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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 ecologi-
sche crises werpen hun schaduwen vooruit. 
Het is des te belangrijker dat we onze 
jongeren (mede) opvoeden tot verdraag-
zame, zelfstandig denkende burgers die zich 
verantwoordelijk 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 toene-
mende 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 de Willibrord Stichting: 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 de 
Willibrord Stichting op financieel gebied 
solide en voldoende weerbaar is. De stich-
ting voldoet aan de landelijke financiële 
normen voor onderwijsorganisaties en is 
financieel voorbereid op de toekomst. 

We danken alle medewerkers van de 
Willibrord Stichting voor hun inzet.  
Ook danken we de medezeggenschapsraden 
en de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad voor hun constructieve bijdrage 

aan het functioneren 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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De Willibrord Stichting heeft tien scholen 
voor voortgezet onderwijs in Utrecht, 
Maarssen, Breukelen, Nieuwegein en 
Vianen. Deze scholen omvatten het gehele 
spectrum van het voortgezet onderwijs, van 
praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 
De scholen tellen samen bijna 12.000 leer-
lingen en er zijn circa 1.375 medewerkers 
(1.077,8 fte) werkzaam. Er zijn categorale 
scholen (met één onderwijsvorm) en 
scholen met twee of meer onderwijsvormen.

Identiteit
Volgens de statuten heeft de Willibrord 
Stichting als doel om scholen voor voort-
gezet onderwijs in stand te houden die 
onderwijs verzorgen vanuit de christelijke 
traditie én de belangen te dienen van zowel 
het rooms-katholieke (rk), het protes-
tants-christelijke (pc) als het interconfessio-
nele (rk/pc) onderwijs in het algemeen.  
De stichting heeft christelijke scholen, 
scholen op rooms-katholieke grondslag en 
zogenoemde rk/pc- of interconfessionele 
scholen.

Missie
De Willibrord Stichting 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 maatschappelijke verant-
woordelijkheid,

• ernaar streven dat elke leerling een 
diploma of ten minste een startkwalifi-
catie in de maatschappij behaalt.

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 de Willibrord 
Stichting 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 op 
het beleid en het handelen 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 medeverantwoorde-
lijk voor het goed functioneren van de 
Willibrord Stichting en werken samen in 
het Managementoverleg. 

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

• De Willibrord Stichting heeft een meer-
jarenbeleidsplan 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
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Ons streven is dat 

iedere leerling  
zich optimaal  
kan ontplooien 
binnen onderwijs  

vanuit een  
christelijke inspiratie

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.

Stichting PCOU
De Willibrord Stichting is nauw verbonden 
met de Stichting Protestants Christelijk 
Onderwijs te Utrecht (PCOU), een organi-
satie van 29 scholen voor (speciaal) basis-
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 
in Utrecht en Amersfoort. Het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht van beide 
stichtingen bestaan uit dezelfde personen. 
Hoewel juridisch sprake is van twee organi-
saties, is er een sterke samenhang en 
fungeren ze in de praktijk op onderdelen  

als één 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.

TABEL 1.1  
Leerlingaantallen

ONTWIKKELING LEERLINGAANTAL 1 OKT 2011 2012 2013 2014 2015
Christelijk Gymnasium 952 963 994 962 969
Amadeus Lyceum 962 1.196 1.323 1246 1313
Gerrit Rietveld College 1.013 966 988 1084 1176
Oosterlicht College 2.403 2.381 2.451 2541 2630
Niftarlake College 1.325 1.345 1.442 1468 1580
Globe College 557 552 633 617 591
Kranenburgschool 146 148 153 193 207
Broeckland College 677 648 642 658 646
Sint Bonifatius College 1.470 1.471 1.495 1485 1507
Sint Gregorius College 1.183 1.188 1.195 1141 1163

totaal 10.688 10.858 11.316 11.395 11.782
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Inleiding
Een passend diploma, of in het praktijk-
onderwijs een goede uitstroombestemming, 
is voor onze leerlingen een belangrijke stap 
om deel te kunnen nemen aan de samen-
leving. Bij het verbeteren van de onderwijs-
kwaliteit staat het belang van onze leerlin-
gen dan ook voorop. 

De basis voor verbeteringen is inzicht in de 
huidige situatie. Hiervoor zijn data over de 
opbrengsten van het onderwijs en gegevens 
over de kwaliteit van het onderwijs onmis-
baar. Dankzij de grote inzet van de Willi-
brordscholen hebben we in 2015 een flinke 
stap kunnen maken in de kwaliteitszorg en 
daarmee ook in de onderwijskwaliteit.

Kwaliteitsgesprekscyclus
In 2013 introduceerden we de kwaliteits-
gesprekscyclus, waarin we jaarlijks ten 
minste drie gesprekken per school voeren. 
Daarin stellen we doelen met betrekking tot 
het verbeteren van de onderwijskwaliteit, 
monitoren we acties en evalueren we  
de resultaten. 

Voor het schooljaar 2014 - 2015 hebben we 
besloten te differentiëren tussen de scholen 
op grond van behoefte en noodzaak. In het 
najaar van 2015 is de cyclus geëvalueerd en 

verder aangescherpt. Daardoor sluiten we 
nog beter aan bij de fase van ontwikkeling 
waarin de scholen zich bevinden.

Het inspectiekader is nog steeds een belang-
rijk gespreksonderwerp. In het afgelopen 
jaar lag het accent op de kwaliteit van het 
onderwijsproces, het kwaliteitsbeleid, de 
sociale veiligheid in de school en taal- en 
rekenbeleid. 

Ter ondersteuning van de gesprekken 
worden er analyses gemaakt aan de hand 
van MMP (Magister Management Platform) 
en andere instrumenten die de onderwijs-
kwaliteit in kaart brengen. Het is goed om te 
merken dat scholen steeds betere analyses 
maken van hun resultaten en daar doel-
gerichte acties aan weten te verbinden.  
Voor scholen die extra aandacht nodig 
hebben, is intensievere monitoring geregeld.

Ondersteuning van  
individuele scholen 

Individuele scholen kunnen waar nodig 
steun krijgen van de beleidsmedewerkers 
Onderwijskwaliteit. Hierbij gaat het in de 
eerste plaats om scholen met zogenoemde 
zwakke afdelingen. Ook in 2015 kregen zij 
begeleiding bij het opstellen en uitvoeren 
van verbeterplannen. 

Scholen kunnen ook een beroep doen op de 
afdeling Onderwijskwaliteit als het gaat om 
data-analyses op schoolniveau. Voorbeelden 
hiervan zijn:

• de doorlopende leerlijn van een  
vaksectie doorlichten, 

• de determinatie verbeteren, 

• een antwoord vinden op een vraag als: 
‘Waarom is er in een bepaald leerjaar  
bij herhaling sprake van een te hoog 
percentage doublures?’ 

Tot slot hebben verschillende scholen hulp 
ingeroepen bij het professionaliseren  
van hun managementteam, coaches en 
vaksecties, bijvoorbeeld op het thema 
Oplossingsgericht sturen.  

Stimuleren van leren van elkaar
De tien scholen van de Willibrord Stichting 
zijn samen sterker dan alleen. Daarom 
waren er in 2015 allerlei activiteiten op het 
gebied van kennisuitwisseling, samen-
werking en leren van elkaar. Een voorbeeld 
hiervan is de Willibrordstudiedag, die in 
november 2015 voor de derde keer plaats-
vond (zie ook 1.3 Personeelbeleid). Uit de 
Willibrordstudiedagen zijn informele 
netwerken ontstaan voor het uitwisselen 
van kennis en expertise. Het is de bedoeling 
om deze kennisnetwerken het komend 

schooljaar te ondersteunen met een digitaal 
kennisplatform, waarin scholingsbehoeften 
en scholingsaanbod worden samengebracht 
en op elkaar afgestemd. 
Ook in 2015 waren er verschillende netwerk-
bijeenkomsten en gezamenlijke trainingen 
op het gebied van data-analyse en MMP. 
Daarnaast zijn zeven scholen gestart met het 
systeem Kwaliteitscholen. Dit systeem kan 
worden gebruikt om enquêtes uit te zetten, 
bijvoorbeeld over leerlingtevredenheid. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 voeren de 
beleidsmedewerkers Kwaliteit het  
scholingstraject Rekenen voor reken-
docenten en een opleiding tot beeldcoach 
voor coaches uit. 

Utrecht-brede projecten op het gebied 
van onderwijskwaliteit

De Willibrord Stichting nam in 2015 weer 
deel aan Utrecht-brede projecten rondom 
onderwijskwaliteit: het project Utrechts 
Taaleffect en het project Datagestuurd 
werken Universiteit Utrecht. Mede door 
deze projecten wordt het belang van 
opbrengst- en databewustzijn steeds 
duidelijk op de scholen.

De projecten lopen in 2016 af. Om de 
opbrengsten te kunnen borgen en verduur-
zamen, hebben we in 2015 een subsidie 

1.2
De kwaliteit van het onderwijs
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Opbrengsten
In deze paragraaf bespreken we de opbreng-
sten (leerresultaten) van onze scholen. 

Opbrengstenoordeel 
Elk jaar berekent de Inspectie van het 
Onderwijs de opbrengsten (leerresultaten) 
van de scholen aan de hand van vier 
opbrengstindicatoren:

• onderbouwrendement (van basisschool-
advies naar leerjaar 3),

• bovenbouwrendement (van leerjaar 3 
naar diploma),

• gemiddeld cijfer voor het centraal 
examen,

• gemiddeld verschil tussen het cijfer voor 
het schoolexamen en het cijfer voor het 
centraal examen.

Het meerjarenopbrengstenoordeel van de 
Inspectie komt tot stand op basis van de 
resultaten in de drie voorgaande jaren. Zo is 
het opbrengstenoordeel 2015 gebaseerd op 
resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014. 
Daarmee is het meerjarenobrengsten-
oordeel in feite een terugblik.

In 2015 hebben we één voldoende meer 
behaald dan het jaar ervoor. Daarmee 
komen er nog twee van de 29 afdelingen op 
een onvoldoende uit: het Amadeus Lyceum 
en het St-Gregorius College. Bij de meerder-
heid van de scholen is er sprake van een 
stabiele of stijgende lijn.

Het St-Gregorius College heeft in het 
meerjarenopbrengstenoordeel van 2015 nog 
een onvoldoende, maar scoorde in school-
jaar 2014-2015 op alle opbrengstindicatoren 
van de afdeling vmbo-tl een voldoende 
(gemiddeld niveau of bovengemiddeld).  
In mei 2015 constateerde de Inspectie bij een 
bezoek aan de tl-afdeling dat de onderwijs-
kwaliteit tekortschoot. Daarop werd het 
toezicht verscherpt. Bij het vervolgbezoek in 
november waren de noodzakelijke verbete-
ringen zichtbaar. Ook de opbrengsten van de 
afgelopen twee jaar waren voldoende.  
De verwachting is dan ook dat we snel weer 
naar een basisarrangement komen, wat 
inhoudt dat het onderwijs op orde is en er 
voldoende opbrengsten worden behaald. 

Het Amadeus Lyceum heeft zich sterk 
verbeterd. Dit geldt met name voor het havo, 
waar het gemiddeld cijfer voor het centraal 
examen voor het tweede jaar op rij boven 
het landelijk gemiddelde lag. Ook in het vwo 
stegen de opbrengsten, maar deze bleven het 
afgelopen jaar nog onder de norm. Dit heeft 
te maken met het achterblijvend driejaar-
lijks gemiddelde. We verwachten dat de 
effecten van de verbeteraanpak het komend 
jaar ook in de meerjarige cijfers van de 
vwo-afdeling zichtbaar worden. 

aangevraagd in het kader van de Utrechtse 
Onderwijsimpuls. In oktober 2015 is de 
subsidie toegekend voor de periode januari 
2016 - augustus 2017. Met de subsidie kunnen 
we twee datacoaches per school opleiden  
en deels bekostigen. De datacoaches  
van de deelnemende Utrechtse scholen 
worden vanaf januari 2016 opgeleid.  
Ook niet-Utrechtse scholen nemen (op eigen 
kosten) deel.

Utrechts Taaleffect 
Dit project is door de gemeente Utrecht 
gesubsidieerd. Met behulp van de CED-groep 
worden de resultaten van leerlingen op de 
taaltoetsen uit CITO Volg geanalyseerd.  
Op basis van deze analyses worden leer-
arrangementen gemaakt, waarmee  
docenten Nederlands binnen hun klassen 
gedifferentieerd kunnen werken.

Datagestuurd werken  
Universiteit Utrecht

In dit project formuleren scholen onder 
begeleiding van de Universiteit Utrecht 
hypotheses op het gebied van onderwijs-
kwaliteit. Deze hypotheses worden  
vervolgens onderzocht. Voorbeelden van 
onderzoeksvragen zijn:

• Welke vakken in de onderbouw zijn het 
meest voorspellend voor het studiesucces 
in de bovenbouw? Wat betekent dit?  

• Op welk niveau is het onderwijs in 
dakpanklassen gericht? 

• Wat zijn de probleemvakken bij ‘de dip in 
leerjaar 4’? Hoe verklaren we dat en wat 
doen we eraan?

VMBO-B VMBO-K VMBO-TL HAVO VWO
Amadeus Lyceum voldoende voldoende onvoldoende

St. Gregorius College onvoldoende voldoende voldoende
St. Bonifatiuscollege voldoende voldoende
Niftarlake College voldoende voldoende voldoende
Gerrit Rietveld College voldoende voldoende voldoende
Christelijk Gymnasium voldoende
Oosterlicht College Nieuwegein voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende
Oosterlicht College Vianen voldoende voldoende voldoende
Globe College voldoende voldoende voldoende
Broeckland College voldoende voldoende voldoende

TABEL 1.2  
Meerjarenopbrengstoordeel 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

  Jaarverslag 2015  – Willibrord Stichting     7  



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.

Identiteit Praktijkonderwijs
Voor het praktijkonderwijs is het registeren 
van de opbrengsten anders geregeld.  
Er is namelijk geen sprake van school-
examens of centrale examens. De opdracht 
voor de school is om jongeren zo te begelei-
den dat zij in staat zijn om zelfstandig  
en volwaardig in de maatschappij te functio-
neren. De opbrengsten van Kranenburg 
Praktijkonderwijs zijn door de Inspectie 
voldoende beoordeeld. 

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onder-
wijs in werking getreden. De wet houdt in 
dat alle leerlingen een plek moeten krijgen 
op een school die past bij hun kwaliteiten en 
mogelijkheden, met ondersteuning als dat 
nodig is. Het samenwerkingsverband Sterk 
VO werkt samen met scholen, kernpartners 
en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht 
aan het realiseren van passend onderwijs.
De ontwikkelingen die de afgelopen jaren in 
gang zijn gezet, zijn voortgezet in 2015. Zo is 
het onderwijs- en ondersteuningsaanbod 
verder versterkt, en is de aansluiting met het 
stedelijk VO-team Jeugd en gezin in gang 
gezet en voorbereid met de sociale wijk-
teams in Stichtse Vecht.
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Christelijk Gymnasium Utrecht
Categorale school in Utrecht West. 
Aangesloten bij de Stichting  
Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). 
UNESCO-school.

Het CGU streeft naar onderwijs op maat dat 
rekening houdt met verschillen in aanleg, 
interesse en capaciteiten. Er is veel ruimte 
voor individuele ontwikkeling. Uniek voor 
de school zijn de vele leerlingenverenigin-
gen die allerlei activiteiten bestrijken voor 
een veelzijdig en gezellig schoolleven.

Meer informatie: www.cgu.nl

Gerrit Rietveld College
Interconfessionele (rk/pc) 
scholengemeenschap voor gymnasium, 
atheneum, havo en mavo te Utrecht. 
Met technasiumafdeling en 
TheaterKunstKlas.

Het Gerrit Rietveld College wil leerlingen 
uitdagen zijn/haar talenten verder te 
ontdekken en te ontwikkelen. Daarom zijn 
er extra vakken, activiteiten en projecten en 
zijn er in het lesrooster steunuren.  
Je leert in een sfeer die duidelijk, ambitieus 
en gestructureerd is, maar ook vriendelijk 
en warm.

Meer informatie: 
www.gerritrietveldcollege.nl

Kranenburg Praktijkonderwijs
School voor praktijkonderwijs met een 
betekenisvol, toekomstgericht en 
positief leer- en leefklimaat in Utrecht. 

De Kranenburg heeft als motto: Kranenburg 
DOET - durven, ontdekken, ervaren, toepas-
sen. Onze leerlingen worden uitgedaagd om 
hun talenten te durven ontdekken door te 
ervaren en door het geleerde daarna toe te 
passen in nieuwe situaties. Daarmee geven 
we de leerlingen de grootste kans om er alles 
uit te halen wat er in zit.

Meer informatie: www.pro-kranenburg.nl

Oosterlicht College
Brede christelijke scholengemeenschap 
voor gymnasium, atheneum, havo en 
vmbo in Nieuwegein en vmbo en eerste 
fase havo/atheneum in Vianen.  
Erkende Cultuurprofielschool en 
Sportaccentschool. 

Het Oosterlicht College is een dorp met  
open grenzen, midden in de samenleving. 
Burgerschapsvorming en identiteit zijn 
belangrijk. We bieden structureel ruimte 
voor talentontwikkeling: wie meer kan én 
wil, moet de kans krijgen zijn talenten te 
ontwikkelen. 

Meer informatie: www.oosterlicht.nl

Globe College
Brede school voor vmbo op basis-, 
kader-, mavo- en mavo/havo-niveau  
te Utrecht. Met havo-kansklas. 

Het Globe College is een wereldschool waar 
iedereen welkom is en waar je respect voor 
jezelf, voor elkaar en voor je omgeving hebt.  
Er is veel aandacht voor loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding (LOB), talentontwikkeling, 
kunst, cultuur en sport. In de lessen  
besteden we extra veel aandacht aan taal  
en rekenen. 

Meer informatie: www.globecollege.nl 

Niftarlake College
Christelijke scholengemeenschap voor 
mavo, havo en atheneum in Maarssen. 
Met technasiumafdeling.

Het Niftarlake College  is een gezellige, 
veilige school met goede zorg en begeleiding. 
We bevorderen zelfstandigheid, verant-
woordelijkheidsgevoel en solidariteit.  
Wij hebben aandacht voor elkaar,  
respecteren elkaar en elkaars overtuiging  
en identiteit.

Meer informatie: www.niftarlake.nl

Amadeus Lyceum
Interconfessionele 
scholengemeenschap (rk/pc)  
voor vmbo-tl, havo, atheneum  
en gymnasium in Vleuten.  
Erkende Cultuurprofielschool.

Het Amadeus Lyceum geeft ruimte om je 
creatieve vermogens aan te boren en je 
talenten en vaardigheden te ontwikkelen. 
Wij leren onze leerlingen om te gaan met 
veranderingen in een snel veranderende 
wereld. Ons doel is dat onze leerlingen de 
wereld van nu vol bezinning in kunnen 
gaan, toekomstproof. 

Meer informatie: www.amadeuslyceum.nl

Broeckland College
Christelijke scholengemeenschap voor 
vmbo te Breukelen met drie leerwegen: 
basisberoepsgericht (bb), 
kaderberoepsgericht (kb) en  
theoretisch (tl). Ook Lichte 
Ondersteuning (voorheen LWOO)  
en Leer Werk Traject.

Zorg voor elkaar is het uitgangspunt van al 
het handelen, zowel met betrekking tot 
onderwijskundige als pedagogische aspec-
ten van het onderwijs. Kenmerkend voor de 
school is de veilige, geborgen en zorgzame 
sfeer waarin het onderwijs plaatsvindt.

Meer informatie: www.broeckland.nl 

Onze scholen in vogelvlucht
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St.Bonifatiuscollege
RK scholengemeenschap voor havo, 
atheneum en gymnasium te Utrecht 
met een sterke traditie in exacte vakken. 
UNESCO-school.

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, diversiteit 
en verbondenheid. Kwaliteit van onderwijs 
staat voorop. We vinden een prettige en 
veilige sfeer voor alle leerlingen heel 
belangrijk. Binnen de leefgemeenschap  
van onze school staan saamhorigheid, 
betrokkenheid en verbondenheid hoog in 
het vaandel. 

Meer informatie: www.boni.nl

St-Gregorius College
Katholieke school voor mavo (tl), 
havo-kansklas, havo, vwo en de 
internationale stroom havo/vwo  
in Utrecht. 

Het St-Gregorius college wil leerlingen 
maximale ontplooiing bieden in een 
uitdagende en betrokken leer- en leef-
omgeving. Binnen de school vindt iedereen 
zijn plaats: leerbehoefte en leeromgeving 
zijn op elkaar afgestemd. 

Meer informatie: www.gregorius.nl
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Een interview met Bas van der Boom, 
leerling 4 vwo en voorzitter van de 
Leerlingenraad en Mirjam van Vugt, 
Vakexpert Drama, mentor T2 en 
zorgcoördinator

Het Amadeus Lyceum heeft gekozen voor 
werken in domeinen: grote, open ruimtes 
met daarin een geluidsdichte serre.  
Leerlingen leren op verschillende manieren. 
Ze leren van de docent, van elkaar, de een is 
meer visueel ingesteld, de ander meer 
auditief, etc. Met het werken in domeinen 
krijgt de leerling de mogelijkheid om te 
leren op de manier die bij hem of haar past. 

Mirjam: “In elk domein zitten maximaal drie 
klassen. In de serre wordt instructie gegeven 
voor een vak. De docent bereidt de leerlingen 
voor om zelfstandig aan het werk te gaan.  
Dat doen ze in de werktijdlessen. Daarnaast is 
er keuzewerktijd, waarin de leerlingen zelf 
bepalen wat ze gaan doen.”

Bas: “In het domein zitten we met vier leerlin-
gen aan één tafel. We hebben vrij overleg, dus 
stil is het niet. Je zou denken dat je je daaraan 
stoort, maar dat valt erg mee.”

Mirjam: “In de domeinen leren leerlingen 
vaardigheden als plannen, omgaan met 
digitale hulpmiddelen en samenwerken.  
In de kunstvakken leren ze vaardigheden  
als creativiteit, empathie, out of the box-denken 

en jezelf kunnen presenteren. Allemaal 
vaardigheden waarvan wij denken dat ze  
in de toekomst belangrijk zijn. En natuurlijk 
bereiden we leerlingen optimaal voor op  
het examen.”

Bas: “Het Amadeus biedt veel ruimte om  
jezelf te ontwikkelen, ook op het gebied van 
creativiteit en muzikaliteit. Als muzikant 
spreekt mij dat heel erg aan. Ook de zelfstan-
digheid die we hebben spreekt mij aan.  
We maken bijvoorbeeld onze eigen week-
planning. Hoe we moeten plannen, leren we  
in het eerste en tweede jaar.”

Mirjam: “Werk wordt flexibeler. Daar sluiten 
de domeinen op aan. We zien ook dat er veel 
door computers wordt gedaan. Het werk dat 
overblijft, zal er anders uitzien dan nu.  
Daarom kijken we voortdurend naar wat we 
de leerlingen nog meer mee willen geven,  
zodat ze de mogelijkheden hebben om later te 
kunnen slagen in hun werk.”

Bas: “Naast de reguliere lessen krijgen we  
alle gelegenheid om extra projecten te doen.  
Voor de Shell Eco-marathon bouwen we 
bijvoorbeeld een energiezuinige auto.  
De bedoeling is dat we daar volgend jaar echt 
mee gaan racen in Londen. Door de projecten 
leer je je eigen limiet kennen. Als je erop zit, is 
het goed, maar als je eroverheen zit, moet je 
maatregelen nemen.”

Mirjam: “Op het Amadeus staan we naast  
onze leerlingen. We spreken elkaar aan met 
onze voornaam. Leerlingen komen makkelijk 
naar ons toe met vragen. Ze zijn open, eerlijk  
en kunnen heel goed zeggen wat er niet  
goed gaat. We zijn echt met elkaar in gesprek. 
Niet van: je hebt het niet gedaan, dus je krijgt 
straf, maar: ik zie dat het niet lukt, hoe kan  
ik je helpen?”

Amadeus Lyceum

We leren van elkaar.
Dat geldt voor onze leerlingen 

én voor onze medewerkers
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Interview met Anne-Marie Vader, 
afdelingsleider vmbo 1 en docent 
Natuur en Gezondheid

Het Broeckland College heeft ‘zorg voor 
elkaar’ als uitgangspunt van al het hande-
len. De streefdoelen zijn: een leerlijn op 
maat voor individuele leerlingen, een sfeer 
waarin iedere leerling zich veilig voelt en 
respect voor mens en natuur. 

Zorg voor elkaar
“Daar begint alles mee,” legt Anne-Marie 
Vader uit. “Zonder zorg voor elkaar is het niet 
werkbaar. Als er iets is, proberen we het eerst 
op te lossen door te praten met elkaar.  
Dus niet direct overgaan tot straffen, maar 
eerst kijken of je er op een andere manier uit 
kunt komen. In een gesprek proberen we  
alle partijen te betrekken: ouders, leerlingen, 
collega’s. En als we er zelf niet uitkomen, 
zoeken we externe hulp.” 

Respect voor mens en natuur
“Wij hebben drie streefdoelen die erg belang-
rijk zijn voor onze school. Een ervan is respect 
voor mens en natuur. Dat zie je terug in de 
lessen.  Tijdens biologie maken we bijvoorbeeld 
de wijk schoon en jaarlijks gaan we met een 
aantal klassen wilgen knotten. Ook nodigen we 
de bewoners van het verzorgingshuis in de 
buurt uit om voor ze te koken en ze in de 
watten te leggen.”

Nieuwe ontwikkelingen
“De belangrijkste ontwikkeling in 2015 is de 
verandering in de bovenbouw van het vmbo, 
van sectoren naar profielen. Daarin hebben  
we een grote slag gemaakt. Momenteel  
zijn we – onder meer vanwege de nieuwe 
profielen – bezig met een verbouwing, dus dat 
is een verandering voor komend jaar. Ook de 
invoering van LOB (loopbaanoriëntatie) is een 
grote stap geweest. Daar zijn we nu goed  
mee op weg.”

Openheid en steun
“Ik werk hier inmiddels voor het 18e of 19e jaar. 
We zijn een kleine school en daardoor ken ik 
niet alleen alle collega’s, maar ook alle leerlin-
gen. Ik hou daar wel van, van het kleinschalige. 
Het prettigste is dat je altijd bij iemand 
terechtkunt als je ergens mee zit. We hebben 
een open cultuur en je wordt gesteund. Wat ik 
ook belangrijk vind, is dat je vrijgelaten wordt. 
Er is heel veel mogelijk, binnen grenzen 
uiteraard. Het is gewoon een prettige school. 
Natuurlijk gebeuren er weleens dingen waar ik 
het niet mee eens ben, maar dat gebeurt overal. 
Maar als ik in grote lijnen kijk, mag ik mij 
gelukkig prijzen dat ik hier werk.”

Broeckland College
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Een interview met Pauline Verburg, 
moeder met een dochter in de 
onderbouw en een dochter in de 
bovenbouw

Het Gerrit Rietveld College daagt leerlingen 
uit hun talenten te ontdekken en te ontwik-
kelen in een omgeving die dit zo goed 
mogelijk faciliteert. Het nieuwe gebouw 
waar de school in 2015 gehuisvest is, betekent 
een grote sprong in werk- en leeromgeving. 
Dat vindt ook Pauline Verburg.

Hoe bevalt het nieuwe gebouw?
“Het is mooi, licht en het heeft rust gegeven, 
want er is veel meer ruimte. Alleen de kantine is 
te klein. De school heeft het slim opgelost door 
in de winterperiode een deel van de domeinen 
open te stellen. Als het mooi weer is, kan 
iedereen naar buiten.”

Het Gerrit Rietveld College werkt  
in domeinen, grote, open ruimtes.  
Was dat altijd al zo?

“Dat is van het begin af aan de inzet geweest.  
In het oude gebouw was het improviseren, 
want de school was er niet op ingericht.  
Het is echt knap dat ze daar nog zo goed uit de 
voeten konden. Zo zie je dat een mooi gebouw 
een goede ondersteuning is, maar dat het in 
hoofdzaak gaat om docenten, de kwaliteit van 
het onderwijs en de sfeer. En die zijn onveran-
derd goed.”

Hoe populair is de school?
“Toen mijn dochter naar het Rietveld ging, had 
de school niet zo’n goede naam. Onterecht, 
maar zo was het. Mede door het nieuwe 
gebouw zijn er zo veel aanmeldingen dat er 
geloot moet worden. Eigenlijk is dat vreselijk. 
Ineens hoef je mensen niet meer te overtuigen 
op inhoud, maar wordt het een loterij. En dat, 
terwijl het Rietveld juist heel erg gericht is op 
inhoud en kwaliteit. Dat is ook de kracht van 
deze school: er is altijd beweging geweest en ze 
blijven zich ontwikkelen. Dat vind ik heel sterk.”

Hoe zit dat op ICT-gebied?
“Leerlingen werken nu op laptops. Dat is  
een behoorlijke omslag, met name voor de 
docenten. Je ziet wel dat de mogelijkheden  
nog niet optimaal gebruikt worden.  
De docenten moeten hier nog in groeien  
en dat kost tijd. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat dat gaat komen.”

Wat is de grootste kracht van het 
Gerrit Rietveld College?

“De school staat open voor suggesties en 
verbeteringen. Ze zeggen ook altijd tegen 
ouders en leerlingen: ‘Geef het aan als er iets is. 
Want als we het weten, kunnen we er iets aan 
doen en dan komen we verder’.”

Gerrit Rietveld College 

Een interview met Marie Sanne  
van Vliet, leerlinge uit klas G 5B

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een 
UNESCO-school. Dit betekent dat er bijzon-
dere aandacht is voor vrede en mensen-
rechten, wereldburgerschap, intercultureel 
leren en duurzaamheid.

Werken aan wereldburgerschap
“In 2015 zijn we een UNESCO-school geworden,” 
vertelt leerlinge Marie Sanne van Vliet.  
“Ik vind het heel belangrijk dat een school 
aandacht besteedt aan de ontwikkeling van 
jezelf als burger. En dat is het doel van 
UNESCO: werken aan je eigen wereldburger-
schap. Toen vorig jaar de UNESCO-werkgroep 
werd opgezet, ben ik meteen lid geworden. 
Sinds kerst ben ik voorzitter, samen met een 
andere leerling. We zijn binnen de school hard 
aan het werk om de bekendheid met UNESCO 
te vergroten.”

Goed zijn voor de wereld
“Vorig jaar was er vanuit UNESCO een actie 
voor de Malala-Stichting. Samen met de 
leerlingenraad zijn we naar de presentatie van 
het boek van Malala geweest en hebben we 
geholpen om meer bekendheid aan de actie te 
geven. Verder hebben we een interculturele 
markt georganiseerd met UNESCO. Dat was 
heel bijzonder. Ook buiten UNESCO om is er 

aandacht voor de maatschappij. De leerlingen-
raad heeft bijvoorbeeld een paar acties 
georganiseerd, onder andere voor vluchte-
lingen. Het schoolbestuur denkt na over hoe 
we in de les bezig kunnen zijn met maatschap-
pelijke thema’s. Zo heb je aan het eind van de 
derde bij aardrijkskunde een project over 
duurzame energie. Uiteindelijk draait het erom 
hoe je op jouw manier een beetje goed kunt zijn 
voor de wereld.” 

Openheid en respect 
“Wat ik het meest bijzondere vind aan het 
CGU? De sfeer. Zeker weten. Het is een heel fijne 
school met mensen die voor je klaarstaan.  
We spreken de docenten aan met hun voor-
naam. Daardoor heb je minder afstand. Je weet 
dat je altijd naar ze toe kunt stappen als je een 
vraag hebt. Er wordt op school ook weinig 
gepest. Iedereen heeft wel mensen waar hij  
mee op kan schieten. Ook mensen die zich 
misschien niet overal op hun plek zouden 
voelen, voelen zich hier thuis. Iedereen staat 
open voor elkaar en heeft respect voor elkaar. 
Als je graag leert, een hele fijne tijd wil hebben 
en leuke mensen wil ontmoeten, is het CGU  
een geweldige schoolkeuze.” 

Christelijk Gymnasium 
Utrecht
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Interviewvragen voor Jennifer de Laet, 
docent Engels en Mediawijsheid, lid 
mavo-team, procesleider invoering 
digitaal onderwijs

Enkele ontwikkelingen uit 2015: 
technasiumonderwijs volledig 
geïntegreerd, Hub in gebruik 
genomen, deelname aan  
het Doorbraakproject,  
een professionaliseringsplan...

“Dat zijn ze niet eens allemaal,” lacht Jennifer 
de Laet. “We hebben ook gekozen voor 
onderwijsactiviteiten die beter aansluiten bij 
onze leerlingen. Een van de hulpmiddelen 
daarbij is de iPad. Na een tweejarige pilot 
moesten dit jaar alle bruggers een iPad 
meenemen. Hierdoor zijn er veel nieuwe 
ontwikkelingen. Als je leerlingen bijvoorbeeld 
op andere manieren opdrachten laat uitvoe-
ren, ga je ook anders naar toetsing kijken.”

Houdt het op bij iPads?
“Zeker niet. In mavo 2 gaan we een pilot 
draaien met het vak TiN (Toekomst is Nu).  
TiN is thematisch onderwijs. De vakken laten 
we volledig los. In de projecten heb je de 
verschillende disciplines uit de vakken nodig, 
maar de nadruk ligt op het proces. Ook het vak 
Mediawijsheid is nieuw. Je leert bijvoorbeeld 
over de voor- en nadelen van internet en social 
media, maar je leert ook websites bouwen.  
Het gaat heel erg over de wereld van nu, de 
wereld van de leerlingen.”

Hub... vertel eens?
“Dat is een ruimte binnen de school waarin het 
vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen) wordt 
gegeven, onderdeel van het technasium.  
De Hub is opgedeeld in functionele ruimtes, 
bijvoorbeeld voor instructie of het werken met 
gereedschappen. Het is geen klaslokaal meer. 
Leerlingen hebben een opdracht gekregen van 
een bedrijf, waarmee ieder groepje zelfstandig 
aan de slag gaat. Een heel andere manier van 
werken, maar met een hele goede vibe. Je ziet 
leerlingen letterlijk uit de consumerende 
houding komen. Ze worden actief, werken 
zelfstandig. Als het brugklasgebouw verbouwd 
wordt, komen naast klaslokalen ook multi-
functionele ruimtes en een hub. Leren is niet 
plaatsgebonden, leren doe je overal. Daar sluit 
het nieuwe gebouw bij aan.”

Wat maakt het Niftarlake bijzonder?
“Het feit dat er tijd en ruimte is om te ontwikke-
len, te veranderen. Als je les gaat geven met de 
iPad, ben je bijvoorbeeld eigenlijk weer terug 
bij af. Maar de docenten doen het. Ze durven 
het, en dat is mooi om te zien. We hebben ook 
leuke, enthousiaste leerlingen. Zo zijn we met 
de leerlingen van 4 mavo naar Londen en 
Praag gegaan. Dat hebben ze zelf georgani-
seerd. Zij waren verantwoordelijk voor de 
invulling van het programma. Dat is heel tof 
om te zien.”

Niftarlake College
Een interview met Wouter,  
docent Nederlands

Het Globe is een brede vmbo-school met  
veel aandacht voor loopbaanoriëntatie  
en -begeleiding. Taal, talent en toekomst zijn 
de belangrijkste speerpunten. 

Taal
“Op het Globe komen veel leerlingen binnen 
met een achterstand in leesvaardigheid en 
woordenschat,” vertelt Wouter. “Die achter-
stand proberen we in te lopen. Daarvoor 
gebruiken we bijvoorbeeld LIST (Lezen is Top), 
in samenwerking met Hogeschool Utrecht. 
LIST is een project voor het ontwikkelen en 
bevorderen van vloeiend lezen. DENK! is een 
methodiek voor onder- en bovenbouw die 
hierop aansluit. Daarnaast hebben we Nieuws-
begrip, met als doel het begrijpend lezen van 
leerlingen te vergroten. Ze leren er verschil-
lende strategieën, bijvoorbeeld om zonder 
woordenboek de betekenis van een woord te 
achterhalen. Verder laten we door Taal Effect 
per leerling uitzoeken hoe groot de leesachter-
stand is en selecteren we daarna boeken die op 
of net boven hun niveau liggen.”

Talent en toekomst
“Al aan het begin van hun schoolcarrière 
vragen wij onze leerlingen wat zij later willen 
worden. Dit is de start van ons programma 
voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), 
een programma waaraan ook ouders een 

bijdrage leveren. Zit daar een ‘te hoog gegrepen 
droom’ bij, dan behouden we wat hen daarin 
motiveert. Bij die motivatie zoeken we vervol-
gens geleidelijk een alternatief dat wel past, 
zodat leerlingen toch vanuit hun passie naar 
hun mogelijkheden blijven kijken. In leerjaar 
één en twee bieden we leerlingen daarvoor ook 
diverse bliksemstages, korte bezoeken aan 
bedrijven om te ontdekken wat daar te doen is 
en wat daarvoor nodig is.”

In beweging
“De belangrijkste ontwikkeling in 2015 is dat we, 
net als alle vmbo’s, onze praktijkprofielen 
opnieuw hebben ingericht met een duidelijke 
focus op meer techniek in de stad. We hebben 
praktijklokalen laten installeren, zodat 
leerlingen de werkpraktijk al echt binnen  
de schoolmuren kunnen zien en ruiken.  
Daarnaast zijn we altijd bezig met pedagogiek. 
En met de vraag hoe wij ervoor kunnen zorgen 
dat we een prettige, eenduidige schoolcultuur 
hebben, als antwoord op de veelheid aan 
culturen die de school binnenkomt.” 

“Op het Globe zitten leerlingen die op het 
gebied van socialisatie en leerondersteuning 
soms dankbare hulp kunnen gebruiken. Het is 
makkelijk om je studie te doen met de wind in 
je rug. Onze leerlingen hebben dat niet altijd: 
dat ik ze kan helpen om tot hun recht te komen, 
motiveert me.”

Globe College
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Een interview met Gert-Jan de Ruiter, 
docent Nederlands en coördinator van 
het poëzieproject

Het Oosterlicht College is een cultuur-
profielschool. Dat blijkt onder andere uit  
het poëzieproject voor vmbo basis-kader-tl- 
leerlingen. In dit vakoverstijgende project 
werken de docenten Nederlands, Drama  
en Muziek nauw samen.

Niet voor watjes
“De aftrap van het poëzieproject wordt gedaan 
door een bekende dichter of rapper”, vertelt 
coördinator Gert-Jan de Ruiter. “In 2015 was 
dat Arie Boomsma. Na zo’n aftrap zien de 
leerlingen dat poëzie niet iets is voor watjes, 
maar gewoon tof. In acht lessen Nederlands 
leren ze de theorie achter gedichten, om 
uiteindelijk zelf een gedicht te maken.  
We selecteren er een aantal, die door de leraren 
Drama en Muziek samen met de leerlingen 
worden bewerkt tot bijvoorbeeld sketches, een 
voordracht met toneel of muziek of een rap.  
In de laatste week wordt het spannend, want 
dan staan de leerlingen echt op de planken.” 

Werken aan een concreet product
“Vmbo-leerlingen vinden de theorie best wel 
eens lastig, maar gaandeweg het project valt 
veel op z’n plaats. Als ze zelf een gedicht gaan 
schrijven, moeten ze wel even een drempel 
over. Maar ze zijn heel open, heel spontaan. 
Dat is belangrijk in een gedicht. Het is mooi om 

getuige te zijn van het creatieve proces. Het is 
hard werken, maar je ziet dat het project steeds 
meer voor ze gaat leven. Je ziet de leerlingen 
groeien. Ze nemen verantwoordelijkheid, 
worden mede-eigenaar. De samenwerking is 
heel intens. Iedereen is belangrijk.”

Klaar voor de toekomst
Kunst- en cultuurprojecten worden op het 
Oosterlicht op alle niveaus aangeboden.  
“Het is een voorbereiding op een samenleving 
die er straks waarschijnlijk anders uitziet dan 
nu. Vaardigheden zoals samenwerking, 
creativiteit, kritisch kunnen denken en verban-
den kunnen leggen worden steeds belangrijker. 
Dat leren ze in de cultuurprojecten. Creatief 
denken, je kennis en vaardigheden op een 
andere manier gebruiken en jezelf presenteren 
worden normale zaken. Cultuuronderwijs is 
ook van belang op het gebied van burger-
schapsvorming. Je schrijft je gedichten en je 
staat op het toneel vanuit je eigen persoonlijk-
heid, maar tegelijkertijd gaat het over iemand 
die misschien wel heel anders reageert dan jij. 
Zo leer je je inleven in een ander. Als burger  
kun je hierdoor genuanceerder omgaan met 
situaties en oordeel je minder snel over 
mensen. En dat is natuurlijk prachtig.”

Een interview met Nicolette Lammers, 
teamleider bovenbouw en docent 
Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)

Kranenburg is een school voor praktijk-
onderwijs. De uitdaging is om jongeren die 
moeilijk leren uit te laten stromen als 
zelfstandige mensen, zelfbewuste burgers 
en bekwame werkers. Het motto voor 
2015-2016 is: ‘Alle leerlingen zijn in de klas en 
krijgen het onderwijs dat ze nodig hebben.’

Alle leerlingen in de klas 
“Je kunt een leerling wel uit de les sturen, maar 
je hebt ze het liefst in de klas.” Aan het woord 
is Nicolette Lammers. “Met wat extra hulp 
voor de leerling en de docent hou je ze daar 
makkelijker. Het heeft geen zin om te moppe-
ren. Wat zin heeft, is jezelf afvragen: ‘Hoe kan 
ík er nou voor zorgen dat het beter gaat?’  
Die aanpak werkt.” 

Vijf G’s
“Soms ontkom je er niet aan om een leerling 
toch de klas uit te sturen. Die leerlingen krijgen 
een zelfhulpformulier mee met vragen over de 
vijf G’s: gebeurtenis, gedachten, gevoelens, 
gedrag en gevolgen. Die kaart vullen ze in, 
zodat ze bij zichzelf kunnen nagaan wat er nou 
eigenlijk is gebeurd. Vaak zit er een denkfout 
onder, zoals egocentrisch zijn of anderen de 
schuld geven. Ook die vullen ze in en daarmee 
gaan ze naar de betreffende docent.”

Wat heb je nodig en wat kun je doen?
“We hebben goede docenten in huis en die 
willen we graag houden. Daarom vragen we 
als teamleiders steeds: ‘Wat heb je nodig en 
waarin kan ik je ondersteunen?’ De belang-
rijkste ontwikkeling in 2015 vind ik dat mensen 
steeds meer naar zichzelf durven kijken.  
Niet naar de leerlingen wijzen en zeggen hoe 
vervelend ze zijn, maar gewoon kijken wat je 
zélf kunt veranderen. We hebben er een aantal 
nieuwe mensen bij die dit vanuit hun studie 
gewend zijn. Ze vragen feedback, gaan in 
gesprek en houden elkaar scherp. Dat is een 
goede ontwikkeling.”

Onderwijs dat staat
“Ik vind de leerlingen hier zo ongelooflijk leuk. 
Het is een geweldige doelgroep. Ik ben blij dat 
ik ze ook als teamleider nog kan begeleiden en 
dat ik de grote lijnen van het beleid mee mag 
bepalen. Wat zo mooi is aan Kranenburg, is 
dat het onderwijs hier gewoon stáát. Natuurlijk 
is er ruimte voor verbetering, maar dat is er 
altijd en overal. Maar toch: het staat er 
gewoon. En het staat er heel positief.” 

Kranenburg Oosterlicht College 
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Een interview met Folkert Klein, leerling 
mavo 3 en Caroline Wisse-Weldam, 
docent Nederlands

2015 was geen goed jaar voor het St-Grego-
rius College. In het voorjaar bracht de 
Inspectie een bezoek aan de mavo-afeling en 
beoordeelde het niveau als ‘zeer zwak’.  
De school zette alle zeilen bij en met succes: 
het arrangement werd bijgesteld naar 
‘zwak’. De afdeling vwo kreeg een basis-
arrangement. Hiermee zijn havo en vwo  
op orde. 

Een gezellige school
Folkert Klein heeft het naar zijn zin op 
school. “Het is gezellig. Vorig jaar zat ik op de 
locatie Asch van Wijckskade. Daar is het wat 
rustiger dan op de Nobeldwarsstraat, waar ik 
nu zit. De docenten zijn aardig en je kunt 
grapjes met ze maken. Gym is mijn favoriete 
vak, daarna aardrijkskunde. Ik vind de 
onderwerpen boeiend. In de pauzes is veel te 
doen, zoals tafeltennissen. Dat heeft de school 
geregeld met JoU”. (Stichting Jongerenwerk 
Utrecht).

Meer dan alleen goed onderwijs
Het Gregorius zet niet alleen in op verbete-
ring van de onderwijskwaliteit, maar ook op 
het versterken van de maatschappelijke en 
sociale competenties van leerlingen. 
Daarvoor zijn er samenwerkingsverbanden 
met instanties als Jinc, de Stadsschouwburg, 

Doxx, Rasa, Victas, COC en musea. Folkert: 
“In de eerste klas hadden we bijvoorbeeld het 
project Rots en Water. Het ging erover wanneer 
je stevig moest staan of juist dingen van je af 
moest laten glijden. Ik vond het heel goed dat 
dit georganiseerd werd. De afgelopen twee jaar 
zijn we met de klas naar een voorstelling in 
RASA geweest. En in de stadsschouwburg 
hebben we jaarlijks de Gregoriusshow.”

Vertrouwen in de toekomst
Sinds augustus 2015 is de schoolleiding na 
jaren van onrust en verandering weer 
stabiel. Dat merkt docente Caroline 
Wisse-Weldam. “We zijn dit schooljaar goed 
gestart. Er is veel in gang gezet om de kwaliteit 
van de school te verbeteren. De schoolleiding is 
liefdevol en voortvarend te werk gegaan, 
waardoor de medewerkers weer vertrouwen in 
de toekomst kregen. De uitdaging is om een 
professionele schoolcultuur verder uit te 
bouwen, waarin we elkaar aanspreken op wat 
goed gaat en wat nog beter moet. Het is erg 
belangrijk dat iedereen beseft wat er moet 
gebeuren om de school verder te verbeteren.” 
Ook Folkert ziet de verbetering. “Ik merk dat 
de school weer op de goede weg omhoog is.  
Er is meer orde en er is veel minder lesuitval.” 

Een interview met Robin van Rosmalen, 
5 vwo en voorzitster van de leerlingen-
raad en Luco van Liere, 5 vwo en 
vice-voorzitter van de leerlingenraad

Het St. Bonifatiuscollege legt het accent op 
activering en betrokkenheid van leerlingen 
en deskundigheidsbevordering van docen-
ten. De drie kernwaarden zijn kwaliteit, 
diversiteit en verbondenheid. Kwaliteit geldt 
voor alles wat het Boni organiseert. 

Over diversiteit in aanbod
Luco: “Je hebt het da Vinciprogramma, met 
activiteiten op het gebied van natuurweten-
schappen en technologie. Zo mochten we 
meelopen op de röntgenafdeling van het 
Diakonessenhuis en hebben we een robot 
gebouwd die bepaalde opdrachten uit moest 
kunnen voeren. Vervolgens hebben we 
meegedaan aan de First Tech Challenge.  
Het is goed om de kennis die je hebt van  
wis- en natuurkunde op zo’n manier in de 
praktijk toe te kunnen passen.” 

Robin: “Er zijn ook buitenschoolse activiteiten, 
zoals de schoolmusical en de debatclub. Toneel 
voegt zoveel toe aan je ontwikkeling. Je leert 
hoe je jezelf moet presenteren, je leert je 
verplaatsen in anderen. Bij de debatclub leer je 
hoe je je mening kunt uiten en anderen kunt 
overtuigen. Dat zijn zaken waar je in iedere 
situatie wat aan hebt.” 

Luco: “Het mooie aan het Boni is dat de school 
open staat voor ideeën. Ik ken iemand met een 
bedrijf in Frankrijk. Daar wilde ik graag een 
weekje meekijken, omdat ik bedrijfskunde ga 
studeren. Als ik er een goed verslag van 
maakte, mocht dat. Het is zo gaaf dat ik die 
mogelijkheid heb gekregen.”

Over verbondenheid  
en betrokkenheid

Robin: “Als leerlingenraad vinden we het 
belangrijk om bezig zijn met de maatschappij 
om ons heen. Soms gebeurt er iets wat heel erg 
leeft, zoals Charlie Hebdo. Dan zijn er in alle 
klassen gesprekken waarin mensen mogen 
vertellen hoe ze het hebben ervaren. Leerzaam 
en goed voor je ontwikkeling. Ik voel mezelf 
heel erg betrokken bij de school, maar dat leeft 
niet bij iedereen.”

Luco: “De leerlingenraad wil dan ook meer 
betrokkenheid van leerlingen. Een grote stap is 
dat er sinds kort leerlingen bij de sollicitatie-
gesprekken zitten.”   

Robin: “Dat is de schoolleiding goed bevallen 
en ons ook. Er wordt echt naar ons geluisterd. 
We mogen niet alleen plannen maken, maar 
krijgen ook de mogelijkheid om ze uit te voeren 
of op z’n minst uit te proberen.”

Luco: “Als leerling heb je hier echt iets te zeggen. 
Ze accepteren je mening en doen er iets mee. 
Dat is heel erg mooi.”

St-Gregorius CollegeSt. Bonifatiuscollege
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Inleiding 
Voor goed onderwijs is goed personeel 
nodig. Ons personeelsbeleid is erop gericht 
om bekwame, goed opgeleide en gemoti-
veerde medewerkers in actieve dienst te 
hebben en te houden.  

Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage voor de 
Willibrord Stichting was in 2015 hoger dan 
in 2014; 5,09% in 2015 ten opzichte van 4,98% 
in 2014. Dit ligt iets boven het landelijk 
gemiddelde van 5,0% in 2014. 

Opleiden in de school
De werkgroep van schoolopleiders deelt 
kennis en zoekt samenwerking waar het 
gaat om het begeleiden van studenten, 
stagiaires en nieuwe docenten. In de 
werkgroep ontstaan regelmatig nieuwe 
initiatieven, zoals de Willibrordstudiedag. 
De schoolopleiders nemen regelmatig deel 
aan projecten en delen ervaringen hierover, 
zodat ze kunnen bepalen of een project 
relevant is voor de eigen school. De belang-
rijkste activiteiten in 2015 waren het project 
Begeleiding startende leraren in samen-

1.3
Personeelsbeleid

TABEL 1.3  
Aantal fte en aantal medewerkers per 31 december 2015

GRAFIEK 1  
Verzuimpercentage Willibrord Stichting 2015 per leeftijdscategorie

aantal fte aantal medewerkers

2015 2014 2015 2014
Directie 83,4  79,5 88  84
OOP 255,9 253,4 336 328
OP 727,9  708,5 932 888 
Student 10,6 9,5 16 16
Totaal 1.077,8  1.050,9 1.372 1.316 

OOP = onderwijs ondersteunend personeel / OP = onderwijzend personeel
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werking met de Universiteit Utrecht, het 
delen van kennis binnen de stichting en  
het gezamenlijk aanbieden van trainingen 
in het begeleiden van startende docenten  
en stagaires. 

Willibrordstudiedag 
De Willibrordstudiedag voor docenten en 
onderwijsondersteunend personeel heeft 
als belangrijkste doelen kennismaken en 
kennis delen. Donderdag 5 november 2015 
vond de derde editie plaats. Iedere sectie had 
een eigen programma, gericht op eigen 

vragen. De secties zaten verspreid over de 
tien scholen van de Willibrord Stichting.  
Na een plenaire opening volgden diverse 
workshops en/of uitwisseling en intervisie. 
Veel workshops werden door docenten van 
de Willibrordscholen gegeven. 

De mogelijkheid om met collega’s zaken  
uit te wisselen werd als positief ervaren.  
Een goede ontwikkeling is dat docenten en 
OOP’ers elkaar door de Willibrordstudiedag 
leren kennen. Daaruit zijn ook samen-
werkingsverbanden ontstaan. Voor het 
komende jaar wordt gekeken of we de 
huidige opzet handhaven of een andere 
vorm kiezen. 
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Inleiding
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. 

De Willibrord Stichting houdt zich op 
huisvestingsgebied bezig met nieuwbouw, 
verbouw, renovatie, onderhoud en facilitair 
beheer. Wat er de komende jaren gedaan 
gaat worden, is vastgelegd in de meerjaren-
huisvestingsplannen van de diverse 
gemeenten waaronder de scholen vallen  
en in het meerjareninvesteringplan (MIP) 
en het meerjarenonderhoudsplan (MOP) 
van de stichting. Het MIP en het MOP zijn  
in goed overleg met de schooldirecties  
tot stand gekomen.  

Opvang van groei
Het aantal leerlingen in het voortgezet 
onderwijs stijgt. In de gemeente Stichtse 
Vecht en de gemeente Vianen zijn er dan 
ook diverse aanvragen voor uitbreiding 

gedaan. Ook in Utrecht is het stijgende 
leerlingaantal met de gemeente besproken 
in het kader van het nieuwe Meerjaren-
perspectief onderwijshuisvesting 2016-2025 
(MPOHV). 

Volgens de prognoses moeten er in de 
periode 2016 tot 2020 voor ca. 1.600 leerlingen 
extra voorzieningen worden gerealiseerd. 
De huidige gebouwcapaciteit is onvoldoende 
om de groei op te kunnen vangen. Daarom 
wordt het aantal schoolgebouwen de 
komende jaren uitgebreid. Is hierbovenop 
nog extra gebouwcapaciteit nodig, dan 
bestaat de mogelijkheid dat er een of twee 
dependances worden ingericht, verdeeld 
over de stad Utrecht.

Het groeiplan wordt op dit moment verder 
uitgewerkt. Hierbij kwam naar voren dat  
het praktijkonderwijs groeit. Daarom 
onderzoeken we ook de groeimogelijkheden 
van Kranenburg.  

Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Begin 2015 heeft het Gerrit Rietveld College 
haar nieuwe schoolgebouw in gebruik 
mogen nemen. Het is een mooi, functioneel 
en duurzaam schoolgebouw dat van alle 
moderne gemakken is voorzien. 

Het Christelijk Gymnasium Utrecht  
kampte met een slecht binnenklimaat.  
Het CO2 -gehalte steeg 83% van de gebruiks-
tijd boven de 1.200 ppm uit (grenswaarde is 
1.000 ppm). Daarom heeft de school in de 
zomervakantie een grondige verbouwing 
ondergaan met de aanleg van een nieuw 
klimaatsysteem. De luchtkwaliteit in de 
lokalen is flink verbeterd. 

Onderhoud
Uit het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) 
wordt jaarlijks het jaarplan Onderhoud 
opgesteld. Dit plan wordt in overleg met de 
scholen uitgevoerd. De aanpassingen aan de 
schoolgebouwen door ver- en nieuwbouw 
van het Gerrit Rietveld College en het 

St-Gregorius College zijn eind 2015 in het 
MOP verwerkt. Na vaststelling van het 
MPOHV in 2015 is ook de vervanging van het 
hoofdgebouw van het St. Bonifatiuscollege 
in het MOP verwerkt. 

Overdracht van schoolgebouwen 
Op verzoek van de gemeente is de gymzaal 
van het St-Gregorius College aan de  
Begijnenkade overgedragen aan de  
Willibrord Stichting. Dit biedt tevens 
oplossing voor de stalling van fietsen.  
Na het besluit om het OPDC te huisvesten  
in het schoolgebouw aan de Van Liefland-
laan, is ook dit gebouw aan de Stichting 
overgedragen.

1.4
Huisvesting Een fijne werkomgeving 

stimuleert leerlingen 

en leerkrachten 
om het beste  
uit zichzelf te halen
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De financiële positie  
per 31 december 2015

De Willibrord Stichting heeft per balans-
datum een enkelvoudig vermogen¹ van  
€ 11.377.000. Het eigen vermogen is afgeno-
men in 2015, de voorzieningen toegenomen. 
Er is meer gereserveerd voor personele 
verplichtingen met betrekking tot sociaal 
beleid, verlofsparen en werkloosheids-
uitkeringen, waardoor de personele voor-
zieningen toenemen van € 3.789.000 naar  
€ 5.312.000. De uitstaande vorderingen stijgen 
licht; een vordering op het samenwerkings-
verband van € 662.000 is na balansdatum 
ontvangen. De kortlopende schulden stijgen.  
Deze stijging heeft vooral te maken met  
een eenmalige investeringssubsidie van  
€ 700.000 voor het binnenklimaat. 
Door het betalingsritme van het ministerie 
is de liquiditeitspostie per balans datum 
lager dan gewenst. De liquide positie neemt 
vanaf de maand januari conform planning 
sterk toe. 

Analyse van het resultaat
Het enkelvoudig resultaat van de Willibrord 
Stichting over 2015 bedraagt € 2.863.000 
negatief. Dit wordt verklaard door een 
aantal posten die een negatief effect hebben 
op het resultaat.

• In 2015 groeide het aantal leerlingen met 
388. Deze leerlingen worden pas vanaf  
1 januari 2016 bekostigd. De voorfinancie-
ringslast 2015 bedraagt circa € 619.000.

• Er is een hogere instroom in de WGA 
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-
geschikten; € 600.000).

• In 2015 namen de afschrijvingslasten toe 
door versnelde afschrijvingen van 
gebouwen als gevolg van een verkorte 
economische levensduur (€ 569.000).

• De afgelopen twee jaar is er veel geïnves-
teerd in de kwaliteit van het onderwijs  
(€ 906.000).

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 financiële positie worden meerdere 
kengetallen gebruikt (tabel 1.5).

Door de verkorte levensduur van enkele 
gebouwen is de kapitalisatiefactor afgeno-
men. Ook de liquiditeitspositie is afgeno-
men. Dit houdt voornamelijk verband met 
extra investeringen in het onderwijs bij 
enkele scholen. Door het exploitatietekort 
daalt de solvabiliteit beneden de norm. 

Het enkelvoudig weerstandsvermogen  
van 11,9% is nu nog onvoldoende groot om 
risico’s het hoofd te kunnen bieden.  
Het streven is om dit weerstandsvermogen 
te laten groeien volgens het financieel kader 
dat is vastgelegd in het meerjaren financieel 
beleidsplan. De vermogenspositie (op basis 
van de normen van de commissie Don) ligt 
met een kapitalisatiefactor van 21,1% ruim 
onder de signaleringsgrens van 35%.

In 2015 zijn opnieuw stappen gezet om het 
risicomanagement binnen de organisatie  
op een hoger niveau te brengen. Het risico-
managementproces kent een schoolbrede 
aanpak waarbij de risico’s niet alleen in 

kaart zijn gebracht, maar waarbij ook een 
inschatting is gemaakt met betrekking tot 
de kans van optreden, de impact en het 
benodigde bufferkapitaal.

Interne risicobeheersing en controle 
binnen de Willibrord Stichting

Risicomanagement is onderdeel van  
de planning- en controlcyclus van de 
Willibrord Stichting. Bij het opstellen van  
de kaderbrief bij de begroting wordt een 
analyse gemaakt van de in- en externe 
omgeving. Op basis daarvan worden  
risico’s ingeschat, beoordeeld en in de 
begroting verwerkt. 

1.5
Financiën

TABEL 1.4  
Genormaliseerd resultaat (x € 1.000,-)

BEGROOT WERKELIJK
Totaal baten  93.708  95.886 
Totaal lasten  94.953  98.802 
Bedrijfsresultaat  -1.245  -2.916 
Financieel resultaat  271  388 
Resultaat  -974  -2.528 

Posten met negatief effect op het resultaat
Voorfinanciering groei 619
Investeringen in onderwijskwaliteit 906
Afwaardering activa 569
Instroom WGA 600

 2.694 
Posten met positief effect op het resultaat
Koersresultaat -350

Genormaliseerd resultaat  -184 

1) Het enkelvoudig vermogen betreft het vermogen van de Willibrord Stichting  

exclusief het vermogen van het Steunfonds CVO
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TABEL 1.5  
Kengetallen enkelvoudige financiële positie

2015 2014 2013 2012 TOELICHTING

Baten 1) 95.541 91.447 95.542 90.185 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 35%).

Activa-investering gebouw 2) 26.573 27.947 35.325 28.406
Kapitalisatiefactor 27,81% 30,56% 37,00% 31,50%

Ter dekking van : Zie boven
Kortlopende schulden 18.233 17.809 22.963 22.151
Vervangingsinvesteringen 3) 8.866 8.639 7.697 7.072
Bufferliquiditeit 4) 4.777 4.572 4.777 4.509
Totaal benodigd 31.877 31.021 35.437 33.732
Dekkingsoverschot (- tekort) -5.304 -3.074 -112 -5.326
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa 
gedeeld door kortlopende schulden

 0,91  0,96 0,85 0,55 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

 0,88  0,92 0,85 0,55 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

 0,27  0,33 0,45 0,38 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

 0,44  0,47 0,55 0,48 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 -3,00% -3,13% 7,00% 2,06%
Weerstandvermogen: vermogen gedeeld  
door totale baten inclusief rente

11,90% 15,55% 24,90% 19,00% 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 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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Onderdeel van de begroting vormt de 
Strategiekaart (SK). De SK is de vertaling van 
de doelstellingen uit het meerjarenbeleids-
plan naar kritische succesfactoren,  
prestatie-indicatoren, normen en trends.  
De risico’s die het behalen van de doelstel-
lingen belemmeren, worden ingedeeld naar 
hoog, midden en laag risico. Vervolgens 
worden de beheersmaatregelen geformu-
leerd. Eventuele restrisico’s worden afgedekt 
door middel van extra maatregelen. 

De Willibrord Stichting voert risicomanage-
ment op onderwijs, personeel, financiën en 
huisvesting. De monitoring van de risico’s 
gebeurt aan de hand van management-
rapportages. In 2015 is gestart met de ontwik-
keling van nieuw risicomanagementbeleid 
dat erop gericht is om risicomanagement tot 
in de scholen zelf te organiseren. 

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

• de verwachte groei in de regio Utrecht: 
deze groei kan niet meer met de huidige 
gebouwcapaciteit in Utrecht worden 
opgevangen; hierover is overleg met de 
gemeente Utrecht,

• de toenemende groei in Vianen en 
Maarssen: met de gemeenten zijn/worden 
afspraken gemaakt met betrekking tot 
nieuwbouw, renovatie en aanvullende 
gebouwcapaciteit,

• een aantal waarderingsvraagstukken in 
verband met claims, bezwarenprocedures 
en verkorting van de resterende economi-
sche levensduur van sommige activa, 
afboeking van activa,

• de Wet werk en zekerheid, ingegaan op  
1 juli 2015: volgens deze wet is de werk-
gever verplicht transitievergoedingen en 
eventueel aanvullende vergoedingen uit 
te betalen aan medewerkers van wie het 
dienstverband eindigt, 

• 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 kosten afneemt; 
de kosten voor leeftijdsfasebewust 
personeelsbeleid zijn hoog,

• onderhoud van gebouwen,

• de ontwikkeling van het leerlingaantal: 
dit heeft altijd impact op de financiën.

Risicohouding
Bij de risico’s die in kaart zijn gebracht, 
hoort een bepaalde risicohouding.  
Die risicohouding is ingedeeld in vijf 
klassen. Het merendeel van de risico’s  
is ingedeeld in klasse 3: de risico’s zijn 
bekend en gecalculeerd, de risicostrategie  
is risicoacceptatie. Enkele risico’s zijn 
ingedeeld in klasse 4. Dit betekent dat 
pro-actief handelen vereist is. De strategie  
is risicobeperking. De risico’s in klasse 4  
zijn de stijging van uitkeringslasten, het 
inspectieoordeel ten aanzien van onderwijs-
kwaliteit en de eigen investeringen met 
betrekking tot door de gemeente uitge-
voerde renovatie/nieuwbouw.  

In 2016 willen we het in 2015 ingezette beleid 
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. 

Rapportage aan het  
toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht toetst beleidsvraag-
stukken en de financiële situatie.  
De governancecode voortgezet onderwijs die 
voor de Willibrord Stichting is geïmplemen-
teerd, is hierbij leidend. De Auditcommissie 
van de Raad van Toezicht bespreekt de 
rapportages op het gebied van interne 
risicobeheersing. Dit zijn niet alleen de 
risico’s en risicobeheersmaatregelen bij 
begrotingen en voortgangsrapportages, 
maar ook de follow-up op de bevindingen 
van de accountant vanuit de Management 
Letter. In 2015 is hierover drie keer gerappor-

Goed onderwijs 
vraagt om een 

gezond financieel beleid
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teerd door het College van Bestuur.  
De interimrapportage is door de Audit-
commissie met de accountant besproken.  
De accountant heeft het jaarverslag  
besproken met de Raad van Toezicht.  
Ook de uitkomsten van de verbijzonderde 
interne controles werden met de Raad van 
Toezicht besproken.

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

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

Financieel beleid
In 2015 is het meerjaren financieel beleids-
plan 2015-2019 vastgesteld. Dit beleid geeft 
kaders bij de financiële vraagstukken voor 
de komende periode. Het financieel beleid 
was erop gericht om in 2015 uit gewone 
bedrijfsuitoefening een solide resultaat te 
behalen. In 2015 vond er een geplande extra 
afschrijving plaats door geplande verhui-
zing naar andere schoolgebouwen. Verder 
zijn er extra investeringen gedaan in de 

kwaliteit van het onderwijs, zowel op het 
gebied van formatie als ICT. 2015 is ook het 
jaar van interne risicomanagementconfe-
renties met het gehele management van de 
stichting. Het resultaat hiervan is een 
voorlopige berekening van de benodigde 
buffercapaciteit. Verder is in 2015 beleid 
ontwikkeld met betrekking tot de inzet van 
de prestatieboxmiddelen. 

Toekomst
De begroting voor 2016 geeft ten aanzien van 
het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
geen aanleiding tot financiële bijsturing.  
Er is een overschot begroot. 

Voor de komende beleidsperiode is vermo-
gensgroei en groei van liquiditeiten nodig 
om toekomstige eigen investeringen 
(meubilair, ICT) vanwege nieuwe huis-
vesting te kunnen financieren. Hier ligt een 
uitdaging, omdat veel van onze scholen 
tegen de gebouwcapaciteit aanlopen door de 
groei van het aantal leerlingen in Utrecht. 
Dit betekent dat bijna elke school te maken 
krijgt met capaciteitsuitbreiding, nieuw-
bouw of renovatie. 

De huidige cao is opgezegd. Er zijn onder-
handelingen over een nieuwe cao.  
De uitkomsten kunnen invloed hebben op 
de exploitatie, voor zover de cao niet kosten-
dekkend wordt afgesloten. 
De Wet werk en zekerheid (WWZ), en met 
name het ketenbeding en transitievergoe-

dingen zorgen voor ingrijpende veranderin-
gen in de bedrijfsvoering. In 2016 wordt 
hierop beleid geformuleerd. 

Verder zijn in 2014 maatwerkafspraken 
gemaakt voor de functiemix. Het is niet 
ondenkbaar dat de maatwerkafspraken in 
de praktijk niet gehaald kunnen worden. 
Met de gestegen middelen uit de prestatie-
box kan een impuls worden gegeven aan  
de onderwijskwaliteit.

Meerjarenbegroting 2016-2020
Op basis van financiële kaders uit het 
meerjaren financieel beleidsplan 2015-2019 is 
in november 2015 een meerjarenbegroting 
2016-2020 samengesteld. In de meerjaren-
begroting zijn de effecten doorgerekend van 
de kabinetsmaatregelen (effecten van het 
lente-akkoord, bezuiniging leermiddelen, 
bezuiniging profielen havo/vwo, deskundig-
heidsbevordering schoolleiders, afschaffen 
maatschappelijke stages, ophoging GPL, 
compensatie werkgeverslasten, inhouding 
kasschuif etc.) en de groei van het aantal 
leerlingen. De meerjarenbegroting 2016-2020 
is niet ingevuld met intern beleid, maar de 
beleidsruimte is wel zichtbaar gemaakt.

De Willibord Stichting zal de komende  
jaren in leerlingaantal groeien. De groei is 
voor een belangrijk deel afkomstig van het 
Amadeus Lyceum in Leidsche Rijn, het 
Gerrit Rietveld College en het Niftarlake 
College. In 2020 heeft de Stichting naar 
verwachting meer dan 12.200 leerlingen 
(2015: 11.400).TABEL 1.6 

Ontwikkeling leerlingaantal

2015 2016 2017 2018 2019 2020
aantal leerlingen 1 okt 11.782 11.919 12.012 12.089 12.167 12.219 
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De verwachting is dat de geconsolideerde 
exploitatie zich als volgt ontwikkelt  
(tabel 1.7).

De personele formatie neemt toe bij de 
verwachte groei van de leerlingenaantallen.
(tabel 1.8)

TABEL 1.7  
Meerjaren exploitatiebegroting

EXPLOITATIEBEGROTING x € 1.000,- REALISATIE 
2015

BEGROOT 
2016

BEGROOT 
2017

BEGROOT
2018

BEGROOT 
2019

BEGROOT 
2020

baten
Rijksbijdragen OCenW 85.643 89.573 91.645 92.277 92.766 93.218
Overige subsidies 925 1.385 1.171 1.171 1.171 1.171
Overige baten 8.932 8.045 7.955 7.778 7.778 7.778
Totaal baten 95.500 99.003 100.771 101.226 101.715 102.167

lasten
Personele lasten 77.359 77.780 78.710 79.096 79.793 80.059
Afschrijvingen 2.470 2.467 2.479 2.462 2.446 2.437
Huisvestingslasten 6.456 6.551 6.553 6.553 6.553 6.553
Overige instellingslasten 12.131 11.861 11.719 11.719 11.719 11.719
Totaal lasten 98.416 98.659 99.461 99.831 100.512 100.768

Saldo baten en lasten -2.916 344 1.310 1.395 1.203 1.399

Financiële baten en lasten 388 279 294 294 294 294
Beleidsruimte agv ophoging prestatiebox 0 0 -256 -329 -130 -316

Exploitatiesaldo -2.528 623 1.348 1.359 1.367 1.376

TABEL 1.8  
Meerjaren personele formatie in fte

CATEGORIE 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Directie 82  78  79  79  80  80 
OP 705  672  676  679  684  685 
OOP 253  241  243  244  245  246 
Subtotaal 1.040  992  998  1.002  1.009  1.010 

Student 6  6  6  6  6  6 
Vervanger 31  30  30  30  30  30 
Totaal 1.078  1.028  1.034  1.038  1.045  1.047 
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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 24.149 24.986 24.725 24.033 23.192 22.392
Financiële vaste activa 8.789 8.989 9.189 9.389 9.589 9.789
Totaal vaste activa 32.937 33.974 33.913 33.422 32.780 32.181

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen 7.679 7.986 8.820 9.662 10.511 11.366
Effecten 588 588 588 588 588 588
Liquide middelen 8.577 8.896 9.762 10.636 11.515 12.402
Totaal vlottende activa 16.845 17.471 19.170 20.886 22.614 24.356

totaal activa 49.782 51.445 53.083 54.308 55.395 56.537

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 11.377 11.800 12.947 14.106 15.273 16.450

Bestemmingsreserves 7.343 7.543 7.743 7.943 8.143 8.343
Totaal eigen vermogen 18.719 19.342 20.690 22.049 23.416 24.793

Voorzieningen 7.363 7.761 7.940 7.824 8.413 8.846
Langlopende schulden 5.469 5.425 5.381 5.338 5.294 5.250
Kortlopende schulden 18.231 18.918 19.072 19.098 18.272 17.648

totaal passiva 49.782 51.445 53.083 54.308 55.395 56.537

De begrote formatie 2016 neemt af ten 
opzichte van 2015. Dit heeft te maken met het 
feit dat in de meerjarenbegroting 2016-2020 
de veel hogere leerlinggroei die plaatsvond 
in 2015 niet bekend was.

De positieve resultaten leiden tot een  
vermogensgroei. Dit wordt zichtbaar in de 
geconsolideerde meerjarenbalans 2016-2020. 
(tabel 1.9)

Het geconsolideerde eigen vermogen neemt 
toe, totaal van € 18.719.000 per 31 december 
2015 naar € 24.793.000 in 2020. We kunnen 
hiermee vaststellen dat de Willibrord 
Stichting solide en voldoende weerbaar is.
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1.6
Klachtenregeling en  
regeling voor bezwaar

De klachtenregeling van de Willibrord 
Stichting is vooral bedoeld voor mede-
werkers, ouders en meerderjarige leerlin-
gen. Bij een verschil van mening, conflict of 
onplezierige gebeurtenis komen de betrok-
kenen 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 van toepassing. De rege-
ling biedt mogelijkheden voor het indienen 
van een klacht bij de schoolleider, het 
College van Bestuur of de Landelijke 
Klachtencommissie. Naast de klachten-
regeling heeft de Stichting een regeling die 
de mogelijkheid biedt om bezwaar aan te 
tekenen tegen een besluit van de directeur/
rector of het bestuur.

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

INDIENER BESCHRIJVING AFHANDELING
Ouders Bezwaar tegen voornemen tot verwijdering. Ouders hebben besloten tot plaatsing op een andere school. 

Bezwaar niet afgehandeld.
Ouders Beroep tegen maatregel rector vanwege examenfraude. Beroep ongegrond verklaard.
Ouders Onvoldoende aandacht voor dyslexie. Bij enkele vakken 

onvoldoende onderwijstijd geboden.
Klacht ongegrond verklaard.

Ouders Bevordering naar vmbo-tl 2 in plaats van havo 2.  
Klacht ingediend bij LKC. 

Klacht ongegrond verklaard.

Ouders Handelen t.o.v. pestgedrag. Klacht ingediend bij LKC. Schikking tussen school en ouders.
Ouders Lesstof zomerschool sluit niet aan bij inhoud toets. 

Daardoor ook niet eens met beslissing van de school 
(blijven zitten) op basis van de toets.  
Klacht ingediend bij LKC.

Klacht afgehandeld door de directie van de school. 

Ouders Beroep tegen beslissing rector i.v.m. schoolexamen. Beroep deels gegrond verklaard.
Ouders Beroep tegen beslissing rector i.v.m. schoolexamen. Beroep gegrond verklaard.
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Willibrord Stichting 
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel 030-2723123
info@bcou.nl
www.pcouwillibrord.nl

Stichting Steunfonds 
Christelijk Voortgezet 
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

Bureau Christelijk Onderwijs 
Utrecht (BCOU)
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel 030-2723123
info@bcou.nl
www.pcouwillibrord.nl 
directeur drs. F. (Frans) Durian

SCHOLEN

Amadeus Lyceum
www.amadeuslyceum.nl
rector C.F.M. (Carel) Konings

Broeckland College
www.broeckland.nl 
directeur J.J. (Jan) Molenaar

Christelijk Gymnasium 
Utrecht
www.cgu.nl 
rector mw. drs. R. (Rosanne) Bekker

Sint Gregorius College
www.gregorius.nl 
rector mw. drs. N. (Nynke) Gerritsma

Globe College
www.globecollege.nl 
directeur F.G.M. (Frank) Corneth

Gerrit Rietveld College
www.gerritrietveldcollege.nl 
rector Mw. drs. Y. (Yolanda) Petermeijer

Kranenburg
www.pro-kranenburg.nl
directeur mw. H.J.C.M. (Lenie) de Boer

Niftarlake College 
www.niftarlake.nl 
rector drs. P.W.L. (Pieter) Delsing

Oosterlicht College 
www.oosterlicht.nl 
rector dr. W. (Wouter) Abrahamse MSc

Sint Bonifatiuscollege
www.boni.nl 
rector mw. Drs. C.G.A. (Tiny) Uijttewaal

1.7
Namen en adresgegevens 
(Stand juli 2016)
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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 
voor. De Remuneratiecommissie 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  
toezichthouders,

• 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 VO-raad toe. 
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Samenstelling
In 2015 was de Raad van Toezicht als volgt 
samengesteld:

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

• Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (vice-voorzitter/
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 

• 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  
verbeterplannen 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,

• de nieuwe code  
Goed Onderwijsbestuur VO,

• 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,

• aangaan van verplichtingen voor het 
verbeteren van het binnenklimaat en de 
energie-efficiency van het schoolgebouw 
aan de Koningsbergerstraat.

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, voorzitter

TABEL 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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De gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR) van de Willibrord Stichting 
brengt gefundeerd en weloverwogen advies 
over beleidszaken uit aan het College van 
Bestuur (CvB). De verschillende onder-
werpen zijn ondergebracht bij commissies, 
waarin de zestien leden van de GMR zitting 
nemen. Het afgelopen jaar bestond de GMR 
uit tien personeelsleden en zes ouder-
vertegenwoordigers. 

Een belangrijk onderwerp van de GMR in 
het overleg met het CvB waren de diverse 
bestuurlijke ontwikkelingen. Op verschil-
lende scholen   is er een wijziging van 
bestuur geweest. Een aantal leden van de 
GMR heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
benoemingsadviescommissie (BAC). 
Daarnaast zijn jaarlijkse onderwerpen als 
begroting, huisvesting en POVO uitgebreid 
aan bod gekomen. Ook nieuwe ontwikkelin-
gen zijn besproken, zoals de zomerschool. 
De terugkoppeling met betrekking tot deze 
onderwerpen gebeurt via de medezeggen-
schapsraden van de scholen.

Net als ieder jaar hebben de GMR en het CvB 
samen een werkconferentie georganiseerd 
waarbij een wederzijds relevant thema werd 
besproken. Het thema van 2015 was passend 
onderwijs. Door de interactieve opzet en 
leerzame inhoud was het een zeer geslaagde 
middag. De deelnemers kregen een goed 
beeld van hoe we de mogelijkheden met 
betrekking tot dit lastige onderwerp nog 
beter kunnen gebruiken. 

In 2015 is er een studieavond georganiseerd 
om de kennis en kunde van de GMR uit te 
breiden. Het doel was een nog beter beeld te 
krijgen over de rol en voornamelijk de 
bevoegdheden van de GMR met betrekking 
tot strategische keuzes. Wanneer zet je 
bepaalde onderwerpen op de agenda en tot 
op welk detail spreekt de GMR mee in de 
voorbereiding en behandeling daarvan?  
De studieavond heeft voldoende handvatten 
opgeleverd voor een constructief overleg 
met het CvB.  

Om de gestelde doelen te kunnen verwezen-
lijken vergadert de GMR tien keer per jaar, 
waarvan vijf keer met het CvB. Daarnaast 
heeft ook het presidium van de GMR, 
bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter 
en een secretaris, vijf keer in het jaar overleg 
met het CvB over de agendapunten van de 
eerstvolgende vergadering en andere 
lopende zaken. 

De regulier besproken onderwerpen zijn 
onder andere de onderwijsopbrengsten, de 
examenresultaten, de begroting en de 
uitvoering van de verschillende wettelijke 
regelingen. 

Voor 2016 staan onderwijskwaliteit en de 
huisvesting van de diverse scholen hoog op 
de agenda van de GMR. Daarnaast hebben 
de onderwerpen loting en samenwerkings-
verbanden prioriteit.

Als GMR denken en  

beslissen we mee over 

belangrijke 
onderwerpen,
zoals onderwijskwaliteit  

en huisvesting
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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  24.148.764  23.411.080 
Financiële vaste activa  8.788.580  9.705.088 
Totaal vaste activa  32.937.344  33.116.168 

vlottende activa
Vorderingen  7.678.825  7.079.260 
Effecten  588.396  718.917 
Liquide middelen  8.577.436  8.953.501 
Totaal vlottende activa  16.844.657  16.751.678 

Totaal activa  49.782.001  49.867.846 

PASSIVA
Eigen vermogen  18.719.330  21.247.536 
Voorzieningen  7.362.776  5.961.634 
Langlopende schulden  5.468.635  4.847.775 
Kortlopende schulden  18.231.261  17.810.901 
Totaal passiva  49.782.001  49.867.846 

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 2015 2015 2014

BATEN
Rijksbijdragen 85.643.034 84.840.110 82.627.537
Overige overheidsbijdragen  
en -subsidies

925.155 891.646 614.925

Overige baten 8.931.622 7.579.550 8.084.720
Totaal baten 95.499.811 93.311.306 91.327.183

LASTEN
Personeelslasten 77.358.634 74.053.961 72.430.515
Afschrijvingen 2.470.370 2.655.112 3.687.528

Huisvestingslasten 6.455.722 6.642.675 6.878.992
Overige lasten *) 12.131.053 11.204.361 11.621.105
Totaal lasten 98.415.780 94.556.109 94.618.141

Saldo baten en lasten -2.915.968 -1.244.803 -3.290.958

financiële baten en lasten *) 387.762 270.950 704.940

resultaat -2.528.206 -973.853 -2.586.018
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TABEL 4.3  
Samengevoegd kasstroomoverzicht

BEDRAGEN x €1 2015 2014

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -2.915.968 -3.275.586

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: 
Aanpassingen voor afschrijvingen 2.538.992 3.737.324
Toename (afname) van voorzieningen 1.401.141 1.213.403
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat – totaal 3.940.133 4.950.727

Veranderingen in werkkapitaal:
Afname (toename) van effecten 130.521 -718.917
Afname (toename) van kortlopende vorderingen -569.049 1.328.696
Toename (afname) van kortlopende schulden 420.359 -4.214.623
Veranderingen in werkkapitaal – totaal -18.168 -3.604.844

totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.005.996 -1.929.703

Ontvangen interest 211.620 356.525
Betaalde interest -63.468 -46.452
Mutaties overige financiële vaste activa 209.094 0
Buitengewoon resultaat 0 379.541

357.246 689.614

totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.363.243 -1.240.089

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa -3.594.601 -4.160.647
Desinvesteringen in materiële vaste activa 317.926 390.511
Toename (afname) overige financiële vaste activa 916.508 -1.318.978

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.360.167 -5.089.114

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Aflossing langlopende schulden -109.892 -43.700
Mutatie langlopende overlopende passiva 730.753 82.888

totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 620.861 39.188

Toename (afname) van liquide middelen -376.065 -6.290.015

Beginstand 1 januari 8.953.501 15.243.516

Eindstand 31 december 8.577.436 8.953.501
376.065 6.290.015
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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? echt echt

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
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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

Verbetering van 

de onderwijskwaliteit 
is en blijft belangrijk. Daar hebben  

we de afgelopen jaren flink 

in geïnvesteerd
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