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Voorwoord
In ons meerjarenbeleidsplan 2013-2016  
‘Focus op beter Onderwijs’, schreven wij over 
onze voornemens om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. We signaleerden 
ook dat er belangrijke ontwikkelingen in de 
samenleving gaande waren die niet aan 
onze scholen voorbij zouden gaan: 

‘Economische, sociale, politieke en ecologische 
crises werpen hun schaduwen vooruit.  
Het is des te belangrijker dat we onze jongeren 
(mede) opvoeden tot verdraagzame, zelfstan-
dig denkende burgers die zich verantwoorde-
lijk tonen voor hun naasten en niemand 
uitsluiten op grond van ras, kleur, godsdienst, 
afkomst of seksuele geaardheid.’

We hebben het afgelopen jaar gezien dat 
deze opdracht steeds belangrijker wordt en 
grote inzet vraagt van alle betrokkenen.  
De aanslagen in Parijs in januari en novem-
ber, het geweld in het Midden-Oosten,  
de toestroom van vluchtelingen en de 

toenemende polarisatie tussen bevolkings-
groepen hebben het maatschappelijk debat 
beheerst. Dit debat is ook aan onze scholen, 
die midden in de samenleving staan, niet 
voorbij gegaan. 

We zijn trots op inspirerende en hoop-
gevende voorbeelden van hoe leraren en 
leerlingen erin slagen gevoelige onder-
werpen met elkaar te bespreken en initiatie-
ven te ontplooien die bijdragen aan vreed-
zaam samenleven in de school en in de wijk. 
Maar het is ook duidelijk dat de maatschap-
pelijke thema’s van dit moment een groot 
beroep doen op de pedagogische competen-
ties van leraren en hun vermogen om 
leerlingen zich in elkaars perspectieven te 
laten verplaatsen. 

We leren van elkaar. Dat geldt niet alleen 
voor onze leerlingen, maar voor alle mede-
werkers van Stichting PCOU: geen lerende 
leerling zonder lerende docent. Die cultuur 

van leren en verbeteren hebben we in 2015 
nog steviger verankerd in de scholen en in 
de stichting. Het gebruik van data is hierbij 
een belangrijk hulpmiddel. 

Voor goed onderwijs is een solide financiële 
basis nodig. Financiële stabiliteit betekent 
dat de scholen hun aandacht vooral kunnen 
richten op onderwijsontwikkeling.  
Dat is in het belang van onze leerlingen.  
Ook voor 2015 kunnen we vaststellen dat 
Stichting PCOU op financieel gebied solide 
en voldoende weerbaar is. De Stichting 
voldoet aan de landelijke financiële normen 
voor onderwijsorganisaties en is financieel 
voorbereid op de toekomst. 

We danken alle medewerkers van Stichting 
PCOU voor hun inzet. Ook danken we de 
medezeggenschapsraden en de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad voor 
hun constructieve bijdrage aan het functio-
neren van de stichting. We danken onze 

Raad van Toezicht voor de kritische feedback 
en de manier waarop toezicht is gehouden. 
Tot slot danken we de ouders die hun 
kinderen aan onze scholen hebben  
toevertrouwd en ons op allerlei manieren 
ondersteunen.

Bas Nix (voorzitter a.i.)
Marja Blom
Henkjan Bootsma
College van Bestuur
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Algemeen
Stichting PCOU bestuurt 29 scholen voor 
(speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) 
speciaal onderwijs in Utrecht en één school 
in Amersfoort. De scholen hebben samen 
ruim 8.000 leerlingen en ongeveer 1.000 
medewerkers. De scholen variëren in 
omvang van 90 tot 700 leerlingen.

Identiteit
Volgens de statuten heeft Stichting PCOU  
als doel om scholen voor primair en (voort-
gezet) speciaal  onderwijs op christelijke 
grondslag in stand te houden én de belan-
gen te dienen van het christelijk onderwijs 
in het algemeen.

Missie
Stichting PCOU wil dat iedere leerling  
zich optimaal kan ontplooien binnen 
onderwijs vanuit een christelijke inspiratie. 
Dit betekent dat de scholen:

• een praktische vertaling hanteren van 
christelijk geïnspireerde waarden en 
normen, zoals respect, zorgzaamheid en 
tolerantie in een pluriforme samenleving,

• oog hebben voor de potenties van  
iedere leerling,

• deze potenties optimaal benutten voor  
de ontplooiing van elke leerling als  
mens, met een goede balans tussen 
individuele ontplooiing en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid,

• ernaar streven dat elke leerling een 
optimale start krijgt in het vervolg-
onderwijs of in de maatschappij.

Visie
Het hart van onze onderwijsvisie is de 
lerende leerling: het gaat om zijn of haar 
ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen 
mogelijk als ook de medewerkers zich 
blijven ontwikkelen: geen lerende leerling 
zonder lerende docent. Daarom zien wij  
elke school op zich en de stichtingen als 
geheel als lerende organisaties, gericht op  
de ontwikkeling van de leerlingen.

Zo’n proces vraagt om een uitdagende 
leeromgeving (mede door ICT), met open 
vensters naar de maatschappij.

Voorwaarde is een duidelijk gestructureerde 
schoolorganisatie, waarbinnen elke persoon 
gekend, herkend en erkend wordt en zich 
veilig voelt.

• Binnen de school hebben mensen  
positieve verwachtingen van elkaar.

• De school zorgt voor een duidelijke 
verantwoording aan en communicatie 
met de ouders.

• Het systeem van kwaliteitszorg is helder 
en inzichtelijk voor medewerkers, ouders 
en leerlingen.

College van Bestuur/ 
Raad van Toezicht/schoolleiders/
medezeggenschap

• Het College van Bestuur bestaat uit twee 
personen. Het bestuurt Stichting PCOU en 
geeft leiding aan de schoolleiders.

• Het College van Bestuur legt in een 
jaarverslag verantwoording af over het 
beleid en de resultaten.

• De Raad van Toezicht houdt toezicht, 
adviseert en is werkgever van het  
College van Bestuur.

• 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.

• De schoolleiders zijn medeverant-
woordelijk voor het goed functioneren 
van Stichting PCOU en werken samen  
in het directieberaad. 

• Het College van Bestuur bespreekt  
met de schoolleiders enkele keren per  
jaar de resultaten en de voortgang  
van de schoolontwikkeling. 

• Stichting PCOU heeft een meerjaren-
beleidsplan voor de periode 2013-2016 
vastgesteld op basis waarvan jaarlijks 
doelen voor het komende jaar worden 
geformuleerd. 

• Iedere school heeft een medezeggen-
schapsraad en op stichtingsniveau is er 
een  gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad.

1.1
Algemene informatie en 
leerlingenaantallen

Om het optimale uit je leerlingen 

te kunnen halen, moet je ook 

als leraar blijven leren  
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Bestuursbureau
Het bestuursbureau zorgt voor praktische 
en beleidsmatige ondersteuning van de 
scholen en het College van Bestuur.  
Het bureau voert taken uit op het gebied van 
huisvesting, financiële zaken, salaris-
administratie, personeel en organisatie, 
bestuursondersteuning, kwaliteitszorg,  
ICT ondersteuning, inkoop en facilitaire 
dienstverlening.

PCOU Academie
De PCOU Academie is het kwaliteits- en 
kenniscentrum van Stichting PCOU.  
De PCOU Academie ondersteunt het College 
van Bestuur en de scholen op het gebied van 
monitoring en bewaking van de onderwijs-
resultaten, 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 Stichting van tien 
scholen voor voortgezet onderwijs in 
Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein 
en Vianen. Het College van Bestuur en de 

Raad van Toezicht van beide stichtingen 
bestaan uit dezelfde personen. Hoewel 
juridisch sprake is van twee organisaties, is 
er een sterke samenhang tussen beide en 
fungeren ze in de praktijk op  onderdelen als 
een geheel. Beide stichtingen maken 
gebruik van het bestuursbureau.

Samenwerking
Het College van Bestuur en de Stichting 
werken samen met diverse partners: 
schoolbesturen, de gemeente Utrecht, de 
Inspectie van het Onderwijs, opleidings-
instituten en overige instanties.  
Deze samenwerking komt onder meer tot 
uitdrukking in:

• 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. 

• 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.

SCHOOLNAAM 1-10-2011 1-10 2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015
Koningin Emmaschool 174 180 190 178 168
Rafael 231 225 191 196 186
2e Marnixschool 232 232 235 238 221
Torenpleinschool 231 234 242 253 258
Koningin Beatrixschool 251 256 263 275 289
STIP VSO 231 228 249 260 313
Belle van Zuylen 
(voorheen Het Keerpunt) 

76 75 76 84 90

De Boemerang 308 281 269 248 239
De Schakel 224 270 246 247 251
Parkschool 132 124 168 167 184
Op Dreef 199 184 182 197 200
Blauwe Aventurijn 135 140 149 165 163
De Regenboog 346 334 337 345 339
De Piramide Maasdijkstraat 231 226 218 210 229
De Piramide Bisschopsplein 188 188 193 191 195
Van Asch van Wijckschool 194 184 202 204 224
W.G. van de Hulstschool 156 144 130 113 109
Jenaplanschool De Brug 283 289 305 320 318
De Fakkel 218 227 229 232 323
Lukasschool 382 372 335 267 245
De Odyssee 323 320 325 355 345
Da Costaschool Kanaleneiland 166 174 195 178 183
Taalschool Het Mozaïek 135 135 139 190 173
De Baanbreker 159 149 143 150 127
Da Costaschool Hoograven 162 160 168 185 178
De Boomgaard 753 719 714 665 655
De Krullevaar 456 443 402 377 357
Zonnewereld 355 383 369 379 371
De Ridderhof 709 753 737 724 692
De Oase 151 235 334 428 530

totaal 7.791 7.864 7.935 8.021 8.064

TABEL 1.1  
Leerlingaantallen
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Geschreven door de kinderen uit groep 5/ 6 van de locatie 
Wevelaan van De Regenboog

Wij hebben dit schooljaar voor het eerst ateliers op  
De Regenboog en op De Marnixacademie. 
We leren schilderen, animatiefilmpjes maken, 
figuurzagen, muziek maken en met computers werken. 
Dat doen de kinderen van groep 5 tot en met 8.  
De kinderen van groep 2 tot en met 4 leren muziek maken, 
fotografie, vilten, mozaïeken en fantasiedozen maken.  
Het is superleuk en leerzaam en de kinderen hebben heel 
erg veel plezier!”

Het werkt als volgt: de kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn 
ingedeeld in groepen a t/m e. Twee groepen gaan naar  
De Marnixacademie. Dat wisselt steeds af, of met andere 
woorden: de groepen draaien door. Groep a doet aan 

houtzagen. Het begint gemakkelijk en wordt steeds  
moeilijker. Ze maken figuren van hout en timmeren en 
zagen. Het zijn drie lessen van kwart over een tot drie uur 
uur. Groep b doet aan Afrikaanse muziek met djembés, dat 
zijn trommelinstrumenten. Groep c programmeert en 
maakt computerspelletjes. Groep d gaat bij De Marnix-
academie schilderen en krijgt les van studenten.  
Groep e gaat ook naar De Marnixacademie en leert omgaan 
met fotografie en animatie, waarna ze zelf een filmpje in 
elkaar zetten. Iedereen komt aan de beurt met alle onder-
delen. Superleuk! 

Veel groetjes van De Regenboog!

ATELIERS 
basisschool De Regenboog werkt 
samen met de Marnix Academie
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Inleiding
De basiskwaliteit van het onderwijs op onze 
scholen is in orde. Omdat we onze leerlin-
gen het best mogelijke onderwijs willen 
bieden, richten we ons nu vooral op verdere 
verbetering. Ook in 2015 hebben de scholen 
hun ambities op groeps- en schoolniveau 
bepaald en uitgewerkt in jaarplannen. 
Daarbij hebben ze meer dan voorgaande 
jaren aandacht besteed aan het hele onder-
wijsaanbod en in het bijzonder aan cultuur- 
en muziekonderwijs. Hieronder volgt een 
beschrijving van de belangrijkste ontwikke-
lingen en resultaten. 

Opbrengstbewust handelen
Ook dit jaar stond het opbrengstbewust 
handelen centraal. De scholen volgen 
consequent een cyclus van doelen stellen, 
gegevens verzamelen en evalueren om het 
onderwijs verder te ontwikkelen. Deze 
werkwijze wordt steeds vaker door het hele 
schoolteam toegepast. Leraren zijn steeds 
beter in staat de resultaten te analyseren en 
als waardevolle feedback te gebruiken op 
hun eigen handelen. Dat is een geweldige 
stap vooruit in de borging van ons kwali-
teitsbeleid. De leraar heeft de regie, waar-
door het beleid steeds minder topdown 
wordt. Niet alleen leerlingen, maar ook 
leraren halen hiermee het beste uit zichzelf.

Onderwijsresultaten
Op basis van de rapportages over het 
schooljaar 2014-2015 en de plannen voor 
2015-2016 zijn we tevreden en hoopvol over 
de vorderingen die in de scholen worden 
gemaakt. We zien in 2015 bij alle scholen een 
min of meer significante stijging van de 
resultaten. Daarbij kijken we niet alleen 
naar de toetsresultaten, maar ook naar de 
gerealiseerde ‘groei’ over een bepaalde 
periode, oftewel de leerwinst. Onder leer-
winst verstaan we de toename van vaardig-
heden, kennis en/of competenties van 
(groepen van) leerlingen, gedurende (een 
bepaald deel van) de leerweg. De leerwinst 
wordt bepaald door minimaal twee meet-
momenten. Het verschil tussen die metin-
gen maakt de ontwikkeling van de leerling/
de groep leerlingen zichtbaar.  

De scholen voor speciaal onderwijs
In 2015 hebben onze scholen de verschil-
lende opties voor het speciaal onderwijs in 
het leerlingvolgsysteem Parnassys in 
gebruik genomen. Hiermee is het onder 
meer mogelijk om het werken met leer-
lijnen digitaal te plannen en te registreren. 
Het blijkt ook met Parnassys niet eenvoudig 
om gegevens te verzamelen waarmee de 
opbrengsten van de scholen voor speciaal 
onderwijs in kaart kunnen worden 

gebracht. Het plan is om in 2016 standaarden 
hiervoor te formuleren.

STIP VSO, de school voor voortgezet speciaal 
onderwijs die bestaat uit de Prinses  
Wilhelminaschool (Stichting PCOU) en de 
Herderschêeschool (SPO Utrecht), is op  
1 augustus 2015 formeel één school geworden 
onder het bevoegd gezag van Stichting 
PCOU. De beide besturen hebben dit besluit 
vooral genomen, omdat de bestaande 
bestuurlijke constructie in de praktijk 
nadelen bleek te hebben.

De Koningin Emmaschool (Amersfoort) en 
de Van Voorthuysenschool (Stichting 
Meerkring), beide scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs, hebben in verband met 
de invoering van passend onderwijs en de 
Wet kwaliteit (V)SO overleg gevoerd over 
nauwere samenwerking. Het doel is dat de 
scholen zich ontwikkelen tot één onderwijs- 
en zorgorganisatie. De scholen zijn sinds 
1975 gehuisvest in een semipermanent 
gebouw op het complex De Vosheuvel.  
Bij de gemeente Amersfoort is een aanvraag 
gedaan voor vervangende nieuwbouw. 

SBO Het Keerpunt heet nu  
SBO Belle van Zuylen

Een intern onderzoek in 2014 wees uit dat  
op Het Keerpunt (school voor speciaal 
basisonderwijs) verbeteringen nodig waren, 
onder meer vanwege de invoering van 
passend onderwijs. Daarvoor is een plan in 
werking getreden dat leidt tot vernieuwing 
van het onderwijsconcept en het onderwijs-
aanbod. Ook was het noodzakelijk om het 
gebouw aan te passen en opnieuw in te 
richten. Bij deze vernieuwingen paste een 
nieuwe naam. Vanaf 1 augustus 2015 heet de 
school SBO Belle van Zuylen.

Inspectie van het onderwijs
In het jaarlijkse bestuursgesprek met de 
Inspectie is een aantal nieuwe ontwikkelin-
gen besproken. De Inspectie blijft uiteraard 
aandacht houden voor de eindresultaten, 
maar gaat zich daarnaast in toenemende 
mate richten op het sociale klimaat op 
scholen en op aspecten van het onder-
wijsleerproces. In de onderzoeken die de 
Inspectie uitvoert, spelen de tussenopbreng-
sten van de scholen geen rol meer bij de 
beoordeling van de leerresultaten. Ze spelen 
echter wel een rol bij ‘zicht op ontwikkeling’ 
en ‘didactisch handelen’.

1.2
De kwaliteit van het onderwijs
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De Inspectie heeft in 2015 op twee scholen 
een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd: Rafael 
en De Piramide Bisschopsplein. Bij het 
onderzoek op De Piramide is het nieuwe 
concept-waarderingskader gebruikt dat 
vanaf 2016 bij kwaliteitsonderzoeken wordt 
gehanteerd. Alle scholen van PCOU hebben 
een basisarrangement.

Passend onderwijs
Het passend onderwijs gaat uit van de 
zogenoemde zorgplicht die schoolbesturen 
hebben ten opzichte van de leerlingen die 
worden aangemeld. Zo mogelijk gaan 
kinderen naar het basisonderwijs, waar ze 
zo goed mogelijk worden 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.

In 2012 zijn wij begonnen met de voorberei-
dingen voor het schoolondersteunings-
profiel, kortweg SOP. In het SOP legt het 
schoolbestuur ten minste eenmaal per vier 
jaar vast welke ondersteuning de school kan 
bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 
Ook staat hierin welke ambities de school 
heeft voor de toekomst. In het onderwijs-
aanbod van de school is de onderwijs-
behoefte van de leerlingen het uitgangs-
punt. 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 toelatingsprocedure opgesteld, 
die gericht is op het voorkomen van mis -
verstanden.

De schoolbesturen in Utrecht hebben samen 
de Utrechtse Standaard voor basisonder-
steuning in het primair onderwijs opgesteld. 
In de vorm van zeven referenties hebben ze 
afgesproken wat zij als basisondersteuning 
willen aanbieden. Vervolgens is geïnventari-
seerd welke deskundigheid in de scholen 
aanwezig is en welke ondersteuning er nog 
moet komen. 

Het bestuur van het Samenwerkings-
verband heeft in 2015 besloten om 90 euro 
per leerling over te maken naar de school-
besturen, zodat ze het ontwikkeltraject om 
aan de Utrechtse Standaard te voldoen, 
kunnen bekostigen. Het bestuur beoordeelt 
jaarlijks de door de scholen geactualiseerde 
schoolondersteuningsprofielen en beoor-
deelt of de geldelijke middelen conform de 
doelen worden uitgegeven. 

Het (voortgezet) speciaal onderwijs  
en passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs heeft 
grote invloed op de scholen voor speciaal 
onderwijs. De scholen hebben hun curricu-
lum herzien en de ondersteuningsstructuur 
herschikt om te voldoen aan de eisen die 
worden gesteld in de Wet kwaliteit (V)SO, 
het waarderingskader van de Inspectie en de 
Wet passend onderwijs. 

Ontwikkelingen op het gebied  
van kwaliteitszorg
Leren van elkaar

Jaarlijks worden minimaal twee gesprekken 
gevoerd tussen het bestuur (beleidsmede-
werkers Onderwijs en kwaliteit) en de 
schoolleider en interne begeleider van 
iedere school. In de periode maart/april zijn 
de tussentijdse opbrengsten (inclusief 
analyse en plannen) het onderwerp, in 
september/oktober worden vooral de 
eindopbrengsten en het jaarplan besproken. 
In 2015 is een pilot gestart waarbij de 
gesprekken gevoerd worden met de school-
leiders/intern begeleiders van twee scholen 
tegelijkertijd. Vooraf hebben de betrokkenen 
elkaars plannen ingezien. De gesprekken 
starten met een presentatie van iedere 
school, waarna de collega’s elkaar feedback 
kunnen geven. In bijna alle gevallen hebben 
de gesprekken geleid tot voortzetting van  
het contact tussen de schoolleiders.  
Leren met en van elkaar wordt hiermee in 
de praktijk gebracht. 

Professionalisering
Scholing wordt deels op stichtingsniveau, 
deels op schoolniveau georganiseerd en 
aangeboden. 

Alle schoolleiders zijn in 2015 ingeschreven 
in het schoolleidersregister Primair Onder-
wijs. Het schoolleidersregister is opgericht 
om het beroep van schoolleider in het 
primair onderwijs te versterken en verder te 
professionaliseren, en om schoolleiders 
daarbij op verschillende manieren te 
faciliteren. Twaalf schoolleiders hebben 
inmiddels het certificaat Registerdirecteur 
Onderwijs (RDO).
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bestuur ingehuurd voor de begeleiding van 
de aanvragen. Ook ondersteunen de mede-
werkers van het Knooppunt de scholen om 
een visie op cultuureducatie te ontwikkelen. 
Verder is in 2015 een aanvraag gedaan voor 
de rijkssubsidie Impuls Muziekonderwijs, 
bedoeld om meer en beter muziekonderwijs 
te realiseren op de scholen.

Masterplan Begrijpend lezen
Het masterplan Begrijpend lezen, gestart in 
het schooljaar 2013-2014, is in 2015 voor de 
meeste scholen afgerond. Voor een aantal 
scholen worden de afspraken uit het 
masterplan in 2016 verder uitgevoerd.  
Bij de start van het masterplan hadden we 
de volgende streefdoelen:

• De gemiddelde vaardigheidsscore bij 
begrijpend lezen is na drie jaar 15% hoger 
dan bij de 0-meting.

• De vaardigheidsgroei van de leerlingen 
ligt jaarlijks 15% boven het landelijke 
gemiddelde.

Uit de tussentijdse rapportage (medio 2015) 
blijkt dat de gemiddelde vaardigheidsscores 
van de deelnemende scholen zich goed 
ontwikkelen. Voor de groepen 5, 6 en 7 is de 
gemiddelde groei bijvoorbeeld 12,4%.  
De PCOU-scholen richten zich vooral  
op de niveaus III, IV en V (niveau-indeling 
van het CITO).

Overgang van primair naar  
voortgezet onderwijs

Op 1 augustus 2014 is landelijk het toets-
besluit Primair onderwijs in werking 
getreden. Daardoor zijn in 2015 de  
regels voor overgang van leerlingen  
van de basisschool naar het  

advies bij te stellen als de centrale eindtoets 
hoger uitviel dan het oorspronkelijke 
schooladvies. Er zijn 57 adviezen bijgesteld. 
Het bestuur heeft de redenen voor bijstel-
ling met de scholen besproken en geanaly-
seerd. Hieruit komt onder andere naar 
voren dat sommige scholen adviezen 
bijstelden als al eerder twijfels waren over 
het advies. In sommige gevallen was er ook 
sprake van druk van ouders. 

Ouderbetrokkenheid
In 2015 is op alle scholen het ouderportaal 
van het leerlingvolgsysteem Parnassys 
opengesteld. In het ouderportaal kunnen 
ouders allerlei gegevens van hun kind 
inzien. De openstelling vroeg de nodige 
voorbereiding, zoals het informeren  
van de ouders over de betekenis en de 
duiding van gegevens.

voortgezet onderwijs veranderd.

• De basisschool geeft de leerlingen van 
groep 8 vóór 1 maart een schriftelijk 
advies, dat bindend is. Het schooladvies is 
gebaseerd op observaties en resultaten 
van meerdere jaren en geeft de vo-school 
een breed beeld van de leerling.

• De eindtoets, waarvan de resultaten later 
dan het schooladvies bekend worden  
(in april/mei), levert aanvullende infor-
matie op. De toets is een ‘second opinion’, 
een onafhankelijk tweede gegeven.

• Als een leerling op de eindtoets hoger 
scoort dan verwacht, moet de basisschool 
het schooladvies heroverwegen.  
De basisschool kan dan het schooladvies 
naar boven toe bijstellen.

In 2015 kregen de basisscholen voor het eerst 
te maken met de mogelijkheid om een 

Tien medewerkers van de scholen voor 
(voortgezet) speciaal  onderwijs zijn opgeleid 
tot intern auditor volgens de normen van 
het Landelijke Expertisecentrum Speciaal 
Onderwijs (LECSO). Zij zijn daardoor 
toegerust om op de eigen school een  
kwaliteitsonderzoek te houden.

Het verbeteren van de PDCA-cyclus (het 
basismodel voor sneller verbeteren, leren en 
veranderen) op scholen heeft voortdurende 
aandacht. In 2015 hebben de bestuursmede-
werkers Onderwijs en kwaliteit met school-
leiders en leerkrachten gewerkt aan  
het schrijven van zelfevaluaties als  
voor bereiding op de invoering van het 
nieuwe toezichtkader van de Inspectie.
De zogenoemde Talentmanager op de 
website www.pcou.academiemanager.nl  
bevat het digitale aanbod van scholings-
bijeenkomsten en trainingen voor de 
mede werkers van  de Stichting PCOU.  
In 2015 hebben 367 medewerkers hiervan 
gebruik gemaakt. 

Overig
Cultuureducatie

Op basis van de beleidsregel ‘Cultuur voor 
ieder kind’ die de gemeente Utrecht sinds 
2014 hanteert kunnen besturen subsidie 
voor cultuureducatie aanvragen. Stichting 
PCOU heeft van deze mogelijkheid gebruik-
gemaakt. In het schooljaar 2014-2015 is voor  
15 scholen een aanvraag ingediend en 
gehonoreerd, in het schooljaar 2015-2016 voor 
10 scholen. De overige scholen volgen in het 
schooljaar 2016-2017. Iedere school ontwikkelt 
een cultuurbeleidsplan, zodat het cultuur-
onderwijs planmatig wordt aangepakt.  
Het Cultuur Knooppunt Utrecht is door het 

Wij willen onze leerlingen 

het best mogelijke  

onderwijs bieden. 
Cultuur- en muziekonderwijs  

maken hier onderdeel van uit
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Doorgaande leerlijnen,  
project Nu voor later

Het stedelijke project Nu voor later (gestart 
in 2013) is in 2015 voortgezet. Het project is 
gericht op optimale opvang en educatie van 
het jonge kind. Anders gezegd richt het 
project zich op professionalisering van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
en zodoende – in een doorgaande leerlijn – 
op de educatie en ontwikkeling van kinde-
ren van 2,5 tot 6 jaar. Richtinggevend is het 
Utrechts Kwaliteitskader voor educatie van 
het jonge kind dat in 2015 is vastgesteld.  
Een van de onderdelen is een aantal  
praktijkgerichte speerpunten die gebruikt 
kunnen worden bij het werken met jonge 
kinderen. De speerpunten bouwen voort op 
wetenschappelijk onderzoek en zijn voor-
zien van normen. Zie voor meer informatie 
www.nuvoorlaterutrecht.nl.

2015 was het jaar van grote verandering op SBO Belle van 
Zuylen. “We zijn trots en blij met alle inspanningen die 
hebben geleid tot een bijzonder resultaat,” zegt Annelies  
van Dijk, directeur. “Naast een nieuwe naam hebben we ook 
een nieuw motto: Bijzonder talentgericht!”

Belle van Zuylen biedt een speciale basisonderwijsvoorzie-
ning voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. De school biedt 
onderwijs en begeleiding aan leerlingen die in de ontwik-
keling van leren en gedrag (sociaal-emotionele ontwikke-
ling/sociaal gedrag en werkhouding) stagneren binnen het 
reguliere onderwijs. “Sommige leerlingen van Belle van 
Zuylen laten een achterstand zien in hun ontwikkeling  
op de leergebieden – in de schoolse vakken dus, zoals rekenen 
en taal –, andere leerlingen laten gedrag zien dat moeilijk te 

begrijpen is, zoals in zichzelf gekeerd zijn, druk en beweeglijk 
zijn, angstig zijn, moeilijk contact maken met andere kinderen 
of met volwassenen. Deze problemen hebben vaak ook 
invloed op hun prestaties op de leergebieden.” 

“Onze leerlingen hebben over het algemeen veel nabijheid, 
veel instructie, duidelijke sturing, heldere kaders en een 
consequente benadering nodig. Dat kan voor een periode zijn 
of structureel. Belle van Zuylen is gespecialiseerd in het weer 
op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling en in het 
herstellen van zelfvertrouwen bij kinderen. De school geeft 
kinderen handvatten om met de specifieke kenmerken  
van hun problematiek om te gaan, zodat er sprake is van een 
verbeterde onderwijssituatie.”

Bijzonder talentgericht  
op Belle van Zuylen
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Inleiding 
Voor goed onderwijs is goed personeel 
nodig. Het personeelsbeleid is erop gericht 
om bekwame, goed opgeleide en gemoti-
veerde medewerkers in dienst te hebben  
en te houden. 

Verzuim 
Het beleid is erop gericht om het verzuim  
zo veel mogelijk terug te dringen.  
Het gemiddelde verzuimpercentage voor 
Stichting PCOU lag op 5,94%. Dit is onder 
landelijke gemiddelde van 6,1% in 2014. 

Functiemix PCOU 
De functiemix biedt mogelijkheden om 
goede leraren extra te belonen. Voor het 
primaire onderwijs zijn de doelwaarden 
voor de functiemix vastgelegd in de cao.  
In september 2015 waren op de basisscholen 
385 fte leerkrachten werkzaam, van wie 
28,5% in een LB-functie (beoogd 40%) en 1,4% 
in een LC-functie (beoogd 2%). Het speciaal 
onderwijs (inclusief SBO) met 91,3 fte 
leerkrachten voldoet wel aan de norm voor 
2015. Er is 19,9% benoemd in een LC-functie 
waar 14% de doelwaarde was.1.1

1.3
Personeelsbeleid

TABEL 1.2  
Aantal fte en aantal medewerkers per 31 december 2015

aantal fte aantal medewerkers

2015 2014 2015 2014
Directie 40,4 46,6 43  48
OOP 164,9 161,4 238 220
OP 488,9  473,9 664 640 
Subtotaal 694,2 681,9 945 908

Student 2,0 5,0 2 11
Vervanger 34,4 23,1 42 29
Totaal 730,6  710,0 989 948 

OOP = onderwijs ondersteunend personeel / OP = onderwijzend personeel

GRAFIEK 1.1  
Leeftijdsopbouw medewerkers (per 31 december 2015)
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Rafael is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen 
van 4 tot 13 jaar. De school verzorgt al tientallen jaren 
onderwijs voor kinderen met een verstandelijk beperking. 
In ontwikkelingen als ‘Passend Onderwijs’ en de transitie 
van de jeugdzorg ziet Rafael nieuwe kansen voor de 
leerlingen.
“De combinatie van onderwijs en zorg betekent dat er steeds 
meer kinderen naar school kunnen,” legt directeur Pien van 
Gendt uit. “Kinderen die voorheen op een kinderdag centrum 
zaten, kunnen nu vaker met extra ondersteuning vanuit de 
zorg toch een onderwijsaanbod krijgen.”
Rafael heeft naast de gewone groepen vijf speciale onder-
wijszorggroepen. “Hierbij gaat het om leerlingen die een 
grote begeleidingsbehoefte hebben, maar die met goede 

ondersteuning prima naar school kunnen. De samenwerking 
tussen Rafael en Reinaerde, onze zorgpartner, speelt hierin 
een cruciale rol.”
Op Rafael zijn ook twee groepen vanuit de zorg gehuisvest. 
“In deze groepen zitten kinderen die onder Reinaerde vallen, 
maar van wie we verwachten dat ze binnen afzienbare tijd 
kunnen doorstromen naar het onderwijs op Rafael. Op deze 
manier wennen de kinderen al aan een schoolse setting en is 
de doorstroom gemakkelijker.”
De onderwijsarrangementen die Rafael aanbiedt zijn 
steeds meer op maat. Hierdoor neemt de diversiteit  
van de leerlingen binnen de school toe. “Rafael is  
inmiddels een echt expertisecentrum, waar elke leerling  
zich kan ontwikkelen.”

Onderwijs en zorg
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bebouwing. De lokalen zijn eind 2015  
in gebruik genomen. 

In navolging van de nota ‘Ons SBO binnen 
passend onderwijs’ is in het tweede kwartaal 
besloten tot herinrichting van het school-
gebouw van Het Keerpunt. Het doel is om de 
veranderingen in het kader van passend 
onderwijs beter te kunnen faciliteren.  
In het Programma van Eisen en het ontwerp 
stonden rust, orde en sereniteit centraal.  
De functionaliteit van de leslokalen en de 
aard en omvang van nevenruimten zijn 
hierop aangepast. Het gebouw heeft 
time-outruimten, een multifunctionele 

ruimte voor handvaardigheidslessen en een 
centrale ontmoetings- en presentatieruimte 
gekregen. Aanvullend is de ICT-voorziening 
verbeterd. Het gebouw heeft daarmee een 
nieuwe uitstraling gekregen die past bij de 
nieuwe identiteit van de school. Het herin-
gerichte gebouw is na de zomervakantie in 
gebruik genomen en bekrachtigd met een 
nieuwe naam: Belle van Zuylen.

Overdracht schoolgebouwen
Als gevolg van de nieuwe huisvesting van  
de Da Costaschool Kanaleneiland zijn de 
schoolgebouwen aan de Bontekoelaan 
teruggeleverd aan de gemeente.

Een fijne werkomgeving stimuleert leer-
lingen en leerkrachten om het beste uit 
zichzelf te halen. Dit vraagt om flexibele 
schoolgebouwen die geschikt zijn voor een 
diversiteit aan onderwijsactiviteiten en 
inhoudelijke samenwerking met het OPDC 
(orthopedagogisch en didactisch centrum), 
Sterk VO en cultuur- en sportverenigingen. 
Daarnaast streven we naar duurzame 
schoolgebouwen die voor de lange termijn 
goed exploitabel zijn. 

Stichting PCOU houdt zich op huisvestings-
gebied bezig met nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, onderhoud en facilitair beheer. 
Wat er de komende jaren gedaan moet 
worden, is vastgelegd in de meerjarenhuis-
vestingsplannen van de diverse gemeenten 
waaronder de scholen vallen, in het meer-
jareninvesteringsplan (MIP) en meerjaren-
onderhoudsplan (MOP) van de stichting en 
in de exploitatiebegrotingen van de scholen. 

Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Met de gemeente Amersfoort en de 
gemeente Utrecht zijn dit jaar twee nieuwe 
meerjarenonderwijshuisvestingsplannen 
(MPOHV) overeengekomen. Het gevolg 
hiervan is dat in de periode van 2016 tot 2025 
een groot aantal schoolgebouwen  
van Stichting PCOU wordt vernieuwd of 

gerenoveerd. De volgende scholen zijn  
in de meerjarenplannen opgenomen  
(zie tabel 1.3) 

In het najaar van 2015 is gestart met de  
eerste planvoorbereidingen voor de school-
gebouwen die in de periode van 2016 tot 2019 
moeten worden vernieuwd. 

In april 2015 is de nieuwe Brede School 
Kanaleneiland Zuid, Marco Polo, in gebruik 
genomen. Dit gebouw is gerealiseerd onder 
bouwheerschap van de gemeente.  
Het gebouw biedt onderdak aan de  
basisscholen Da Costa Kanaleneiland,  
de Kaleidoscoop (SPO Utrecht) en  
VVE Spelenderwijs. Het gebouw is optimaal 
ingericht, waarbij verschillende ruimten 
gezamenlijk worden gebruikt. Hierdoor is 
ruimte ontstaan voor extra schoolvoorzie-
ningen, zoals een gezamenlijke bibliotheek 
en het technieklokaal. Het gebouw biedt 
daarnaast ruimte aan welzijnsvoorzienin-
gen, een buurt-, een ouder- en een gym -
lokaal. Het gebouw is duurzaam ingericht 
met ledverlichting en zonnepanelen. 

De Torenpleinschool is in 2015 uitgebreid 
met twee lokalen. De lokalen zijn op de 
aanbouw van het bestaande schoolgebouw 
gerealiseerd in de stijl van de huidige 

1.4
Huisvesting

TABEL 1.3  
Overzicht uitbreiding schoolgebouwen Stichting PCOU

2016-2019 2018-2021 2022-2025
Koningin Emmaschool Koningin Beatrixschool 2e Marnixschool
Rafael, beide locaties De Brug, locatie Laan van Nieuw Guinea De Piramide, Maasdijkstraat
Piramide, Bisschopsplein Van Asch van Wijckschool De Regenboog, Regentesselaan
De Fakkel De Boemerang, beide locaties

De Regenboog, Wevelaan

Door opbrengstbewust handelen 

halen leerlingen én leraren 

het beste uit zichzelf
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Vanaf schooljaar 2016-2017 ontvangen alle PCOU-scholen  
de gemeentelijke subsidie ‘Cultuur voor ieder Kind’.  
Elke school streeft daarmee zijn eigen einddoelen na, die 
variëren van oriëntatie op de creatieve vakken en het 
ontdekken van talenten, tot het beleven van de lesstof.  
De overstap naar het nieuwe subsidiesysteem is goed 
verlopen. De scholen voeren inmiddels daadwerkelijk  
de regie over hun eigen cultuurbeleid. Dat zorgt voor  
mooie resultaten, waar de Ridderhof een stralend voor-
beeld van is. 

Het cultuurplan van de Ridderhof is een groeidocument. 
De leerlijnen zijn gegroepeerd rond de disciplines  
Dans & Muziek, Theater en Beeldend. Het schooljaar is 
opgedeeld in 8 blokken. In elk blok kun je kiezen uit een 
thema dat voortkomt uit de methode voor taal of rekenen. 
“Stel, het thema voor taal is verandering. Dan streven we 
ernaar om de culturele activiteiten aan te laten sluiten bij  
dat thema,” legt Nienke Felix uit. 

Nienke, intern cultuurcoördinator en leerkracht van groep 
6, bereidt alle culturele activiteiten voor. Ze maakt voor 
haar collega’s een planning die bestaat uit de voorberei-
ding, informatie rondom het bezoek en de evaluatie met de 

leerlingen. Met de achtergrondinformatie en de vragen die 
Nienke heeft verzameld, kan de leerkracht van de groep de 
leerlingen goed voorbereiden. 

“We zijn onlangs naar TivoliVredenburg geweest. Naast de 
muziekvoorstelling gaat het ons om het gebouw, hoe je je 
gedraagt, wat er te zien is en wat opvalt. Kortom: we kijken 
naar het geheel.” Nienke zou graag per jaargroep één keer 
naar een theater of concert gaan en één keer naar een 
museum. “Utrecht heeft zoveel cultuur te bieden. Ik zou heel 
graag meer cultureel erfgoed in de lessen integreren, maar 
pas je het in bij geschiedenis of maak je er een cultureel 
project van?” Hoe dan ook: cultuur is belangrijk voor 
kinderen. “Het vergroot de woordenschat, de kennis van taal. 
Kinderen leren hun eigen creativiteit ontdekken, hun gevoel 
en emotie uitdrukken. Het verbreedt hun blikveld en het 
draagt bij aan de algemene ontwikkeling.”

In de aankomende jaren richt het steunpunt Cultuur zich 
op verankering van de behaalde resultaten, blijvende 
kwaliteit van cultuureducatie en verdieping waar deze 
nodig is. Het cultuurplan van de school blijft het centrale 
document waarin de keuzes worden vastgelegd.

Kunst en cultuur  
op de Ridderhof
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De financiële positie  
per 31 december 2015
Vermogenspositie

Stichting PCOU heeft per balansdatum een 
enkelvoudig vermogen¹ van € 7.994.000. 

Zowel het enkelvoudig eigen vermogen als 
de voorzieningen zijn toegenomen met 
respectievelijk € 440.000 en € 1.288.000. 
Interne sturing op vervanging vanwege 
verzuim heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de vermogensgroei. Er is meer 
gereserveerd voor personele verplichtingen 
met betrekking tot sociaal beleid en werk-
loosheidsuitkeringen. De personele voor-
zieningen nemen toe van € 2.976.000 naar  
€ 3.607.000. Als gevolg van lagere onder-
houdskosten neemt de onderhoudsvoor-
ziening toe van € 1.454.000 naar € 2.105.000. 

Er is meubilair aangeschaft voor De Oase en 
Da Costaschool Hoograven, waardoor de 
materiële vaste activa stijgen. De uitstaande 
vorderingen nemen af, met name doordat 
het bouwproject van De Oase is afgelopen en 
de vorderingen zijn voldaan. De liquiditeits-
positie is toegenomen van € 3.912.000 naar  
€ 5.758.000. 

Al met al heeft de vermogenspositie van 
Stichting PCOU zich de afgelopen jaren  
goed ontwikkeld.

Analyse van het resultaat
Het enkelvoudig resultaat van Stichting 
PCOU komt uit op € 440.000. In het positieve 
resultaat is ook een aantal incidentele 
posten verwerkt. 

• Er werd een procedure gewonnen inzake 
de onjuiste vaststelling van leerling-
gewichten. Het positieve effect was  
€ 446.000. 

• Er was een opbrengst als gevolg van de 
opheffing van het samenwerkings-
verband REaCtys (€ 309.000). 

Er waren ook incidentele tegenvallers. 

• Er moest voor € 452.000 aan activa worden 
afgewaardeerd. 

• Er was een voorziening voor sociaal beleid 
nodig van € 806.000.

De instroom in WGA was hoger dan 
verwacht (€ 591.000).
Het genormaliseerde resultaat, los van 
bovengenoemde incidentele mee- en 
tegenvallers, is weergegeven in tabel 1.4.

Om een beeld te geven van de ontwikkeling 
van de verbeterde financiële positie  
worden nevenstaande kengetallen gebruikt 
(tabel 1.5).

De meeste kentallen bevinden zich vanaf 
2012 binnen of iets boven de norm van het 
Ministerie van OCW. Alleen de kapitalisatie-
factor is iets afgenomen ten opzichte van 
2014; de totale baten zijn fors toegenomen 
door de groei van leerlingenaantallen.  
De liquiditeiten zijn per balansdatum 
toegenomen en de ratio is gestegen.  
Ook de solvabiliteit is licht gestegen.  
Die verbetering is nodig om in de toekomst 
de eigen uitgaven in het kader van het 
meerjarenonderwijshuisvestingsplan van 
de gemeente Utrecht te financieren. Bijna de 

helft van alle scholen krijgt de komende 
jaren nieuwbouw of renovatie. Investerin-
gen in meubilair, ICT en inrichting komen 
voor eigen rekening.

Met een enkelvoudig weerstandsvermogen 
van bijna 14% wordt weer een stap gezet in 
de richting van 25% weerstandsvermogen 
om de risico’s af te kunnen dekken. Daar-
mee komt de stichting op het landelijke 
gemiddelde van 25% (uitkomsten 2013 van 
Vensters voor Verantwoording). De vermo-
genspositie (op basis van de normen van de 
commissie Don) is met een kapitalisatie-
factor van 31,6% goed te noemen.

De vraag of de financiële positie en met 
name de vermogenspositie toereikend is om 

1.5
Financiën

1) Het enkelvoudig vermogen betreft het vermogen van Stichting PCOU  

exclusief het vermogen van Stichting Steunfonds PCOU

TABEL 1.4  
Genormaliseerd resultaat (x € 1.000,-)

BEGROOT WERKELIJK
Totaal baten  54.948  58.247 
Totaal lasten  54.375  57.833 
Bedrijfsresultaat  573  414 
Financieel resultaat  52  87 
Resultaat  625  501 

Posten met negatief effect op het resultaat
Vorming voorziening sociaal beleid 806
Afwaardering activa 452

 1.258 
Posten met positief effect op het resultaat
Verevening Reactys -309
Verevening Herderscheeschool -187
Procedure leerling gewichten Lukas school -446
Koersresultaat -30

 -972 

Genormaliseerd resultaat  787 
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TABEL 1.5  
Kengetallen enkelvoudige financiële positie

2015 2014 2013 2012 TOELICHTING

Baten 1) 58.263 53.129  53.416 53.708 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%).

Activa-investering gebouw 2) 18.410 17.593  17.826 15.608

Vaste kapitalisatiefactor 31,60% 33,11% 33,37% 29,10%

Ter dekking van : Zie boven

Kortlopende schulden 7.542 8.291  8.651 8.835

Vervangingsinvesteringen 3) 7.128 6.652 5.913

Bufferliquiditeit 4) 2.913 2.656  2.671 2.685

Totaal benodigd 17.583 17.600 17.235 11.521

Dekkingsoverschot (- tekort) 827 -7 591 4.087

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

 1,47  1,25  1,12 1,04 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

 1,47  1,25  1,12 0,92 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

 0,38  0,37  0,36 0,32 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 voorzie-
ningen gedeeld door totaal passiva

 0,65  0,59  0,55 0,52 Geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is op de lange termijn 
aan de verplichtingen (exclusief voorzieningen)  te voldoen  
(norm ligt ook hier tussen 0,33 en 0,50).

Rentabiliteit: resultaat gedeeld door totale baten 0,75% 0,13% 6,42% 1,87%

Weerstandvermogen: vermogen gedeeld door 
totale baten inclusief rente

13,72% 14,21% 13,15% 11,06% Vermogen om op lange termijn aan verplichtingen te voldoen  
(norm ligt tussen 10% en 40%).

1) Totale baten inclusief saldo financiële baten en lasten 

2) Totaal activa minus investeringen in gebouwen en verbouwingen, rekening houdend met egalisatierekening investeringen en onderhanden werk 

3) 50% van de aanschafwaarde van de vaste activa exclusief gebouwen en verbouwingen 

4) 5% van de totale baten inclusief saldo financiële baten en lasten
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bestaande én toekomstige risico’s te onder-
vangen, wordt beantwoord door de risico’s  
te kwantificeren. Daarbij zijn de kans van 
optreden en de impact van het risico van 
belang. De borging van het proces om  
risico’s te kwantificeren, te beoordelen en te 
verwerken, maakt deel uit van het interne 
risicobeheersingssysteem. 

Interne risicobeheersing en controle 
binnen de Stichting PCOU

Risicomanagement is onderdeel van de 
planning- en controlcyclus van 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, beoor-
deeld en in de begroting verwerkt. 

Stichting PCOU voert risicomanagement  
op onderwijs, personeel, financiën en 
huisvesting. De monitoring van de risico’s 
gebeurt aan de hand van de management-
rapportages.

De belangrijkste risico’s  
en onzekerheden

Voor de volgende belangrijke risico’s zijn 
beheersmaatregelen genomen of reserve-
ringen getroffen:

• de voorbereiding op het meerjarenonder-
wijshuisvestingsplan van de gemeente 
Utrecht, waarbij bijna de helft van de 
scholen in de komende jaren nieuwbouw 
of renovatie krijgt,

• de huisvestingsplannen van de gemeente 
Amersfoort voor het speciaal onderwijs en 
het voortgezet speciaal onderwijs,

• het terugdringen van ziekteverzuim,

• de instroom van vluchtelingen,

• de Wet werk en zekerheid, ingegaan op  
1 juli 2015 (verlengd tot 1 juli 2016): volgens 
deze wet is de werkgever verplicht 
transitievergoedingen en eventueel 
aanvullende vergoedingen uit te betalen 
aan medewerkers van wie het dienst-
verband wordt beëindigd, 

• de consequenties van de nieuwe cao: 
werknemers hebben meer mogelijkheden 
om flexibel invulling te geven aan de 
geboden opties vanuit de cao, waardoor de 
voorspelbaarheid van de lasten afneemt; 
de lasten voor leeftijdsfasebewust perso-
neelsbeleid zijn hoog,

• onderhoud van gebouwen: voorjaar 2016 
wordt een revisie op het bestaande 
meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd 
met mogelijk financiële consequenties,

• de consequenties van de invoering 
passend onderwijs: per 1 augustus 2016 
eindigt de overgangsfase en zal blijken 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 docenten.

Risicohouding
De organisatie bevindt zich qua risicobe-
heersing in de fase dat risico’s bekend zijn, 
gecalculeerd zijn en de risicostrategie ‘het 
accepteren van het risico’ van toepassing is. 
Voor enkele risico’s geldt een verhoogde 
alertheid; er wordt proactief gehandeld en 
de strategie ‘het beperken van het risico’ is 
van toepassing. Deze risico’s zijn de stijging 
van uitkeringslasten, het inspectieoordeel 
ten aanzien van onderwijskwaliteit,  
ziekteverzuim en de eigen investeringen 
met betrekking tot door de gemeente 
uitgevoerde renovatie/nieuwbouw.

In 2016 willen we het in 2015 ingezette 
risicobeleid verder ontwikkelen. Het gaat 
met name om het bepalen van de buffers die 
de scholen nodig hebben in relatie tot de 
risico’s. Verder zullen we een start maken 
met trendanalyses en scenario’s met behulp 
van een scenarioapplicatie.

De rapportage aan het 
toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht is de interne toezicht-
houder en keurt het door het College van 
Bestuur vastgestelde financiële beleid goed. 
Daarnaast ondersteunt en adviseert de  
Raad van Toezicht het College van Bestuur 
bij financiële beleidsvraagstukken. Leidraad 
daarbij is de governancecode voor primair 
onderwijs die voor de Stichting van toepas-
sing is. De Auditcommissie van de Raad van 
Toezicht bespreekt de rapportages op het 
gebied van interne risicobeheersing. Dit zijn 
niet alleen de risico’s en risicobeheersmaat-
regelen bij begrotingen en voortgangs-
rapportages, maar ook de follow-up op de 
bevindingen van de accountant vanuit de 
Management Letter. In 2015 is hierover drie 
keer gerapporteerd door het College van 
Bestuur. De management letter en het 
jaarverslag zijn door de Auditcommissie 
met de accountant besproken in de vergade-
ring van de Raad van Toezicht. Ook de 
uitkomsten van de verbijzonderde interne 
controles zijn besproken in de vergaderin-
gen van de Raad van Toezicht.

Treasurybeleid
Het treasurybeleid (private middelen) is 
uitgevoerd binnen de kaders van het 
treasurystatuut en de regeling ‘Beleggen en 
belenen’ van het Ministerie van OCW.  
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De vermogensbeheerder legt twee keer per 
jaar verantwoording af aan het College van 
Bestuur over het gevoerde treasurybeleid.

De private middelen zijn ondergebracht bij 
een vermogensbeheerder conform een 
specifiek risicoarm profiel. Er is in deze 
vermogensbeheermandaten in een speci-
fiek ‘Comfort Inkomsten mandaat’ belegd. 
Het risicoprofiel is defensief, met als 
specifieke beperking dat maximaal 20% van 
het belegde vermogen in aandelen kan 
worden belegd. In een regulier defensief 
risicoprofiel is het maximale aandelen-
percentage 30%.

In 2015 zijn vier liquiditeitsprognoses 
opgesteld. De liquiditeitspositie van de 
Stichting PCOU ligt binnen de geldende 
normen.

Financieel beleid
In 2015 is het beleid voortgezet dat in 2013 
werd ingezet. Dit beleid is erop gericht om 
alle basisscholen van de stichting financieel 
gezond te houden of te maken. De nadruk 
ligt op het beheersen van de formatieve 
inzet, gekoppeld aan het terugdringen van 
ziekteverzuim. Er is een financieel vangnet 
gecreëerd voor scholen met een incidenteel 
hoog ziekteverzuim. Scholen met een 
negatief eigen vermogen dienen in te lopen. 

Toekomst
Het huidige financieel beleid wordt ook in 
2016 voortgezet. Vastlegging van het beleid 
vindt in 2016 plaats in het meerjaren finan-
cieel beleidsplan 2016-2020. In 2016 wordt 
samen met de scholen een beleidsrijke 
meerjarige doorrekening gemaakt.

In 2015 is de vermogenspositie van Stichting 
PCOU voor het vierde achtereenvolgende 
jaar opnieuw vooruitgegaan. De vooruit-
zichten voor 2016 geven geen aanleiding  
om het huidige beleid aan te passen.  
Vermogensgroei en groei van liquiditeiten is 
nodig om toekomstige eigen investeringen 
(meubilair, ICT) vanwege nieuwe huis-
vesting te kunnen financieren. Hier ligt  
een uitdaging, omdat de helft van de  
scholen de komende jaren nieuwbouw of 
renovatie krijgt.

De staatssecretaris van onderwijs heeft 
aangegeven dat een mogelijk andere 
allocatie van de onderwijsachterstands-
middelen niet eerder plaatsvindt dan  
1 januari 2018. In januari 2017 heeft de 
organisatie scenario’s gereed voor het geval 
er minder onderwijsachterstandsmiddelen 
naar de grote vier steden vloeien.

In 2015 en 2016 zijn gesprekken geweest  
met de PO-Raad en het Ministerie van OCW 

over de grote toestroom van vluchtelingen.  
Het Ministerie heeft toegezegd te komen 
met een maatwerkregeling voor de  
financiering.

De Wet werk en zekerheid en met name het 
ketenbeding en transitievergoedingen 
leiden tot een ingrijpende verandering in de 
bedrijfsvoering. In 2016 wordt hierop beleid 
geformuleerd. 

Omdat de externe omgeving verandert, is 
blijft risicomanagement belangrijk. Daarom 
wordt het risicomanagementbeleid in 2016 
verder ontwikkeld. 

Meerjarenbegroting 2016-2020
Op basis van financiële kaders en uitgangs-
punten is in november 2015 een meerjaren-
begroting 2016-2020 samengesteld. In de 
meerjarenbegroting zijn de effecten door-
gerekend van de externe ontwikkelingen 
zoals die nu bekend zijn. Hierbij gaat het 
met name om effecten van kabinetsmaat-
regelen (het lenteakkoord, de onder-
besteding van het gemeentefonds, departe-
mentale taakstellingen, ‘meer en betere 
handen voor de klas’, buitenonderhoud) en 
de groei van het aantal leerlingen.  
De meerjarenbegroting 2016-2020 is niet 
ingevuld met intern beleid.

Stichting PCOU groeit de komende jaren  
in leerlingenaantal tot naar verwachting 
8.550 leerlingen. Onder de stijgers zijn  
Jenaplanschool De Brug, De Odyssee,  
Blauwe Aventurijn, De Regenboog en  
De Oase. De leerlingenaantallen  
van De Krullevaar, De Boomgaard en de 
Lukasschool nemen af.

TABEL 1.6 
Ontwikkeling leerlingaantal

2015 2016 2017 2018 2019 2020
aantal leerlingen 1 okt  8.016  8.064  8.219  8.393  8.545  8.562 
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Op basis van de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen en de effecten van de 
kabinetsmaatregelen is de verwachting dat 
de (geconsolideerde) exploitatie zich als 
volgt ontwikkelt (zie tabel 1.7)

TABEL 1.7  
Meerjaren exploitatiebegroting

EXPLOITATIEBEGROTING x € 1.000,- REALISATIE 
2015

BEGROOT 
2016

BEGROOT 
2017

BEGROOT
2018

BEGROOT 
2019

BEGROOT 
2020

baten
Rijksbijdragen OCenW 51.853 52.792 52.781 53.534 54.132 54.287
Overige overheidsbijdragen 4.263 2.371 2.265 2.255 2.253 2.253
Overige baten 2.131 1.864 1.343 1.342 1.342 1.342
Totaal baten 58.247 57.027 56.389 57.130 57.726 57.882

lasten
Lonen en salarissen 41.696 45.454 44.987 45.579 46.018 46.061
Overige personele lasten 5.108 0 0 0 0 0
Af: uitkeringen -526 -20 0 0 0 0
Afschrijvingen 1.952 1.623 1.749 1.866 1.940 1.906
Huisvestingslasten 3.962 4.108 4.041 4.079 4.094 4.109
Overige instellingslasten 5.641 5.330 5.178 5.189 5.210 5.229
Totaal lasten 57.833 56.494 55.955 56.712 57.262 57.305

Saldo baten en lasten 414 532 435 418 465 576

Saldo baten en lasten 87 35 35 35 35 35

exploitatiesaldo 501 567 469 452 499 611

TABEL 1.8  
Meerjaren personele formatie in fte

CATEGORIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Directie  40  37  37  37  37  37 
OP  489  451  445  447  448  448 
OOP  165  152  150  151  151  151 
Subtotaal  694  641  632  635  636  636 

Student  2  2  2  2  2  2 
Vervanger  34  32  31  31  31  32 
Totaal  731  674  665  668  669  669 

De formatie ontwikkelt zich naar verwach-
ting als volgt (zie tabel 1.8)
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In de begrote formatie 2016 is een daling te 
zien van het aantal fte. Een belangrijke 
verklaring is dat in de meerjarenbegroting 
2016-2020 het effect van de overschrijving  
van leerlingen van de Herderschêeschool  
en de subsidie Cultuureducatie nog niet 
bekend was. 

De positieve resultaten leiden tot een  
vermogensgroei. Dat is ook beoogd.  
Dit wordt zichtbaar in de meerjaren  
geconsolideerde balans 2016-2020.  
(zie tabel 1.9) 

We kunnen hiermee vaststellen dat de 
vermogenspositie van Stichting PCOU solide 
en voldoende weerbaar is en in verhouding 
staat tot de risico’s. Het eigen vermogen 
neemt toe van € 9.789.000 in 2015 naar  
€ 12.388.000 in 2020. 

TABEL 1.9  
Meerjaren balans

BALANS PER 31 DEC x € 1.000,- REALISATIE 
2015

BEGROOT 
2016

BEGROOT
2017

BEGROOT 
2018

BEGROOT 
2019

BEGROOT 
2020

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa 10.323 10.182 10.524 10.468 9.981 9.503
Financiële vaste activa 976 989 1.002 1.015 1.028 1.041
Totaal vaste activa 11.299 11.172 11.526 11.483 11.010 10.545

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen 5.996 6.412 6.754 7.084 7.448 7.897
Liquide middelen 5.759 6.158 6.487 6.803 7.154 7.584
Totaal vlottende activa 11.755 12.570 13.241 13.887 14.602 15.481

totaal activa 23.054 23.741 24.767 25.370 25.612 26.026

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 7.994 8.548 9.004 9.444 9.930 10.528

Bestemmingsreserves 1.795 1.808 1.821 1.834 1.847 1.860
Totaal eigen vermogen 9.789 10.356 10.825 11.278 11.777 12.388

Voorzieningen 5.712 6.399 7.125 7.937 8.480 9.139
Kortlopende schulden 7.553 6.987 6.817 6.156 5.354 4.499

totaal passiva 23.054 23.741 24.767 25.370 25.612 26.026

Identiteit gaat over 

belangrijke levensvragen. 

Dat zie je terug in ons onderwijs
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“We kunnen de ontwikkeling van de kleuters nu beter  
volgen en stimuleren.”

Als je werkt met doelen in het kleuteronderwijs, geeft dat 
houvast en richting aan het didactisch handelen. “Je hebt 
sneller zicht op de ontwikkeling van kinderen en kunt daar 
beter bij aansluiten met je activiteiten,” vindt Carla Kinteh, 
leerkracht groep 1/2 van basisschool De Boemerang.

Het thema van deze weken is verkeer. In de klas staat een 
grote praatplaat op een tafel met daarop afgebeeld een 
verkeerssituatie rondom een zebrapad. Ook hangen er 
kaarten aan de wand met afbeeldingen en woorden als: de 
auto, vertrekken, aankomen, achterin, voorin, het midden.  

Sinds begin dit schooljaar werkt de school binnen ieder 
thema ontwikkelingsgericht aan de SLO-doelen voor eind 
groep 2. De doelen laten zien wat kinderen aan het eind van 
de kleutertijd bereikt moeten hebben of waar ze ervaring 

in opgedaan moeten hebben om met vertrouwen te 
kunnen starten in groep 3. Carla Kinteh legt uit waarom  
De Boemerang het van belang vindt om doelen (en bijbeho-
rende inhouden) voor ogen te hebben waar je met de kinde-
ren naartoe werkt: “Het geeft ons houvast op weg naar de 
kerndoelen, helpt ons de ontwikkeling van kinderen goed te 
volgen en het helpt een beredeneerd aanbod vast te stellen.” 
Voorlopig werkt de school alleen met doelen voor taal, 
rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek, later volgen 
wellicht ook nog andere ontwikkelingsgebieden.
 
Op de Boemerang integreren ze het werken aan doelen 
zoveel mogelijk binnen het gewone spel van de kleuters. 
“Bij jonge kinderen – kleuters en peuters – pendel je tussen 
enerzijds de inhoudslijn – de doelen en inhouden – en ander-
zijds de ontwikkelingslijn.  De ontwikkelingslijn zegt iets  
over het niveau van het kind. Dit is deels afhankelijk van de 
leeftijd, maar zeker niet helemaal. De ontwikkeling van 
kinderen verloopt immers grillig.” 

Werken aan doelen met behulp 
van spelactiviteiten
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1.6
Klachtenregeling en regeling 
voor bezwaar

Stichting PCOU beschikt over een klachten-
regeling. De regeling is vooral bedoeld voor 
medewerkers en ouders. Bij een verschil van 
mening, conflict of onplezierige gebeurtenis 
komen de betrokkenen er over het  
algemeen met elkaar uit. Soms lukt dat niet 
en leidt een gebeurtenis tot een officiële 
klacht. Op die situatie is de klachtenregeling 

TABEL 1.10  
Overzicht van klachten en bezwaren, tenzij anders vermeld, 
ingediend bij het College van Bestuur

INDIENER BESCHRIJVING AFHANDELING
Ouders Klacht, ingediend bij de landelijke  

Klachtencommissie – onderwerpen:  
veiligheid en communicatie

Klacht door LKC gegrond verklaard.

Ouders Klacht inzake hardhandig vasthouden  
door de leerkracht

Klacht afgehandeld door de directeur

van toepassing. De regeling biedt mogelijk-
heden 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 mogelijkheid biedt om 
bezwaar aan te tekenen tegen een besluit 
van de schoolleider of het bestuur.
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In het najaar van 2013 startte Stichting PCOU op 24 scholen 
met de invoering van het softwarepakket Kurzweil 3000. 
Kurzweil maakt lezen en schrijven voor dyslectische  
kinderen eenvoudiger. In januari 2014 gingen de scholen 
echt van start met het programma, op voorwaarde dat zij 
een schoolspecifiek implementatieplan hadden opgesteld. 
Na goedkeuring van dit plan door de bovenschoolse 
stuurgroep kregen leerlingen met een dyslexieverklaring 
een inlogaccount. 

Na ongeveer een jaar vond er een intervisiebijeenkomst 
voor de scholen plaats onder leiding van Lexima.  
Van vrijwel elke school waren één of meer personen 
vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst kwamen de 
kritische succesfactoren van de implementatie van 
dyslexie-ICT aan bod: visie en beleid, deskundigheid, 
materialen en kwaliteitsbeleid.

De scholen werden uitgenodigd om binnen elk thema hun 
ervaringen met elkaar te delen. Het was goed om te zien dat 
enthousiasme overheerste. Alle scholen waren gestart om 
Kurzweil bij één (of meer) vakgebied(en) te gebruiken, 
waardoor het eerste doel van de bovenschoolse stuurgroep 

gerealiseerd bleek te zijn. Veel scholen benoemden de 
groeiende motivatie bij leerlingen die met Kurzweil 
werken. Een leuke tip die meerdere malen voorbij kwam, 
was om leerlingen van groep 8 aan jongere leerlingen 
instructie te laten geven. Dit heeft een positief effect op  
het zelfvertrouwen van de leerlingen uit groep 8.

Het bleek dat de scholen als belangrijkste wensen hadden 
om het aantal vakgebieden waarbij Kurzweil gebruikt 
wordt uit te breiden en meer functionaliteiten van 
Kurzweil in te zetten. Kurzweil kan bijvoorbeeld ook 
gebruikt worden voor leerlingen met Nederlands als 
tweede taal of klassikaal tijdens de Engelse les. Een belang-
rijke tip voor de langere termijn was dat een directie 
rekening moet houden met facilitering en budgettering 
om de continuïteit van het project te waarborgen. 

Kortom: een zinvolle bijeenkomst waarbij de boven-
schoolse stuurgroep inzicht heeft gekregen in de stand  
van zaken op de scholen en de wensen en aandachtspunten 
die er zijn. Maar ook een bijeenkomst waarbij de scholen 
werden geïnspireerd door elkaars verhalen.

Kurzweil onder de loep
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Stichting PCOU
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel 030-2723123
info@pcou.nl
www.pcouwillibrord.nl

Stichting Steunfonds van  
de Stichting Protestants 
Christelijk Onderwijs  
te Utrecht
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel 030-2723123

Raad van Toezicht
J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter)
drs. M. (Marc) Dijkstra RC
dr. A. (Arno) Geurtsen RC
mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis
mw. Mr. F. (Fatma) Koser Kaya 
mw. Dr. J.J. (Joyce) Sylvester

College van Bestuur
ir. L.W.F. (Bas) Nix (voorzitter a.i.)
mw. drs. M.T.C. (Marja) Blom
drs. J.H. (Henkjan) Bootsma

Bestuursbureau
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel 030-2723123
info@bcou.nl
www.pcouwillibrord.nl
directeur Drs. F. (Frans) Durian

PCOU Academie
directeur H. (Rikus) Renting 

SCHOLEN

STIP VSO 
www.stipvso.nl
directeur mw. A. (Astrid) Lotte

Koningin Emmaschool
www.emmaschool-amersfoort.nl 
directeur mw. M. (Magda) van Dijk

Rafael
www.rafaelschool.nl 
directeuren mw. P.C. (Pien) van Gendt

SBO Belle van Zuylen
www.bellevanzuylensbo.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

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

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

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

1.7
Namen en adresgegevens
(Stand juli 2016)
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Koningin Beatrixschool
www.beatrixdemeern.nl 
directeur mw. R.L.J. (Rachel) Taggenbrock

De Krullevaar
www.dekrullevaar.nl 
directeur P.A.J. (Peter) Soonius

2e Marnixschool
www.marnixbs.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 Kleine Vliegenier 
(voorheen De Piramide)
Locatie Van Maasdijkstraat
www.piramide-utrecht.nl 
directeur J.L. (John) van Batenburg

De Piramide
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 mw N. (Nicole) Verdier

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.boemerangutrecht.nl 
directeur mw. A.E. (Annelies) van Dijk

De Oase
www.basisschooldeoase.nl 
directeur W. (Wim) Menke
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Door Marlies Middeldorp, lid werkgroep identiteit

“Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de 
basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld 
langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik 
hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal 
doden, ik voel het leed van miljoenen mensen mee, en toch, als 
ik naar de hemel kijk, denk ik, dat dit alles zich weer ten goede 
zal wenden, dat ook deze wreedheid zal ophouden, dat er 
weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet 
ik m’n denkbeelden hoog en droog houden, in de tijden die 
komen zijn ze misschien toch uit te voeren!”

Met deze tekst van Anne Frank openden we de identiteits-
conferentie 2015 van Stichting PCOU en de Willibrord  
Stichting. Ook onze tijd is onrustig met gruwelijke  
aan  slagen (Charlie Hebdo, Parijs), vluchtelingen in onze 
stad en in onze scholen, oorlog in de wereld en financiële 
en morele crises.

Levensbeschouwelijk, christelijk onderwijs vormt de 
oorsprong van Stichting PCOU en de Willibrord Stichting. 
Dat uitgangspunt vatten we breed op, want de leerlingen 
op onze scholen hebben een heel diverse achtergrond.  
Ons onderwijs gaat over belangrijke levensvragen als:  
wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van  
het leven, vragen over pech en geluk, is er meer tussen 

hemel en aarde… Vragen die vaak zichtbaar en tastbaar 
worden in woord en beeld, kunst en cultuur, waarden en 
normen. Vragen die antwoorden behoeven in deze tijd.

Tijdens de identiteitsconferentie 2015 stelden we de wereld 
centraal die onze scholen binnenkomt en waarvoor we 
onze leerlingen toerusten. Wat deden we al goed en kunnen 
we leren van elkaar? Kunnen we elkaar bemoedigen? 
Gespreksleider Klaas Drupsteen begeleidde het panel van 
ouders, leerlingen en teamleden volgens de opstelling van 
Rondom Tien en later sprak de hele zaal mee. Het was een 
geëngageerde bijeenkomst die hoog gewaardeerd werd.  
Bij deze jaarlijkse identiteitsconferentie waren meer dan 
100 mensen aanwezig.

Daarnaast werden er in 2015 door de werkgroep Identiteit 
diverse activiteiten rondom het thema identiteit georgani-
seerd, waaronder films in theater ’t Hoogt rond het thema 
levensbeschouwing en passend onderwijs, scholing in 
samenwerking met de Marnix academie over onderwerpen 
als grote levensbeschouwingen, creatief werken met 
bijbel- en andere spiegelverhalen, filosoferen met leer-
lingen, filosoferen in de klas, bijbel en koran, en intervisie 
voor directeuren (‘wandeling naar Emmaus’).

Identiteit
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2    
bericht van
de raad van 
toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
beleid en het handelen van het bestuur en 
fungeert als adviseur en klankbord van het 
bestuur. Daarnaast vervult de Raad de 
werkgeversrol van de bestuursleden.  
Binnen de Raad van Toezicht bestaan de 
Auditcommissie en de Remuneratie-
commissie. 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 Remuneratie-
commissie adviseert de Raad van Toezicht 
over het te voeren personeelsbeleid voor de 
bestuursleden en bereidt de besluitvorming 
daarover voor.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid 
van de VTOI (Vereniging van toezichthou-
ders in onderwijsinstellingen). Een of meer 
leden hebben de volgende scholing gehad:

• Erasmus School of Accounting &  
Assurance (ESAA), tiendaagse opleiding 
voor ervaren commissarissen en toezicht-
houders,

• diverse bijeenkomsten over cyber  
security,

• een intervisiebijeenkomst met leden van 
Raden van Toezicht, georganiseerd door 
besturenorganisatie Verus. 

De Stichting past de principes van  
de Code Goed Onderwijsbestuur  
van de PO-Raad toe. 
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Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht 
is in 2015 als volgt.

• J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter/tevens lid 
Remuneratiecommissie)

• Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (vicevoorzitter/
tevens lid Auditcommissie)

• Dr. A. (Arno) Geurtsen RC (tevens lid 
Auditcommissie)

• Drs. B.W.M. (Bas) Heijs (tevens voorzitter 
Auditcommissie)

• Mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis 
(tevens lid Auditcommissie)

• Mw. Dr. M.S. (Susana) Menéndez –  
teruggetreden op 1 augustus 2015

• Mw. Mr. F. (Fatma) Koser Kaya –  
toegetreden op 1 augustus 2015

• Mw. Dr. J.J. Sylvester (tevens lid  
Remuneratiecommissie) – toegetreden  
op 1 augustus 2015

De heer Helgers is in 2015 voor drie jaar 
herbenoemd. Mevrouw Menéndez is 
(vanwege drukke werkzaamheden) terug-
getreden; mevrouw Koser Kaya en mevrouw 
Sylvester zijn nieuw benoemd als lid. 

Vergaderingen
De voltallige Raad van Toezicht heeft in 2015 
zeven keer vergaderd met het College van 
Bestuur. De Auditcommissie van de Raad 
van Toezicht heeft zes keer vergaderd met 
het bestuur. De Raad van Toezicht is zes keer 
in besloten vergadering bijeengeweest. 

Met het bestuur zijn onder meer de 
volgende onderwerpen (de meeste terug-
kerend) besproken:

• de stand van zaken van de huisvestings-
dossiers, waaronder de samenwerking 
met de gemeente en mogelijke risico’s,

• de onderwijsresultaten, mogelijke 
risicofactoren en – indien van  
toepassing – de voortgang van verbeter-
plannen op scholen,

• de kwaliteitszorg op bestuursniveau en  
de scholen en relevante ontwikkelingen, 
zoals de Utrechtse Onderwijsimpuls voor 
kwaliteit en excellentie,

• de stand van zaken van de invoering van 
passend onderwijs,

• verzuimgegevens 2014, maatregelen om 
verzuim te voorkomen en terug te  
dringen en mogelijke risico’s, 

• de financiële situatie en de bijbehorende 
plannings- en verantwoordings-
documenten,

• het rapport van de accountantscontrole  
en de management letter 2014 van  
Ernst & Young Accountants LLP en de 
opvolging van de aanbevelingen uit  
de management letter,

• diverse ontwikkelingen binnen de 
scholen,

• de gevolgen van de Wet normering 
topinkomens (WNT2) en de maatregelen 
uit het pensioenakkoord. 

De Raad van Toezicht heeft met de accoun-
tants van Ernst & Young accountants LLP de 
jaarrekening 2014 en het accountantsverslag 
besproken.

Besluitvorming/goedkeuring
De Raad van Toezicht heeft besloten om het 
werkgeversdeel van de pensioenopbouw van 
de leden van het College van Bestuur (dat wil 
zeggen het deel dat met ingang van 1 januari 
2015 is vrijgevallen in verband met fiscale 
maatregelen) toe te voegen aan het salaris 
van de bestuurders.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring 
gegeven aan de volgende bestuursbesluiten:

• vaststelling van het bestuurlijk  
jaarverslag 2014,

• vaststelling van het financieel  
jaarverslag 2014,

• vaststelling van de meerjarenbegroting 
2016-2020,

• vaststelling van het meerjaren-
onderhoudsplan 2015-2055,

• vaststelling van de begroting 2016,

• vaststelling van de procuratieregeling 
voor de stichting,

• het in eigendom verkrijgen van het 
perceel grond met schoolgebouw aan de 
Homeruslaan 40, 3581 MJ Utrecht.

Schoolbezoeken
De Raad van Toezicht heeft een bezoek 
gebracht aan De Boemerang en de  
Da Costaschool Hoograven.

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

Utrecht, 19 mei 2016
Hans Helgers, voorzitterTABEL 2.1  

Aanwezigheid leden Raad van Toezicht bij de vergaderingen van  
de Raad van Toezicht met het College van Bestuur

03-02-2015 17-03-2015 12-05-2015 23-06-2015 17-09-2015 28-10-2015 18-12-2015
J.J.M. Helgers x x x x x x
M. Dijkstra x x x x x
A. Geurtsen x x x x x x
B.W.M. Heijs x x x x x x x 
Mw. E. Kalthoff-Seferiadis x x x x x x
Mw. M.S. Menéndez x x
Mw. J.J. Sylvester x x
Mw. F. Koser Kaya x
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3    
bericht van de
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad
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Inleiding
De gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR) van Stichting PCOU is een 
afvaardiging van alle medezeggenschaps-
raden van de PCOU-scholen. De GMR wordt 
vertegenwoordigd door het Dagelijks 
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 
een vertegenwoordiging van leerkrachten 
en ouders van verschillende scholen. 

De speerpunten van de GMR zijn:

• onderwijskwaliteit

• leerkrachtenbeleid

• financiën

• ouderbetrokkenheid.

Vergaderingen 
In het kalenderjaar 2015 waren er vijf 
vergaderingen van de GMR met het  
College van Bestuur:

• 10 februari 

• 14 april 

• 9 juli 

• 22 september

• 1 december.

Woensdag 18 november 2015 heeft de 
jaarlijkse ‘Grote GMR’ plaatsgevonden.  
Het thema van deze bijeenkomst was 
ouderbetrokkenheid. 

Drie weken voor de vergadering met het 
College van Bestuur stelt de bestuurs-
secretaris van PCOU een conceptagenda op. 
Een week voor de vergadering vindt er een 
agendaoverleg plaats. Alle medezeggen-
schapsraden van de PCOU-scholen zijn 
welkom om input te leveren voor het 
agendaoverleg. In 2015 maakte een aantal 
MR-en gebruik van deze mogelijkheid.  

In een enkel geval heeft de GMR een MR 
gevraagd om ook tijdens het overleg met  
het College van Bestuur aanwezig te zijn  
om op die manier het standpunt extra 
kracht bij te zetten. 

De GMR vindt bovenstaande werkwijze goed 
functioneren. Veel MR-en weten de weg 
naar de GMR te vinden. Zo blijft de GMR 
gevraagd en ongevraagd op de hoogte van 
zaken die bij de achterban spelen; waar 
liggen zorgen van de individuele scholen, 
wat zijn hun standpunten en prioriteiten? 
Dat houden we altijd in ons achterhoofd bij 
de besluitvorming.

Notulen
Voorafgaand aan elk overleg met het  
College van Bestuur worden de stukken en 
de agenda van het overleg aan alle MR-en 
gemaild. Hierdoor zijn de MR-en op de 
hoogte van de agenda en kunnen ze ook 
punten aandragen. Hiermee werken we 
volgens de afspraken die gemaakt zijn 
tijdens de Grote GMR van 2013.

Verschuiving in medezeggenschap 
Binnen 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. 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 uitzonde-
ring een volle agenda. Daarnaast heeft de 
GMR met medewerkers van het bestuurs-
bureau gesproken over de ontwikkelingen 

rond de door het CvB benoemde focus-
punten en andere actuele onderwerpen, 
zoals: 

• professionalisering, waaronder de  
PCOU Academie,

• ziekteverzuim,

• PCOU financieel onafhankelijk,

• passend onderwijs, samenwerkings-
verband krijgt steeds meer vorm.

Leden GMR
De GMR is het afgelopen schooljaar gestart 
met vijf ouderleden en drie personeelsleden. 
Gedurende het jaar hebben we afscheid 
genomen van één ouderlid en één  
personeelslid en hebben we één personeels-
lid mogen verwelkomen. Dit betekend dat 
de GMR voor wat betreft de oudergeleding 
op volle sterkte is en voor de personeels-
geleding nog versterking kan gebruiken.  
Wij zijn erg tevreden met het feit dat er 
voldoende ouders zijn. Dit noodzaakt ons 
om de regels met betrekking tot zittings-
termijnen en verkiezingen weer actueel te 
maken. Het komend jaar vernieuwen we het 
huishoudelijk reglement en actualiseren we 
het verkiezingenreglement. Ook stellen we 
een rooster van aftreden op en 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 het College van Bestuur 
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 wel een slag in gemaakt, maar het 
kan altijd nog beter! 

Successen 
Als gevolg van onze aanhoudende focus op 
het verbeteren van het ziekteverzuim is dit 
het afgelopen jaar tot een aanvaardbaar 
niveau gedaald. De GMR is zich ervan 
bewust dat de oorzaak van het langdurig 
ziekteverlof nog meer aandacht vraagt.  
De oorzaak van de uitval moet volgens  
ons beter worden onderzocht en actief 
worden bewerkt.
Aandachtspunten voor de GMR zijn verder 
ICT, leerwinst en ouderbetrokkenheid. 

Toekomst
Het komende jaar richt de GMR zich met 
name op het (pro)actief steunen van het 
bestuur op de genoemde punten.

Samenstelling
• Heidi van den Berg, personeel  

(Torenpleinschool)

• Anneke van der Manden, personeel  
(STIP VSO)

• Anne-Christien van den Pol-Tammes, 
ouder De Oase

• Corine van Steeg, ouder Blauwe  
Aventurijn

• Heleen Jongkind, ouder De Ridderhof

• René Makking, ouder Koningin  
Beatrixschool
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jaarrekening
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TABEL 4.1  
Samengevoegde balans per 31 december na resultaatbestemming

BEDRAGEN x € 1 2015 2014

ACTIVA

vaste activa
Materiële vaste activa  10.322.727  10.019.429 
Financiële vaste activa  976.461  989.534 
Totaal vaste activa  11.299.188  11.008.962 

vlottende activa
Vorderingen  5.996.241  7.496.772 
Liquide middelen  5.758.925  3.912.796 
Totaal vlottende activa  11.755.166  11.409.568 

Totaal activa  23.054.354  22.418.530 

PASSIVA
Eigen vermogen  9.788.917  9.287.867 
Voorzieningen  5.712.296  4.430.626 
Kortlopende schulden  7.553.140  8.700.036 
Totaal passiva  23.054.354  22.418.530 

TABEL 4.2 
Samengevoegde staat van baten en lasten

 *) De vergelijkende cijfers 2014 en de begroting 2015 zijn aangepast op basis van de rubricering 2015

BEDRAGEN x € 1 REALISATIE
2015

BEGROTING
2015

REALISATIE
2014

BATEN
Rijksbijdragen 51.852.745 50.609.988 49.205.030
Overige overheidsbijdragen en -subsidies*) 4.263.132 2.985.200 3.047.468
Overige baten*) 2.131.454 1.352.970 1.770.801
Totaal baten 58.247.331 54.948.158 54.023.299

LASTEN
Personeelslasten*) 46.278.365 43.232.078 43.092.226
Afschrijvingen 1.951.619 1.617.900 1.431.552

Huisvestingslasten*) 3.961.894 3.894.023 3.860.702
Overige lasten *) 5.641.125 5.631.056 5.673.405
Totaal lasten 57.833.004 54.375.057 54.057.886

Saldo baten en lasten 414.328 573.101 -34.587

financiële baten en lasten *) 86.723 51.800 127.909

resultaat 501.050 624.901 93.322

Voor goed onderwijs is 

goed personeel 
nodig: bekwame, goed opgeleide en 

gemotiveerde medewerkers
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TABEL 4.3  
Samengevoegd kasstroomoverzicht

BEDRAGEN x € 1 2015 2014
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 414.328 -25.717

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: 
Aanpassingen voor afschrijvingen 1.528.049 1.265.013
Toename (afname) van voorzieningen 1.281.670 769.725
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat – totaal 2.809.719 2.034.738

Veranderingen in werkkapitaal:
Afname (toename) van kortlopende vorderingen 1.495.878 -1.442.558
Toename (afname) van kortlopende schulden -1.146.896 -765.993
Veranderingen in werkkapitaal – totaal 348.982 -2.208.551

totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.573.029 -199.530

Ontvangen interest 42.072 128.347
Betaalde interest -7.652 -9.308
Mutaties overige financiële vaste activa 56.955 0

91.376 119.039

totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.664.404 -80.491

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa -2.254.918 -1.641.972
Desinvesteringen in materiële vaste activa 423.570 166.540
Toename (afname) overige financiële vaste activa 13.073 86.811

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.818.275 -1.388.621

Toename (afname) van liquide middelen 1.846.129 -1.469.112

Beginstand 1 januari 3.912.796 5.381.860

Eindstand 31 december 5.758.925 3.912.748
Mutaties 1.846.129 -1.469.112

38     Jaarverslag 2015 – Stichting PCOU



TABEL 4.4.1 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen  
publieke en semipublieke sector

Leidinggevende topfunctionarissen

BEDRAGEN x € 1 mw m.t.c. Blom dhr j.h. bootsma

Functie(s) Voorzitter CvB Lid CvB

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echte echte

Zo niet, langer dan 6 maanden  
binnen 18 maanden werkzaam?

nvt nvt

Individueel WNT-maximum 178.000 178.000

Bezoldiging

Beloning 145.880,29 140.906,15

Belastbare onkostenvergoedingen 6.000,00 6.000,00

Beloningen betaalbaar op termijn 15.954,84 15.601,38

Subtotaal 167.835,13 162.507,53

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 167.835,13 162.507,53

Motivering indien overschrijding nvt nvt

Jaarverslag 2015 – Stichting PCOU     39  



TABEL 4.4.2 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Toezichthoudende topfunctionarissen

BEDRAGEN x € 1 J.J.M. Helgers M. Dijkstra B.W.M. Heijs A. Geurtsen E. Kalthoff-Seferiadis J.J. Sylvester F. Koser Kaya M.S. Menéndez *

Functie(s) Voorzitter RVT /
tevens lid 

Remuneratie commissie

Vice-voorzitter RVT /
tevens lid 

Auditcommissie

Lid RVT /
tevens voorzitter 
Auditcommissie

Lid RVT / tevens lid 
Auditcommissie

Lid RVT / tevens lid 
Auditcommissie

per 1/8/2015

Lid RVT / tevens lid 
Remuneratie-

commissie

Lid RVT Lid RVT

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/08 - 31/12 01/08 - 31/12 01/01 - 31/07

Individueel 
WNT-max (VO)

26.700 17.800 17.800 17.800 17.800 7.461 7.461 10.339

Individueel 
WNT-max (PO)

24.885 16.590 16.590 16.590 16.590 6.954 6.954 9.636

Bezoldiging
Beloning 4.963 3.995 2.711 3.438 2.305 1.687 1.687 -
Belastbare 
onkosten-vergoedingen 

- - - - - - - -

Beloningen 
betaalbaar op termijn

- - - - - - - -

Subtotaal 4.963 3.995 2.711 3.438 2.305 1.687 1.687 -

-/- Onverschuldigd 
betaald bedrag

- - - - - - - -

Totaal bezoldiging 2015 4.963 3.995 2.711 3.438 2.305 1.687 1.687 -

 *) M.S. Menéndez ziet af van bezoldiging
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