
pp Noodlokalen: 5 jaar.
De gebouwen worden lineair afgeschreven,
rekening houdend met een restwaarde.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen voor
inventaris en apparatuur zijn:
pp Netwerkbekabeling: 15 jaar
pp Digiborden borddeel: 8 jaar
pp Computers, beamer, digibord en overige
automatiseringsmiddelen: 4 jaar;
pp Leermethoden/leermiddelen: 8 of 15 jaar
(afhankelijk van de levensduur);
pp Meubilair en overige inventaris en apparatuur:
5 of 15 jaar (afhankelijk van de levensduur).
Inventaris en apparatuur worden lineair
afgeschreven.
Op grond wordt niet afgeschreven. Buiten
gebruik gestelde materiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
verwachte opbrengstwaarde

Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen
effecten zijn beleggingen op lange termijn. Deze
worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De
effecten worden niet aangehouden tot het einde
van de looptijd. De aard van de beleggingen is in
overeenstemming met het treasury statuut en
voldoet aan de ter zake geldende voorschriften
van het Ministerie van OCW. De gerealiseerde
en niet-gerealiseerde waardeveranderingen,
alsmede ook dividenden worden verantwoord
in de staat van baten en lasten.

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

Rentebaten worden verantwoord in het boekjaar
waarop zij betrekking hebben.

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

Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen
te worden beoordeeld op bijzondere waarde
verminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen
vermoeden dat de boekwaarde van een actief
niet terugverdiend zal worden. De terugverdien
mogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt
bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de geschatte contante waarde
voor de toekomstige netto kasstromen die het
actief naar verwachting zal genereren.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en
kasequivalenten met een looptijd van minder
dan 12 maanden. De liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde en staan
geheel ter vrije beschikking van de stichting.
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Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen
de personele voorzieningen en overige
voorzieningen. Tenzij anders aangegeven
worden de voorzieningen opgenomen tegen de
geschatte omvang van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om verplichtingen
en verliezen af te wikkelen. Voorzieningen
worden in de balans opgenomen als zij aan de
voorwaarden voldoen dat deze verplichtingen
per balansdatum in rechte of feitelijk afdwingbaar
zijn, voor de afwikkeling van deze verplichting
een uitstroom van middelen waarschijnlijk is en
dat van de omvang van de verplichting een
betrouwbare inschatting gemaakt kan worden.
De voorziening jubileumkosten is berekend
op basis van de omvang van de verwachte
toekomstige uitgaven, waarbij rekening
gehouden wordt met een kans op voortijdig
vertrek en leeftijd van de medewerkers. In 2014
heeft een schattingswijziging plaatsgevonden
met betrekking tot deze voorziening. In
samenhang met een door de PO-raad opgesteld
model voor de te berekenen voorziening en
eigen professioneel oordeel daarover zijn
percentages inzake blijfkansen aangepast. De
percentages van personeelsleden die 12,5 jaar
en 25 jaar in dienst zijn in het onderwijs, zijn
verhoogd.

Onder de voorziening mobiliteitscentrum
zijn opgenomen de verwachte verplichtingen
die de Stichting PCOU voor overgenomen
oudwerknemers van de REaCtys heeft voor
de resterende 2 jaar.
De voorziening spaarverlof is gevormd doordat
een aantal personeelsleden van de Stichting
PCOU 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.
De voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (WGA) is gevormd voor de
op balansdatum bestaande verplichtingen tot
doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief
werkgeverslasten) van naar verwachting voor
langere tijd gedeeltelijk arbeidsgeschikt
personeel. Onder de overige voorzieningen is
opgenomen een voorziening groot onderhoud.
Op basis van een meerjarenonderhoudsplan zijn
de kosten van toekomstig preventief onderhoud
berekend en worden dotaties en onttrekkingen
respectievelijk ten gunste en ten laste van de
voorziening gebracht.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende schulden hebben een looptijd van
langer dan 12 maanden, kortlopende schulden
hebben een looptijd van maximaal 12 maanden.
Langlopende en kortlopende schulden worden

bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde en daarna tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een
‘leasing’ is, vindt plaats op grond van de
economische realiteit op het tijdstip van het
aangaan van het contract. Het contract wordt
aangemerkt als leaseovereenkomst als de
nakoming van de overeenkomst afhankelijk is
van het gebruik van een specifiek actief of de
overeenkomst het recht van het gebruik van een
specifiek actief omvat.
Verplichtingen met betrekking tot operationele
leasing worden verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract.
De verplichtingen vanaf 2014 zijn opgenomen
onder de niet in de balans opgenomen
regelingen.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verwerkt
in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, het
waarschijnlijk is dat deze nog worden ontvangen
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en de Stichting de condities voor ontvangst kan
aantonen. Reeds ontvangen subsidiebedragen
waar in het boekjaar nog geen lasten tegenover
staan, worden als vooruit ontvangen bedragen
onder de kortlopende schulden opgenomen.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een
pensioenregeling getroffen die kwalificeert als
een toegezegde pensioenregeling. Deze
pensioenregeling is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt
overeenkomstig de in de RJ 660 aangereikte
vereenvoudiging in de jaarrekening verwerkt als
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat
de over het boekjaar verschuldigde premies als
kosten worden verantwoord. De risico’s van
loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggings
rendement op het fondsvermogen zullen
mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in
de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds.
Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in
de balans opgenomen voorziening. Informatie
over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan
voor de pensioenpremies in de toekomstige
jaren is niet beschikbaar.
De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder
waar de regeling is ondergebracht (het ABP)
bedraagt 101,1% per 31 december 2014.

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

pp Stichting beheer en onderhoud
scholencomplex de Vosheuvel;
pp Stichting beheer en onderhoud
scholencomplex de Bonte Berg.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn, naast de
financiële gegevens van de Stichting PCOU,
tevens de financiële gegevens van de Stichting
Steunfonds PCOU en de Stichting PC Samen
werkingsverband Utrecht en omstreken
opgenomen.

Grondslagen voor de consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de
financiële gegevens van de organisatie en
andere rechtspersonen waarop overheersende
zeggenschap wordt uitgeoefend dan wel
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

De cijfers van de Stichting PC Samenwerkings
verband zijn op basis van discontinuïteit
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
van de Stichting PCOU.

Van consolidatieplicht zijn vrijgesteld rechts
personen waarvan het balanstotaal minder is dan
5% van het enkelvoudig balanstotaal van het
geconsolideerde balanstotaal. Dit gaat op voor
twee beheersstichtingen waarin de exploitatie
van het gebouw is ondergebracht:

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de
onderlinge schulden, vorderingen en transacties
geëlimineerd, evenals de binnen de groep
gemaakte intercompany winsten/verliezen.

Overzicht verbonden partijen
Juridische Statutaire
vorm 2014 zetel

Code
activiteiten

Eigen
vermogen
31-12-2014
(€)

Resultaat
jaar 2014
(€)

art. 2:
403 BW
Ja/Nee

Stichting Steunfonds van de
Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs te Utrecht

Stichting

Utrecht

4

1.733.413

94.843

Nee

Ja

Stichting P.C.
Samenwerkingsverband

Stichting

Utrecht

4

457.330

-69.428

Nee

Ja

Naam

Deel
name
%

Conso
lidatie
Ja/Nee
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4.5

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

VA

Vaste activa
Aanschaf
prijs
1-1-2014

1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en verbouwingen

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetalingen *
Materiële vaste activa

Afschrijving
cumulatief
1-1-2014

Boekwaarde
1-1-2014

Investeringen

Des
investeringen

Financiële vaste activa
Effecten
Financiële vaste activa

0

Controles

1.477.235

3.018.318

87.851

105.825

191.791

4.477.579

1.669.026

2.808.553

11.825.070

5.034.379

6.790.691

1.554.121

60.715

1.073.221

13.304.708

6.093.832

7.210.876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.320.623

6.511.614

9.809.009

1.641.972

166.540

1.265.013

17.782.287

7.762.858

10.019.429

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Resultaat
deelnemingen

Boekwaarde
31-12-2014

Investeringen
en verstrekte
leningen

1.076.345

2.858.302

2.945.113

-86.811

989.534

1.076.345

2.858.302

2.945.113

-86.811

989.534

Uitsplitsing
1.3.6.1

Aandelen

312.960

1.441.015

1.378.404

62.611

375.571

1.3.6.2

Obligaties

763.385

1.417.287

1.566.710

-149.423

613.962

1.076.345

2.858.302

2.945.113

-86.811

989.534

Effecten

Boekwaarde
31-12-2014

0

Boekwaarde
1-1-2014
1.3.6

Afschrijvings
cumulatief
31-12-2014

4.495.553

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

1.3

Afschrijvingen

Aanschafprijs
31-12-2014
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4.5

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

V

Vorderingen

1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen *

1.5.8

Overlopende activa *

185.705

356.345

7.496.772

6.054.214

31-12-2014

31-12-2013

Debiteuren

4.180.185

2.852.323

OCW/LNV

2.813.612

2.249.546

-0

333.497

317.270

262.504

Vorderingen
Uitsplitsing
1.5.7.1

Personeel

6.667

1.152

1.5.7.2

Overige *

310.603

261.351

Overige vorderingen

317.270

262.504

1.5.8.1

Vooruitbetaalde kosten *

176.164

339.168

1.5.8.2

Verstrekte voorschotten *

0

0

1.5.8.3

Overige overlopende activa
Overlopende activa

9.541

17.177

185.705

356.345

* De verstrekte voorschotten zijn gepresenteerd onder de overige vorderingen;
enkele vooruitbetalingen en bouwprojecten in uitvoering zijn gepresenteerd
onder de vooruitbetaalde kosten
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4.5

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

LM

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen
*

1.7.3

Deposito’s

0

0

1.7.4

Overige liquide middelen

0

365

3.912.796

5.381.908

Liquide middelen

31-12-2014

31-12-2013

6.077

7.590

3.906.719

5.373.953

* Een beleggingsrekening is gepresenteerd onder tegoeden op bank- en girorekeningen

EV

Eigen vermogen
Stand
1-1-2014

Resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2014
7.554.454

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

7.028.961

-1.520

527.013

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

527.013

0

-527.013

0

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

1.638.571

94.843

0

1.733.413

9.194.545

93.322

0

9.287.867

527.013

0

-527.013

0

1.638.571

94.843

0

1.733.413

Eigen vermogen
Uitsplitsing
2.1.2N

Flex bapo
Bestemmingsreserve (publiek)
Uitsplitsing

2.1.3N

Algemene reserve Stichting
Steunfonds PCOU
Bestemmingsreserve (privaat)
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4.5

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

VL

Voorzieningen Langlopende schulden
Stand per
1-1-2014

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente
mutatie
(bij contante
waarde)

Stand
31-12-2014

Kortlopend
deel <
1 jaar

Langlopend
deel >
1 jaar
2.678.840

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.493.358

968.325

298.731

186.463

0

2.976.488

297.649

2.2.3

Overige voorzieningen

1.167.544

1.001.352

714.758

0

0

1.454.138

145.414

1.308.724

3.660.902

1.969.677

1.013.489

186.463

0

4.430.626

443.063

3.987.564

Voorzieningen
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4.5

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

KS

Kortlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW/EL&I

2.4.7

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake pensioenen

2.4.9

Overige kortlopende schulden

2.4.10

Overlopende passiva
Kortlopende schulden

31-12-2014

31-12-2013

1.919.107

2.438.558

77.130

17.390

1.521.439

1.440.839

512.518

564.379

4.195

83.525

4.665.649

4.921.338

8.700.036

9.466.029

1.515.275

1.466.000

0

-25.854

6.163

694

1.521.439

1.440.839

Uitsplitsing
2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.2

Omzetbelasting

2.4.7.4

Overige belastingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2.4.9.2

Overige

4.195

83.525

Overige kortlopende schulden

4.195

83.525

2.4.10.2

Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I
geoormerkt

8.000

8.000

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen

1.517.802

1.098.105

2.4.10.5

Vakantiegeld en -dagen

1.309.745

1.246.288

2.4.10.8

Overige overlopende passiva
Overlopende passiva

1.830.101

2.568.944

4.665.649

4.921.338

4.6 Niet in de balans opgenomen
rechten en plichten
Kopieer- en printerhuur
Voor de kopieerapparaten en printers van de
PCOU- en de Willibrord-scholen zijn twee
mantelcontracten afgesloten met Ricoh. Deze
overeenkomst loopt tot 30 september 2015. Het
is de bedoeling dat alle lopende contracten bij
expiratie worden ondergebracht in dit contract.
Op dit moment is voor een bedrag van € 161.565
aan contracten binnen dit contract voor de
Stichting PCOU afgesloten. De totale uitgave
voor kopieerkosten bedroeg in 2014 € 267.567
voor de Stichting PCOU.
Schoonmaak- en onderhouds contracten
Voor de schoolgebouwen zijn (per gebouw)
schoonmaakcontracten afgesloten. Op jaarbasis
bedroeg het totaalbedrag van de schoonmaak
kosten in 2014 € 956.434 en onderhoudskosten
in 2014 € 50.186. De looptijd van deze contracten
varieert en de contracten zijn binnen 2-3
maanden opzegbaar. In 2015 vindt een
aanbestedingstraject plaats voor het onderhoud.

62

PCOU Jaarverslag 2014

63

PCOU Jaarverslag 2014

4.7	Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
OB

Overheidsbijdragen

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW/EL&I

3.1.2

Overige subsidies OCW/EL&I

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Rijksbijdragen

2014

Begroot 2014

2013

46.627.139

47.677.500

47.622.889

2.001.049

1.679.900

2.123.360

576.842

0

0

49.205.030

49.357.400

49.746.249

46.627.139

47.677.500

47.622.889

0

0

0

Uitsplitsing
3.1.1.1

OCW
OCW

3.1.2.1.1

Geoormerkte subsidies OCW

3.1.2.2.1

Niet-geoormerkte subsidies OCW
Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2.001.049

1.679.900

2.123.360

2.001.049

1.679.900

2.123.360

0

0

0

3.150.642

2.463.700

3.002.900

3.150.642

2.463.700

3.002.900

Uitsplitsing
3.2.1.1

Bijdrage educatie

0

0

0

Overige overheidsbijdragen en subsidies

0

0

0
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4.7	Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
AB

Andere baten

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4

Sponsoring

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overige baten

650.186

464.261

1.327.054

Overige baten

1.667.627

1.356.880

2.471.559

2014

Begroot 2014

2013

39.597.988

39.015.500

38.239.412

4.011.088

2.719.756

3.634.133

517.702

172.500

905.085

43.091.374

41.562.756

40.968.460

30.343.906

30.018.400

29.289.916

4.974.277

4.580.800

4.639.572

2014

Begroot 2014

2013

Verhuur

307.441

382.424

304.212

Detachering personeel

562.677

382.900

689.639

LA

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen
Personeelslasten

12.103

480

6.162

135.221

126.815

144.492

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

4.1.1.3

Pensioenpremies
Lonen en salarissen

4.279.805

4.416.300

4.309.924

39.597.988

39.015.500

38.239.412

781.862

335.700

314.635
1.894.306

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

2.193.027

1.321.832

4.1.2.3

Overig

1.036.200

1.062.224

1.425.192

4.011.088

2.719.756

3.634.133

Overige personele lasten
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4.7	Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
Aantal fte en aantal medewerkers
(per 31 december 2014)

Aantal fte

Aantal medewerkers

2014

2013

2014

2013

46,65

45,81

49

48

Onderwijzend personeel

160,64

151,55

224

217

Onderwijsondersteunend personeel

473,74

455,27

638

623

7,00

10,80

7

11

24,22

22,15

30

26

712,24

685,58

948

925

Directie

Student
Vervanger
Totaal
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4.7	Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
Beloning College van Bestuur
De beloning van topfunctionarissen voldoet
aan de “Wet Normering bezoldiging
Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke
Sector” (hierna WNT) en de aanpassingswet
WNT. d.d. 18 februari 2014. Het College van
Bestuur werkt zowel voor de Willibrord Stichting
als voor de Stichting PCOU en is in dienst van de
Stichting Willibrord.
Mevrouw Blom heeft in 2014 de volgende
nevenfuncties vervuld:
pp Lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs
van het CITO. Het vacatiegeld wordt
overgemaakt aan Stichting PCOU/
de Willibrord Stichting.
pp Lid adviesraad Jinc, onbezoldigd.
pp Lid stuurgroep Nationaal regieorgaan
onderwijsonderzoek. Het vacatiegeld wordt
overgemaakt aan Stichting PCOU/
de Willibrord Stichting.

De heer Bootsma heeft in 2014 de volgende
nevenfuncties vervuld:
pp Lid Raad van Toezicht scholengroep De
Onderwijsspecialisten / De Radar-ABS,
gevestigd in Arnhem, bezoldigd.
Naam

Taakomvang

Periodiek betaalde
beloning 2014

Belaste
onkosten 2014

Pensioen
bijdragen 2014

M.T.C. Blom (1-okt-06)

1 FTE

136.017

6.000

24.596

J.H. Bootsma (1-aug-12)

1 FTE

121.923

6.000

21.977

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

Naam

Overeenkomst
begin datum

Einddatum

Periodiek betaalde
beloning 2014

J.J.M. Helgers (Voorzitter)

01-09-11

31-12-14

7.500

M. Dijkstra (Vice voorzitter plus lid audit commissie)

01-04-10

31-12-14

5.000

B.W.M. Heijs (Lid auditcommissie)

01-10-08

31-12-14

4.500

A. Geurtsen (Lid auditcommissie)

01-08-09

31-12-14

3.750

E. Klathof Seferiadis (Lid)

01-12-09

31-12-14

3.500

S. Menéndez (Lid)

01-08-09

31-12-14

3.500

C.C.M. Vendrik (*)

01-08-10

31-12-14

0

(*) De heer Vendrik ziet af van een beloning
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4.7	Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
2014
4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Materiële vaste activa
Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3

Onderhoud

4.3.4

Energie en water

4.3.5

Schoonmaakkosten

4.3.6

Heffingen

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

4.3.8

Overige
Huisvestingslasten

Begroot 2014

2013

1.431.552

1.337.400

1.301.150

1.431.552

1.337.400

1.301.150

717.440

555.752

796.252

7.341

13.650

3.980

252.401

214.800

237.333

701.444

796.200

825.307

1.105.425

1.026.550

1.004.119

42.411

61.600

44.453

1.001.352

330.300

272.600

32.397

87.500

216.354

3.860.211

3.086.352

3.400.397

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

2.627.001

2.578.320

3.076.680

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

1.593.530

1.209.500

1.257.511

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

77.839

0

0

4.4.4

Overige

1.367.508

2.635.311

2.048.337

5.665.878

6.423.131

6.382.528

Overige lasten
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4.7	Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
2014

Begroot 2014

2013

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

59.117

49.300

48.802

4.4.1.2

Honorarium andere controleopdrachten

0

0

0

4.4.1.3

Honorarium fiscale adviezen

0

0

0

4.4.1.4

Honorarium andere niet-controledienst
Accountantslasten

0

0

0

59.117

49.300

48.802

FB

Financieel en buitengewoon

5

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

42.257

56.000

69.419

5.3

Waardeveranderingen financiële vaste activa en
beleggingen

-3.105

-2.000

-18.874

5.4

Overige opbrengsten financiële vaste activa en
effecten

89.194

0

42.639

5.5

Rentelasten (-/-)

9.308

11.200

6.721

119.039

42.800

86.462

93.322

811.141

3.254.634

Financiële baten en lasten
Resultaat
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Verantwoording doelsubsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenclausule

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Toewijzing
Datum

Soc. Veiligheid LHBT-Jongeren 16IQ

OND-2012/75587M

23-11-12

Soc. Veiligheid LHBT-Jongeren 17ST

OND-2012/75599M

23-11-12

Bedrag
Toewijzing

Ontvangsten t/m
verslagjaar

8.000

8.000

Nee

8.000

8.000

Ja

16.000

16.000

Totaal

4.8

Verantwoording doelsubsidies

G2-A Verantwoording van subsidies met verrekenclausule - Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Toewijzing
Datum

Totaal

4.8

Prestatie
afgerond

Bedrag
Toewijzing

Ontvangsten
t/m verslagjaar

Totale
kosten

Te
verrekenen

0

0

0

0

Verantwoording doelsubsidies

G2-B Verantwoording van subsidies met verrekenclausule - Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Totaal

Toewijzing
Datum

Saldo

Ontvangen in

Lasten in

Totale
kosten

Saldo nog te
besteden

0

0

0

0
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4.9

Gemeentelijke onderwijssubsidies

Omschrijving

Kenmerk /
dossiernr.

Beschikkings
datum

Subsidie
bedrag

Saldo
nog te
ontvangen
per
1-1-2014

Ontvangen
in 2014

Nog te
ontvangen
per
31-12-2014

Saldo
nog te
besteden
per
1-1-2014

Besteed
in 2014

Nog te
besteden
per
31-12-2014

Schoolcongiërge 2011

10,106467-8023

10-12-2010

89.351

0

0

0

4.895

0

4.895

VVE 2011

10,106467-8023

10-12-2010

214.750

0

0

0

6.750

0

6.750

VVE 2010 Materiaalimpuls

10,107305-8479

13-12-2010

71.500

0

0

0

21.580

0

21.580

Combinatiefunctie BSO-onderwijsass.

10,108777-8499

17-12-2010

86.000

0

0

0

5.781

0

5.781

2012-456-745

23-12-2011

57.000

0

0

0

9.839

0

9.839

VVE 2012

2012-456-1228

27-04-2012

244.800

0

0

0

5.050

0

5.050

VVE 2012 Professionalisering

2012-456-1228

27-04-2012

20.500

Leertijduitbreiding 2012

2012-456-1318

27-06-2012

270.398

2012-45-1328

27-06-2012

2012-456-1424
2012-457-370

Startgroep Peuters Parkschool

0

0

0

2.734

0

2.734

13.520

0

13.520

127.432

0

127.432

4.128

0

0

0

4.128

0

4.128

24-07-2012

37.838

0

0

0

37.838

0

37.838

16-10-2012

15.000

0

0

0

821

0

821

108.MGA.
MAIL.00042

onb.

134.392

0

0

0

4.631

0

4.631

Taalactiviteiten, conciërges &
leerlingzorg 2013

2013-457-371

19-02-2013

2.113.271

455.334

32.678

422.656

39.562

0

39.562

Brede School Weide Wereld 2013-2014

2013-458-697

11-06-2013

145.987

145.987

138.687

7.300

106.898

93.112

13.786

Brede School Ondiep 2013-2014

2013-458-291

11-07-2013

95.399

95.399

90.630

4.769

67.341

67.341

0

Brede School Zuilen 2013-2014

2013-458-694

11-07-2013

98.030

49.015

44.114

4.901

69.198

69.198

0

Talentontwikkeling Taalschool Mozaïek
2013/2014

2013-458-695

11-07-2013

11.591

5.796

5.216

580

6.959

6.959

0

Talentontwikkeling De Piramide 2013/2014

2013-458-696

11-07-2013

35.628

17.814

16.033

1.781

28.740

24.618

4.122

Talentontwikkeling De Parkschool 2013/2014

2013-458-698

11-07-2013

13.001

6.500

5.850

650

9.923

5.381

4.542

Brede School Academie Zuilen/Ondiep 2013

2013-458-118

18-07-2013

162.915

8.146

0

8.146

26.941

0

26.941

Aanvulling Startgroep Peuters Parkschool
Brede School Academie
VVE 2012 Materiaalimpuls
LKS Vangnetbanen 2011

1)

1)

1)
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Gemeentelijke onderwijssubsidies
Saldo
nog te
ontvangen
per
1-1-2014

Ontvangen
in 2014

Nog te
ontvangen
per
31-12-2014

Besteed
in 2014

Nog te
besteden
per
31-12-2014

1.544

0

1.544

168.300

168.300

0

13.015

0

13.015

103.130

103.130

0

11.939

0

11.939

40.951

40.951

0

0

92.611

4.927

0

10.939

86.599

0

48.967

2.577

0

9.082

42.462

125.000

0

0

0

0

0

0

13-12-2012

399.500

239.700

0

159.800

337.508

223.037

114.471

09-12-2013

300.000

0

240.000

60.000

300.000

0

300.000

Kenmerk /
dossiernr.

Beschikkings
datum

Subsidie
bedrag

Brede School Academie PO+ 2013

2013-458-121

09-10-2013

30.885

1)

Masterplan Begrijpend lezen/luisteren
2013-2015

2013-458-990

23-12-2013

168.300

2)

Project Wijkaanpak 2011-2014
(voorheen dossier 9067)

2013-458-564

12-06-2013

145.000

WAP Noordwest 2013/2014

2014-460-1456

14-03-2014

97.538

WAP Noordwest 2014/2015

2291772

03-12-2014

51.544

Plan Lerende Netwerken 2012

2012-457-080

22-10-2012

Plan Lerende Netwerken 2013

2013-457-1181

Plan Lerende Netwerken 2014

2014-460-758

Omschrijving

Saldo
nog te
besteden
per
1-1-2014

2)

Leertijduitbreiding

28.455

0

28.455

0

Schakelen 5+

62.501

0

62.501

0

Taalaanpak Blauwe Aventurijn

10.417

0

10.417

0

0

101.373

0

Extra taalactiviteiten sept-dec 2014

2360432

07-11-2014

101.373

0

101.373

0

Leertijduitbreiding

204.804

0

204.804

0

BSA Noordwest

162.915

0

158.528

4.387

BSA PO+ (VO)

164.795

0

106.566

58.229

6.250

0

6.250

0

0

476.148

62.616

BSA Zomerschool groep 6/7
Leertijduitbreiding 2014

2014-460-712

19-12-2013

538.764

0

538.764

0
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Gemeentelijke onderwijssubsidies

Omschrijving
Schakelen 2014
Extra Schakelen 2014
Extra Leertijduitbreiding 2014
Extra Leertijduitbreiding 2014 Parkschool
BSA Zomerschool POVO 2014

Kenmerk /
dossiernr.

Beschikkings
datum

Subsidie
bedrag

Saldo
nog te
ontvangen
per
1-1-2014

Ontvangen
in 2014

Nog te
ontvangen
per
31-12-2014

Saldo
nog te
besteden
per
1-1-2014

Besteed
in 2014

Nog te
besteden
per
31-12-2014

2014-460-664

05-12-2013

846.272

0

846.272

0

0

846.272

0

2014-460-4299

17-07-2014

156.250

0

156.250

0

0

156.250

0

2132645

06-08-2014

77.028

0

77.028

0

0

77.028

0

2014-460-3797

30-04-2014

7.819

0

7.819

0

0

7.819

0

2066184

07-07-2014

28.000

0

26.600

1.400

0

23.595

4.405

VVE Dubbele bezetting 2014

2014-460-688

21-11-2013

254.740

0

254.740

0

0

254.740

0

VVE Professionalisering 2014

0

53.658

0

0

47.940

5.718

0

50.000

50.000

0

0

100.000

2014-460-689

05-12-2013

53.658

VVE 0-meting & coaching on the job

2306858

08-12-2014

100.000

VVE Materiaalimpuls 2014

2049969

02-07-2014

15.000

0

15.000

0

0

15.000

0

Leerlingzorg 2014

2014-460-706

18-11-2013

286.155

0

286.155

0

0

286.155

0

Schoolconciërges 2014

2014-460-687

03-12-2013

38.808

0

38.808

0

0

38.808

0

Webcoördinatie 2014
(www.kijkoponderwijs.nl)

2014-460-2054

23-01-2014

86.962

0

86.962

0

0

80.607

6.355

Taalschool onderzoek TRF/HYPIC 2014

2014-460-3657

08-05-2014

4.800

0

4.800

0

0

4.800

0

Groenvoorziening schoolplein Op Dreef 2014

2014-460-3844

15-05-2014

15.000

0

15.000

0

0

12.634

2.366

Cultuur voor Ieder Kind 2014

0

82.446

115.424

0

89.205

108.665

0

22.951

0

0

11.949

11.002

2014-460-3988

31-07-2014

197.870

Restant Wijkaanpak UOA 2011-2014

2050139

06-08-2014

22.951

Startgroep Peuters Parkschool

2357703

11-12-2014

2)

2)

47.000

0

47.000

0

0

47.000

0

8.117.697

1.218.995

3.594.712

871.915

1.381.646

3.231.071

1.178.107

1)	Van deze subsidies is na balansdatum een vaststellingsbeschikking ontvangen van de Gemeente Utrecht met een terugbetaalverzoek of heeft eventuele terugbetaling na balansdatum plaatsgevonden.
2)	Deze subsidies zijn beschikt voor meerdere jaren en lopen door na balansdatum. Afrekening en accountantscontrole zal plaatsvinden middels de jaarrekening 2015.
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Enkelvoudige
jaarrekening
5.1
Enkelvoudige balans
Stichting PCOU per
31 december 2014

p

5.2
Enkelvoudige staat
van baten en lasten
Stichting PCOU over
2014
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5.3
Aansluiting enkel
voudig vermogen
en resultaat met
geconsolideerd
vermogen en
resultaat

p
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Enkelvoudige balans Stichting PCOU per 31 december 2014
31-12-2014

1

31-12-2013

Activa
Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa *

1.3

Effecten

9.894.414

9.649.188

-

-

Totaal vaste activa

9.894.414

9.649.188

Vlottende activa
1.5

Vorderingen *

7.487.231

1.7

Liquide middelen

2.894.636

Totaal vlottende activa
Totaal activa

5.837.104
3.855.075
10.381.867

9.692.180

20.276.281

19.341.367

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

7.097.124

7.029.216

2.2

Voorzieningen

4.430.626

3.660.902

2.3

Langlopende schulden

-

-

2.4

Kortlopende schulden
Totaal passiva

8.748.531

8.651.249
20.276.281

*) Ten opzichte van het jaarverslag 2013 zijn de bouwprojecten in uitvoering van € 156.945 onder de
vlottende activa gepresenteerd

19.341.367
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Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting PCOU over 2014
2014

Begroot 2014

2013

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

48.529.824

48.666.800

48.536.122

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.073.522

2.177.500

2.644.750

3.5

Overige baten

1.501.959

1.242.080

2.210.817

Totaal baten
4

Lasten

4.1

Personeelslasten *

4.2
4.3
4.4

52.086.380

53.391.688

42.702.374

41.149.956

40.306.170

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1.424.980

1.337.400

1.296.134

Huisvestingslasten

3.844.503

3.067.685

3.374.129

Overige lasten *

5.081.654

5.847.239

Totaal lasten

5.009.327

53.053.511

51.402.280

49.985.760

51.794

684.100

3.405.928

Resultaat

16.114

11.800

24.362

Totaal Resultaat

67.908

695.900

3.430.291

Saldo baten en lasten
5

53.105.305

Financiële baten en lasten

*) Ten opzichte van het jaarverslag 2013 is de overheveling van de leerlinggebonden financiering AB dienst van € 327.448 onder de overige lasten gepresenteerd
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Aansluiting enkelvoudig vermogen en resultaat met geconsolideerd vermogen en resultaat
Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd vermogen

31-12-2014

31-12-2013

Enkelvoudig vermogen Stichting PCOU

7.097.124

7.029.216

Enkelvoudig vermogen Stichting Steunfonds PCOU

1.733.413

1.638.571

457.330

526.758

Enkelvoudig vermogen Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht
Geconsolideerd vermogen Stichting PCOU

9.287.867

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd resultaat
Enkelvoudig resultaat Stichting PCOU
Enkelvoudig resultaat Stichting Steunfonds PCOU
Enkelvoudig resultaat Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht
Geconsolideerd resultaat Stichting PCOU

9.194.545

2014
67.908

2013
3.430.291

94.843

29.586

-69.428

-205.242
93.322

3.254.635
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6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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6.2 Statutaire bepaling inzake
resultaatbestemming

6.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Het positieve geconsolideerde resultaat van het
verslagjaar van € 93.322,- wordt toegevoegd
aan het eigen vermogen van de Stichting:
Toevoeging algemene reserve

€

-1.520

Toevoeging bestemmingsreserve (privaat)
Toevoeging private bestemmingsreserve

€

94.843

Toevoeging per saldo

€

93.322

Op 11 mei 2015 is een brief ontvangen van het
Ministerie van OCW waarin het Ministerie het
bezwaar tegen de vaststelling van de leerling
gewichten schooljaar 2012/3 van de Lukasgroep
alsnog gedeeltelijk gegrond verklaard.
Het Ministerie is van plan een bedrag van
€ 521.066,67 uit te keren plus een wettelijke
rente van € 15.598,31. De stichting PCOU is een
onderzoek gestart naar de ongegrond verklaarde
leerling gewichten en zal hierover juridisch
advies inwinnen. Zonder specificaties bij de Ofb
(overzicht financiële beschikking) is het niet
mogelijk de juistheid van het bedrag te bepalen
en welk deel van de uitkering toegerekend kan
worden aan het verslagjaar (in het genoemde
bedrag zijn ook vergoedingen voor 2015 en 2016
betrokken).
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6.4	Enkelvoudige balans Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht per 31 december 2014
31-12-2014
1

31-12-2013

Activa
Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

-

1.3

Effecten

-

Totaal vaste activa

34.807
-

34.807

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

457.283

199.933

47

712.255

Totaal vlottende activa

457.330

912.187

Totaal activa

457.330

946.994

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

-

-

2.4

Kortlopende schulden

0

420.236

Totaal passiva

457.330

526.758

-

-

457.330

946.994

82

PCOU Jaarverslag 2014

6.5

Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting P.C. Samenwerkingsverband Utrecht over 2014
2014

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

4

Lasten
Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5

2013

675.206

690.600

77.120

286.200

358.150

165.668

114.800

260.742

Totaal baten

4.1

Begroot 2014

917.994

389.000

1.210.127

1.091.600

412.800

1.829.019

662.290

6.572

0

5.016

15.708

18.667

26.268

576.024

567.692

1.340.323

987.304

999.159

2.033.897

-69.310

92.441

-204.878

Financiële baten en lasten
Resultaat
Totaal resultaat

-118

0

-363

-69.428

92.441

-205.242
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6.6	Enkelvoudige balans Stichting Steunfonds van de Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs te Utrecht per 31 december 2014
31-12-2014
1

31-12-2013

Activa
Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

125.014

1.3

Effecten

989.534

Totaal vaste activa

125.014
1.076.345
1.114.548

1.201.359

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

9.541

17.177

1.018.112

814.578

Totaal vlottende activa
Totaal activa
2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden
Totaal passiva

1.027.653

831.755

2.142.201

2.033.114

1.733.413

1.638.571

-

-

-

-

408.788

394.544
2.142.201

2.033.114
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6.7	Enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting Steunfonds van de
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht over 2014
2014

Begroot 2014

2013

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

0

0

0

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0

0

0

3.5

Overige baten

0

Totaal baten

0
0

0
0

0

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

0

0

0

4.2

Afschrijvingen

0

0

0

4.3

Huisvestingslasten

0

0

0

4.4

Overige lasten

8.200

8.200

32.878

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

8.200

8.200

32.878

-8.200

-8.200

-32.878

Financiële baten en lasten
Resultaat
Totaal resultaat

103.043

31.000

62.463

94.843

22.800

29.586

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs
te Utrecht (PCOU)
Postadres
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres
Kaap Hoorndreef 66
Utrecht
T 030 - 272 31 23
F 030 - 272 34 69

