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Voorwoord
Ons meerjarenbeleidsplan 2013-2016
‘Focus op beter onderwijs’ draaide om het
verbeteren van de onderwijskwaliteit. 2016
was het laatste jaar van dit meerjaren
beleidsplan. Met trots kunnen wij constateren dat de meeste doelen gehaald zijn.
Dat is geen reden om stil te staan: we blijven
streven naar nog beter onderwijs. In ‘Focus
op beter onderwijs’ signaleerden we ook dat
er belangrijke ontwikkelingen in de
samenleving gaande waren die niet aan
onze scholen voorbij zouden gaan:
‘Economische, sociale, politieke en ecologische
crises wierpen hun schaduwen vooruit.
Gelukkig is het economische tij gekeerd, maar
gezien de overige ontwikkelingen blijft het
belangrijk dat we onze jongeren (mede)
opvoeden tot verdraagzame, zelfstandig
denkende burgers die zich verantwoordelijk
tonen voor hun naasten en niemand uitsluiten
op grond van ras, kleur, godsdienst, afkomst
of seksuele geaardheid.’

Deze opdracht is steeds belangrijker
geworden en vraagt grote inzet van alle
betrokkenen. De toestroom van vluchtelingen en de toenemende polarisatie tussen
bevolkingsgroepen hebben het maatschappelijk debat beheerst. Een debat dat ook van
invloed is geweest op onze scholen, die
midden in de samenleving staan.
Er zijn prachtige voorbeelden van leraren
en leerlingen die manieren hebben gevonden om gevoelige onderwerpen met elkaar
te bespreken en initiatieven te ontplooien
die bijdragen aan vreedzaam samenleven in
de school en in de wijk. Op deze inspirerende en hoopgevende voorbeelden blijven
wij trots. Maar het is ook duidelijk dat de
maatschappelijke thema’s van dit moment
een groot beroep doen op de pedagogische
competenties 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 medewerkers van de Stichting PCOU: geen
lerende leerling zonder lerende docent.
Die cultuur van leren en verbeteren
hebben we in 2016 nog steviger verankerd.
Het gebruik van data-analyse is hierbij
een belangrijk hulpmiddel dat zijn vruchten afwerpt.
Wij stellen vast dat de stichting op
financieel gebied solide en voldoende
weerbaar is. De stichting voldoet aan de
landelijke financiële normen voor
onderwijsorganisaties en is voorbereid
op de toekomst.
We danken alle medewerkers voor hun
inzet. Ook danken we de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad voor hun constructieve bijdrage aan het functioneren van de
stichting. We danken onze Raad van

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

Bas Nix
Marja Blom
Henkjan Bootsma
College van Bestuur

3

4

JAARVERSLAG 2016 – STICHTING PCOU

1.1
Algemene informatie en
leerlingenaantallen
Stichting PCOU bestuurt 29 scholen voor
(speciaal) basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs in Utrecht en één school
in Amersfoort. De scholen hebben samen
ruim 8.000 leerlingen en ongeveer 1.000
medewerkers. De scholen variëren in
omvang van 80 tot 725 leerlingen.

Identiteit
Volgens de statuten heeft Stichting PCOU
als doel om scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs op christelijke
grondslag in stand te houden en de belangen te dienen van het christelijk onderwijs
in het algemeen.

Missie
Stichting PCOU wil dat iedere leerling zich
optimaal kan ontplooien binnen onderwijs
vanuit een christelijke inspiratie.
Dit betekent dat de scholen:
• een praktische vertaling hanteren van
christelijk geïnspireerde waarden en
normen, zoals respect, zorgzaamheid en
tolerantie in een pluriforme samenleving,
• oog hebben voor de potenties van
iedere leerling,

•

•

deze potenties optimaal benutten voor de
ontplooiing van elke leerling als mens,
met een goede balans tussen individuele
ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid,
ernaar streven dat elke leerling een
optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij.

Visie
Het hart van onze onderwijsvisie is de
lerende leerling: het gaat om zijn of haar
ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen
mogelijk als ook de medewerkers zich
blijven ontwikkelen: geen lerende leerling
zonder lerende docent. Daarom ziet
Stichting PCOU elke school op zich en de
stichtingen als geheel (zowel PCOU als
Willibrord) 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.

We leren van eeelnkvaoaorr .onze
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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

•
•
•

Voorwaarde is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie, waarbinnen elke

Het College van Bestuur bestaat uit drie
personen. Het bestuurt Stichting PCOU en
geeft leiding aan de schoolleiders.
Het College van Bestuur legt in een
jaarverslag verantwoording af over het
beleid en de resultaten.
De Raad van Toezicht houdt toezicht,
adviseert en is werkgever van het
College van Bestuur.

•

•

•

•

•

De schoolleiders zijn verantwoordelijk
voor het onderwijs, het personeelsbeleid,
het financiële beheer, de bedrijfsvoering
en kwaliteitszorg van hun school.
Iedere school beschikt over een wettelijk
verplicht schoolplan voor vier jaar.
De schoolleiders zijn medeverantwoor
delijk voor het goed functioneren van
Stichting PCOU en werken samen in het
directieberaad.
Het College van Bestuur bespreekt met
de schoolleiders enkele keren per jaar de
resultaten en de voortgang van de
schoolontwikkeling.
Stichting PCOU heeft een meerjaren
beleidsplan voor de periode 2013-2016
vastgesteld op basis waarvan jaarlijks
doelen voor het komende jaar worden
geformuleerd.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad en op stichtingsniveau is er
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
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TABEL 1.1
Leerlingaantallen
SCHOOLNAAM

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, onderwijs &
kwaliteit, ICT-ondersteuning, inkoop en
facilitaire dienstverlening.

Willibrord Stichting
Stichting PCOU is nauw verbonden met de
Willibrord Stichting, een stichting van tien
scholen voor voortgezet onderwijs in
Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein
en Vianen. Het College van Bestuur en de
Raad van Toezicht van beide stichtingen
bestaan uit dezelfde personen. Hoewel er
juridisch sprake is van twee organisaties, is
er een sterke samenhang tussen beide en
fungeren ze in de praktijk op onderdelen
als een geheel. Beide stichtingen maken
gebruik van het bestuursbureau.

Samenwerking
Het College van Bestuur en de stichting
werken samen met diverse partners:
schoolbesturen, de gemeente Utrecht,
de Inspectie van het Onderwijs, opleidingsinstituten 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.

1-10 2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015

1-1-2016

Koningin Emmaschool

180

190

178

168

172

Rafael

225

191

196

186

173
233

2e Marnixschool

232

235

238

221

Torenpleinschool

234

242

253

258

271

Koningin Beatrixschool

256

263

275

289

274

STIP VSO

228

249

260

313

315

75

76

84

90

101

SBO Belle van Zuylen
(voorheen Het Keerpunt)
De Boemerang

281

269

248

239

207

De Schakel

270

246

247

251

252

Parkschool

124

168

167

184

185

Op Dreef

184

182

197

200

191

Blauwe Aventurijn

140

149

165

163

169

De Regenboog

334

337

345

339

352

De Kleine Vliegenier

226

218

210

229

230

De Piramide Bisschopsplein

188

193

191

195

197

Van Asch van Wijckschool

184

202

204

224

202

W.G. van de Hulstschool

144

130

113

109

113

Jenaplanschool De Brug

289

305

320

318

311

De Fakkel

227

229

232

323

228

Lukasschool

372

335

267

245

228

De Odyssee

320

325

355

345

341

Da Costabasisschool Kanaleneiland

174

195

178

183

196
273

Taalschool Het Mozaïek

135

139

190

173

De Baanbreker

149

143

150

127

127

Da Costabasisschool Hoograven

160

168

185

178

185
608

De Boomgaard

719

714

665

655

De Krullevaar

443

402

377

357

339

Jenaplanschool Zonnewereld

383

369

379

371

363

De Ridderhof

753

737

724

692

659

De Oase

235

334

428

530

586

7.864

7.935

8.021

8.064

8081

TOTAAL
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1.2
Kwaliteit van het onderwijs
In 2016 was de basiskwaliteit van het
onderwijs op de scholen van Stichting PCOU
in orde. Alle scholen hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.
De stichting wil leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden en richt zich nu
vooral op verdere verbetering, met steeds
meer aandacht voor leren van elkaar.
Ook in 2016 hebben de scholen hun ambities
op groeps- en schoolniveau bepaald en
uitgewerkt in jaarplannen. Daarbij hebben
ze meer dan voorgaande jaren aandacht
besteed aan het hele onderwijsaanbod en
in het bijzonder aan cultuur- en muziek
onderwijs. Hieronder staan de belangrijkste
ontwikkelingen en resultaten.

Cyclisch werken
Dit jaar is het cyclisch werken aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit
verder ontwikkeld. De meeste scholen
volgen steeds consequenter een cyclus van
doelen stellen, gegevens verzamelen en
evalueren om het onderwijs verder te
ontwikkelen. Deze manier van werken
wordt vaker door het hele schoolteam
toegepast en leraren zijn steeds beter in
staat de resultaten te analyseren en als
waardevolle feedback te gebruiken op hun
eigen handelen.
Ook in 2016 waren er minimaal twee
gesprekken tussen het bestuur(sbureau) en

de schoolleider en interne begeleider van
iedere school. In de periode maart-april
gingen de gesprekken over de tussentijdse
opbrengsten (inclusief analyse en planning), in september-oktober over de eind
opbrengsten en het jaarplan. Net als in 2015
waren er gezamenlijke gesprekken met
schoolleiders en intern begeleiders van twee
scholen. Vooraf zagen de betrokkenen
elkaars plannen in. Tijdens de gesprekken
gaf iedere school een presentatie, waarna de
collega’s elkaar feedback gaven. In bijna alle
gevallen hebben de gesprekken geleid tot
voortzetting van het contact tussen de
schoolleiders. Leren met en van elkaar
wordt hiermee in de praktijk gebracht.

De opdracht voor 2017 is een integralere
insteek van de kwaliteitsgesprekken,
waardoor er niet alleen over onderwijs
resultaten gesproken wordt, maar over het
gehele kwaliteitsbeleid van de school.
In 2016 werd hier al een begin mee gemaakt
door een medewerker van de afdeling
Personeelszaken deel te laten nemen aan
het gesprek. Deze (oefen)praktijk wordt in
2017 verder uitgebouwd.

Onderwijsresultaten
In 2016 was bij alle scholen opnieuw een
min of meer significante stijging van de
resultaten zichtbaar. Daarbij gaat het niet
alleen om de toetsresultaten (in vaardig-

TABEL 1.2
Gemiddelde vaardigheidsscores op de Inspectietoetsen (inclusief de CITO-eindtoets)
DMT 3
M GROEI

DMT 4
E

RW 4

M GROEI

E

M GROEI

RW 6
E

M GROEI

BL 6

EINDTOETS 8

E

M

GEM.PCOU

LG

2010-2011

23,6

13,1

36,7

52,8

7,0

59,8

51,1

10,8

61,9

85,4

5,7

91,1

31,7

534,4

535,1

2011-2012

25,4

11,3

36,7

56,4

6,9

63,3

49,6

11,0

60,6

83,1

5,8

88,9

29,9

534,4

535,1

2012-2013

25,3

14,4

39,7

56,2

7,5

63,7

49,5

11,8

61,3

85,9

5,3

91,2

31,6

534,2

534,7

2013-2014

25,8

14,8

40,6

58,3

8,2

66,5

51,6

13,5

65,1

88,4

6,6

95,0

33,5

533,8

534,4

2014-2015

24,8

12,2

37,0

57,2

7,3

64,5

53,4

11,4

64,8

86,1

5,9

92,0

32,0

535,4

534,8

2015-2016

25,7

14,0

39,7

54,6

7,2

61,8

163,0

21,4

184,4

87,8

5,5

93,3

34,1

535,2

534,5

landelijk gemiddelde

23,0

36,1

53,5

62,0

162,0

181,6

85,8

91,7

31,9

51,6
Niveau-aanduidingen met kleur en letter
(ondergrens B-niveau is gelijk aan het landelijk gemiddelde)

A

B

C

62,3
D
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heidsscores), maar ook om de gerealiseerde
‘groei’ over een bepaalde periode, oftewel de
leerwinst. Onder leerwinst wordt verstaan
de toename van vaardigheden, kennis
en/of competenties van (groepen van)
leerlingen, gedurende (een bepaald deel
van) de leerweg. De leerwinst wordt bepaald
door minimaal twee meetmomenten.
Het verschil tussen die metingen maakt de
ontwikkeling van de leerling/de groep
leerlingen zichtbaar. De cijfers in tabel 1.2
laten een stijgende lijn zien voor de
Inspectietoetsen.
De leerwinst wordt bepaald met behulp van
de CITO-tabellen. Op basis van de verwachting volgens de CITO-tabellen betekenen de
cijfers in rood: groei blijft achter, blauw:
groei is groter dan verwacht en zwart: groei
is volgens verwachting.
DMT staat voor drieminutentoets
(= technisch lezen, hoe snel woorden
worden gelezen). RW betekent rekenen en
wiskunde en BL is begrijpend lezen.
Met lg wordt landelijk gemiddelde bedoeld.
Vaardigheidsscores zijn waarden op een
vaardigheidsschaal van leerjaar 3 tot en
met 8 (van CITO).
In schooljaar 2015-2016 is de verschuiving
van de opbrengsten van C- naar B-niveau
gecontinueerd, behalve voor drieminutentoets 4. De leerwinstcijfers voor rekenen en
wiskunde 4 zijn goed (blauw in de tabel),
voor rekenen en wiskunde 6 liggen ze op
niveau. Deze vooruitgang is toe te schrijven
aan de investeringen in scholing op het
gebied van rekenonderwijs.

De gemiddelde vaardigheidsscore van 34,1
voor begrijpend lezen leerjaar 6 (B-niveau)
ligt ruim boven het landelijk gemiddelde
van 31,6. Dit gemiddelde is te beschouwen
als een hoge B. Ten opzichte van begrijpend
lezen M5 in 2014-2015, met een gemiddelde
score van 23,1 (C-niveau) is er een groei
gerealiseerd van 11 punten. Een zeer goede
leerwinst waar de stichting zeer tevreden
over is.
Op de CITO-eindtoets wordt met een
gemiddelde van 535,2 voor het tweede
achtereenvolgende jaar boven het landelijk
gemiddelde gescoord. De stichting streeft
ernaar om die tendens de komende jaren
vast te houden.

Speciaal onderwijs
Kwaliteitszorg
In augustus 2016 besloten de scholen voor
speciaal (voortgezet) onderwijs, speciaal
basis onderwijs en praktijkonderwijs van
Stichting PCOU en de Willibrord Stichting
(Rafael, SBO Belle van Zuylen, de Koningin
Emmaschool, Kranenburg Praktijkonderwijs en STIP VSO) in overleg met het College
van Bestuur om zoveel mogelijk samen te
werken in de ontwikkeling van hun kwaliteitszorg. Veel processen zijn voor deze
scholen ongeveer hetzelfde. Om de kwaliteit
transparant te maken voor de stakeholders
wil de stichting toe naar certificering. In dit
kader waren er in 2016 pilots waarin interne
auditteams een aantal scholen bezochten
om te onderzoeken hoe de verhouding tot de
kwaliteitsnorm van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) was.
Dit was een succesvol leerproces dat in 2017
een vervolg krijgt. Het is de bedoeling om te

komen tot geschoolde en geoefende interne
auditteams voor de speciale scholen.
Het voornemen is om audits als tool in het
kwaliteitszorgsysteem op te nemen. Doel is
om alle scholen vanaf 2017 tenminste een
keer per jaar te auditeren.
Het afgelopen jaar presenteerden de
schoolleiders van de speciale scholen hun
kwaliteit aan elkaar en aan de deskundigen.
Dat gebeurde in kwaliteitspresentaties,
gebaseerd op onder andere waarderings
lijsten, jaarverslag en jaarplan. Aansluitend
volgde een professioneel ontwikkelgesprek.
Op alle niveaus (IB, directie, staf en
bestuursniveau) is actief overleg gevoerd
met de ketenpartners om de taken van de
scholen zo goed mogelijk te borgen.
Tien samenwerkingsverbanden en nog
meer gemeenten en zorginstellingen zijn
met de speciale scholen verbonden.

Zorg en onderwijs
De zml-scholen draaiden mee in landelijke
pilots om zorg en onderwijs te verbinden.
Met de nieuwe wetgeving en decentralisatie
van de zorg was de geldstroom rond de
bekostiging van zorg in het onderwijs niet
goed meegenomen. De Utrechtse scholen en
het College van Bestuur hebben met de
samenwerkingsverbanden van Utrecht, de
zorgpartners en de gemeente Utrecht veel
werk verzet om dit alsnog te repareren.
Dat is gelukt en daarmee was Stichting
PCOU een landelijk voorbeeld.

Passend onderwijs
Het passend onderwijs gaat uit van de
zorgplicht die schoolbesturen hebben ten
opzichte van leerlingen die worden aange-
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meld. Waar mogelijk gaan kinderen naar
het basisonderwijs. Hier worden ze zo
goed mogelijk voorbereid op een vervolg
opleiding en een plek in de samenleving.
Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor
kinderen die structureel meer en andere
onderwijsbegeleiding nodig hebben dan de
basisschool kan bieden. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de door de scholen geactualiseerde schoolondersteuningsprofielen en
beoordeelt of de geldelijke middelen
conform de doelen worden uitgegeven.
In 2016 was er veel aandacht voor het
versterken van de positie van speciale
scholen in passend onderwijs, het
garanderen van de geldstromen van de
speciale scholen in passend onderwijs en
het komen tot een goed kwaliteitssysteem
dat systematisch en procesgericht is, de
leerling centraal stelt, voortdurend werkt
aan het verbeteren van dienstverlening en
kwaliteit en in staat is om betrouwbare
resultaten te rapporteren.

Inspectie van het Onderwijs
In het jaarlijkse bestuursgesprek met de
inspectie werden nieuwe ontwikkelingen
besproken. De inspectie blijft uiteraard
aandacht houden voor de eindresultaten,
maar richt zich daarnaast in toenemende
mate op het sociale klimaat op scholen en op
aspecten van het onderwijsleerproces.
In de onderzoeken van de inspectie spelen
de tussenopbrengsten van de scholen geen
rol meer bij de beoordeling van de leerresultaten. Ze spelen wel een rol bij ‘zicht op
ontwikkeling’ en ‘didactisch handelen’.
Alle scholen van Stichting PCOU hebben een
basisarrangement.
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Lerend Netwerk groep 3:
warme contacten en
positieve reacties
Door Marita Eskes, Stichting PCOU
Het Lerend Netwerk groep 3 is een succesvol professionaliseringsinstrument, waarin leerkrachten met en van elkaar
leren om het dagelijks handelen in de groep te verbeteren.
Er worden praktische zaken gedeeld en er ontstaan warme
contacten tussen leerkrachten van verschillende scholen.
Voor een gedegen onderwijsinhoudelijke bijdrage wordt de
input gekoppeld aan informatie uit onderzoeken.
In 2016 is het lerend netwerk groep 3 twee keer bij
elkaar geweest
“Het lesgeven in groep 3 vraagt om specifieke didactische
kennis rondom het technisch leren lezen en spellen,” zegt
Marita Eskes, begeleider van het netwerk. “Tijdens de
bijeenkomsten is er aandacht geweest voor allerlei zaken.
Bijvoorbeeld preventief handelen, effectieve interventies
voor risicolezers, het hebben van hoge verwachtingen en de
doorlopende lijn: een goede leesstart in breder perspectief.”

“In de bijeenkomsten durven leerkrachten zich kwetsbaar op
te stellen. Dat blijkt uit hun vragen, maar ook uit het durven
aangeven waar zij trots op zijn en wat zij als lastig ervaren.
Hierdoor weten ze dat zij niet de enige zijn die met bepaalde
vragen rondlopen.”
Goed nieuws dus, maar er is altijd ruimte voor verbetering.
In 2017 willen we manieren zoeken om beter zicht te krijgen
op de vraag of deelnemende leerkrachten de inhoud
daadwerkelijk toepassen in de praktijk. Ook willen we
het aantal verder deelnemers uitbreiden en de continuïteit
van deelname beter bewaken. Sommige leerkrachten
kwamen één of twee keer. In het kader van duurzame
schoolontwikkeling zou het effectiever zijn als ze aan alle
bijeenkomsten deelnemen.
In het jaar 2017 wordt het Lerend Netwerk groep 3 in ieder
geval gecontinueerd en wordt het aantal netwerken voor
leerkrachten van andere specifieke groepen uitgebreid.
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Overgang van primair naar
voortgezet onderwijs

De basisschool kan dan het schooladvies
naar boven bijstellen.

In 2015 zijn de regels voor de overgang van
leerlingen van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs veranderd. Het gevolg
was dat het basisschooladvies meer leidend
werd. De basisschool geeft de leerlingen van
groep 8 vóór 1 maart een bindend schriftelijk advies. Het schooladvies is gebaseerd op
observaties en resultaten van meerdere
jaren en geeft de vo-school een breed beeld
van de leerling. De eindtoets, waarvan de
resultaten later dan het schooladvies
bekend worden (in april-mei), levert
aanvullende informatie op. De toets is een
‘second opinion’, een onafhankelijk tweede
gegeven. Als een leerling op de eindtoets
hoger scoort dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.

In 2015 kregen de basisscholen voor het
eerst te maken met de mogelijkheid om het
schooladvies bij te stellen. In 2016 gebeurde
dit in een beperkt aantal gevallen.
Het bestuur heeft de redenen voor bijstelling met de scholen besproken en geanalyseerd. Hieruit komt onder andere naar
voren dat sommige scholen hun advies
bijstelden als ze hier al eerder twijfels over
hadden. In een paar gevallen was er ook
sprake van druk van ouders. De komende
jaren blijft de stichting de overgang en
voortgang van de leerlingen in het vo
volgen, zodat er continu gewerkt kan
worden aan de kwaliteit van advisering in
het primair onderwijs.

Grafiek 1.1 laat zien hoe de schooladviezen
van de laatste vier jaar zich verhouden tot
het CITO-advies (het afgegeven advies op
basis van de eindtoetsscore) voor in totaal
3120 leerlingen.
In schooljaar 2015-2016 is er een stijging in
hoger en licht hoger adviseren. Tegelijkertijd is er een daling in het lager en licht
lager adviseren. Het aantal gelijkgestemde
adviezen (schooladvies is gelijk aan
CITO-advies) ligt rond de 35%, met een
lichte dip in 2014-2015.
Een hogere of lagere advisering ten opzichte
van de CITO-eindtoets betekent niet automatisch een over- of onderadvisering van de
betreffende leerling. Het betekent evenmin

dat hiermee een toenemende kansenongelijkheid te verklaren is. Nader onderzoek
moet dit de komende jaren uitwijzen.
Op schoolniveau lijkt er niet systematisch
hoger of lager geadviseerd te worden.
Met name waar een ‘sterke’ stijging in
lager en/of hoger adviseren zichtbaar is,
is in sommige gevallen een nadere
analyse nodig. Scholen zijn daar inmiddels
mee bezig.

Ouderbetrokkenheid
In 2016 werd op alle scholen het ouder
portaal van het leerlingvolgsysteem
Parnassys opengesteld. In het ouderportaal
kunnen ouders allerlei gegevens van hun
kind inzien. De openstelling vroeg de nodige
voorbereiding, zoals het informeren van de
ouders over de betekenis en de duiding van
de gegevens. In 2017 wordt het functioneren
van Parnassys geëvalueerd.

Cultuureducatie

GRAFIEK 1.1
Schooladvies t.o.v. CITO-advies
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Sinds de beleidsverandering van de
gemeente Utrecht is cultuureducatie de
afgelopen jaren een belangrijk deel van het
PCOU-onderwijs geworden. Het doel is om
dit te verankeren. Kunst, cultuur en creativiteit zijn een verrijking van het cognitieve
onderwijs waar de nadruk op heeft gelegen.
De pijlen worden gericht op creativiteit.
Door creativiteit een centrale plaats te geven
binnen het onderwijs, is er ruimte voor
vermogens die kinderen nodig hebben voor
de toekomst. Samenwerken, zelfsturing,
jezelf presenteren, onderzoekend vermogen, verbeelding en vindingrijkheid zijn
vaardigheden die mensen in staat stellen te
overleven en hun kennis toe te passen in de
hedendaagse wereld vol mogelijkheden.

10
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Steunpunt Cultuur
Sinds 2014 werkt het steunpunt Cultuur
actief aan kwalitatieve cultuureducatie voor
alle po-scholen binnen de Stichting PCOU.
Het steunpunt gelooft in verbinding met
elkaar en de wereld; in totaal-onderwijs.
Een kind moet zich kunnen ontplooien,
zichzelf leren kennen en vanuit die kennis
de wereld tegemoet treden. Kunst en
cultuur zijn hiervoor de voedingsbodem,
net als spiritualiteit. Door receptief, actief
en reflectief met kunst bezig te zijn, naar
kunst te kijken en eigen gedachten en
gevoelens uit te drukken in dans, muziek of
beeld, ontdekken kinderen naast hun talent
ook hun identiteit.
Het steunpunt Cultuur zorgt voor een
klimaat waarin ontwikkeling mogelijk is
door diverse initiatieven rondom cultuur
educatie te verbinden en scholen de weg
te wijzen, te ondersteunen en waar nodig
te activeren. Het vierjarenplan (‘Cultuur
educatie op de PCOU, een opgewekt
vierjarenplan’) bestaat uit de volgende
kernpunten:
• monitoren van cultuurbeleid op
schoolniveau,
• kennisverspreiding op stichtings-,
school- en leerkrachtniveau,
• de bestaande PCOU-visie op cultuur
educatie verrijken.

De kernpunten worden uitgewerkt in de
coördinatie van/deelname aan de volgende
projecten en regelingen:

•
•

•

Impuls muziekonderwijs, gefinancierd
door het Fonds voor Cultuurparticipatie,
Cultuur voor ieder Kind, inclusief
samenwerking met het coördinatiepunt
Cultuur & School Utrecht van de
gemeente Utrecht,
Creatief Vermogen Utrecht van het
programma Cultuureducatie met
Kwaliteit.

Masterplan goed reken- en
wiskundeonderwijs

Talentmanager
Talentmanager is het programma waarmee
leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van de PCOU-scholen online
inschrijven voor scholingsactiviteiten.
Het aanbod omvat zowel meerdaagse
trainingen voor reken- en taalspecialisten
als workshops en trainingen over uiteen
lopende onderwerpen, zoals hoogbegaafdheid, klassenmanagement, ICT, identiteit
en cultuur. Speciaal voor startende leerkrachten zijn er begeleidingsactiviteiten
waarmee zij het hele jaar intensief worden
ondersteund.

In het schooljaar 2016-2017 is op vier scholen
een masterplan goed reken- en wiskundeonderwijs in gang gezet. Per deelnemende
school volgen twee tot drie leerkrachten
(afhankelijk van de schoolgrootte) een
inhoudelijke training van vier dagdelen.
Zij worden de rekencoaches van de school.

In 2016 bestond het aanbod in Talentmanager uit 25 opleidingsactiviteiten waaraan
bijna 330 medewerkers deelnamen.
Activiteiten waar veel medewerkers aan
deelnamen zijn:

Met de trainer leggen zij binnen de eigen
school klassenbezoeken af. Bij deze bezoeken wordt gecoached op het leren werken
met het zogenoemde drieslagmodel.
Aan het einde van de training zijn de
coaches in staat om met de ogen van een
ervaren coach zelfstandig klassenbezoeken
af te leggen en het werken met het drieslagmodel in de school verder vorm te geven en
te borgen. De uitvoering van dit masterplan
is nog niet afgerond; in 2017 krijgt het verder
vorm en worden de resultaten gemonitord
en geëvalueerd.

•

•
•

•

flitsbezoeken,
protocol ernstige reken- en wiskunde
problemen in de praktijk,
FRIS: Intervisiegroep en persoonlijke
begeleiding voor leerkrachten die korter
dan drie jaar als leerkracht werken,
‘Een goede start’: ParnasSys APK over de
nieuwste ontwikkelingen in dit leerlingvolgsysteem.
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1.3
Personeel
Voor goed onderwijs is goed personeel
nodig. Het personeelsbeleid richt zich op het
in actieve dienst hebben en houden van
bekwame, goed opgeleide en gemotiveerde
medewerkers. In 2016 was het verloop van
het personeel een belangrijk aandachtspunt. Door de verhoging van de AOWleeftijd zal de uitstroom naar de AOW
vanaf 2020 verdubbelen. In combinatie met
de schaarste op de arbeidsmarkt betekent
dit dat extra en andere wervingsactiviteiten
nodig zijn.

Vervanging
In 2016 is de Wet werk en zekerheid (WWZ)
in werking getreden. Dit betekende dat de
inzet van vervangers opnieuw ingericht
moest worden. Er is een flexpool ingericht
om langdurige vervangingen te vervullen
met leerkrachten die in dienst zijn bij de
Stichting PCOU. Voor korte vervangingen
konden de scholen voor basisonderwijs
leerkrachten inhuren via een regionaal
transfercentrum: PIO. Omdat dit voor
speciaal onderwijs veel minder mogelijk is,
zijn hier op de eigen school zogenoemde
schooleigen vervangers aangenomen.
Waar nodig werden medewerkers
ingehuurd via een uitzendbureau.

Tot december waren de vervangingen naar
tevredenheid geregeld. Door de schaarste op
de arbeidsmarkt werd in de winter de kans
op het vinden van een goede invaller een
stuk kleiner. De plannen zijn nu om eerder
in het jaar meer medewerkers in de flexpool
aan te nemen op een min-max-jaarcontract.

Arbobeleid
In 2016 ging het arbobeleid van start voor
medewerkers van Stichting PCOU en de
Willibrord Stichting. De kern van dit beleid
is de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen te waarborgen en

psychosociale belasting te voorkomen of
beheersen. Onderdelen van het arbobeleid
zijn onder meer:
• schoolveiligheid
• risico-inventarisatie en -evaluatie
• ziekteverzuimbeleid
• preventief beleid
• sociale veiligheid.
In het verlengde van het arbobeleid is
ook een regeling Vergoeding hulpmiddelen
voorgesteld. Deze regeling gaat over het
gedeeltelijk vergoeden van voorzieningen
die medewerkers nodig hebben om

hun werk zonder beperkingen uit
te kunnen oefenen.

Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid is gericht op duurzame
inzetbaarheid van gezonde, tevreden,
gemotiveerde en goed georganiseerde
werknemers. In 2015 lag het landelijk
verzuimpercentage voor primair onderwijs
op 6,4%. De landelijke cijfers voor 2016 zijn
nog niet bekend. Stichting PCOU had in 2015
een verzuimpercentage van 5,94% en in 2016
van 6,79% (grafiek 1.2).

GRAFIEK 1.2
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Met ingang van november 2016 heeft de
stichting een nieuwe bedrijfsarts.
Tweemaal per jaar is er een training voor
leidinggevenden: ‘Verzuim in eigen regie’.

Introductie modules Youforce
HR Selfservice
De digitalisering van administratieve
HR-processen is in 2016 verder uitgebreid
met meerdere soorten mutaties.
Mede hierdoor steeg het gebruik van
HR Selfservice van 3046 mutaties in 2015
naar 5452 mutaties in 2016.

Digitalisering personeelsdossiers
In 2016 zijn er grote stappen gemaakt met
het digitaal beschikbaar stellen van personeelsdossiers. De inhoud van de papieren
dossiers is ingescand in de digitale
personeelsdossiers. Na controle door de
personeelsadministratie worden de digitale
dossiers opengesteld.

Werving
Werving van leerkrachten is de komende
jaren een belangrijke doelstelling.
De aanpak is in 2016 aangepast als gevolg
van onderzoek naar de effectiviteit van de
werving. De afdeling Personeelszaken gaat
visie, doelgroep en boodschap bepalen en
neemt deel in de PR-commissie. De werving
wordt opgezet via verschillende media
kanalen, waaronder Intermediair, LinkedIn
en Facebook.

Verloop
In 2016 zijn er 197 medewerkers
(samen 113,8 fte) ingestroomd en
176 medewerkers uitgestroomd.
De redenen voor uitstroom zijn:

•
•
•
•

einde contract (84 medewerkers),
pensioen (10 medewerkers),
vertrokken op initiatief van de werkgever
(12 medewerkers),
vrijwillig vertrokken (70 medewerkers).

Vitaliteit
Duurzame inzetbaarheid wordt steeds
belangrijker om bevlogen en competent
personeel te hebben en houden, ondanks de
ontgroening en de vergrijzing. Het thema
duurzame inzetbaarheid is in alle loopbaanfases functioneel in te zetten. In 2016 kregen
alle medewerkers bijvoorbeeld 40 uur
geboden (conform de cao) op basis van een
individueel plan. In de individuele plannen
zijn activiteiten opgenomen gericht op
duurzame inzetbaarheid.
Voor de starters in de flexpool is extra
ingezet op intervisiebijeenkomsten om
hiermee zoveel mogelijk ondersteuning te
bieden en uitstroom te voorkomen.
Daarnaast werd voor de 55-plussers de
cursus ‘De Volgende Ronde’ ontworpen en
als pilot gedraaid. Doel van deze cursus is
om de oudere medewerkers handvatten te
bieden waarmee ze ook in de laatste fase
van hun loopbaan hun vitaliteit en gezondheid kunnen bevorderen en behouden.
In 2017 wordt de cursus als standaardaanbod
opgenomen.

In 2017 worden de tools voor medewerkers
en schoolleiders om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te bevorderen
verder ontwikkeld.

Wet DBA
Er is een start gemaakt met een document
voor de Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties (DBA). Omdat de wet- en
regelgeving rond dit onderwerp wordt
aangepast, is hier geen vervolg aan gegeven.
Meer duidelijkheid volgt vóór 1 januari 2018.

Werkkostenregeling
De werkgroep WKR heeft voorgesteld om
een aantal arbeidsvoorwaarden op te
nemen in de vrije ruimte van de werk
kostenregeling. Dit voorstel wordt meegenomen in het toelagenbeleid.

Begeleiding WGA-ers
Per 1 januari 2012 is de stichting vanuit
kostenoverwegingen eigenrisicodrager voor
medewerkers in vaste dienst die in de
Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
belanden. Hieruit volgt dat de stichting
12 jaar lang verantwoordelijk is voor de
re-integratie van deze (ex-)medewerkers en
de kosten draagt voor hun uitkering.

In 2016 is er een beleidsstuk WGA gemaakt
voor medewerkers van Stichting PCOU, met
als doel de schadelast als eigenrisicodrager
zoveel mogelijk te beperken en als goed
werkgever op te treden. Het volgende is in
beeld gebracht:
• Hoeveel mensen vallen onder het
eigenrisicodragerschap?
• Wie zijn dit?
• Wat is situatie van de medewerker?
• Wat kan men nog, in hoeverre is men
beschikbaar voor arbeid (in overleg met
de bedrijfsarts)?
Stichting PCOU had in 2016 21 (ex-)medewerkers in de WGA, die actief worden begeleid
bij de re-integratie, dan wel uitstroom naar
IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).

Schoolleidersregister
In de cao 2016-2017 is het Schoolleiders
register verplicht gesteld. Dit betekent dat in
kaart moet worden gebracht welke schoolleiders geregistreerd zijn en welke acties
schoolleiders nog moeten ondernemen en
eventueel aanbieden voor scholing vanuit
de werkgever. Dit gebeurt in samenwerking
met de afdeling Kwaliteit po.
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1.4
Financiën
De financiële positie
per 31 december 2016
Vermogenspositie
Stichting PCOU heeft per balansdatum een
enkelvoudig vermogen 1 van € 9.834.000.
Het eigen vermogen is nagenoeg gelijk aan
het vermogen per 31-12-2015. Het saldo van de
voorzieningen is in 2016 verder toegenomen

met € 513.000, hoofdzakelijk door de aanvulling van de onderhoudsvoorziening van
€ 544.000. Hiermee komen de totale voor
ziening in 2016 uit op € 6.225.000. De materiele vaste activa nemen af in 2016. Er is voor
een 4 tal onderwijslocaties die gerenoveerd
gaan worden, of nieuwbouw zullen krijgen,
versneld afgeschreven. Per balansdatum is

de debiteurenpositie toegenomen als gevolg
van vorderingen op het subsidiebureau
van de gemeente Utrecht en het stedelijk
samenwerkingsverband PO Utrecht.
De liquide middelen nemen toe doordat
de kasstroom uit operationele activiteiten
toeneemt. De kortlopende schulden per
balansdatum nemen toe als gevolg van
vooruitbetaalde huisvestingssubsidies.
De ontwikkeling van de financiële positie
is in een aantal indicatoren weer te geven
(grafiek 1.3). Als referentiekader is gebruikt
de signaleringswaarden die de financiële
inspectie van het Ministerie van OCenW
hanteert vanaf 2016. De enkelvoudige

solvabiliteit 2 (gedefinieerd als het eigen
vermogen plus voorziening, gedeeld door
het balanstotaal) is vanaf 2014 licht toegenomen en ligt met een ratio van 0,64 ruim
boven de signaleringsgrens van 0,30.
De groei is te verklaren door solide resul
taten de afgelopen jaren, met name als
gevolg van een beheerst ziekteverzuim.
De liquiditeitspositie is de afgelopen jaren
eveneens sterk gegroeid. In 2014 bedroeg de
ratio 1,31; in 2016 inmiddels 1,58. Het zijn de
operationele kasstromen die de kaspositie
hebben versterkt.

GRAFIEK 1.3
kengetallen financiële positie
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Het enkelvoudig weerstandsvermogen
(eigen vermogen/baten) ligt vanaf 2014
rond de 17%. De signaleringsgrens is 5%
(grafiek 1.4).
In het meerjaren financieel beleidsplan
2015-2019 is een versterking van de vermogenspositie opgenomen. In 2017 wordt
geanalyseerd of het tempo waarin de
versterking moet plaatsvinden vertraagd
moet worden als reactie op de leerling groei
die verwacht wordt en de mogelijke versnelling van afschrijvingen doordat een groot
aantal panden op de renovatielijst staan.

Analyse van het resultaat
Het enkelvoudig resultaat van Stichting
PCOU komt uit op € 45.000. Als gevolg van
een hoger ziekteverzuim is in 2016 meer
extern personeel ingehuurd. Het is een
belangrijke verklaring voor het tegen
vallende resultaat. Verder heeft een alsmaar
dalende trend van de leerling gewichten
een negatief effect gehad op het resultaat.
Tenslotte is als gevolg van de accountantscontrole de leerling gewichten bij
o.a. asielzoekers leerlingen lager vastgesteld.
Dit heeft een negatief effect in 2016 gehad
van € 477.000. Er is bezwaar aangetekend
tegen deze lagere vaststelling. Rekening
houdend incidentele baten en lasten komt
het reguliere resultaat uit op € 600.000.

De rentabiliteit ligt de laatste 3 jaar tussen
de 0 en 3% van het budget (grafiek 1.5).
De huisvestingsratio (0,07) komt onder de
signaleringsgrens (0,10) uit. (grafiek 1.6).

Interne risicobeheersing en controle
binnen de Stichting PCOU
In 2016 zijn opnieuw stappen gezet om het
risicomanagement binnen de organisatie
op een hoger niveau te brengen. Het risicomanagementproces kent een school brede
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 weerstandsvermogen.

GRAFIEK 1.4

GRAFIEK 1.5
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Een beschrijving van de belangrijkste
risico’s en onzekerheden
Belangrijke risico’s, waarop beheersmaat
regelen zijn genomen in 2015, zijn:
• De verwachte groei in de regio Utrecht;
deze groei kan niet meer met de huidige
gebouwcapaciteit worden opgevangen.
Er wordt met de gemeente Utrecht overleg
gevoerd. In 2016 is het besluit genomen
om een nieuwe school te starten in de
nieuwe wijk Leeuwesteijn.
• De voorbereiding op het meerjaren
onderwijs huisvestingsplan van de
gemeente Utrecht waarbij bijna de helft
van de scholen nieuwbouw of renovatie
krijgt de komende jaren. Dit levert tevens
aan waarderingsvraagstuk op; sommige
gebouw gebonden investeringen zullen
versneld afgeschreven moeten worden.

•

De huisvestingsplannen van de gemeente
Amersfoort inzake het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs.

•

Een mogelijke halvering van het onderwijs achterstanden budget; de korting kan
oplopen tot € 2,5 mln. voor de stichting.
Dit zal een grote formatieve ingreep
betekenen met alle gevolgen van dien
voor de kwaliteit van het onderwijs.
Het terugdringen van ziekteverzuim en
het terugdringen van uitkeringslasten.
De Wet Werk en Zekerheid, in gegaan op
1 juli 2015 (verlengd tot 1 juli 2016).
Uit hoofde van deze wet is de werkgever
gehouden transitievergoedingen en
eventueel aanvullende vergoedingen uit
te betalen aan medewerkers waarvan het
dienstverband beëindigd wordt. Meer
impact heeft het zogenaamde keten

•
•
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beding waarbij tijdelijke medewerkers bij
vervanging recht krijgen op een contract
voor onbepaalde tijd. Naar aanleiding
hiervan en in verband met de krapte
op de arbeidsmarkt is in 2016 besloten
een interne flexpool in te richten op
stichtingsniveau. Met deze beheersmaatregel moet voorkomen worden dat
klassen naar huis worden gestuurd of
directeuren voor de klas moeten staan.
De consequenties van de invoering
passend onderwijs; per 1 augustus 2016 is
de overgangsfase geëindigd en zal blijken
of en in hoeverre de scholen minder of
meer budget beschikbaar hebben voor
zorg in het onderwijs en wat dat betekent
voor de werkbelasting van docenten.

Risicohouding
De organisatie bevindt zich qua risico
beheersing in de fase dat risico’s bekend
zijn, gecalculeerd zijn en de risicostrategie
‘het accepteren van het risico’ van toepassing is. Voor enkele risico’s geldt een
verhoogde alertheid; er wordt proactief
gehandeld en de strategie ‘het beperken
van het risico’ is van toepassing.
Bij Stichting PCOU gaat het om de stijging
van uitkeringslasten, het inspectieoordeel
ten aanzien van onderwijskwaliteit,
ziekteverzuim en de eigen investeringen
met betrekking tot door de gemeente
uitgevoerde renovatie/nieuwbouw.
Het is de ambitie om in 2017 het in 2015
ingezette risicobeleid verder door te
ontwikkelen. Het gaat met name om de
bepaling van de benodigde buffers van de

15

scholen in relatie tot de risico’s. Verder zal
een start gemaakt worden met trend
analyses en scenario’s met behulp van een
scenario applicatie.

De rapportage aan het
toezichthoudend orgaan
De Raad van Toezicht toetst beleidsvraagstukken en de financiële situatie aan de
kaders. Leidraad daarbij is de governance
code voortgezet onderwijs die voor de
Stichting PCOU is geïmplementeerd.
Ten aanzien van interne risicobeheersing
worden de rapportages besproken in de
Auditcommissie. 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 2016 is hierover twee keer gerapporteerd door het College van Bestuur.
De interimrapportage is door de Audit
commissie met de accountant besproken.
Het jaarverslag is door de accountant
besproken met de Raad van Toezicht.
Ook de uitkomsten van de verbijzonderde
interne controles werden besproken met
de Raad van Toezicht.

Treasurybeleid
Het treasurybeleid 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 over het gevoerde treasurybeleid aan het
College van Bestuur.
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De private middelen zijn ondergebracht bij
een vermogensbeheerder conform een
specifiek risicoarm profiel. Er is in deze
vermogensbeheermandaten in een specifiek ‘Comfort Inkomsten mandaat’ belegd.
Eind februari 2016 is de specifieke beperking
dat maximaal 20% van het belegde vermogen in aandelen kon worden belegd
opgeheven. Hiermee is het maximum
aandelenpercentage verhoogd naar 30%.
Een belangrijke reden van deze aanpassing
was de verwachting dat de rente wel eens
lang laag kon blijven, waardoor het rendement van obligaties en liquiditeiten onder
druk zouden komen én de verwachting dat
aandelen hiervan konden profiteren.
Deze beslissing heeft positief bijgedragen
aan de performance van de portefeuille.
De samenstelling van de obligatieportefeuille is in 2016 gewijzigd. Het aandeel
Italiaanse en Spaanse staatsobligaties is
verminderd ten gunste van de sterke
Europese kernlanden.
In verband met de sterke liquide positie van
de stichting PCOU is in 2016 gezocht naar
een hoger rendement. Dit heeft geresulteerd
in een besluit om een obligatieportefeuille
aan te schaffen ter hoogte van maximaal
€ 1,5 mln.
In 2016 zijn drie liquiditeitsprognoses
opgesteld. De liquiditeitspositie van de
Stichting PCOU ligt ruim boven de signaleringsgrens van de financiële inspectie.

Financieel beleid
In 2016 is het beleid dat in 2013 is ingezet,
voortgezet. Dit beleid is er op gericht om elk
van de basisscholen financieel gezond te

houden of te maken. De nadruk ligt op
het beheersen van de formatieve inzet,
gekoppeld aan het terugdringen van
ziekteverzuim. Er is een financieel vangnet
gecreëerd voor scholen met een incidenteel
hoog ziekteverzuim. Scholen met een
negatief eigen vermogen dienen in te lopen.
Onderdeel van het beleid is om de omvang
van de overhead kritisch te volgen.
In 2016 zijn de uitkomsten van een benchmark op de overhead beschikbaar gekomen.
In 2016 is verder beleid ontwikkeld ten
aanzien van de interne doorbelasting
systematiek, hetgeen in de financiële
kaderstelling van 2017 is opgenomen.

Toekomst
In 2017 zal een nieuw financieel meerjaren
beleidsplan opgesteld worden. Dit beleidsplan moet onder meer antwoord geven op
de beheersing van de risico’s van de stichting in financiële zin. Deze risico’s zijn in
beeld maar kunnen niet altijd beïnvloed
worden (bv. Een krappe arbeidsmarkt).
Het is zaak om een solide vermogenspositie
te houden. Vermogensgroei en groei van
liquiditeiten blijft nodig om toekomstige
eigen investeringen (meubilair, ICT)
als gevolg van nieuwe huisvesting te
kunnen financieren. Hier ligt een grote
uitdaging gezien het feit dat de helft van de
scholen de komende jaren nieuwbouw of
renovatie krijgen.
De staatssecretaris van onderwijs heeft
aangegeven dat een mogelijk andere
allocatie van de onderwijsachterstands
middelen niet eerder zal plaatsvinden dan
1 januari 2019. In het voorjaar 2017 zal de

organisatie scenario’s gereed hebben
mochten er minder onderwijsachterstandsmiddelen naar de grote vier steden vloeien.
De Wet Werk en Zekerheid en met name
het ketenbeding en transitievergoedingen
leiden tot een ingrijpende verandering
in de bedrijfsvoering. Dit effect en het
effect van een krappe arbeidsmarkt heeft
geresulteerd in de oprichting van een
interne flexpool. In 2017 zal blijken of de
vaste loonkosten van de flexpool bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
Ten aanzien van treasury (private middelen) blijft de vermogensbeheerder positief
over aandelen. In verband met het optima
liseren van het rendement op liquide
middelen wordt in 2017 een obligatie
portefeuille aangeschaft met publieke
middelen, binnen de grenzen van de
regeling beleggen, belenen en derivaten.
Het belang van risicomanagement gezien
deze veranderingen in de externe omgeving
is evident. Daarom zal in 2017 een
Monte Carlo risicosimulatie worden
uitgevoerd om te bepalen hoeveel buffer
nodig is om de risico’s waarvoor geen/
onvoldoende beheersmaatregelen zijn
getroffen op te vangen.

Meerjarenbegroting 2017-2020
Op basis van financiële kaders en uitgangspunten is in november 2015 een meerjarenbegroting 2016-2020 samengesteld. In de
meerjarenbegroting zijn de effecten door
gerekend van de externe ontwikkelingen
zoals die nu bekend zijn. In de meerjaren
begroting zijn met name effecten doorgerekend van kabinetsmaatregelen (effecten van
het lenteakkoord, de onderbesteding van
het gemeentefonds, departementale
taakstellingen, ‘meer en betere handen
voor de klas’, buitenonderhoud) en de groei
van het aantal leerlingen. De meerjaren
begroting 2016-2020 is niet ingevuld met
intern beleid.
Stichting PCOU zal de komende jaren in
leerlingenaantal groeien tot naar verwachting 8.550 leerlingen (tabel 1.3).
Onder de stijgers zijn Jenaplanschool
De Brug, De Odyssee, Blauwe Aventurijn,
De Regenboog en De Oase. De leerlingenaantallen van De Krullevaar, De Boomgaard
en de Lukasschool nemen af.

TABEL 1.3
Ontwikkeling leerlingenaantallen 2016-2020
aantal leerlingen 1 okt

2016

2017

2018

2019

2020

8.081

8.234

8.533

8.569

8.669
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Be a Nelson:
Jenaplanschool De Brug
werkt samen met Emmaus
door het team van Jenaplanschool De Brug
Elk jaar kiezen wij als team een goed doel uit. Naar aanleiding van het project Be a Nelson hebben we bekeken welke
organisatie uit onze wijk we konden steunen en hoe onze
kinderen hun talenten hierbij konden inzetten.
Het werd Stichting Emmaus, op nog geen 500 meter van
onze school. Emmaus beheert een kringloopwinkel en
organiseert onder andere een zinvolle dagbesteding voor
daklozen en projecten rond het inzamelen van goederen
voor derdewereldlanden. Daarnaast is Emmaus bezig met
het opzetten van een moestuin. Genoeg mogelijkheden om
ons Be a Nelsonproject vorm te geven! Het eerste contact
werd gelegd en meteen spatte het enthousiasme er vanaf.
De stamgroepen begonnen met een startles over Nelson
Mandela, gevolgd door de vraag: ‘Wat kun je zelf doen om,
net als Mandela, de wereld een beetje leefbaarder en mooier
te maken?’ Iedere groep vaardigde een leerling af voor de
Be a Nelsoncommissie, die in de kerstperiode wensbomen
ophing in de school. Daar kwamen veel lieve en ontroerende wensen in te hangen. Eva’s wens voor meer glutenvrije traktatie-ideeën heeft de commissie vervuld.
Ook vertegenwoordigden twee kinderen uit de commissie
onze school binnen de Vreedzame Wijk.

Luuk, medewerker bij Emmaus, werkte ondertussen aan
het voedseltuinproject. Hiermee wil Emmaus gezonde
voeding produceren voor mensen in de wijk die dat goed
kunnen gebruiken. Ook wil de stichting een rol spelen in de
gemeenschap en het belang van gezonde voeding uitdragen. Dit past perfect binnen het Be a Nelsonproject en daar
wilden we dan ook graag ons steentje aan bijdragen.
We liepen een mooi bedrag bij elkaar met de sponsorloop
en de kerstcollecte, maar staken ook letterlijk de handen
uit de mouwen bij het verbouwen van voedsel. Zo plantten
de kinderen zaadjes die ze lieten ontkiemen in overgebleven mokken van Emmaus. Binnenkort kunnen ze verpot
worden en kan de tuimeltuin (rechtopstaande bedbodem
met haakjes en potjes) gevuld worden. Zodra de plantjes
groot genoeg zijn, worden ze gepoot in de moestuin aan de
Kanaalweg. Van de oogst wordt voedsel gemaakt, dat door
kinderen, ouders, medewerkers van Emmaus en buurt
genoten opgegeten wordt tijdens het oogstfeest.
Als team vinden we het mooi om te zien hoe dit onderwerp
de kinderen raakt en welke mooie plannen ze maken om
hun leefomgeving beter te maken. Het werkt als een
olievlek – en zo had Nelson Mandela het vast bedoeld.
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Op basis van de ontwikkeling van de
leerlingenaantallen is de verwachting
dat de exploitatie zich als volgt ontwikkelt
(tabel 1.4).
De formatie ontwikkelt zich naar verwachting als volgt (tabel 1.5).

TABEL 1.4
Geconsolideerde exploitatiebegroting 2016-2020
REALISATIE
2016

BEGROOT
2017

BEGROOT
2018

BEGROOT
2019

BEGROOT
2020

53.808.615

54.277.305

55.221.008

56.426.609

57.076.070

3.496.300

3.712.468

3.695.809

3.603.061

3.535.827

Rijksbijdragen

In verband met de stijging van het leerlingaantal gaat de begrote formatie 2016 gaat uit
van een stijging van het aantal fte.

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies

De positieve resultaten leiden tot een
vermogensgroei. Dat is ook beoogd.
Dit wordt zichtbaar in de meerjarenbalans
2016-2020 (tabel 1.6).

Overige baten

1.597.523

1.175.742

826.763

822.668

821.968

58.902.438

59.165.515

59.743.580

60.852.338

61.433.866

Personeelslasten

47.612.383

47.162.818

47.226.316

48.045.900

48.680.304

Afschrijvingen

1.650.986

1.730.417

1.834.141

1.921.840

1.930.614

Huisvestingslasten

3.908.153

3.672.868

3.720.795

3.767.721

3.769.721

Overige lasten

5.737.257

6.420.635

6.655.332

6.687.890

6.699.367

58.908.779

58.986.738

59.436.584

60.423.351

61.080.006

Totaal baten

Totaal kosten

Geconcludeerd kan worden dat de vermogenspositie van Stichting PCOU solide is.
Het eigen vermogen neemt toe van
€ 9.834.000 in 2016 naar € 11.203.000 in 2020.

Rentebaten

25.572

10.000

10.000

10.000

10.000

Waarderveranderingen

32.315

20.000

20.000

20.000

20.000

Rentelasten

6.075

5.000

5.000

5.000

5.000

Financiële baten en lasten

51.812

25.000

25.000

25.000

25.000

resultaat

45.471

203.776

331.996

453.987

378.860

TABEL 1.5
Personele formatie 2016-2020
FUNCTIECATEGORIE

2016

2017

2018

2019

Directie

36,24

39,53

39,10

39,04

39,04

486,52

483,28

488,77

498,32

500,60

OP

2020

OOP

196,94

197,43

194,12

194,52

194,81

Totaal

719,70

720,24

721,99

731,88

734,46
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TABEL 1.6
Geconsolideerde meerjarenbalans 2016-2020

GROOTBOEKREKENING
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vaste activa
Voorraden

2016
2017
GECONSOLIDEERDE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
BEGROTING

2018
GECONSOLIDEERDE
BEGROTING

2019
GECONSOLIDEERDE
BEGROTING

2020
GECONSOLIDEERDE
BEGROTING

0

0

0

0

0

9.738.421

9.986.112

11.452.479

10.693.183

11.515.428

1.139.177

1.065.000

1.080.000

1.095.000

1.110.000

10.877.598

11.051.112

12.532.479

11.788.183

12.625.428

0

0

0

0

0

6.277.464

6.407.538

6.619.457

6.909.245

7.151.078

0

0

0

0

7.826.381

7.988.550

8.252.758

8.614.049

8.915.552

Vlottende activa

14.103.845

14.396.088

14.872.215

15.523.294

16.066.630

totale activa

24.981.443

25.447.199

27.404.694

27.311.477

28.692.058
11.203.006

Vorderingen en effecten
Effecten
Liquide middelen

9.834.387

10.038.163

10.370.159

10.824.146

Bestemmingsreserve

Algemene reserve

0

0

0

0

0

Overige reserves

0

0

0

0

0

Eigen vermogen

9.834.387

10.038.163

10.370.159

10.824.146

11.203.006

Voorzieningen

8.570.495

6.224.914

6.875.844

7.549.386

8.151.180

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden

8.922.142

8.533.192

9.485.149

8.336.151

8.918.557

24.981.443

25.447.199

27.404.694

27.311.477

28.692.058

totale passiva

g
i
d
n
e
t
s
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b
t
s
m
o
k
e
o
t
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1.5
Huisvesting
Duurzaam en toekomstbestendig is het
motto voor de huisvesting van de
PCOU-scholen. De stichting stuurt op
schoolvoorzieningen waar onderwijs,
voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang in elkaars verlengde liggen
en waar passend onderwijs zich kan
ontplooien. De stichting anticipeert op de
toekomst en onderzoekt de mogelijkheden
voor de realisatie van integrale kindcentra
waar ook kinderopvang een plaats heeft.
Voor het speciaal onderwijs wordt ingezet
op een geïntegreerde huisvesting van
onderwijs en zorg.

Geldstromen
Stichting PCOU wil meerwaarde creëren
voor de scholen. Het doel is frisse en duurzame schoolgebouwen te realiseren voor
een effectief leerklimaat, waarbij zoveel
mogelijk onderwijsmiddelen ook daad
werkelijk voor onderwijs worden ingezet.
Voor nieuwbouw, verbouw, renovatie,
onderhoud en facilitair beheer worden de
middelen voor onderwijshuisvesting
gebruikt die de gemeenten beschikbaar
stellen. Subsidies en fondsen worden waar
mogelijk als aanvulling gebruikt.

duurzaam en toekomstbestendige scholenbouw. Met de pilot wordt onderzocht of het
mogelijk is om in een zo vroeg mogelijk
stadium van de huisvestingprojecten te
sturen op een goed binnenklimaat en
duurzame scholenbouw. Ook is er een
samenwerking met Lomboxnet voor de
realisatie van zonnedaken op de school
gebouwen. De stichting is hiervoor aangewezen als zonne-energieambassadeur in de
gemeente Utrecht.

Optimale huisvesting
Het is een uitdaging om de gewenste
onderwijshuisvesting gerealiseerd te

Huisvestingsprojecten
Met de gemeente Utrecht en Amersfoort
wordt samengewerkt aan de realisatie van
de volgende huisvestingsprojecten (tabel 1.7).

De Piramide
Het schoolgebouw van De Piramide wordt
gerenoveerd. Het vernieuwde schoolgebouw
wordt ingericht voor negen groepen met
een speellokaal. Het streven is om de
gymzaal voor de school en de wijk te
behouden, al komt de school hiervoor niet
in aanmerking.

TABEL 1.7
huisvestingsprojecten 2016-2019
SCHOLEN

PROJECTEN

2016/2017

2017/2018

2018/2019

De Piramide

Renovatie

Definitiefase Ontwerpfase
Voorbereiding tijdelijke
huisvesting
Aanbesteding

Verhuizing tijdelijke
huisvesting
Uitvoering

Ingebruikname

De Fakkel

Renovatie en
mogelijk uitbreiding

Definitiefase

Ontwerpfase Voorbereiding
tijdelijke huisvesting
Aanbesteding

Verhuizing tijdelijke
huisvesting
Uitvoering
Ingebruikname

Taalschool Het Mozaïek

Uitbreiding

Voorbereiding en inhuizing
tijdelijke huisvesting

Definitiefase permanente
huisvesting

Rafael

Samenvoeging 2 locaties
door nieuwbouw

Definitiefase Ontwerpfase
Voorbereiding tijdelijke
huisvesting
Aanbesteding

Verhuizing tijdelijke
huisvesting
Uitvoering

Koningin Emmaschool

Nieuwbouw

Definitiefase
Uitvoering
Voorbereiding tijdelijke
Verhuizing tijdelijke huisvesting
Ontwerpfase huisvesting
Aanbesteding

Uitvoering
Ingebruikname

Nieuwe basisschool
Leeuwesteyn

Nieuwbouw

Definitiefase Ontwerpfase
Voorbereiding tijdelijke
huisvesting
Aanbesteding

Uitvoering
Ingebruikname

Samenwerkingsverbanden
Momenteel is er een samenwerking met de
Economic Board Utrecht en de gemeenten
Amersfoort en Utrecht voor het pilotproject

krijgen. De regelgeving verschilt en verandert sterk. De middelen voor onderwijshuisvesting zijn beperkt en worden gekenmerkt
door een diversiteit aan verantwoordingsprocessen. Toch lukt het om samen met de
partners de leerlingen door goede huisvesting optimaal te faciliteren voor goed
onderwijs. De plannen voor onderwijshuisvesting liggen vast in de meerjarenhuisvestingsplannen van de gemeenten waaronder
de scholen vallen, in het meerjareninvesteringsplan (MIP) en -onderhoudsplan (MOP)
van de stichting en in de exploitatie
begrotingen van de scholen.

Inhuizing tijdelijke
huisvesting
Uitvoering

Uitvoering
Ingebruikname
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In 2016 zijn het Programma van Eisen en
de projectkaders voor het bouwproject
opgesteld. Ook zijn de bouwprojectmanager
en de architect geselecteerd. Momenteel
wordt een ontwerp voor de renovatie
uitgewerkt. Naar verwachting wordt de
uitvoering van het bouwproject dit jaar
aanbesteed en vindt de bouw plaats in
schooljaar 2018-2019. Vooruitlopend daarop
wordt De Piramide gedurende de bouw
periode tijdelijk gehuisvest in het voormalige schoolgebouw van De Boemerang aan
het Boerhaaveplein.

De Fakkel
Het schoolgebouw van De Fakkel wordt
waar mogelijk gerenoveerd en afhankelijk
van de groeiprognoses uitgebreid. In 2016 is
het Programma van Eisen voor het bouwproject opgesteld. Ook is de bouwproject
manager geselecteerd. Momenteel worden
de kaders opgesteld waarbinnen het project
moet worden gerealiseerd en wordt voor het
bouwproject een Plan van Aanpak opgesteld. Hierna volgen de ontwerpfase en de
aanbesteding. Gedurende de bouwwerkzaamheden wordt De Fakkel tijdelijk
gehuisvest in het nabijgelegen school
gebouw aan de Maria van de Reedestraat.

Taalschool Het Mozaïek
Ten gevolge van de vluchtelingentoestroom
is Taalschool Het Mozaïek in zeer korte tijd
gegroeid. In overleg met de gemeente
Utrecht is de toestroom van leerlingen
tijdelijk opgevangen in het voormalige
schoolgebouw van De Boemerang aan de
Mariëndaalstraat en vervolgens aanvullend
in het daarnaast gelegen schoolgebouw aan
de Thorbeckelaan. Volgend schooljaar wordt
de tijdelijke huisvesting ingezet als

opvanglocatie voor andere onderwijshuisvestingsprojecten. Daarom is er overleg
met de gemeente over een permanente
huisvestingslocatie waar alle vestigingen
van Taalschool Het Mozaïek samen kunnen
worden ondergebracht.

Rafael
De twee vestigingen van Rafael worden
samengevoegd in één nieuwbouwlocatie
aan de Lanslaan in Utrecht. Het nieuwe
schoolgebouw wordt ingericht voor
20 groepen met speel- en gymfaciliteiten.
Het wordt volledig ingericht op passend
onderwijs, waarbij onderwijs en zorg in
elkaars verlengde liggen en elkaar
versterken. Daarom wordt het gebouw in
samenwerking met Reinaerde en de
gemeente Utrecht verruimd om in de
nabijheid van het onderwijs ook zorg te
kunnen faciliteren.
In 2016 zijn het Programma van Eisen en de
projectkaders voor het bouwproject opgesteld. Ook zijn de bouwprojectmanager en
de architect geselecteerd. Momenteel wordt
een ontwerp voor de nieuwbouw uitgewerkt. Naar verwachting wordt de uitvoering van het bouwproject dit jaar aanbesteed en vindt de bouw plaats in schooljaar
2018-2019. Vooruitlopend hierop wordt
Rafael gedurende de bouwperiode tijdelijke
gehuisvest in het voormalige schoolgebouw
van de Da Costabasisschool Kanaleneiland
aan de Bontekoelaan.

Koningin Emmaschool
De Koningin Emmaschool heeft een roerige
periode achter de rug. De school is samen
met de Van Voorthuysenschool (Meerkring)
en De Lasenberg (’s Heerenloo) gehuisvest

in scholencomplex De Vosheuvel.
De technische staat van het gebouw maakte
vervangende huisvesting noodzakelijk.
De scholen zijn vooruitlopend op de
nieuwbouw tijdelijk gehuisvest in een
voormalig schoolgebouw aan de Clarenburg
in Leusden.
In 2016 is het Programma van Eisen voor de
nieuwbouw opgesteld. De wens is om het
nieuwe schoolgebouw, net als Rafael, in te
richten op passend onderwijs waarbij
onderwijs en zorg in elkaars verlengde
liggen en elkaar versterken. In samen
werking met Amerpoort en de gemeente
Amersfoort worden de mogelijkheden
hiervoor onderzocht. Voor het project zijn
een bouwprojectmanager en een architect
geselecteerd. Momenteel wordt een ontwerp
voor de nieuwbouw uitgewerkt.
Naar verwachting wordt de uitvoering van
het bouwproject dit jaar aanbesteed en
vindt de bouw plaats in schooljaar 2018-2019.

Nieuwe basisschool Leeuwesteyn
Als onderdeel van het Leidsche Rijn Kader
wordt door Stichting PCOU een nieuwe
school opgericht in de nieuw te realiseren
wijk Leeuwesteyn. De wens is een integraal
kindcentrum te realiseren waarin kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie,
onderwijs en buitenschoolse opvang
integraal samenwerken aan sluitende
dagarrangementen voor kinderen.
In 2016 is het Programma van Eisen voor het
bouwproject opgesteld. De bouwproject
manager is geselecteerd. Momenteel
worden de kaders opgesteld waarbinnen het
project moet worden gerealiseerd en wordt
voor het bouwproject een Plan van Aanpak
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opgesteld. Daarna volgen de ontwerpfase en
de aanbesteding. Er is overleg met de
gemeente om de school met ingang van
schooljaar 2018-2019 op te starten in tijdelijke
huisvesting.

Facilitair beheer
Stichting PCOU ondersteunt de scholen op
het gebied van facilitair beheer. Hiervoor
regelt de afdeling Facilitaire dienstverlening onder meer het inkoopbeleid en draagt
zorg voor de toetsing van schoolveiligheid.
De wet- en regelgeving op dit gebied is
hierbij bindend.
In 2016 zijn de schoonmaak voor de schoolgebouwen en het onderhoud en de keuringen van de gebouwgebonden installaties
aanbesteed en ingekocht. De inkoopcontracten worden momenteel geïmplementeerd.
In 2017 wordt de inkoop van de jaarlijkse
keuringen van speeltoestellen en kopieer
apparatuur voorbereid. Naast de facilitaire
inkopen coördineert de stichting ook de
inkopen op het gebied van Personele en
Financiële zaken.
Met betrekking tot schoolveiligheid wordt
gestreefd naar het wettelijk vereiste niveau.
De stichting faciliteert de scholen in
het maken van de vereiste schoolveiligheidsplannen, risico- inventarisaties
en -evaluaties (RI&E), BHV-trainingen en
ontruimingsoefeningen. Bij de jaarlijkse
ontruimingsoefeningen worden de
fysieke en sociale schoolveiligheid getoetst
aan de hand van de geldende wet- en
regelgeving. Het streven is dat alle scholen
hieraan voldoen.
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Zorg en onderwijs:
een winnend team
In gesprek met Pien van Gendt, directeur Rafael
Er is de nodige kritiek op Passend onderwijs. Het kost veel
tijd om de wet- en regelgeving na te volgen en iedere
gemeente heeft eigen ideeën over geldstromen. Toch ziet
Pien van Gendt vooral ook de voordelen.
EEN BREDER ZORGAANBOD
“Dankzij Passend onderwijs en de transitie in de jeugdzorg
konden we de samenwerking zoeken met zorgpartner
Reinaerde. Omdat er nu extra begeleiding door een zorg
medewerker mogelijk is, kunnen we kinderen met een
grotere begeleidingsbehoefte opnemen.”
“We hebben groepen van veertien kinderen met twee
begeleiders en ook een groep van vier kinderen met drie
begeleiders. Onze kinderen hebben allemaal een verstande
lijke beperking, maar de verschillen zijn groot. Het ene kind
leert bijvoorbeeld best goed lezen en rekenen, terwijl het
andere nooit verder zal komen dan drie woorden. En er zijn
kinderen die helemaal niet praten. Daarom is ons aanbod
specifiek op het kind gericht.”
(WEER) NAAR SCHOOL
“Door de combinatie met Reinaerde hebben we kinderen die
ingeschreven staan bij de zorg, maar in het onderwijs
meedoen waar dat kan. Het idee is dat ze zo snel mogelijk

doorstromen naar onze klassen. Voorheen durfde je dat niet
altijd aan, omdat de overgang te groot was. Nu zijn de
kinderen gewend aan het pand en de omgeving. Ze horen al
bij de school, doordat ze meedoen waar dat kan. Dat is winst.”
“We hebben ook kinderen die zes zijn en op zes verschillende
scholen hebben gezeten, omdat het nergens werkte.
Wij proberen ze met heel veel begeleiding zo ver te krijgen
dat ze toch weer naar school kunnen. Soms is het passen en
meten, maar als het lukt is het prachtig.”
KANSEN VOOR KINDEREN
“Natuurlijk brengt Passend onderwijs nadelen met zich mee.
Ik zit in heel veel overleggen en netwerken. Wij hebben te
maken met vier samenwerkingsverbanden en wel veertig
gemeenten. Soms is het belachelijk als je bedenkt hoe ik moet
leuren om geld, maar voorheen was het er niet en gingen
kinderen gewoon niet meer naar school. Ze zaten thuis of in
een instelling. Dus hoe lastig ook: voor het type kinderen van
Rafael levert het veel meer zorg op met een betere kwaliteit.”
“Door onderwijs en zorg te combineren, bied je kansen voor
kinderen. Als PCOU mogen we er best trots op zijn dat we dit
kunnen aanbieden.”
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1.6
Identiteit
Naast de programmaonderdelen die de
werkgroep Identiteit jaarlijks organiseert
(zoals cursussen en films voor leraren en
leerlingmentoren) was er dit jaar een
enorme nieuwe inspiratiebron. Op de
identiteitconferentie van 9 maart 2016
startte in de aula van Kranenburg Praktijkonderwijs het project Be a Nelson. Er waren
meer dan honderd leraren, directeuren en
rectoren van PCOU- en Willibrord-scholen.
Het doel was iedereen te informeren en
enthousiast te maken voor het project
Be a Nelson in samenwerking met
MasterPeace. Dit project biedt scholen de
kans om hun diverse identiteit op allerlei
actieve en zichtbare manieren te tonen.
Talenten van kinderen en verbinding zijn
daarbij de kernwoorden.
Ilco van der Linde was gastspreker. Ilco gaf
inspirerende voorbeelden uit zijn eigen
leven: hoe hij zonder plan en zonder geld
een nieuwe impuls gaf aan het bevrijdingsfestival in Nederland, hoe het hem lukte om
aandacht te vragen voor slachtoffers van
aids met het spectaculaire dance4life en hoe
hij op het idee kwam om MasterPeace op te
richten en actief te krijgen in diverse landen
in de wereld. Hoe? Door gewoon te beginnen. Door in kansen te denken en niet in
problemen. Door enthousiasme en passie te
verbinden met idealisme en focus.
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Die boodschap sloeg aan. Uit de conferentie
ontstond een contactpersonengroep
van bijna 50 mensen, die op wisselende
momenten samenkwam. Scholen ontdekken wat ze al lang goed doen op het gebied
van identiteit en burgerschap en leren dit
via de Nelsonkapstok te herkennen en er
trots op te zijn. Ook is dit jaar de website
Be a Nelson van de stichtingen gerealiseerd
(www.wijzijneennelsonschool.nl). Het doel
van dit project, de lessen en de good
practices zijn op deze manier voor iedereen
bereikbaar en de inzet van de stichtingen
wordt landelijk gedeeld.
In 2017 wordt onderzocht wat dit project
voor de leerlingen en voor de levens
beschouwelijke stichtingen kan betekenen
bij het vormgeven en zichtbaar maken van
hun waarden en werkwijze.

Inspirerende Be a Nelson-acties
van de scholen:

•

•

•

•

Taalschool Het Mozaïek zet talenten van
kinderen in voor ontmoeting. In creatieve
workshops ontdekken kinderen uit
verschillende culturen hun talenten.
Die laten ze zien aan de school en ouders
in de wijk.
Rafael voor zmlk helpt een kindertehuis
in India. Een project om kinderen en
volwassenen met een verstandelijke en
lichamelijke beperking onderwijs en een
veilig thuis te bieden.
De 2e Marnixschool stimuleert ‘zorg voor
elkaar’. Leerlingen van groep 3 en 4 gaan
op bezoek bij ouderen in een verzorgingshuis. De hele school zet zich in voor actie
Schoenmaatjes.
De Da Costabasisschool ontmoet online
kinderen in India. Internet maakt de
wereld oneindig groot en haalt die ook
dichtbij. Ideaal voor uitwisseling van
verhalen en ervaringen. Zo verbinden de
leerlingen zich met kinderen in India.

•

Jenaplanschool De Brug werkt vanuit
talenten. De school gaf de Nelson-lessen
van wijzijneennelsonschool.nl en doet
mee met een project van Emmaus waarbij
kinderen gezond eten verbouwen in
moestuinen voor mensen voor wie
gezond eten financieel niet bereikbaar is.
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1.7
Klachtenregeling en regeling voor
bezwaar en beroep
De klachtenregeling van Stichting PCOU is
vooral bedoeld voor medewerkers, ouders
en meerderjarige leerlingen. Bij een verschil
van mening, conflict of een onplezierige
gebeurtenis komen de betrokkenen er over
het algemeen met elkaar uit. Soms lukt dat
niet en leidt een gebeurtenis tot een officiële
klacht. Op die situatie is de klachtenregeling
van toepassing. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij
de schoolleider, het College van Bestuur of

de Landelijke Klachtencommissie. Naast de
klachtenregeling heeft de stichting een
regeling die de mogelijkheid biedt om
bezwaar aan te tekenen tegen een besluit
van de schoolleider (bijvoorbeeld in geval
van schorsing of de overgang van een
leerling naar een volgende klas). Verder is er
een regeling voor het instellen van een
beroep tegen een besluit dat verband houdt
met de eindexamens.

Externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersoon is een
objectieve deskundige van buiten de
organisatie, die medewerkers, ouders en
leerlingen kan begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kan de externe
vertrouwenspersoon betrokkenen in
allerlei situaties adviseren. De stichting
kent twee externe vertrouwenspersonen.
Zij hebben in 2016 in zes gevallen een
adviserende en/of begeleidende rol vervuld.

TABEL 1.8
Overzicht van klachten, bezwaren en beroepen, tenzij anders vermeld ingediend bij
het College van BestuurExterne vertrouwenspersonen
INDIENER

BESCHRIJVING

AFHANDELING

ouder

klacht tegen de leerkracht vanwege diens handelen,
in het bijzonder het advies vo

klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie
en ongegrond verklaard

ouder

klacht i.v.m. verwijzing naar
speciaal onderwijs

klacht ingetrokken

ouders

klacht i.v.m. besluit om de leerling uit de groep te plaatsen

klacht gegrond verklaard
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1.8
Namen en adresgegevens
(stand per 1 mei 2017)

Stichting PCOU

College van Bestuur

SCHOLEN

Postbus 3419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel. 030-2723123 – Fax 030-72723469
info@pcou.nl
www.pcouwillibrord.nl

Ir. L.W.F. (Bas) Nix (voorzitter a.i.)
Mw. Drs. M.T.C. (Marja) Blom
Drs. J.H. (Henkjan) Bootsma

STIP VSO

De Baanbreker

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

www.bsdebaanbreker.com
directeur mw. M. (Marieke) Boer-Jansink

Koningin Emmaschool

Lukasschool

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

www.lukasschool.nl
directeur mw. A. (Annelies) Maas
directeur mw. J. (Jolanda) Snoek

Stichting Steunfonds van de
Stichting Protestants
Christelijk Onderwijs te
Utrecht
Postbus 3419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel. 030-2723123 – Fax 030-72723469

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

Bestuursbureau
Postbus 3419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
tel. 030-2723123 – Fax 030-72723469
info@bcou.nl
www.pcouwillibrord.nl
directeur Drs. J.F. (Frans) Durian

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

Da Costabasisschool
Kanaleneiland

SBO Belle van Zuylen

www.lukasschool.nl
directeur mw. J. (Jolanda)
Verbon-Bossenbroek

www.bellevanzuylensbo.nl
directeur mw. A.E. (Annelies) van Dijk

Blauwe Aventurijn
www.blauwe-aventurijn.nl
directeur mw. M. (Myriam) Rijks

Da Costabasisschool
Hoograven
www.dacosta-hoograven.nl
directeur mw. J. (Janine) Ziemerink

De Odyssee
www.deodyssee.net
directeur mw. F.M. (Frédérique) van Bruggen

Taalschool Het Mozaïek
www.lukasschool.nl
directeur mw. K. (Karlijn) de Jonge
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Parkschool

De Fakkel

De Schakel

De Boemerang

www.parkschool-utrecht.nl
directeur mw. A. (Annet) Baart

www.bsdefakkel.nl
directeur mw. I.J. (Iris) Hekkert

www.cbs-de-schakel.nl
directeur mw. M.M. (Margot) Reukers

www.boemerangutrecht.nl
directeur mw. A. (Antonet) Provoost

Jenaplanschool De Brug

De Piramide

Op Dreef

De Oase

www.jenaplandebrug.nl
directeur mw. M.F. (Marijke)
Gastelaars-Jansen

Locatie Van Maasdijkstraat
www.piramide-utrecht.nl
directeur J.L. (John) van Batenburg

www.opdreefovervecht.nl
directeur mw. R. (Rina) Vonk

www.basisschooldeoase.nl
directeur W. (Wim) Menke

Koningin Beatrixschool
www.beatrixdemeern.nl
directeur mw. R.L.J. (Rachel) Taggenbrock

Locatie Bisschopsplein
www.cbspiramidebis-utrecht.nl
directeur mw. L. (Lotte) Brente

www.onzeregenboog.nl
directeur W. (Wijbrand) Keuning

De Krullevaar

W.G. van de Hulstschool

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

www.hulstschool.nl
directeur mw. M. (Margriet)
Gerrits-Oppenhuizen

www.deboomgaard.nl
directeur N. (Nicole) Verdier

2e Marnixschool
www.marnixbs.nl
directeur mw. J.D. (Josette) Groenewegen

Van Asch van Wijckschool
www.aschvanwijckschool.nl
directeur mw. A. (Annemieke) Veeneman

Torenpleinschool
www.torenpleinschool.nl
directeur mw. J. H. (Jennie)
Klop-van der Straaten

De Regenboog

De Boomgaard

Jenaplanschool Zonnewereld
www.zonnewereld.nl
directeur mw. M.T. (Marieke)
de Jong-van Doodewaard

De Ridderhof
www.deridderhof.net
directeur J. (Jarrick) Schaap
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het
beleid en het handelen van het bestuur en
fungeert als adviseur en klankbord van het
bestuur. Daarnaast vervult de Raad de
werkgeversrol van de bestuursleden.
Binnen de Raad van Toezicht bestaan de
Auditcommissie en de Remuneratie
commissie. De Auditcommissie adviseert
de Raad van Toezicht en het bestuur op het
gebied van financiën, bedrijfsvoering en
risicobeheersing en bereidt binnen haar
taakgebied de besluitvorming van de
Raad van Toezicht voor. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht
over het te voeren personeelsbeleid voor de
bestuursleden en bereidt de besluitvorming
daarover voor.
De Stichting past de principes van de code
Goed onderwijsbestuur van de po-raad toe.

Samenstelling
In 2016 was de Raad van Toezicht als volgt
samengesteld.

•
•
•
•
•
•
•

J.J.M. (Hans) Helgers (voorzitter/
lid Remuneratiecommissie)
Drs. M. (Marc) Dijkstra RC (vice-voor
zitter/lid Auditcommissie) – terug
getreden op 1 augustus 2016
Dr. A. (Arno) Geurtsen RC (lid Audit
commissie/met ingang van 28 oktober
voorzitter Auditcommissie)
Drs. B.W.M. (Bas) Heijs (voorzitter Auditcommissie) – teruggetreden op 1 juli 2016
Mw. Mr. E. (Elena) Kalthoff-Seferiadis
(lid Auditcommissie)
Mw. Mr. F. (Fatma) Koser Kaya
Mw. Dr. J.J. Sylvester (lid Remuneratie
commissie/met ingang van 28 oktober
2016 vicevoorzitter)

De heer Heijs is in 2016 om persoonlijke
redenen teruggetreden als lid van de
Raad van Toezicht. De heer Dijkstra is
in 2016 teruggetreden, omdat het einde van
zijn benoemingstermijn was bereikt.
Hij heeft afgezien van zijn laatste periode
van herbenoeming.

De Raad van Toezicht heeft de leden
Kalthoff en Geurtsen gevraagd om hun
statutair aflopende lidmaatschap met
minimaal 1 jaar te verlengen. Dit gelet op de
turbulente bestuurlijke context waarin de
Raad van Toezicht moest functioneren.
Continuïteit werd in deze context onmisbaar geacht. Deze verlengde zittingsduur
wijkt af van de afspraken in de governance
code en statutaire bepalingen en is van
tijdelijke aard.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht is negen keer in
vergadering bijeengeweest en heeft vijf keer
vergaderd met het College van Bestuur.
De Auditcommissie van de Raad van
Toezicht heeft zes keer vergaderd met het
College van Bestuur.
Met het bestuur zijn onder meer de
volgende onderwerpen (de meeste terug
kerend) besproken:

•
De Raad van Toezicht heeft op 28 oktober
2016 besloten tot herbenoeming van
mevrouw Kalthoff tot en met 30 november
2018 en tot herbenoeming van de heer
Geurtsen tot en met 31 juli 2018.

•
•

De Raad van Toezicht is medio november
2016 gestart met de benoemingsprocedure
voor twee nieuwe leden. De beoogde
ingangsdatum van hun benoeming is
1 augustus 2017. Tot die datum bestaat de
Raad van Toezicht uit vijf leden.

•
•
•

TABEL 2.1

•

Aanwezigheid leden Raad van Toezicht bij de reguliere vergaderingen
van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur
24-03-2016

19-05-2016

J.J.M. Helgers
M. Dijkstra

M. Dijkstra

30-06-2016

28-10-2016

19-12-2016

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

J.J.M. Helgers

A. Geurtsen

A. Geurtsen
Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

M. Dijkstra

A. Geurtsen

A. Geurtsen

A. Geurtsen

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

B.W.M. Heijs

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. E. Kalthoff-Seferiadis

Mw. F. Koser Kaya

Mw. F. Koser Kaya

Mw. F. Koser Kaya

Mw. J.J. Sylvester

Mw. J.J. Sylvester

Mw. J.J. Sylvester

Mw. J.J. Sylvester
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•
•
•

de stand van zaken van de huisvestingsdossiers, waaronder de samenwerking
met de gemeente en mogelijke risico’s,
de onderwijsresultaten, kwaliteitsonderzoeken en bestuursgesprekken met de
inspectie,
de kwaliteitszorg op bestuursniveau en
op het niveau van de individuele scholen,
en relevante ontwikkelingen zoals de
Utrechtse Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie,
de stand van zaken van passend
onderwijs,
verzuimgegevens 2015: 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 2015 van
Ernst & Young Accountants LLP en de
opvolging van de aanbevelingen uit de
management letter,
de nieuwe code Goed onderwijsbestuur po,
diverse ontwikkelingen binnen
de scholen,
de gevolgen van de Wet normering
topinkomens (WNT2) en de maatregelen
uit het pensioenakkoord.
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Bestuurlijke ontwikkelingen
De Raad van Toezicht moest begin november 2015 vaststellen dat er sprake was van
problemen in de samenwerking tussen de
leden van het College van Bestuur.
Na beraad op de ontstane situatie heeft de
Raad van Toezicht enkele maatregelen
genomen, waaronder het instellen van een
onderzoek naar de bestuurlijke aansturing
van de stichting. In het voorjaar van 2016
hebben beide leden van het College van
Bestuur met externe ondersteuning
gewerkt aan verbetering van de samen
werking en een plan van aanpak aan de
Raad van Toezicht gepresenteerd.
Mede gelet op de omvang van de organisatie
(39 scholen verspreid over vijf gemeenten),
het feit dat zowel sprake is van primair als
voortgezet onderwijs, actuele en toekomstige vraagstukken zoals de groei van
leerlingaantallen, en de toenemende eisen
van het ministerie van OCW aan besturen
heeft de Raad van Toezicht op 30 juni 2016
besloten dat het College van Bestuur wordt
uitgebreid van twee naar drie personen.
Mevrouw Marja Blom heeft daarop laten
weten dat zij zich de komende periode
volledig wil concentreren op de portefeuille
Onderwijs en kwaliteit en deze werkzaamheden niet langer wil combineren met het
voorzitterschap. De Raad van Toezicht heeft
vervolgens de heer Bas Nix benoemd tot
voorzitter ad interim en gelijktijdig besloten
een procedure te starten voor de werving en
selectie van een voorzitter College van
Bestuur. Na een periode van afwezigheid
heeft de heer Henkjan Bootsma zijn werkzaamheden op 4 juli 2016 hervat.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht
In augustus en september 2016 heeft de
Raad van Toezicht zijn eigen functioneren
geëvalueerd. De evaluatie is begeleid door
twee externe adviseurs die interviews
hebben gehouden met de afzonderlijke
leden van de Raad van Toezicht, de leden
van het College van Bestuur en de secretaris
van de Raad van Toezicht. Dit zijn de
belangrijkste conclusies.

•

•
•
•

De governance structuur, de statuten en
bijbehorende reglementen zijn in orde.
Het is zaak om voorbereid te zijn op
toekomstige ontwikkelingen, vooral de
verantwoordelijkheden en mogelijke
aansprakelijkheid van bestuurders en
toezichthouders.
Het is zaak dat de organisatie op termijn
beschikt over een mission statement.
De Raad van Toezicht wil de functionele
contacten met het College van Bestuur
intensiveren.
De afspraken omtrent de vergaderingen
(aanwezigheid, voorbereiding, agenda
voering, planning van te bespreken
onderwerpen) zijn herzien.

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 2016 is vrijgevallen in verband met
fiscale maatregelen) toe te voegen aan het
salaris van de bestuurders. Daarnaast heeft
de Raad van Toezicht de benoemings
procedure voorzitter College van Bestuur en
de benoemingsprocedure leden Raad van
Toezicht vastgesteld.

De Raad van Toezicht heeft de volgende
door het bestuur te nemen besluiten
goedgekeurd:

•
•
•
•
•
•

vaststelling van het bestuurlijk en
financieel jaarverslag 2015,
vaststelling van de meerjarenbegroting
2017-2020,
vaststelling van de begroting 2017,
vaststelling van het treasury statuut van
de stichting,
verlenging van het contract met
Ernst&Young Accountants LLP tot en met
het boekjaar 2017,
renovatie/aanpassing en eigendoms
overdracht van de gebouwen aan de
Van Lieflandlaan 115-117 te Utrecht.

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening
2015 en het accountantsverslag besproken
met de accountants van Ernst & Young
accountants LLP.

Schoolbezoeken
De Raad van Toezicht heeft een bezoek
gebracht aan Taalschool Het Mozaïek en het
Niftarlake College.

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

Utrecht, 1 juni 2017

Hans Helgers, voorzitter
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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle mede
zeggenschapsraden (MR) van Stichting
PCOU bij het College van Bestuur. De GMR
wordt vertegenwoordigd door het dagelijks
bestuur. Dit is een afvaardiging van de
medezeggenschapsraden. De speerpunten
van de GMR zijn onderwijskwaliteit,
leerkrachtenbeleid, financiën en ouder
betrokkenheid.

Vergaderingen
In 2016 overlegde de GMR vier keer met het
College van Bestuur: op 1 maart, 14 juni, 20
september en 13 december. Zo’n drie weken
voor elke GMR-vergadering stelt de ambtelijk secretaris medezeggenschap een
conceptagenda op. Het presidiumoverleg
(ingevoerd in 2016) gaat hieraan vooraf.
In dit overleg bespreken de voorzitters
van het College van Bestuur en de GMR de
agenda voor.
De vergaderingen met het College van
Bestuur bestaan uit twee delen:
het agendaoverleg en het feitelijke overleg.
Voorafgaand aan het agendaoverleg worden
de stukken en de agenda van het overleg
met het CvB aan de MR’en gemaild. Tijdens
het agendaoverleg kunnen de aangesloten
MR’en input leveren voor het overleg met
het CvB. In 2016 maakten een aantal MR’en
gebruik van deze mogelijkheid. In een enkel
geval heeft de GMR een MR gevraagd
om ook tijdens het overleg met het CvB
aanwezig te zijn om een standpunt extra
kracht bij te zetten.

Werkwijze en samenstelling
nader bekeken
In het najaar van 2016 nam de GMR de
huidige werkwijze en samenstelling onder
de loep in overleg met bureau Verus.
Hieruit bleek dat de GMR in de huidige
vorm en samenstelling voldoende mogelijkheden heeft om haar taken uit te voeren.
De ondervertegenwoordiging van personeelsleden is wel zorgelijk. In 2017 komt
hier extra aandacht voor, mede omdat
er een wijziging aankomt van een
aantal regelementen op het gebied van
medezeggenschap.

Verschuiving in medezeggenschap
Ten opzichte van de voorgaande twee jaren
zijn bijna alleen jaarlijks terugkerende
beleidsstukken zoals de begroting, het
strategisch plan en het vakantierooster de
revue gepasseerd voor advies of instemming. De vergaderingen hadden echter
zonder uitzondering een volle agenda.
De GMR heeft met medewerkers van het
bureau gesproken over ontwikkelingen
rond de focuspunten die door het College
van Bestuur zijn benoemd en andere
actuele onderwerpen, zoals:
• personeelsbeleid,
• ouderbetrokkenheid, openzetten
ouderportaal Parnassys,
• ziekteverzuim,
• PCOU financieel onafhankelijk,
• passend onderwijs en de status daarvan
binnen de scholen.

Leden GMR
De GMR is het afgelopen schooljaar gestart
met vier ouderleden en twee personeels
leden. Voor de personeelsgeleding is
versterking welkom, voor de oudergeleding
is de GMR op volle sterkte. De regels met
betrekking tot zittingstermijnen en
verkiezingen worden weer actueel gemaakt.
Het komend jaar wordt het huishoudelijk
reglement vernieuwd en het verkiezingenreglement geactualiseerd. Daarnaast komt
er een rooster van aftreden en een profiel
voor GMR-leden.
In 2016 was de GMR als volgt samengesteld:

•
•
•
•
•
•

Heidi van den Berg – personeel
(Torenpleinschool),
Anneke van der Manden – personeel
(STIP VSO),
Anne-Christien van den Pol-Tammes –
ouder,
Corine van Steeg – ouder, opgevolgd
door Arjen Fortuin,
Heleen Jongkind – ouder,
René Makking – ouder, per 1 januari 2017
opgevolgd door Hanno Uitenboogaart.

Tijdens de laatste vergadering van 2016 heeft
René Makking het voorzitterschap van het
dagelijks bestuur van de GMR overgedragen
aan Hanno Uitenboogaart, tevens voorzitter
van de MR van De Boomgaard en vader van
een tweeling op die school.

Successen
Als gevolg van de aanhoudende focus op
het verbeteren van het ziekteverzuim is dit
het afgelopen jaar tot een aanvaardbaar
niveau gedaald. De GMR is zich ervan
bewust dat de oorzaken van het langdurig
ziekteverlof meer aandacht vragen.
De oorzaak van de uitval moet volgens de
GMR beter worden onderzocht en actief
worden bewerkt. Verder is de GMR van
mening dat een actieve houding van het
bestuur nodig is op de volgende punten:
ICT, leerwinst en ouderbetrokkenheid.
Het komende jaar richt de GMR zich met
name op het (pro)actief handelen van het
bestuur op de genoemde punten.

Wij willen leerling
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4.1
Samengevoegde balans
per 31 december na
resultaatbestemming

4.2
Samengevoegde staat
van baten en lasten

TABEL 4.1

TABEL 4.2

ACTIVA

2016

2015

Materiële vaste activa

9.738.421

10.322.727

Financiële vaste activa

1.139.177

976.461

REALISATIE
2016

BEGROTING
2016

REALISATIE
2015

53.808.615

53.682.457

51.852.745

3.496.300

2.302.072

4.263.132

1.597.523

1.042.250

2.131.454

58.902.438

57.026.779

58.247.331

Personeelslasten

47.612.383

45.433.596

46.278.365

Afschrijvingen

1.650.986

1.622.900

1.951.619

Huisvestingslasten

3.908.153

4.108.002

3.961.894

Overige lasten

5.737.257

5.329.927

5.641.125

58.908.779

56.494.425

57.833.004

saldo baten en lasten

-6.341

532.354

414.328

Financiële baten en lasten

51.811

34.500

86.723

resultaat

45.470

566.854

501.050

Vaste activa
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal vaste activa

10.877.598

11.299.188

Vorderingen

6.277.464

5.996.241

Liquide middelen

7.826.381

5.758.925

14.103.845

11.755.166

Totaal baten

Vlottende activa

Totaal vlottende activa

totaal activa

24.981.443

23.054.354

Eigen vermogen

9.834.387

9.788.917

Voorzieningen

Lasten

Totaal lasten

PASSIVA
6.224.914

5.712.296

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden

8.922.142

7.553.140

24.981.443

23.054.354

totaal passiva

Overige baten
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4.3
Samengevoegd
kasstroomoverzicht
TABEL 4.3

4.4
Toelichting op de
samengevoegde jaarrekening
2016

2015

-6.341

414.328

1.525.656

1.528.049

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Aanpassingen voor afschrijvingen
Aanpassingen voor waardeveranderingen

-19.828

0

Toename (afname) van voorzieningen

512.618

1.281.670

2.018.446

2.809.719

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat, totaal
Veranderingen in werkkapitaal:
Afname (toename) van kortlopende vorderingen

-285.594

1.495.878

Toename (afname) van kortlopende schulden

1.369.001

-1.146.896

Veranderingen in werkkapitaal, totaal

1.083.408

348.982

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

3.095.513

3.573.029

29.942

42.072

Ontvangen interest
Betaalde interest

-6.075

-7.652

Mutaties overige financiële vaste activa

32.315

56.955

totaal kasstroom uit operationele activiteiten

56.182

91.375

3.151.695

3.664.404

-1.066.680

-2.254.918

125.330

423.570

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Toename (afname) overige financiële vaste activa

-142.888

13.073

-1.084.238

-1.818.275

Toename (afname) van liquide middelen

2.067.457

1.846.129

Beginstand 1 januari

5.758.925

3.912.796

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Eindstand 31 december

7.826.381

5.758.925

mutaties

2.067.457

1.846.129

4.4.1
Grondslagen
samengevoegde jaarrekening
Activiteiten
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente
Utrecht, kamer van koophandel nummer
005714333
De kernactiviteit van de stichting is het
verzorgen van onderwijs waarbij leerlingen
zich optimaal kunnen ontplooien vanuit
een christelijke inspiratie.

Algemeen
Deze jaarrekening is vastgesteld 1 juni 2017
uitgaande van een verslaggevingsperiode
gelijk aan het kalenderjaar 2016.

Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de
organisatie zullen terugvloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de
grondslagen zoals opgenomen in boek 2,
titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
adviezen van de Raad van de Jaarverslag
geving zoals vastgelegd in de Richtlijn
Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660).

De baten en lasten worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben.

In de jaarrekening zijn grondslagen
gehanteerd voor:
• de waardering van activa en passiva;
• resultaatbepaling;
• samenvoeging.

Activa en passiva of baten en lasten worden
niet gesaldeerd voor zover deze in afzonderlijke posten dienen te worden vermeld.

Het exploitatiesaldo is op basis van de
bestemming van het exploitatiesaldo in het
eigen vermogen verwerkt.
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De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar en
zijn gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.

gevoerd. De samenvoeging vindt plaats op
basis van de integrale consolidatie methode.
Van samenvoeging of consolidatie zijn
vrijgesteld rechtspersonen waarvan het
balanstotaal minder is dan 5% van het
enkelvoudig balanstotaal.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen
voor gebouwen en terreinen zijn:

•
•
•
•

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist
dat het management oordelen vormt,
schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa, verplichtingen en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.
Indien de verwachting omtrent de gebruiksduur in de loop van de tijd wijzigingen
ondergaat, worden zij als een schattings
wijziging verantwoord. In 2016 heeft
voor een aantal panden een versnelde
afschrijving plaatsgevonden in verband met
aanstaande sloopwerkzaamheden.

Grondslagen voor de samenvoeging
De samengevoegde jaarrekening omvat de
financiële gegevens van de organisatie en
andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend dan
wel waarover de centrale leiding wordt

Dit gaat op voor twee beheersstichtingen
waarin de exploitatie van een gebouw is
ondergebracht:
• Stichting beheer en onderhoud
scholencomplex de Vosheuvel;
• Stichting beheer en onderhoud
scholencomplex de Bonte Berg.

•
•
•
•
•

In de samengevoegde jaarrekening zijn,
naast de financiële gegevens van de
Stichting PCOU, tevens de financiële
gegevens van de Stichting Steunfonds
PCOU opgenomen.
In de samengevoegde jaarrekening zijn
de onderlinge schulden, vorderingen en
transacties geëlimineerd.

Grondslagen voor de
waardering activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs (zijnde de verkrijgingsprijs en/of vervaardigingsprijs)
verminderd met – indien van
toepassing – ontvangen investerings
subsidies en de afschrijvingen, bepaald op
basis van de geschatte gebruiksduur.

•

Uitbreiding en renovatie: 20 jaar.
Kleine verbouwingen: 10 jaar.
Noodlokalen: 5 jaar.
De gebouwen worden lineair
afgeschreven, rekening houdend
met een restwaarde.
Netwerkbekabeling: 15 jaar.
Digiborden borddeel: 8 jaar.
Computers, beamer digibord en overige
automatiseringsmiddelen: 4 jaar.
Leermethoden/leermiddelen: 8 of 15 jaar
(afhankelijk van de levensduur).
Meubilair en overige inventaris en
apparatuur: 5 of 15 jaar (afhankelijk van
de levensduur).
Inventaris en apparatuur worden
lineair afgeschreven.

Het pand aan de Regentesselaan 68 is in
volledig eigendom van het Steunfonds.
Indien de verwachting omtrent de gebruiksduur in de loop van de tijd wijzigingen
ondergaat, worden zij als een schattings
wijziging verantwoord.
Een materieel vast actief wordt niet langer
in de balans opgenomen na vervreemding
of wanneer geen toekomstige prestatieeenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die
voortvloeit uit de desinvestering wordt in de
staat van baten en lasten verwerkt. Voor de
toekomstige lasten van onderhoud en
herstel aan de gebouwen is een voorziening
voor groot onderhoud gevormd.
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Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten zijn beleggingen op lange
termijn en worden bij de eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde. Per balansdatum worden de effecten , zijnde aandelen
en obligaties, gewaardeerd tegen de marktwaarde (genoteerde marktprijzen).
Transactiekosten en ongerealiseerde
koersresultaten worden direct in het
resultaat verwerkt.
Ontvangen dividend wordt ten gunste van
de staat van baten en lasten gebracht.
De aard van de beleggingen is in overeenstemming met het treasurystatuut en
voldoet ten aanzien van de publieke middelen aan de ter zake geldende voorschriften
van het Ministerie van OCW.

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

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien nood
zakelijk wordt op de vorderingen
een voorziening voor oninbaarheid in
mindering gebracht.
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Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en
kasequivalenten met een looptijd van
minder dan 12 maanden. De liquide
middelen staan geheel ter vrije beschikking
van de Stichting.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen wordt opgenomen de algemene reserve en bestemmingsreserves. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is
aangebracht dan is het aldus afgezonderde
deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemminsreserve. Voorts is binnen het
eigen vermogen een onderscheid gemaakt
naar publieke en private middelen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden in de balans opgenomen als zij aan de voorwaarden voldoen dat
deze verplichtingen per balansdatum in
rechte of feitelijk afdwingbaar zijn, voor de
afwikkeling van deze verplichting een
uitstroom van middelen waarschijnlijk is
en dat van de omvang van de verplichting
een betrouwbare inschatting gemaakt kan
worden. Tenzij anders aangegeven worden
de voorzieningen opgenomen tegen de
geschatte omvang van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om verplichtingen en verliezen af te wikkelen tegen de
nominale waarde.

Verlofsparen en sabbatical leave
Onder verlofsparen en sabbatical leave zijn
de voorzieningen ´duurzame inzetbaarheid´
en ´spaarverlof´ opgenomen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid
is gevormd op basis van te verwachte
toekomstige uitgaven die samenhangen met
individueel keuzen welke medewerkers
kunnen maken die passen binnen de
levensfase en die de persoonlijke situatie en
de duurzame inzetbaarheid vergroten
(conform cao PO).
De voorziening spaarverlof is gevormd voor
de personeelsleden van de Stichting PCOU
die gebruik maken van het recht om verlof
te sparen en die op een tijdstip na de
balansdatum op te nemen. De voorziening
wordt berekend door het aantal uren te
vermenigvuldigen met de GPL per functiecategorie.

Eigen risico WGA
De voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (WGA) voorziening
is gevormd voor de op balansdatum
bestaande verplichtingen tot doorbetaling
van de lonen en salarissen (inclusief
werkgeverslasten) van naar verwachting
voor langere tijd gedeeltelijk arbeids
ongeschikt personeel.

Jubileumvoorziening
De voorziening jubileumkosten is berekend
op basis van de omvang van de verwachte
toekomstige uitgaven waarbij rekening
gehouden wordt met een kans op voortijdig
vertrek en leeftijd van de medewerkers.

Werkloosheidsbijdragen
In de voorziening werkloosheidsbijdragen
zijn opgenomen de te verwachte toekomstige uitgaven voortvloeiende uit de werkloosheidswet (WW).

Voorziening groot onderhoud
Bij de voorziening groot onderhoud is op
basis van een meerjaren onderhoudsplan
de lasten van toekomstig preventief onderhoud berekend en worden dotaties en
onttrekkingen resp. ten gunste en ten laste
van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende
schulden
Langlopende schulden hebben een looptijd
van langer dan 12 maanden, kortlopende
schulden hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. Langlopende en kort
lopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en
daarna tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve-rentemethode.

Pensioenverplichtingen
Er is sprake van een pensioenregeling.
Hierbij is een pensioen toegezegd aan het
personeel op pensioengerechtigde leeftijd,
afhankelijk van de leeftijd, salaris en
dienstjaren. Deze toegezegde pensioen
regeling is verwerkt als er sprake zou zijn
van een toegezegde bijdrage regeling.
Voor de pensioenregeling worden op
verplichte basis premies betaald aan het
pensioenfonds. Behalve de pensioen
betaling zijn er geen verdere verplichtingen
uit hoofde van deze regeling. Er is geen
verplichting in geval van een tekort bij
het pensioenfonds tot het voldoen van

aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze
verschuldigd zijn.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een
‘leasing’ is, vindt plaats op grond van de
economische realiteit op het tijdstip van
het aangaan van het contract. Het contract
wordt aangemerkt als leaseovereenkomst
als de nakoming van de overeenkomst
afhankelijk is van het gebruik van een
specifiek actief of de overeenkomst het
recht van het gebruik van een specifiek
actief omvat.
Verplichtingen met betrekking tot opera
tionele leasing worden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening over de looptijd
van het contract. De verplichtingen vanaf
2016 voor zover materieel van aard zijn
opgenomen onder de niet in de balans
opgenomen rechten en plichten.

Grondslagen voor
de resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft,
volledig verwerkt als baten in de staat van
baten en lasten. Uitzondering hierop
zijn de subsidies welke betrekking hebben
op een specifiek doel. Subsidies met een
specifiek doel worden als baten verwerkt
in de winst-en-verliesrekening in het jaar
waarin de gesubsidieerde lasten zijn
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gemaakt, het waarschijnlijk is dat deze nog
worden ontvangen en de Stichting de
condities voor ontvangst kan aantonen.
Reeds ontvangen subsidiebedragen met en
specifiek doel waar in het boekjaar nog geen
lasten tegenover staan, worden als vooruit
ontvangen bedragen onder de kortlopende
schulden opgenomen.

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden
op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten
voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belasting
autoriteit.

Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is
een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling.
Deze pensioenregeling is ondergebracht
bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en

wordt overeenkomstig de in de RJ 660
aangereikte vereenvoudiging in de
jaarrekening verwerkt als toegezegde
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over
het boekjaar verschuldigde premies als
kosten worden verantwoord. De risico’s van
loonontwikkeling, prijsindexatie en
beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige
aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan
het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet
tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele
tekorten en de gevolgen hiervan voor de
pensioenpremies in de toekomstige jaren is
niet beschikbaar.
De beleidsdekkingsgraad van de pensioenuitvoerder waar de regeling is onder
gebracht (het ABP) bedraagt 93,2% per
31 december 2016. De werkelijke dekkingsgraad op 31 december 2016 was 96,6%.
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Grondslagen voor het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode. De geldmiddelen in
het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen. Ontvangen en betaalde
rente, evenals ontvangen dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Overzicht verbonden partijen
Daarnaast maakt het College van Bestuur
PCOU deel uit van het bestuur van het
samenwerkingsverband in de gemeente
Utrecht en in de gemeente Amersfoort
(tabel 4.4).
In 2016 hebben geen transacties tussen de
verbonden partijen plaatsgevonden zonder
een zakelijke grondslag (at ‘arms lenght’).

TABEL 4.4
STATUTAIRE NAAM

JURIDISCHE
VORM 2016

STATUTAIRE
ZETEL

SAMENVOEGING
JA/NEE

ACTIVITEIT

Willibrord Stichting voor rk, pc en
interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet
Onderwijs voor Utrecht en omstreken

Stichting

Utrecht

Nee

Overige
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TABEL 4.5
AANSCHAFPRIJS

AFSCHRIJVING

BOEKWAARDE

1-1-2016

CUMULATIEF

1-1-2016

INVESTERINGEN

DES- AFSCHRIJVINGEN
INVESTERINGEN

AANSCHAFPRIJS

AFSCHRIJVING

BOEKWAARDE

31-12-2016

CUMULATIEF

31-12-2016

31-12-2016

1-1-2016
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en
verbouwingen

4.639.228

1.672.642

2.966.586

95.077

2.800

274.901

4.727.159

1.943.196

2.783.962

Inventaris en
apparatuur

14.255.585

6.899.443

7.356.141

971.603

122.530

1.250.755

14.262.961

7.308.502

6.954.459

Materiële vaste activa

18.894.812

8.572.085

10.322.727

1.066.680

125.330

1.525.656

18.990.119

9.251.698

9.738.421

1.822.525

Uitsplitsing
ICT

4.257.372

2.417.093

1.840.279

632.148

54.175

595.727

4.373.534

2.551.009

leermiddelen

3.334.673

2.034.678

1.299.995

195.724

36.990

304.985

3.202.735

2.048.992

1.153.744

meubilair

6.327.488

2.371.498

3.955.990

137.604

28.100

319.825

6.348.989

2.603.319

3.745.670

overige
Inventaris en
apparatuur

336.052

76.174

259.878

6.127

3.266

30.219

337.702

105.182

232.520

14.255.585

6.899.443

7.356.141

971.603

122.530

1.250.755

14.262.961

7.308.502

6.954.459

TABEL 4.6
FINANCIËLE
VASTE ACTIVA
1-1-2016

INVESTERINGEN
EN VERSTREKTE
LENINGEN

DESINVESTERINGEN
EN AFLOSSINGEN

WAARDEVERANDERINGEN

FINANCIËLE
VASTE ACTIVA
31-12-2016

Financiële vaste activa
Overige effecten

976.461

148.641

63.902

77.977

1.139.177

Financiële vaste activa

976.461

148.641

63.902

77.977

1.139.177

Aandelen

240.863

103.324

63.902

51.134

331.419

Nederlandse staatsobligaties

574.446

0

0

29.620

604.066

Uitsplitsing

Overige

161.152

45.317

0

-2.777

203.692

Effecten

976.461

148.641

63.902

77.977

1.139.177
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4.4.2
Toelichting op de balans
Vaste activa
De investeringen zijn in 2016 binnen het
vastgestelde budget van € 1.299.600 gebleven.
De gebouwen van de Boemerang en Rafael
worden de komende jaren gesloopt ten
behoeve van nieuwbouw, hiervoor is er
respectievelijk € 36.000 en € 27.000 versneld
afgeschreven in 2016. De jaarlijkse inventarisatie op het nog in gebruik zijn van de
geregistreerde activa heeft geleid tot een
afwaardering van € 125.330 in 2016 (tabel 4.5).

Financiele vaste activa
Het totale belegde vermogen bestaat voor
22,9% uit aandelen, voor 41,7% uit obligaties
(hiervan 42,2% overheid, 53% bedrijven en
4,9% high yield), voor 14,1% alternatieve
beleggingen en voor 21,4% uit liquiditeiten.
Alle effecten hebben een marktnotering.
Voor de effectenportefeuille geldt dat alle
fondsen, aandelen én obligaties, op ieder
gewenst moment kunnen worden
verkocht en liquide kunnen worden
gemaakt (tabel 4.6).

Vorderingen
De geldstromen inzake samenwerkings
verbanden zijn steeds beter inzicht, echter
vanwege het betaalritme zoals gehanteerd
door de samenwerkingsverbanden, waarbij
verspreid over het schooljaar betaling
plaatsvindt van de oorspronkelijke beschik-

king, resteert er per balansdatum nog een te
ontvangen bedrag van € 517.510. Vanuit het
NRO is een subsidie toegekend van € 372.000,
door het betaalritme is er per balandsatum
nog een te ontvangen bedrag van € 297.600.
Dit resulteert in een hoger debiteurensaldo
per einde jaar.
Dit jaar zijn er meer (grote) bouwprojecten
die over het kalenderjaar heen lopen.
Hierdoor is er een sterke toename van de
vordering op de gemeente. De vooruit
betaalde kosten voor deze projecten zijn
nog zeer gering, dit zorgt met name dat de
vooruitbetaalde kosten lager zijn dan
voorgaand jaar (tabel 4.7).
Ten opzichte van 2015 is spraken van
een flinke toename van het saldo van
de liquide middelen. Er is zo’n € 600.000
meer afgeschreven dan er opnieuw
geïnvesteerd is en daarbij zijn de kort
lopende schulden en voorzieningen
respectievelijk met € 1.367.000 en € 512.000
toegenomen (tabel 4.8).
In 2015 heeft wat betreft de hoogte van de
WGA voorziening een afslag van 10%
plaatsgevonden onder de veronderstelling
dat de voorziening te hoog was ingecalculeerd. Door een nauwkeuriger vaststelling
van de hoogte in 2016 is deze afslag komen te
vervallen. De voorziening voor ontslag is
afgenomen met zo’n € 184.000 (tabel 4.9).

41

TABEL 4.7
31-12-2016

31-12-2015

Vorderingen
Debiteuren

1.412.853

823.407

OCW

2.760.797

2.918.782

969.278

555.713

Gemeenten en GR's
Personeel

17.258

4.805

Overige vorderingen

546.685

639.796

Overlopende activa

596.896

1.131.973

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen

-26.303

-78.235

6.277.464

5.996.241

596.379

1.127.085

Vorderingen
Uitsplitsing
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten

0

0

517

4.888

596.896

1.131.973

31-12-2016

31-12-2015

Te ontvangen interest
Overlopende activa

TABEL 4.8
Liquide middelen
Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Liquide middelen

4.903

6.195

7.821.479

5.752.730

7.826.381

5.758.925

TABEL 4.9
BOEKWAARDE
1-1-2016

RESULTAAT

BOEKWAARDE
31-12-2016
8.009.266

Eigen vermogen
Algemene reserve

7.994.053

15.213

Bestemmingsreserve (privaat)

1.794.864

30.257

1.825.122

Eigen vermogen

9.788.917

45.470

9.834.387

1.794.864

30.257

1.825.122

Uitsplitsing
Algemene reserve
Stichting Steunfonds PCOU
Bestemmingsreserve (privaat)
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Van ‘in gesprek’ naar
educatieve dialoog
door Aafke Bouwman en Karin van de Mortel,
CPS onderwijsontwikkeling en advies
Taal is de basis voor communicatie en leren. Professionals
gebruiken veel taal in gesprekken met jonge kinderen.
Maar zijn deze gesprekken ‘taalrijk’ genoeg? En hoe
kunnen ze educatiever worden gemaakt? Om dit te
onderzoeken vond in het najaar van 2016 een pilotproject
plaats. Drie VVE-teams, scholen en peutercentra van
De Boemerang, Da Costabasisschool Kanaleneiland en
Op Dreef namen deel. Het doel was om de talige interactie
met peuters en kleuters te optimaliseren: van ‘in gesprek’
naar educatieve dialoog.
EDUCATIEVE DIALOOG
Maar wat is nou die educatieve dialoog? Deze draait om het
optimaliseren van de talige interactie tussen professional
(pedagogisch medewerker/leerkracht) en kind. De professional staat met taaluitingen model voor het kind, waardoor het de taal beter kan leren en gebruiken. Anderzijds
ondersteunt hij/zij het denken van kinderen, waardoor een
hoger niveau van taalgebruik wordt ontlokt. Concrete
aspecten zijn vergelijken, redeneren, conclusies trekken en
voorspellende, evaluatieve en creatieve vragen stellen.
WERKWIJZE
Op de drie scholen werkten pedagogisch medewerkers en
leerkrachten onder leiding van een externe begeleider
samen in twee cycli, volgens de aanpak van Lesson Study.

Bij Lesson Study leren collega’s als team door systematisch
te werken aan ontwikkeling van onderwijs. Als plaats
voor het versterken van de educatieve dialoog werd spel
begeleiding gekozen.
Een cyclus bestond uit twee gezamenlijke bijeenkomsten.
Ieder koppel van pedagogisch medewerker en leerkracht
bereidde een begeleide spelactiviteit voor en voerde deze
uit, waarbij de koppels elkaar observeerden en filmden.
De externe begeleider observeerde en filmde één koppel.
Tijdens de tweede bijeenkomst bekeek de groep enkele
filmfragmenten en gaf feedback. De externe begeleider
vulde de feedback aan, waarna de activiteit door de groep
werd gereviseerd (aangescherpt). De overige koppels
bespraken en reviseerden daarna de eigen activiteiten.
CONCLUSIES
Lesson Study is een goed hulpmiddel om de doorgaande lijn
in het versterken van de educatieve dialoog van peuters
naar kleuters vloeiender te laten verlopen. Cruciaal is het
gezamenlijk bekijken en bepreken van de filmbeelden.
Zo wordt de doorgaande lijn zichtbaar en omdat het
beelden uit de eigen praktijk zijn, is leren ‘nabij’.
Alle deelnemers waren enthousiast over deze gezamenlijke
aanpak. Ze leren veel van elkaar en gaan veel bewuster in
gesprek met kinderen. Bovendien is het taalgebruik van
veel kinderen rijker geworden.

43

44

JAARVERSLAG 2016 – STICHTING PCOU

TABEL 4.10
STAND PER
1-1-2016

DOTATIES

ONTTREKKINGEN

VRIJVAL

STAND
31-12-2016

KORTLOPEND DEEL
< 1 JAAR

LANGLOPEND DEEL
> 1 JAAR

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen

3.606.818

1.204.487

773.744

462.281

3.575.280

959.273

2.616.007

Voorziening voor groot onderhoud

2.105.478

1.045.900

501.744

0

2.649.634

400.566

2.249.068

Voorzieningen

5.712.296

2.250.387

1.275.488

462.281

6.224.914

1.359.839

4.865.075

806.242

554.608

445.666

292.976

622.208

468.727

153.481

29.014

55.788

0

5.182

79.620

7.962

71.658

2.348.082

553.763

328.079

77.566

2.496.200

434.500

2.061.700

346.826

31.205

0

12.290

365.742

36.574

329.168

76.654

9.123

0

74.267

11.510

11.510

0

3.606.818

1.204.487

773.744

462.281

3.575.280

959.273

2.616.007

Personeelsvoorzieningen, specificatie
Sociaal beleid
Verlofsparen en sabbatical leave
Eigen risico WGA
Jubileumvoorziening
Werkloosheidsbijdragen

Voorzieningen
De voorziening voor groot onderhoud is
flink toegenomen. Dit komt met name
doordat er voor € 381.000 minder onttrokken
is ten opzichte van de begroting door
scherpere sturing op inkopen, nakomen
van afspraken, vervanging inzake sloop/
nieuwbouw (tabel 4.10).

Kortlopende schulden
De toekenning van nieuwe subsidies zoals
van het Fonds voor cultuurparticipatie
(Creativiteit in je vingertoppen) en NWO
(Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht)
leidt tot een toename van de overige
schulden (kortlopend).

De toename van de vooruit ontvangen
investeringssubsidies komt met name voort
uit beschikbaar gestelde bedragen voor
aanschaf voor inrichting van nieuw te
bouwen schoolgebouwen. De bestedingen
hiervan zal in 2017 plaatsvinden.
De kortlopende overlopende passiva is ook
flink toegenomen. Dit komt met name
doordat er in 2016 beschikkingen zijn
ontvangen met een looptijd langer dan het
huidige verslagjaar (tabel 4.11).

TABEL 4.11
31-12-2016

31-12-2015

Crediteuren

1.171.956

1.270.811

Schulden aan gemeenten en GR's

1.067.661

990.087

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.830.398

1.882.645

Schulden terzake van pensioenen

449.144

445.262

Overige schulden (kortlopend)

601.513

159.297

Overlopende passiva

3.801.469

2.805.038

Kortlopende schulden

8.922.142

7.553.140

Vooruitontvangen subsidies OCW

137.607

119.095

Vooruitontvangen investeringssubsidies

319.630

16.939

1.435.872

1.350.982

Kortlopende schulden

Uitsplitsing

Vakantiegeld en -dagen
Overige overlopende passiva

1.908.361

1.318.022

Overlopende passiva

3.801.469

2.805.038
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4.4.3
Niet in de balans opgenomen
rechten en plichten
Kopieer- en printerhuur
Voor de kopieerapparaten en printers van
de PCOU- en de Willibrord-scholen zijn
twee mantelcontracten afgesloten met
Ricoh. Deze overeenkomst loopt tot en met
31 oktober 2017. Het is de bedoeling dat alle
lopende contracten bij expiratie worden
ondergebracht in dit contract. Op dit
moment is voor een bedrag van circa
€ 123.000 aan contracten binnen dit contract
voor de Stichting PCOU afgesloten.

Schoonmaakcontracten
Voor de schoolgebouwen zijn (per gebouw
of per school) schoonmaak- en onderhoudscontracten afgesloten. Op jaarbasis bedraagt
het totaalbedrag van de schoonmaak
contracten circa € 800.000. De looptijd van
deze contracten varieert en de contracten
zijn binnen 2-3 maanden opzegbaar.

4.4.4
Toelichting op de staat
van baten en lasten
Analyse van het resultaat
Stichting PCOU sluit het verslagjaar af
met een positief (samengevoegd) resultaat
van € 45.000, begroot was een positief
resultaat van € 554.000. Het verschil wordt
met name verklaard door hogere
personeelslasten in verband met een
hoger ziekteverzuim dan verwacht.

Rijksbijdragen
Er is in totaal € 360.000 minder subsidie
binnen gekomen vanuit OCW. Na controle
door een externe accountantsbureau heeft
een correctie moeten plaatsvinden op de
vaststelling van gewichtsleerlingen waardoor de subsidie door OCW naar beneden
toe is bijgesteld.
De inkomensoverdracht van rijksbijdragen
is hoger (€ 487.000) dan begroot. De leerlingen van de Herderscheeschool van SPO zijn
overgenomen door de stichting PCOU;
het betekent een hogere rijksbijdrage
van € 194.000. Bij de Emmaschool zijn
toegekende arrangementen opgenomen
die niet waren voorzien (€ 126.000).
De verhoging van het SOP-budget per
schooljaar 2016/2017 was nog niet meegenomen in de begroting. Dit zorgt voor een
positief effect van € 164.000 ten opzichte van
de begroting (tabel 4.12).

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
De overige overheidsbijdragen en -subsidies
zijn in de realisatie hoger uitgevallen
dan begroot.
Er zijn tot en met december € 1.194.000 meer
baten gerealiseerd dan begroot bij de
overige overheidsbijdragen en –subsidies.
Onder de gemeentelijke bijdragen vallen de
bijdragen voor extra onderwijsactiviteiten,
grotendeels bestaande uit Gemeentelijke
onderwijsachterstandsmiddelen.
De baten inzake de projectgelden voor

de Brede Scholen (€ 492.000) en project
‘Nu voor later’ (€ 172.000) waren niet begroot.
Hier staan ook lasten tegenover. De daling
ten opzicht van 2015 wordt veroorzaakt doordat de Gemeente Utrecht in 2016 minder
onderwijsachterstandsmiddelen beschikbaar heeft gesteld dan in 2015. Tot slot

heeft ook een afrekening uit hoofde van
een ESF subsidie plaatsgevonden in 2016.
Er konden € 223.000 baten uit voorgaande
jaren (2014-2016) verantwoord worden,
specifiek voor STIPVSO. Dit verklaart de
toename in de baten van de overige
overheden (tabel 4.13).

TABEL 4.12
Rijksbijdragen
2016

BEGROOT 2016

2015
48.556.761

Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW

49.407.194

50.638.100

Overige subsidies OCW

1.962.448

1.091.900

1.347.540

Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

2.438.972

1.952.457

1.948.444

53.808.615

53.682.457

51.852.745

2016

BEGROOT 2016

2015

3.224.739

2.282.372

4.228.983

Rijksbijdragen

TABEL 4.13
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige overheidsbijdragen
en -subsidies, toelichting
Overige gemeentelijke en
GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

271.561

19.700

34.150

3.496.300

2.302.072

4.263.132
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Overige baten

TABEL 4.14
Overige baten
2016

BEGROOT 2016

2015

Overige baten, toelichting
Verhuur

350.795

294.725

339.480

Detachering personeel

474.337

319.000

362.251

25.393

1.000

2.828

Ouderbijdragen

203.694

124.100

152.678

Overige baten

543.305

303.425

1.274.217

Overige baten

1.597.523

1.042.250

2.131.454

Sponsoring

TABEL 4.15
Personeelslasten

Personeelslasten
2016

BEGROOT 2016

2015

33.866.893

31.794.600

32.493.516
5.363.223

Lonen, salarissen sociale lasten
en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten

5.541.968

6.741.400

Pensioenlasten

3.846.210

4.336.300

3.839.331

43.255.071

42.872.300

41.696.071

296.540

8.932

903.391

Lasten personeel niet in loondienst

3.242.271

1.651.964

2.640.132

Overige lasten

1.416.507

920.500

1.564.746

Overige personele lasten

4.955.319

2.581.396

5.108.269

Lonen, salarissen socialen lasten
en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen

Er zijn € 523.000 extra overige baten verantwoord die ten opzichte van de begroting niet
waren voorzien. Bij verschillende scholen
zijn er meer baten voor detachering binnengekomen (€ 155.000). Tegenover de extra
ouderbijdragen zijn er ook extra lasten, met
name inzake TSO. Verder zijn er baten voor
muziekimpuls (€ 25.000) en baten inzake
creativiteit in je vingertoppen (€ 39.000),
beide nieuwe subsidies, waar ook lasten
tegenover staan. Tot slot zijn de baten
vanuit de Marnixacademie voor het
begeleiden van stagiaires € 74.000 hoger dan
begroot en is € 56.000 meer binnen gekomen
aan verhuurbaten (tabel 4.14).

De reguliere lonen en salarissen zijn
€ 383.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn
de lasten voor personeel niet in loondienst
€ 1.590.000 hoger dan begroot. Deze over-

Overige uitkeringen die
personeelslasten verminderen

personeelslasten

598.007

20.100

525.975

598.007

20.100

525.975

47.612.383

45.433.596

46.278.365

Er is € 288.000 meer gedoteerd bij de
personele voorziening dan begroot.
Dit heeft grotendeels te maken met
de dotatie in verband met ontslag
vergoedingen (tabel 4.15).
Per 31 december was bij de Stichting PCOU
het volgend aantal fte/aantal medewerkers
in dienst (tabel 4.16).
Alle personeelsleden waren werkzaam
binnen Nederland.

TABEL 4.16
AANTAL
FTE
2016
Directie

Ontvangen vergoedingen, uitsplitsing

schrijding komt met name doordat het
verzuim met 6,8% flink hoger is dan het
gemiddelde over de afgelopen jaren.
De overschrijding wordt gedeeltelijk
gecompenseerd doordat er ook € 578.000
meer ontvangen uitkeringen (UWV)
zijn. Ook wordt inhuur voor een deel
gedekt door arrangementsgelden
en subsidies.

AANTAL
FTE
2015

AANTAL
AANTAL
MEDEWERKERS MEDEWERKERS
2016
2015

43

40,4

48

43

Onderwijzend personeel

497,4

488,9

679

664

Onderwijsondersteunend
personeel

175,2

164,9

258

238

Student
Vervanger
Totaal

5,4

2

6

2

29,3

34,4

28

42

750,3

730,6

1.019

989
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Beloning College van Bestuur
De beloning van topfunctionarissen
voldoet aan de ‘Wet normering bezoldiging
Topfunctionarissen Publieke en Semi
publieke Sector’ (hierna WNT) en de
ministeriele regeling van OCenW van
10 november 2015. Het College van Bestuur
werkt zowel voor de Willibrord Stichting als
voor de Stichting PCOU en is in dienst van
de Stichting Willibrord (tabel 4.17).

TABEL 4.17
Beloning College van Bestuur
BEDRAGEN × € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

De heer Nix heeft in 2016 de volgende
nevenfunctie vervuld:
• Voorzitter Raad van Toezicht en lid
remuneratiecommissie van het
Montessori College Nijmegen, bezoldigd.

Lid CvB

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Nee

ja

ja

252.000

179.000

179.000
138.595,87

Beloning*

De heer Bootsma heeft in 2016 de volgende
nevenfuncties vervuld:
• Lid van Stichting SWV Utrecht/Stichtse
Vecht VO, onbezoldigd.
• Lid van Stichting SWV Utrecht PO,
onbezoldigd.
• Lid van Stichting Passenderwijs,
onbezoldigd.

DHR J.H. BOOTSMA

0,0

•

•

Lid CvB

Nee

Individueel WNT-maximum

•
•

MW M.T.C. BLOM

Voorzitter CvB

Gewezen topfunctionaris?

Mevrouw Blom heeft in 2016 de volgende
nevenfuncties vervuld:
Lid van de Adviesraad Voortgezet
Onderwijs van het CITO. Het vacatiegeld
wordt overgemaakt aan Stichting PCOU/
de Willibrord Stichting.
Lid adviesraad Jinc, onbezoldigd
Lid stuurgroep Nationaal regieorgaan
onderwijsonderzoek, onbezoldigd.
Lid bestuur, Stichting Vrienden van het
Utrechts Archief, onbezoldigd.

DHR. L.W.F. NIX

226.702,00

150.902,92

Belastbare onkostenvergoedingen

0,00

6.000,00

6.000,00

Beloningen betaalbaar op termijn

0,00

15.306,25

15.025,56

226.702,00

172.209,17

159.621,43

-

-

-

226.702,00

172.209,17

159.621,43

N.V.T.

N.V.T.

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

N.V.T.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

N.V.T.

1,0

1,0
138.054,51

Beloning

N.V.T.

143.035,61

Belastbare onkostenvergoedingen

N.V.T.

6.000,00

6.000,00

Beloningen betaalbaar op termijn

N.V.T.

15.954,84

15.601,38

Belaste bijdrage auto

N.V.T.

2.844,68

2.851,64

totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

167.835,13

162.507,53

*) Onderdeel van de beloning betreft inzake mevrouw Blom € 2.989,56 en inzake de heer Bootsma € 2.971,68 aan belaste bijdrage auto.
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Beloning Raad van Toezicht

uur
Het steunpunt Cult
derwijs:
gelooft in totaalon

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

r
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en met de wereld.

TABEL 4.18
Beloning Raad van Toezicht
BEDRAGEN X € 1
Functie(s)

Duur dienstverband
Individueel WNT-max 1

J.J.M. HELGERS

M. DIJKSTRA

B.W.H. HEIJS

A. GEURTSEN

E. KALTHOFFSEFERIADIS

J.J. SYLVESTER

F. KOSER KAYA

Voorzitter RVT /
tevens lid
Remuneratiecommissie

Vice-voorzitter RVT /
tevens lid
Audit-commissie

Lid RVT /
tevens voorzitter
Audit-commissie

Lid RVT /
tevens lid
Audit-commissie

Lid RVT /
tevens lid
Audit-commissie
per 1/8/2015

Lid RVT /
tevens lid
Remuneratiecommissie

Lid RVT

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 30/6

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

26.850

17.900

8.950

17.900

17.900

17.900

17.900

Bezoldiging
7.500

4.649

3.750

6.198

7.500

6.198

7.500

Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning

-

-

-

-

-

28

-

Beloningen betaalbaar
op termijn

-

-

-

-

-

-

-

7.500

4.649

3.750

6.198

7.500

6.226

7.500

-

-

-

-

-

-

-

totaal bezoldiging 2016

7.500

4.649

3.750

6.198

7.500

6.226

7.500

bezoldiging 2015

4.963

3.995

2.711

3.438

2.305

1.687

1.687

Subtotaal 2
-/- Onverschuldigd
betaald bedrag

1) y=15% of 10% van (x•b)/365 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-maximum en b = functieduur in kalenderdagen
2) Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag

JAARVERSLAG 2016 – STICHTING PCOU

Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten zijn € 28.000 lager
dan begroot, wat met name te maken heeft
met niet begrote investeringssubsidies.
Daarnaast is er minder aanspraak gedaan
op het investeringsbudget, waardoor de
afschrijvingslasten lager zijn. Dit positieve
effect wordt echter weer teniet gedaan
door versnelde afschrijvingen in verband
met de sloop van een aantal school
gebouwen en de afwaardering van activa.
Ten opzichte van 2015 zijn de afschrijvingslasten € 301.000 lager. In 2015 waren de
afwaarderingen en vooral inzake meubilair
zeer hoog (tabel 4.19).

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 200.000 lager
dan begroot. In verband met het gaan
betrekken van de tijdelijke locatie is de
bijdrage aan het complex Vosheuvel
verminderd tot het absoluut noodzakelijke,
hierdoor zijn er zijn er € 98.000 minder
huurlasten. De lasten voor energie en water
zijn voor zo goed als alle scholen lager dan
begroot door de zachte winter, wat een
positief resultaat geeft van € 97.000 . Ook is er
voor Da Costa Hoograven een reservering
van huurlasten vrijgevallen t.w.v. € 39.000
omdat deze lasten niet meer verwacht
worden. Daar tegenover zijn de schoonmaaklasten hoger aangezien de zomerschoonmaak niet altijd in de begroting
was voorzien en is de dotatie onderhoudsvoorziening lager in verband met de
herziening van het meerjaren onderhoudsplan in maart 2016 (tabel 4.20).

TABEL 4.19
Afschrijvingslasten
2016

BEGROOT 2016

2015
1.955.373

Afschrijvingen op materiële vaste activa, toelichting
Materiële vaste activa

1.680.594

1.622.900

Gebouwen

299.156

219.800

278.773

Inventaris en apparatuur (ICT)

653.785

598.400

686.203

Inventaris en apparatuur (leermiddelen)

344.029

422.500

387.450

Inventaris en apparatuur (meubilair)

350.139

363.800

577.407

Inventaris en apparatuur (overige)

33.485

18.400

25.540

Vrijval investeringssubsidies (-/-)

29.608

0

3.754

Gebouwen

21.456

0

3.208
401

Inventaris en apparatuur (ICT)

3.883

0

Inventaris en apparatuur (leermiddelen)

2.054

0

0

Inventaris en apparatuur (meubilair)

2.215

0

144

1.650.986

1.622.900

1.951.619

2016

BEGROOT 2016

2015
633.506

Afschrijvingen

TABEL 4.20
Huisvestingslasten
Huisvestingslasten, toelichting
550.129

579.300

Verzekeringslasten

Huurlasten

9.876

8.450

12.190

Onderhoudslasten

312.324

290.398

268.357

Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

695.468

792.724

709.056

1.181.428

1.135.180

1.149.178

51.944

40.650

55.263

1.045.900

1.113.500

1.128.919

61.085

147.800

5.425

3.908.153

4.108.002

3.961.894
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Overige lasten

TABEL 4.21
Overige lasten
2016

BEGROOT 2016

2015
2.903.824

Overige lasten, toelichting
2.946.904

2.882.150

Inventaris en apparatuur

Administratie en beheerslasten

770.395

531.400

682.551

Leer- en hulpmiddelen

936.476

911.650

875.869

-22.036

0

-7.398

Overige lasten

Dotatie overige voorzieningen

1.105.519

1.004.727

1.186.279

Overige lasten

5.737.257

5.329.927

5.641.125

59.170

46.800

49.937

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Accou ntantshonoraria

9.257

0

10.315

68.426

46.800

60.252

TABEL 4.22
Financiële baten en lasten
2015

De overige lasten wijken in totaal € 407.000
in negatieve zin af van de begroting.
Dit wordt met name verklaard door een
toenemend gebruik van digitalisering bij de
scholen. Er wordt € 148.000 overschreden bij
software licenties (inventaris en apparatuur), € 36.000 bij support ICT (inventaris en
apparatuur) en € 55.000 bij digitale leer
middelen (leer- en hulpmiddelen).
Daarnaast is een overschrijding zichtbaar
bij de culturele activiteiten van € 176.000
(overige lasten). Hier staan ook inkomsten
tegenover.
Inzake het honorarium onderzoek jaar
rekening wordt opgemerkt dat dit
grotendeels de kosten betreft voor controlewerkzaamheden van de jaarrekening 2016.
Eventuele niet voorziene onder-/over
schrijdingen worden verantwoord in het
nieuwe verslagjaar (tabel 4.21).

2016

BEGROOT 2016

Rentebaten

25.572

23.000

37.419

Waardeveranderingen financiële vaste activa
en beleggingen

19.828

0

45.961

(tabel 4.22)

Overige opbrengsten financiële vaste activa
en effecten

12.487

18.000

10.995

4.4.5
Toelichting op het
kasstroomoverzicht

Financiële baten en lasten, toelichting

Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten

6.075

6.500

7.652

51.811

34.500

86.723

TABEL 4.23
Toevoeging algemene reserve

15.213

Toevoeging bestemmingsreserve (privaat)

30.257

Toevoeging per saldo

45.470

Financiële baten en lasten

Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat de
liquide middelen zijn toegenomen.
Een belangrijke verklaring hiervan is de
toename van de kortlopende schulden ten
opzichte van 2015 door vooruit ontvangen
investeringssubsidies en overlopende
passiva.

4.4.6
Voorstel inzake
resultaatbestemming
Het positieve geconsolideerde resultaat
van het verslagjaar van € 45.470 wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen van
de Stichting (tabel 4.23).

4.4.7
Gebeurtenissen
na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante
invloed op het resultaat en het vermogen
van de stichting.
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Gezonde School-vignet voor
Van Asch van Wijckschool
Door Annemieke Veeneman,
directeur Van Asch van Wijckschool
Elke dag fruit, gezonde traktaties en waterdrinken stimuleren: dat levert de Van Asch van Wijkschool in Nieuw
Engeland het vignet Gezonde School op. De basisschool
viert dat in stijl met de themaweek ‘Lekker in je vel’, waarin
de kinderen onder meer elke dag een daily mile rennen.
Gezonde School is een landelijk vignet dat scholen kunnen
aanvragen als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria.
Ruim 830 Nederlandse basisscholen behaalden inmiddels
het vignet.
BETERE PRESTATIES EN MINDER SCHOOLUITVAL
De Van Asch van Wijckschool zorgt voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving én heeft aandacht
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Directeur Annemieke Veeneman legt uit
waarom de school dit belangrijk vindt: “Het draagt allemaal
bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.”

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het
thema voeding. “Zo eten de kinderen bij ons elke dag fruit,
stimuleren wij het drinken van water en hebben we aandacht
voor gezonde traktaties. Ons voedingsbeleid staat duidelijk
omschreven en wordt verstuurd naar alle nieuwe ouders van
onze school. Ook is het te vinden op de website.”
GROENTENSHAKES EN WORSTELEN
Het behalen van het vignet is reden voor een feestje.
De week van 20 t/m 24 februari staat de school in het teken
van ‘Lekker in je vel’. Maandag 20 februari wordt het label
onthuld en doen alle kinderen een openingsdans.
Tijdens de themaweek is er extra aandacht voor een
gezonde leefstijl door middel van gezonde voeding
(met heerlijke groenten- en fruitshakes!), lekker bewegen
(de kinderen maken kennis met worstelen, handbal
training, dans, turnen en teakwondo) en bijvoorbeeld
mindfulness- en yogaoefeningen. En mocht u zich afvragen
waarom u de kinderen rondjes door het Majellapark ziet
rennen: dat komt omdat ze een daily mile lopen. 15 minuten (hard)lopen en dan weer fris aan het schoolwerk!
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4.5
Verantwoording
subsidies

TABEL 4.24
Doelsubsidies
OMSCHIJVING

OND-2012/75587M

23-11-12

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17TX

DL/B/110284

19-09-14

-1.114

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 28AF

DL/B/110284

15-04-14

5.386

van alle scholen
.
binnen de stichting

8.000

LERARENBEURS LB LBS3 02AC

548716-1

02-09-13

6.343

LERARENBEURS LB LBS3 14RZ

561660-1

03-09-13

10.031

LERARENBEURS LB LBP3 17PA

549821-1

02-09-13

11.967

LERARENBEURS LB LBP3 17ZR

549724-1

02-09-13

13.414

LERARENBEURS LB LBP3 17ZR

3/093/27841

30-09-13

3.197

707214-1

17-08-15

34.885

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 04BF

706923-1

17-08-15

21.468

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 04NN

707007-1

17-08-15

9.713

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 09QA

707466-1

17-08-15

11.386

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 14RZ

708101-1

17-08-15

5.069

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17UC

708799-1

17-08-15

10.069

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17ZR

708874-1

17-08-15

34.157

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 27CN

708983-1

17-08-15

7.863

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 28AE

709008-1

17-08-15

11.386

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 28AF

708996-1

17-08-15

11.386

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 30GY

708984-1

17-08-15

13.093

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 02AC

774922-1

20-09-16

14.811

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 04BF

775478-1

20-09-16

19.748

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 04NN

775431-1

20-09-16

10.052

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 14RZ

776323-1

20-09-16

4.937

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17UC

776212-1

20-09-16

10.420

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17XB

776202-1

20-09-16

6.775

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17YX

776232-1

20-09-16

11.782

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17ZG

776208-1

20-09-16

4.713

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17ZR

776238-1

20-09-16

47.277

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 27CN

777280-1

20-09-16

12.151

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 28AF

777200-1

20-09-16

35.053
11.782

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 02AC

f i n a n c i ee l
g e zo n d
h e bb e n
en houden

BEDRAG
TOEWIJZING
EUR

Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid gespecificeerd
Soc. Veiligheid LHBT-Jongeren 16QI

id
Het financieel bele
richt zich op het

TOEWIJZING TOEWIJZING
KENMERK
DATUM

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 30GY

777167-1

20-09-16

780002-1

22-11-16

9.426

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 30VB

777216-1

20-09-16

15.317

Subsidie zij-instroom 2016 17ST

778275-1

20-10-16

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 TC

Totaal

20.000
461.941
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ONTVANGSTEN
T/M VORIG
VERSLAGJAAR EUR

LASTEN
T/M VORIG
VERSLAGJAAR EUR

STAND BEGIN
VERSLAGJAAR
EUR

ONTVANGST IN
VERSLAGJAAR
EUR

LASTEN IN
VERSLAGJAAR
EUR

8.000

-

-

464

5.386

STAND ULTIMO PRESATATIE
VERSLAGJAAR AFGEROND?
EUR
JA/NEE

8.000

-

8.000

-

-464

-

-464

-

JA

-

5.386

-

5.386

NEE

2.692

NEE

JA

6.343

3.651

2.692

-

10.031

2.607

7.424

-

11.967

11.120

847

-

13.414

12.419

995

-

3.197

3.197

-

34.885

20.949

13.936

-

13.936

-

JA

21.468

8.945

12.523

-

12.523

-

JA
JA

7.424

-

JA

847

NEE

995

-

JA

-3.197

3.197

NEE

9.713

4.047

5.666

-

5.666

-

11.386

4.744

6.642

-

6.642

-

JA

5.069

2.112

2.957

-

2.957

-

JA
JA

10.069

4.195

5.874

-

5.874

-

34.157

16.130

18.027

-

18.027

-

JA

7.863

3.276

4.587

-

4.587

-

JA

11.386

4.744

6.642

-

6.642

-

JA

11.386

4.744

6.642

-

6.642

-

JA

13.093

2.372

10.721

-

3.321

7.401

NEE

-

14.811

6.171

8.640

NEE

-

19.748

8.228

11.520

NEE

-

10.052

4.188

5.864

NEE

-

4.937

2.057

2.880

NEE

-

10.420

4.342

6.078

NEE

-

6.775

2.823

3.952

NEE

-

11.782

4.909

6.873

NEE

-

4.713

1.964

2.749

NEE

-

47.277

29.321

17.956

NEE

-

12.151

5.063

7.088

NEE

-

35.053

14.605

20.447

NEE

-

11.782

4.909

6.873

NEE
NEE

-

9.426

3.927

5.498

-

15.317

15.317

-

JA

-

20.000

8.333

11.667

NEE

234.243

215.731

137.607

228.811

109.716

119.095
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TABEL 4.25

OMSCHRIJVING

BESCHIKKINGSDATUM

Gemeentelijke
onderwijssubsidies

KENMERK /
DOSSIERNR.

WAP Noordwest 2015/2016

3110090

30-11-15

27.500

WAP Noordwest 2016/2017

3669093

13-07-16

14.000

Talentontwikkeling Brede School Weide Wereld 2016

3152530

15-12-15

107.750

Talentontwikkeling Brede School Noordwest 2016

3123904

08-12-15

135.391

Talentontwikkeling PO 2016

3152581

02-02-16

52.890

Plan Lerende Netwerken 2014

2014-460-758

09-12-13

300.000

1)

Plan Lerende Netwerken 2015/2016

2475019

31-08-15

175.000

2)

Cultuur voor Ieder Kind 2015/2016

2710052

09-07-15

199.500

Cultuur voor Ieder Kind 2016/2017

3514686

04-07-16

336.931

VVE Dubbele bezetting

BESCHIKTE
SUBSIDIE

2)

2)

274.720

VVE Professionalisering op de vroegschool

57.664

VVE Ouderbetrokkenheid op de vroegschool

30.000

Schakelen gr. 3 (regulier)

232.932

Schakelen gr. 3+4 (extra)

267.068

Leertijduitbreiding

357.295

BSA Noordwest

162.915

BSA PO+

164.775

BSA Zomerschool

297.114

Taalactiviteiten
Versterken van Taal 2015

OPM.

239.544
2306793

16-12-14

VVE Dubbele bezetting

∑

2.084.027

260.000

VVE Professionalisering op de vroegschool

56.448

Educatief partnerschap met ouders op de vroegschool

39.060

Schakelen gr. 3

275.000

Leertijduitbreiding

344.418

Brede School Academie

244.500

Zomerschool

200.000

Versterken van Taal 2016

3353881

07-03-16

∑

1.419.426

Pilot Toekomstscenario BSA 2016/2017

3897028

20-11-16

50.000

Leerlingbegeleiding PO 2016

3353864

24-02-16

252.466

Schoolconciërges PO 2016

3109983

07-12-15

38.808

Basissubsidie Taalschool 2016

3353840

05-03-16

600.000

Startgroep Peuters Parkschool 2016

3405633

10-05-16

27.417
5.821.106

2)
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NOG TE ONTVANGEN ONTVANGEN IN 2016
PER 1-1-2016

NOG TE ONTVANGEN
PER 31-12-2016

1.375

NOG TE BESTEDEN
PER 1-1-2016

BESTEED IN 2016

19.135

NOG TE BESTEDEN
PER 31-12-2016

19.135

-

-

13.300

700

0

14.000

-

107.750

-

107.750

-

-

135.391

-

135.391

-

-

52.890

-

50.322

2.568

-

69.387

69.387

-

-

175.000

102.489

72.511

110.963

110.963

0

74.621

262.310

116.583

116.583

-

-

168.466

168.466
8.085

-

8.085

21.496

-

21.496

54.917

-

54.917

-

84.498

-

84.498

-

260.000

-

44.236

12.212

39.060

-

275.000

-

331.048

13.370

237.426

7.074

198.998

1.002

1.385.768

33.658

-

1.419.426

-

-

50.000

-

9.065

40.935

252.466

-

239.356

13.110

-

38.808

-

33.060

5.748

-

600.000

-

600.000

-

-

27.417

-

15.231

12.186

117.958

2.982.497

169.166

2.952.538

541.524

458.983

1) Van deze subsidies is reeds een
vaststellingsbeschikking ontvangen
van de Gemeente Utrecht en/of
heeft de financiële afrekening
plaatsgevonden na balansdatum.
2) Deze subsidies zijn beschikt
voor meerdere jaren en lopen
door na balansdatum.
Afrekening en accountantscontrole
zal plaatsvinden middels de
jaarrekening 2017.
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5.1
Enkelvoudige balans
per 31 december na
resultaatbestemming

5.2
Enkelvoudige staat
van baten en lasten

TABEL 5.1

TABEL 5.2
2016

2015

Materiële vaste activa

9.613.407

10.197.713

Rijksbijdragen

Totaal vaste activa

9.613.407

10.197.713

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Activa

Overige baten
Totaal baten

Vlottende activa
Vorderingen

6.276.946

5.991.353

Liquide middelen

7.256.205

5.058.987

13.533.151

11.050.340

totaal activa

23.146.559

21.248.053

REALISATIE
2015

53.808.615

53.682.457

51.852.745

3.496.300

2.302.072

4.263.132

1.597.523

1.042.250

2.131.454

58.902.438

57.026.779

58.247.331

46.278.365

Lasten
Personeelslasten

47.612.383

45.433.596

Afschrijvingen

1.650.986

1.622.900

1.951.619

Huisvestingslasten

3.906.841

4.108.002

3.961.894

Overige lasten

5.728.779

5.320.127

5.631.040

58.898.989

56.484.625

57.822.918

saldo baten en lasten

3.450

542.154

424.413

Financiële baten en lasten

11.763

11.500

15.186

resultaat

15.213

553.654

439.599

Totaal lasten

Passiva
Eigen vermogen

8.009.266

7.994.053

Voorzieningen

6.224.914

5.712.296

Kortlopende schulden

8.912.379

7.541.704

23.146.559

21.248.053

totaal passiva

BEGROTING
2016

Baten

Vaste activa

Totaal vlottende activa

REALISATIE
2016
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5.3
Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
5.3.1
Algemeen

5.3.4
Stelselwijziging

5.3.5
Gebruik van schattingen

5.3.6
Verbonden partijen

Voor de grondslagen voor de waardering
van de activa en passiva en de bepaling van
het resultaat, wordt verwezen naar de
grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de samengevoegde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt
vermeld. Ditzelfde geldt voor de toelichting
op de balans en de staat van baten en lasten
(paragraaf 4.4.1).

In 2015 zijn er geen stelselwijzigingen
doorgevoerd.

Voor de toelichting van het gebruik
van schattingen wordt verwezen
naar de geconsolideerde jaarrekening
(paragraaf 4.4.1)

Er hebben in 2016 geen transacties
at arms length plaatsgevonden tussen de
verbonden partijen (tabel 5.3).

5.3.2
Activiteiten
Voor de toelichting van de activiteiten
van de vennootschap wordt verwezen
naar de geconsolideerde jaarrekening
(paragraaf 1.1.).

5.3.3
Continuïteit van de activiteiten
Voor de toelichting van de continuïteit van
de activiteiten wordt verwezen naar de
geconsolideerde jaarrekening (paragraaf 4).

TABEL 5.3
STATUTAIRE NAAM

JURIDISCHE
VORM 2016

STATUTAIRE SAMENVOEGING
ZETEL
JA/NEE

ACTIVITEIT

Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel
(rk/pc) Voortgezet Onderwijs voor Utrecht en omstreken

Stichting

Utrecht

Nee

Overige

Stichting Steunfonds van de Stichting
Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht

Stichting

Utrecht

Ja

Overige
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5.4
Toelichting op de
enkelvoudige balans
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TABEL 5.5
Vorderingen
31-12-2016

31-12-2015

Vorderingen
Debiteuren

1.412.853

823.407

OCW

2.760.797

2.918.782

969.278

555.713

Gemeenten en GR's
Personeel

Voor de toelichting op de balans wordt
verwezen naar de toelichting in de samengevoegde jaarrekening (paragraaf 4.4.2), voor
zover hierna niet anders wordt vermeld.

17.258

4.805

Overige vorderingen

546.685

639.796

Overlopende activa

596.379

1.127.085

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen

-26.303

-78.235

6.276.946

5.991.353

Vorderingen
Uitsplitsing
Vooruitbetaalde kosten

596.379

1.127.085

Overlopende activa

596.379

1.127.085

TABEL 5.4
Materiële vaste activa
VASTE ACTIVA

AANSCHAFPRIJS
1-1-2016

AFSCHRIJVING
CUMULATIEF
1-1-2016

BOEK
WAARDE
1-1-2016

INVESTE
RINGEN

DESINVESTE
RINGEN

AFSCHRIJ AANSCHAFPRIJS
VINGEN
31-12-2016

AFSCHRIJVING
CUMULATIEF
31-12-2016

BOEKWAARDE
31-12-2016
2.658.948

Materiële vaste activa
4.305.620

1.464.048

2.841.572

95.077

2.800

274.901

4.393.551

1.734.603

Inventaris en apparatuur

Gebouwen en verbouwingen

14.255.585

6.899.443

7.356.141

979.329

130.256

1.250.755

14.262.961

7.308.502

6.954.459

Materiële vaste activa

18.561.205

8.363.492

10.197.713

1.074.406

133.056

1.525.656

18.656.512

9.043.105

9.613.407

1.822.525

Uitsplitsing
ICT

4.257.372

2.417.093

1.840.279

639.874

61.901

595.727

4.373.534

2.551.009

Leermiddelen

3.334.673

2.034.678

1.299.995

195.724

36.990

304.985

3.202.735

2.048.992

1.153.744

Meubilair

6.327.488

2.371.498

3.955.990

137.604

28.100

319.825

6.348.989

2.603.319

3.745.670

Overige
Inventaris en apparatuur

336.052

76.174

259.878

6.127

3.266

30.219

337.702

105.182

232.520

14.255.585

6.899.443

7.356.141

979.329

130.256

1.250.755

14.262.961

7.308.502

6.954.459
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TABEL 5.6
Liquide middelen
31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen
Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Liquide middelen

4.903

6.195

7.251.302

5.052.792

7.256.205

5.058.987

5.5
Toelichting op de
enkelvoudige staat
van baten en lasten

TABEL 5.7
Eigen vermogen
BOEKWAARDE
1-1-2016

RESULTAAT

BOEKWAARDE
31-12-2016

Eigen vermogen
Algemene reserve

7.994.053

15.213

8.009.266

Eigen vermogen

7.994.053

15.213

8.009.266

Voor de toelichting op de staat van baten en
lasten wordt verwezen naar de toelichting
in de samengevoegde jaarrekening
(paragraaf 4.4.3), voor zover hierna niet
anders wordt vermeld.

TABEL 5.8

TABEL 5.9

Kortlopende schulden

Huisvestingslasten
31-12-2016

31-12-2015

Kortlopende schulden

2016

BEGROOT 2016

2015
633.506

Huisvestingslasten, toelichting

Crediteuren

1.171.956

1.270.811

Huurlasten

550.129

579.300

Schulden aan gemeenten en GR's

1.067.661

990.087

Verzekeringslasten

9.632

8.450

12.190

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.830.398

1.882.645

Onderhoudslasten

312.324

290.398

268.357

Schulden terzake van pensioenen

449.144

445.262

Lasten voor energie en water

Overige schulden (kortlopend)

601.513

159.297

Schoonmaakkosten

Overlopende passiva

3.791.706

2.793.601

Belastingen en heffingen

Kortlopende schulden

8.912.379

7.541.704

Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

Uitsplitsing
Vooruitontvangen subsidies OCW

137.607

Vooruitontvangen investeringssubsidies

319.630

16.939

1.435.872

1.350.982

Vakantiegeld en -dagen

119.095

Overige overlopende passiva

1.898.598

1.306.585

Overlopende passiva

3.791.706

2.793.601

695.468

792.724

709.056

1.181.428

1.135.180

1.149.178

50.876

40.650

55.263

1.045.900

1.113.500

1.128.919

61.085

147.800

5.425

3.906.841

4.108.002

3.961.894
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TABEL 5.10
Overige lasten
2016

BEGROOT 2016

2015
2.893.738

Overige lasten, toelichting
Administratie en beheerslasten

2.938.425

2.872.350

Inventaris en apparatuur

770.395

531.400

682.551

Leer- en hulpmiddelen

936.476

911.650

875.869

-22.036

0

-7.398

Overige lasten

Dotatie overige voorzieningen

1.105.519

1.004.727

1.186.279

Overige lasten

5.728.779

5.320.127

5.631.040

55.970

43.600

45.000

9.257

0

10.315

65.226

43.600

55.315

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Accountantshonoraria

5.6
Aansluiting enkelvoudig
vermogen en resultaat
met samengevoegd
vermogen en resultaat
TABEL 5.12
Aansluiting enkelvoudig vermogen en resultaat
met samengevoegd vermogen en resultaat

TABEL 5.11
Financiële baten en lasten

Enkelvoudig vermogen Stichting PCOU

2016

BEGROOT 2016

2015

Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten

Enkelvoudig vermogen Stichting Steunfonds PCOU
Geconsolideerd vermogen Stichting PCOU

Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten

2016

2015

8.009.266

7.994.053

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd vermogen

11.763

12.000

15.186

0

500

0

11.763

11.500

15.186

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd resultaat
Enkelvoudig resultaat Stichting PCOU

1.825.122

1.794.864

9.834.387

9.788.917

2016

2015

15.213

439.599

Enkelvoudig resultaat Stichting Steunfonds PCOU

30.257

61.451

Geconsolideerd resultaat Stichting PCOU

45.470

501.050
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6.1
Controle
verklaring
Vastgesteld door:

Ir. L.W.F. Nix, 15 mei 2017
Voorzitter College van Bestuur a.i.
Goedgekeurd door:

H. Helgers, 1 juni 2017
Voorzitter Raad van Toezicht

6
overige
gegevens

JAARVERSLAG 2016 – STICHTING PCOU

63

64

JAARVERSLAG 2016 – STICHTING PCOU

