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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 meerjarenbeleidsplan. 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 Willibrord Stichting:
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 finan
cieel gebied solide en voldoende weerbaar is.
De stichting voldoet aan de landelijke
financiële normen voor onderwijs
organisaties en is financieel 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
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1.1
Algemene informatie
en leerlingaantallen
De Willibrord Stichting heeft tien scholen
voor voortgezet onderwijs in Utrecht,
Maarssen, Breukelen, Nieuwegein en
Vianen. Deze scholen omvatten het hele
spectrum van het voortgezet onderwijs, van
praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
De scholen tellen samen ruim 12.000 leer
lingen en er werken circa 1.375 mensen
(1.077,8 fte). Er zijn categorale scholen (met
één onderwijsvorm) en scholen met twee of
meer onderwijsvormen.

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

Missie
De Willibrord Stichting wil dat iedere
leerling zich optimaal kan ontplooien
binnen onderwijs vanuit een christelijke
inspiratie. Dit betekent dat de scholen:
• een praktische vertaling hanteren van
christelijk geïnspireerde waarden en
normen, zoals respect, zorgzaamheid en
tolerantie in een pluriforme samenleving,
• oog hebben voor de potenties van
iedere leerling,
• deze potenties optimaal benutten voor de
ontplooiing van elke leerling als mens,
met een goede balans tussen individuele
ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid,
• ernaar streven dat elke leerling een
diploma of ten minste een startkwalifi
catie in de maatschappij behaalt.

Visie
Het hart van onze onderwijsvisie is de
lerende leerling: het gaat om zijn of haar
ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen
mogelijk als ook de medewerkers zich
blijven ontwikkelen: geen lerende leerling
zonder lerende docent. Daarom ziet de

College van Bestuur/
Raad van Toezicht/schoolleiders/
medezeggenschap

Willibrord Stichting elke school op zich en
de stichtingen als geheel (zowel Willibrord
als PCOU) als lerende organisaties, gericht
op de ontwikkeling van de leerlingen.

•

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

•

Voorwaarde is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie, waarbinnen elke
persoon gekend, herkend en erkend wordt
en zich veilig voelt.
• Binnen de school hebben mensen
positieve verwachtingen van elkaar.
• De school zorgt voor een duidelijke
verantwoording aan en communicatie
met de ouders.
• Het systeem van kwaliteitszorg is helder
en inzichtelijk voor medewerkers, ouders
en leerlingen.

•
•

•

•

Het College van Bestuur bestaat uit drie
personen. Het bestuurt de Willibrord
Stichting en geeft leiding aan de schoolleiders.
Het College van Bestuur legt in een
jaarverslag verantwoording af over het
beleid en de resultaten.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op
het beleid en het handelen van het College
van Bestuur.
De schoolleiders zijn verantwoordelijk
voor het onderwijs, het personeelsbeleid,
het financiële beheer, de bedrijfsvoering
en kwaliteitszorg van hun school. Iedere
school beschikt over een wettelijk
verplicht schoolplan voor vier jaar.
De schoolleiders zijn medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de
Willibrord Stichting en werken samen in
het managementoverleg.
Het College van Bestuur bespreekt met de
schoolleiders enkele keren per jaar de
resultaten en de voortgang van de
schoolontwikkeling.
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•

•

De Willibrord Stichting heeft een meer
jarenbeleidsplan voor de periode 2013-2016
vastgesteld op basis waarvan jaarlijks
doelen voor het komende jaar worden
geformuleerd.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad en op stichtingsniveau is er
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

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:

•

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.

•

n
We blijven streven

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.

.
s
j
i
w
r
e
d
n
o
r
e
t
e
b
g
no

Stichting PCOU
De Willibrord Stichting is nauw verbonden
met Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs te Utrecht (PCOU), een organisatie van 29 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
in Utrecht en Amersfoort. Het College van
Bestuur en de Raad van Toezicht van beide
stichtingen bestaan uit dezelfde personen.
Hoewel er juridisch sprake is van twee
organisaties, is er een sterke samenhang en
fungeren ze in de praktijk op onderdelen als
één geheel. Beide stichtingen maken
gebruik van het bestuursbureau.

TABEL 1.1
Leerlingaantallen
SCHOOLNAAM
Christelijk Gymnasium
Amadeus Lyceum
Gerrit Rietveld College

1-10 2012

1-10 2013

1-10 2014

1-10 2015

963

994

962

969

1-10 2016
981

1.196

1.323

1.246

1.313

1.410

966

988

1.084

1.176

1.228

Oosterlicht College

2.381

2.451

2.541

2.630

2.642

Niftarlake College

1.345

1.442

1.468

1.580

1.640

Globe College

552

633

617

591

541

Kranenburg Praktijkonderwijs

148

153

193

207

213

Broeckland College

648

642

658

646

632

St. Bonifatiuscollege

1.471

1.495

1.485

1.507

1.536

St-Gregorius College

1.188

1.195

1.141

1.163

1.057

10.858

11.316

11.395

11.782

11.880

totaal

aar
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1.2
Kwaliteit van het onderwijs
Een passend diploma, of in het praktijk
onderwijs een goede uitstroombestemming,
is voor de leerlingen een belangrijke stap
om deel te kunnen nemen aan de samen
leving. Dit is dan ook het uitgangspunt voor
het stichtingsbrede kwaliteitsbeleid.
De stichting streeft ernaar het kwaliteits
beleid zo in te richten dat leerlingen,
docenten en middenkadermanagers zich
maximaal kunnen ontplooien. Bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit staat het
belang van de leerlingen voorop.

Kwaliteitszorg
Om als bestuur ‘in control’ te zijn, is het
belangrijk dat het kwaliteitszorgsysteem (de
cyclus van planning en verantwoording) op
orde is. In 2013 werd de kwaliteitsgesprekscyclus geïntroduceerd. In deze cyclus staan
drie zaken centraal: doelen stellen met
betrekking tot het verbeteren van de
onderwijskwaliteit, de acties monitoren en
de resultaten evalueren. Jaarlijks worden
met elke school kwaliteitsgesprekken
gevoerd. Net als in het voorgaande schooljaar is de inhoud van deze gesprekken in
2015-2016 aangepast aan de fase van ontwikkeling waarin de scholen zich bevonden.
Tijdens de kwaliteitsgesprekken zijn de
opbrengsten in kaart gebracht en zijn er
specifieke acties afgestemd.

Ter ondersteuning van de kwaliteits
gesprekken zijn er analyses gemaakt aan
de hand van het Magister Management
Platform (MMP) en andere instrumenten
die de onderwijskwaliteit in kaart brengen,
zoals Vensters voor Verantwoording,
Kwaliteitscholen, de Onderwijsresultatenapp en overzichten uit het Inspectieschooldossier. Hieruit komt naar voren dat de
scholen hun resultaten steeds beter kunnen
analyseren en daar doelgerichte acties aan
weten te verbinden. Voor scholen die extra
aandacht nodig hebben, is intensievere
monitoring geregeld. Op verschillende
scholen helpen datacoaches (zie ‘Projecten
om de onderwijskwaliteit te verbeteren’) bij
het toegankelijk maken van de data om de
onderwijskwaliteit in de eigen context te
kunnen duiden.
In de kwaliteitsgesprekken van 2016 was er
ook aandacht voor het nieuwe toezichtkader
Voortgezet onderwijs van de Inspectie van
het Onderwijs, dat vanaf augustus 2017 van
kracht wordt. Ter voorbereiding op de
gesprekken hebben de scholen een zelf
evaluatie gedaan met betrekking tot de standaarden van het nieuwe waarderingskader.
Zo weten ze welke zaken op orde zijn en
welke acties ze op korte en langere termijn
moeten ondernemen.

Projecten om de onderwijskwaliteit
te verbeteren

kwaliteitsjaaragenda opgesteld voor de
afstemming van hun activiteiten.
Hiermee is de kwaliteitscyclus op schoolniveau concreet geworden.

Datacoaches
In 2016 zijn de projecten Utrechts Taaleffect
en het project Datagestuurd werken met de
Universiteit Utrecht afgerond. Deze projecten vormden de basis voor databewustzijn
en werken met datafeedback op scholen.
De opbrengsten van de projecten zijn
gewaarborgd en verduurzaamd met behulp
van een subsidie in het kader van de
Utrechtse Onderwijsimpuls (aangevraagd
in 2015). Met de subsidie zijn twee data
coaches per school opgeleid en deels
bekostigd. Ook niet-Utrechtse scholen
hebben op eigen kosten hieraan deel
genomen. Dit traject heeft het volgende
opgeleverd.
• Per school zijn twee datacoaches
beschikbaar die opgeleid zijn in het
werken met data uit verschillende
informatiesystemen.
• De datacoaches helpen bij het formuleren
van onderzoekbare vragen, het verzamelen en analyseren van de data en de
presentatie ervan. Zij weten hoe zij vragen
in de school boven tafel kunnen krijgen,
communiceren hierover en zijn makkelijk benaderbaar.
• De datacoaches hebben in overleg met het
managementteam van de school een

•

De intervisies zoals die plaatsvonden
binnen Utrechts Taaleffect en het project
Datagestuurd werken zijn op een duurzame manier voortgezet.

Cultuursensitief werken
Het team Onderwijs en kwaliteit van de
Willibrord Stichting heeft een trainings
programma ontwikkeld om docenten meer
te bekwamen in het werken met stadse
jongeren. In het programma worden
docenten getraind om in te spelen op de
verschillen tussen school-, straat- en
thuiscultuur. De deelnemers leren om door
middel van effectieve communicatie en
leiderschap de regie te krijgen en te houden
in klassen waar een mix van deze culturen
aan de orde is. In 2016 heeft de stichting
subsidie aangevraagd en ontvangen
om het trainingsprogramma te verbreden
en inhoudelijk te verstevigen op twee
terreinen:
• samenwerken met de Stichting Politie
Vormingscentrum (SVP) om meer
expertise op te bouwen voor het omgaan
met agressie op school;
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•

samenwerken met de Utrechtse Stichting
Al Amal om naast de school- en straat
cultuur expertise op te bouwen op het
gebied van de thuiscultuur.

Kwaliteitscholen
Alle scholen (behalve Kranenburg Praktijkonderwijs) zijn gestart met het systeem
Kwaliteitscholen. Dit systeem kan worden
gebruikt om enquêtes uit te zetten over
zaken als oudertevredenheid, leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Met Kwaliteitscholen is het ook mogelijk om de gesprekscyclus in te richten (zie hoofdstuk 1.3 voor
meer informatie hierover).

Willibrord Academie: scholing
en leernetwerken
Op het gebied van scholing en leren van
elkaar is er in de afgelopen jaren op stichtingsniveau veel gedaan en ontwikkeld.
Omdat er steeds meer behoefte was aan een
platform voor deze activiteiten, is in 2016 de
basis gelegd voor het opzetten van de
Willibrord Academie, een platform voor
scholing en leernetwerken binnen de
stichting. De Willibrord Academie heeft de
volgende doelstellingen:
• aansluiten bij de scholingsplannen en
behoefte van de scholen;
• kosten besparen door centralisatie;
• samenwerking tussen scholen stimuleren: leren van elkaar in leernetwerken;
• bevorderen en behouden van kwaliteit
van de leraar: gedifferentieerd scholingsaanbod;
• gereguleerd en gecertificeerd bekwaamheidsonderhoud;
• de arbeidsmarktpositie verbeteren door
aantrekkelijk scholingsbeleid en functiedifferentiatie.

Het streven is dat alle scholing in 2017 wordt
aangeboden via de Willibrord Academie.
Ook is het de bedoeling dat alle leernetwerken hierin worden ondergebracht.

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

•

Opbrengsten
In het nieuwe waarderingskader worden de
opbrengsten (leerresultaten) van de scholen
op een andere manier in beeld gebracht.
De nieuwe opbrengstindicatoren zijn in
2016 al geïntroduceerd. Sinds 2016 houdt de
Inspectie bij de beoordeling van de onderwijsresultaten meer rekening met de
achtergrond en ondersteuningsbehoeften
van leerlingen op een school. De normen die
de scholen moeten halen worden voor drie
van de vier indicatoren gecorrigeerd,
afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen
met een bepaald kenmerk (armoede
probleemaccumulatiegebied, leerweg
ondersteunend onderwijs en instroom).
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•
•
•

onderwijspositie ten opzichte van advies
PO (positie in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies),
onderbouwsnelheid (percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2),
bovenbouwsucces (percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3
per afdeling),
examencijfers (gemiddeld cijfer centraal
examen van alle vakken per afdeling).

Het meerjarenopbrengstenoordeel van de
inspectie komt tot stand op basis van de
resultaten in de drie voorgaande jaren.
Zo is het opbrengstenoordeel 2016 gebaseerd
op resultaten behaald in 2013, 2014 en 2015.
Daarmee is het in feite een terugblik.

TABEL 1.2
Overzicht stichtingsbrede trainingen en cursussen 2016
TRAINING

INITIATIEFNEMER

Informatiemiddag HKU, HU, COLU

schoolopleiders

(Beeld)coach

schoolopleiders – team Onderwijs en kwaliteit

Lesson-study

team Onderwijs en kwaliteit

MT-scholing

team Onderwijs en kwaliteit

Cultuursensitief Werken

team Onderwijs en kwaliteit

Verzuimtraining

afdeling Personeelszaken

Gesprekstechniek

afdeling Personeelszaken

Duurzame inzetbaarheid

afdeling Personeelszaken

Pensioen in zicht

afdeling Personeelszaken

8
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Eenvoudig gezegd is de beslisregel per
school als volgt. Eén indicator mag onder de
norm scoren, twee indicatoren onder de
norm leidt tot het oordeel ‘onvoldoende’.
In 2016 is er op één afdeling een onvoldoende gescoord: het vwo van het Amadeus
Lyceum. De onderwijspositie is onder de
norm, evenals het bovenbouwsucces vwo en
de examencijfers vwo. De onvoldoende
heeft te maken met het achterblijvend
driejaarlijks gemiddelde. De verwachting is
dat de achterstand in 2017 is ingelopen.
Bij de overige afdelingen binnen de
stichting is er sprake van een stabiele of
stijgende lijn. De achterliggende gegevens
bij het opbrengstenoordeel zijn te vinden
in tabel 1.4.
In het nieuwe waarderingskader gelden
vastgestelde normen die scholen moeten
halen. Hierdoor is het mogelijk om
gedurende een lopend schooljaar de
opbrengsten te kunnen monitoren en een
fictief oordeel uit te rekenen. Met behulp

van de prognosetool die in 2016 is ontwikkeld kan de stichting in 2017 ‘in control’
blijven voor wat betreft het opbrengstendeel
van het waarderingskader.

kingsverband Sterk VO werkt samen met
scholen, kernpartners en de gemeenten
Utrecht en Stichtse Vecht aan het realiseren
van passend onderwijs. De ontwikkelingen

die de afgelopen jaren in gang zijn gezet,
zijn voortgezet in 2016. Zo is het onderwijsen ondersteuningsaanbod verder versterkt;
alle vo-scholen hebben een basisplusprofiel.

Praktijkonderwijs
Voor het praktijkonderwijs is het registreren van de opbrengsten anders geregeld.
Er is namelijk geen sprake van school
examens of centrale examens. De opdracht
voor de school is om jongeren zó te begeleiden dat zij in staat zijn om zelfstandig en
volwaardig in de maatschappij te functioneren. De opbrengsten van Kranenburg
Praktijkonderwijs zijn door de inspectie
voldoende beoordeeld.

TABEL 1.3
Meerjarenopbrengstenoordeel 2016 van de Inspectie van het Onderwijs
VMBO-TL

HAVO

VWO

Amadeus Lyceum

VMBO-B

VMBO-K

voldoende

voldoende

onvoldoende 1

St-Gregorius College

onvoldoende 2 voldoende

St. Bonifatiuscollege

voldoende

voldoende

Niftarlake College

voldoende

voldoende

voldoende

Gerrit Rietveld College

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

Christelijk Gymnasium

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend
onderwijs in werking getreden. De wet
houdt in dat alle leerlingen een plek moeten
krijgen op een school die past bij hun
kwaliteiten en mogelijkheden, met ondersteuning als dat nodig is. Het samenwer-

voldoende

voldoende

Oosterlicht College
Nieuwegein

voldoende

voldoende

voldoende

Oosterlicht College
Vianen

voldoende

voldoende

voldoende

Globe College

voldoende

voldoende

voldoende

Broeckland College

voldoende

voldoende

voldoende

1) De VWO afdeling van het Amadeus Lyceum heeft per september 2016 een basisarrangement
2) De VMBO-TL afdeling van het St-Gregorius College heeft per mei 2016 een basisarrangement

TABEL 1.4
Achterliggende gegevens bij opbrengstenoordeel 2016
Indicator 1: Onderwijspositie (positie in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies)
VMBO-Breed
Globe
College
Driejaarsgemiddelde 2016
Norm (na correctie)
Resultaat

Boven de norm

Onder de norm

VMBO-Breed/HAVO/VWO

Broeckland
College

Oosterlicht
College
Vianen

Oosterlicht
College
Nieuwegein

VMBO(g)t/HAVO/VWO
Amadeus
Lyceum

St. Gregorius
College

Gerrit
Rietveld
College

HAVO/VWO
Niftarlake
College

St. Bonifatius
college

VWO
Christelijk
Gymnasium
Utrecht

-5,02%

-4,17%

-7,93%

9,29%

-3,83%

10,96%

-2,19%

7,60%

18,51%

2,68%

-10,05%

-10,05%

-7,00%

-7,00%

-0,55%

-0,55%

-0,55%

-0,55%

4,75%

1,35%
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TABEL 1.4
Achterliggende gegevens bij opbrengstenoordeel 2016
Indicator 2: Onderbouwsnelheid (Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2)
Globe
College

Broeckland
College

Oosterlicht
College
Vianen

Oosterlicht
College
Nieuwegein

Amadeus
Lyceum

St. Gregorius
College

Gerrit
Rietveld
College

Niftarlake
College

St. Bonifatius
college

Christelijk
Gymnasium
Utrecht

Driejaarsgemiddelde 2016

98,49%

97,75%

99,20%

95,52%

98,04%

94,00%

98,10%

98,24%

98,66%

98,18%

Norm (na correctie)

92,49%

94,85%

95,36%

95,44%

95,22%

93,21%

93,86%

95,17%

94,57%

95,13%

Niftarlake
College

St. Bonifatius
college

Christelijk
Gymnasium
Utrecht

Resultaat
Boven de norm

Onder de norm

TABEL 1.4
Achterliggende gegevens bij opbrengstenoordeel 2016
Indicator 3: Bovenbouwsucces (Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling)
Globe
College
VMBO B

Broeckland
College

Oosterlicht
College
Vianen

Oosterlicht
College
Nieuwegein

Driejaarsgemiddelde 2016

86,96%

93,64%

96,23%

98,48%

Norm (na correctie)

80,47%

85,83%

87,18%

86,38%

Amadeus
Lyceum

St. Gregorius
College

Gerrit
Rietveld
College

Resultaat
VMBO K

Driejaarsgemiddelde 2016

86,49%

94,74%

94,17%

95,43%

81,17%

85,16%

86,28%

85,74%

88,00%

91,02%

95,02%

88,36%

90,39%

82,05%

84,84%

95,18%

79,82%

85,57%

86,71%

86,33%

86,26%

81,50%

80,31%

85,79%

Driejaarsgemiddelde 2016

76,32%

81,26%

78,88%

82,58%

83,90%

87,31%

86,24%

Norm (na correctie)

79,62%

79,52%

79,69%

75,62%

75,18%

79,09%

76,60%

Driejaarsgemiddelde 2016

88,75%

80,22%

89,37%

91,16%

92,06%

92,30%

95,53%

Norm (na correctie)

81,60%

81,70%

80,17%

80,31%

81,74%

80,65%

81,35%

Norm (na correctie)
Resultaat
VMBO G/T Driejaarsgemiddelde 2016
Norm (na correctie)
Resultaat
HAVO

Resultaat
VWO

Resultaat
Boven de norm

Onder de norm
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TABEL 1.4
Achterliggende gegevens bij opbrengstenoordeel 2016
Indicator 4: Examencijfers (Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling)
Globe
College
VMBO B

Broeckland
College

Oosterlicht
College
Vianen

Oosterlicht
College
Nieuwegein

Driejaarsgemiddelde 2016

6,56

6,76

7,11

6,64

Norm (na correctie)

6,18

6,35

6,38

6,30

Amadeus
Lyceum

St. Gregorius
College

Gerrit
Rietveld
College

Niftarlake
College

St. Bonifatius
college

Christelijk
Gymnasium
Utrecht

Resultaat
VMBO K

Driejaarsgemiddelde 2016

6,21

6,53

6,64

6,30

Norm (na correctie)

6,05

6,20

6,18

6,18

6,25

6,33

6,52

6,26

6,39

6,25

6,31

6,35

6,00

6,15

6,19

6,16

6,17

6,03

5,98

6,17

Resultaat
VMBO G/T Driejaarsgemiddelde 2016
Norm (na correctie)
Resultaat
HAVO

Driejaarsgemiddelde 2016

6,29

6,47

6,30

6,43

6,38

6,41

Norm (na correctie)

6,26

6,26

6,19

6,18

6,26

6,21

Driejaarsgemiddelde 2016

6,50

6,00

6,39

6,49

6,61

6,57

6,98

Norm (na correctie)

6,29

6,28

6,23

6,21

6,30

6,25

6,28

Resultaat
VWO

Resultaat
Boven de norm

Onder de norm
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St. Bonifatiuscollege
Een interview met Paul te Molder,
afdelingsleider 3 en 4 vwo
De komst van een nieuw of vernieuwd
gebouw (planning 2019/2020) betekent voor
het St. Bonifatiuscollege een grote stimulans
en uitdaging om het onderwijs te versterken. Het afgelopen jaar zijn er veel initia
tieven in gang gezet (bijvoorbeeld talent
ontwikkeling, differentiatie en ict-
toepassingen) om de verbondenheid en
betrokkenheid van leerlingen te vergroten.
De komende jaren wil de school voort
bouwen op de ingeslagen weg.
“Een nieuw of vernieuwd gebouw betekent dat
je moet nadenken over je onderwijskundige
eisen,” verklaart Paul te Molder. “Afgelopen
jaar hebben we enquêtes uitgezet, gesprekken
gehad met leerlingen en docenten en andere
scholen bezocht om inspiratie op te doen.
We hebben vooral gekeken naar wat we willen
behouden en veranderen. Onze school staat
bekend om structuur. De nadruk ligt op
klassikaal onderwijs, waarin zwaar wordt
geleund op de deskundigheid van docenten.
De docent heeft een sturende rol. Dat hebben
we hoog in het vaandel, maar de schaduwkant
is dat leerlingen passief kunnen worden.
Tijdens discussie- en studiemiddagen werd
snel duidelijk dat de rol van de docent belangrijk blijft. Het is een wezenskenmerk van onze
school. Maar daarnaast kwam naar voren dat
het goed is om leerlingen meer verantwoorde-

lijkheid te geven. Dit is dan ook de rode draad
in onze onderwijsvernieuwing. We willen dat
leerlingen zich bewust worden van hun
studieproces, zodat ze kunnen aangeven wat
ze nodig hebben. En dat ze de mogelijkheid
hebben om te leren van hun fouten.
Die omslag zorgt voor een domino-effect.
Voor de docenten komt de nadruk meer op
coaching te liggen en de rol van de mentoren
wordt flink uitgebreid. Meer nadruk op
individuele leerbehoeften en capaciteiten
betekent dat je een ander soort onderwijs
ruimten nodig hebt, dat ict een rol gaat spelen
en dat je leerlingen keuzes biedt. Dat laatste
doen we door middel van talentontwikkeling.
Het extra aanbod, zoals robotica, drama of
landschapsschilderen, is er voor alle leerlingen. Er wordt niet getoetst en ze krijgen geen
cijfer, maar het loopt wonderwel. Als kinderen
zelf ergens voor kunnen kiezen, werkt dat
buitengewoon motiverend.
Uiteindelijk moeten leerlingen, maar vooral
ook docenten een cultuuromslag maken.
Docenten zijn gewend op een bepaalde
manier te functioneren en leerlingen vinden
het wel prettig dat docenten zo sturend zijn.
Dat patroon moeten we doorbreken en ik
denk dat het nieuwe gebouw daar zeker bij
gaat helpen.”

Oosterlicht College
Een interview met Francesco Putzu,
leraar Horeca, Bakkerij en Recreatie
Het Oosterlicht College daagt leerlingen uit
op een hoger niveau te werken. Een goede
les staat van begin tot het eind en sluit aan
bij wat de leerling interessant vindt en wat
hij kan. Liefst in een levensechte omgeving.
Minstens zo belangrijk is de achterkant van
het diploma. Het Oosterlicht College werkt
aan persoonsvorming en zoekt verbinding
met de wereld buiten het gebouw.
Francesco Putzu: “Wij proberen leerlingen
weerbaar te maken door ze in een levensechte
situatie te zetten. Bij een restaurantavond gaat
het bijvoorbeeld niet alleen om het vak, maar
ook om hoe een leerling met de situatie
omgaat. Ik vertel ze van tevoren dat er veel van
ze wordt verwacht. Ze krijgen verantwoordelijkheden en ze moeten samen de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Voor een goede
beroepsvorming en beroepshouding moeten
ze zichzelf serieus nemen. Dat vinden ze niet
altijd makkelijk, maar ik beoordeel ze wel
serieus op wat ze laten zien in de keuken of aan
tafel bij de gasten. Daar moeten ze soms echt
aan wennen.
Een enorm waardevolle ervaring is de uitwisseling met Pisa. Daar gaan we in november
met een groep leerlingen heen. In maart komen
Italiaanse leerlingen naar Nederland.
De leerlingen verblijven in gastgezinnen en
draaien een week mee op school. Juist ook voor

kinderen die het wat moeilijk hebben is het
zo’n positieve ervaring. Ze komen erachter dat
ze heel veel kunnen. Ze kunnen zich redden
ondanks de taalbarrière. Ze zoeken de verbinding op. Dat sociale aspect – het leren van een
andere cultuur en een stuk zelfredzaamheid –
ervaren ze eigenlijk als nog belangrijker dan
het vakgedeelte waarin ze leren koken.
Ik kom uit de horeca. Toen ik het onderwijs in
ging, was dat een soort renaissance. Alle nare
eigenschappen die ik in het bedrijfsleven had
opgedaan, ben ik kwijtgeraakt. Met leerlingen
moet je authentiek zijn. Je moet uitgesproken
zijn. Als je eerlijk bent, krijg je meestal
eerlijkheid terug. Het is zo belangrijk om de
verbinding aan te gaan. Dat is onze taak en
verantwoordelijkheid als docent. Doe je dat
niet, dan gaat het ten koste van de onderwijskwaliteit. Er zitten ook geen nuances in.
Alle omwegen die we met volwassen bewan
delen vallen weg, want het is voor die kinderen
zo al moeilijk genoeg. En dat heeft mij een
beter persoon gemaakt.”
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Kranenburg
Praktijkonderwijs
Een interview met Carola van den
Hoogen, zorgcoördinator fase 1
Jaarplan 2016-2017 van Kranenburg Praktijkonderwijs heeft als slogan: ‘Leerlingen,
ouders en docenten ontmoeten elkaar in
veiligheid en werken samen aan passend
onderwijs.’ In 2016 was het thema voor
deskundigheidsbevordering ‘(Be)Grip op
gedrag’. Het belang van een goede verbinding met de leerlingen stond centraal,
omdat hieruit ruimte ontstaat om te leren.
Om leerlingen en hun ouders goed inzicht
te geven in wat er is geleerd, startte
Kranenburg met het inrichten van een
nieuw leerlingvolgsysteem: Presentis.
Ook begon de school met het aanbieden van
Entree-onderwijs. In 2017 gaan de eerste
leerlingen hun mbo-entreediploma halen
via Kranenburg.
“Magister is goed, maar je kunt er onvoldoende
informatie in kwijt voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen,” zegt Carola van den
Hoogen. “Onze leerlingen krijgen bijvoorbeeld
vooral feedback in woorden in plaats van
cijfers. Hier is Magister onvoldoende op
ingericht, net als op informatie over stages.
Presentis is vanuit het praktijkonderwijs
ontwikkeld, waardoor ook handelingsgericht
werken in dit systeem zit ingebouwd.
Bijkomend voordeel is dat we minder administratie hebben. Voorheen gebruikten we het

format Ontwikkelingsperspectiefplan van
samenwerkingsverband Sterk VO naast
Magister, maar er zat veel overlap in.
Nu kunnen we het OPP vanuit Presentis direct
in een pdf zetten.
Het mooie is dat de communicatie met
leerlingen en ouders verbetert. In de voortgangsgesprekken tussen mentor en leerling
komen bijvoorbeeld de persoonlijke doelen
aan bod. Dan openen we Presentis op het
DigiBord, zodat we samen met de leerling
kunnen bespreken aan welk doel hij of zij wil
werken, hoe hij dat gaat halen, wat hij daarbij
nodig heeft en wanneer het doel is bereikt.
Dat voeren we in. Omdat alle informatie
gelezen kan worden door ouders en leerlingen,
moeten we hierbij echt letten op ons taal
gebruik. Door te schrijven: “Je werkt hard om je
doel te bereiken,” in plaats van: “Michael werkt
hard,” spreek je de leerling aan in plaats van
over zijn hoofd te communiceren.
De handelingsgerichte werkwijze van Presentis
geeft diepgang aan het mentorgesprek. Je kunt
eenvoudig persoonlijke doelen vaststellen en
daarbij de stimulerende en belemmerende
factoren van de leerling gebruiken.
De focus ligt niet alleen op wat er níet gaat,
want er lukt ook heel veel wel. Het is goed om
die kracht, de TOPS van de leerling, te benoemen en dat geldt eigenlijk voor alle leerlingen
in het voortgezet onderwijs.”
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St-Gregorius College
Een interview met Daan de Graaf,
docent economie
Het St-Gregorius College maakte in 2016 een
enorme slag in de kwaliteit van onderwijs.
De resultaten verbeterden. Met de methodiek Positive Behaviour Support werkt de
school aan een veilig pedagogisch klimaat.
Daarnaast is er gestart met ondernemend
leren: leerlingen leren actief en gemotiveerd en weten waarom ze iets leren.
“Positive Behaviour Support draait om het
benoemen van positief gedrag,” vertelt Daan
de Graaf. “Als de les begint, kun je zeggen:
“Hé jongen, doe die telefoon weg,” maar ook:
“Ik zie dat bijna iedereen zijn telefoon heeft
opgeborgen.” Dat is het verschil. Positief
gedrag belonen we met tokens. Dat lijkt
misschien kinderachtig, maar het werkt!
Beloond willen worden zit diep in onze wortels.
Natuurlijk moet je niet alles positief willen
maken. De insteek is gewenst gedrag benoemen, maar ook durven ingrijpen en corrigeren.
Ondernemend leren zat al in mijn lessen.
Het hoort bij het vak economie. Het heeft een
aantal kenmerken, zoals de theorie toepassen
in de praktijk, er moet een competitie-element
in zitten en het moet een tastbaar product
opleveren. Mijn leerlingen hebben bijvoorbeeld een eigen bedrijfje opgezet met micro
krediet. Afgelopen jaar deden we een beurscompetitie. Via de website IEX kregen de
leerlingen op papier honderdduizend euro

voor beleggingen. Vooraf heb ik een inleiding
gegeven, maar ik heb ze veel zelf laten uitzoeken. Dan komen de vragen los. Bij economie
moeten ze weten wat er in de wereld gebeurt.
Dat kun je duizend keer zeggen, maar het is
echt moeilijk om ze het nieuws te laten volgen.
Tot hun aandeel Akzo stijgt, want dan willen
ze weten hoe dat komt. En of ze moeten
verkopen of niet. Dat is natuurlijk prachtig.
Ondernemend leren vraagt creativiteit, tijd en
lef. Je moet als docent zelf een beetje onder
nemer worden en de boeken durven loslaten.
In de aanloop is gezegd: durf fouten te maken,
maar ik denk dat docenten dit in de kern
moeilijk vinden. Leerlingen verwachten ook
van jou dat je het goed doet. Dat zijn ze
gewend. Het vergt dus een omslag in denken,
maar als het lukt levert het veel positiviteit op.
Leerlingen vinden het leuk, want ze doen eens
wat anders en docenten leren hun leerlingen
op een andere manier kennen. Ondernemend
leren is niet de heilige graal. Maar het is een
waardevolle aanvulling die goed past bij de
huidige tijd.”
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Gerrit Rietveld College
Een interview met Loïs Vonk (4 vwo) en
Soesha Sandker (2 havo), leerlingen van
de sollicitatiecommissie RISC
Het Gerrit Rietveld College werkt op
verschillende terreinen aan de verbetering
van de onderwijskwaliteit. Een speerpunt in
2016 was maatwerk voor leerlingen door
middel van de Apolloprojecten. Hierin
worden meer- en hoogbegaafde leerlingen
op hun eigen niveau uitgedaagd. Delen van
de basisstof worden geschrapt en leerlingen
kunnen extra-curriculaire opdrachten
doen. Daarnaast stond leerlingparticipatie
centraal. Vanuit de leerlingenraad zijn
commissies opgezet, die samen met de
schoolleiding het beleid evalueren en
aanzet geven tot nieuw beleid. Een van die
commissies is RISC (Rietveld In Sollicitatie
Commissie).
“RISC bestaat uit tien leerlingen van verschillende jaarlagen, niveaus en culturen, die
deelnemen aan sollicitatiegesprekken met
nieuwe leraren. Het initiatief kwam oorspronkelijk uit de leerlingenraad, maar de rector en
de leerlingenraadbegeleider reageerden direct
enthousiast,” vertellen Loïs en Soesha.
“We hebben een training gekregen en ondertussen al een paar sollicitaties bijgewoond.
We mogen echt actief deelnemen aan het
gesprek en dat is prettig.

Als leerling hebben we een andere invalshoek.
Onze rol is niet om na te gaan of een sollicitant
vakkennis heeft of de uren wil maken of wat hij
betaald wil krijgen. Voor ons is het belangrijk
dat wij bij onszelf nagaan of de sollicitant ons
kan motiveren. Zouden we les van hem of haar
willen hebben? Zien we deze persoon voor de
klas staan en blijven we dan geïnteresseerd?
Onze vragen stellen we volgens de STARRmethode (situatie, taak, actie, reactie, reflectie).
Een voorbeeld is: “Hoe heeft u zichzelf op uw
vorige school in de klas geïntroduceerd?”
Want leerlingen proberen docenten uit. In het
gesprek dat volgt letten we erop waar de
sollicitant de grenzen legt en hoe hij of zij die
stelt. Een andere vraag is: “Heeft u weleens
meegemaakt dat er geen orde meer was in de
klas en hoe heeft u dat opgelost?” Als dat orde
herstellen minder goed ging, vragen we hoe de
sollicitant het nu zouden aanpakken.
Wij vragen andere dingen dan een afdelingsleider of docent, omdat wij kijken vanuit het
perspectief van de leerling. De taak van een
docent is om leerlingen goed op te kunnen
leiden. Daarom is het volgens ons belangrijk
dat ook leerlingen een docent kunnen beoordelen. RISC heeft ons gebracht dat we invloed
hebben op wie er voor de klas komt te staan.”

Christelijk Gymnasium
Een interview met Nathalie Schutjens,
conrector leerjaar 1 en 2
Om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren, hield het Christelijk Gymnasium in 2016 een schoolbrede enquête over
de tevredenheid onder leerlingen en over
het functioneren van een aantal docenten
in de klas. Docenten konden hiervoor
kiezen. Verder deed de school mee aan het
collegiaal waarderend onderzoek dat
Stichting het Zelfstandig Gymnasium
organiseert. Ter voorbereiding daarvan zijn
groepen leerlingen geïnterviewd en is er
een enquête gehouden onder oud-leerlingen. Tijdens een bezoekdag werden panels
van leerlingen, docenten, ouders en schoolleiding bevraagd door een commissie die
bestond uit collega”s van andere gymnasia.
Nathalie Schutjens: “We hebben de afgelopen
jaren op allerlei manieren en met verschillende
instrumenten gewerkt aan kwaliteit.
We proberen vooral zicht te krijgen op wat
goed gaat en wat beter kan. We analyseren
bijvoorbeeld data zoals cijfers en eindexamenresultaten om snel bij te kunnen sturen als dat
nodig is. Ook monitoren we hoe leerlingen zich
op school voelen.
Enquêtes zijn een goed hulpmiddel om te
kijken naar kwaliteit, maar dan ben je er niet
altijd. Met het onderzoek van Stichting het
Zelfstandige Gymnasium kun je écht de diepte
in. Voorafgaand zijn er vragenrondes geweest

voor leerlingen, collega’s en ouders.
Die leverden weer de vragen op voor het
onderzoek. Het heeft een enorme impuls aan
kwaliteit gegeven, want je wordt echt aan het
denken gezet over de gang van zaken en
eventuele verbeteringen daarop.
De winst ten opzichte van voorgaande jaren is
dat we erin geslaagd zijn om er een olievlek
van te maken. Vaak doe je onderzoek dat in
een beperkt groepje blijft hangen. Nu hebben
we met heel veel mensen binnen en buiten de
school gesproken. We begonnen in een kleine
groep met nadenken over de vooranalyse.
Die informatie hebben we gedeeld met andere
mensen. Zo werd de groep betrokken steeds
groter en werd iedereen gekend in de keuzes.
Het is ons ook gelukt om alle betrokkenen van
de vorderingen en resultaten op de hoogte te
houden. Dat is een enorme winst als je met
kwaliteit bezig bent.
Het mooie is: je jaagt op kwaliteit als resultaat,
maar het proces heeft minstens zo veel
opgeleverd. We zijn er gezamenlijk mee bezig
geweest en we hebben er gezamenlijk over
gepraat, waardoor de verbondenheid met de
school en met elkaar veel groter is geworden.”
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Amadeus Lyceum
Een interview met Tom Schrier,
expert wiskunde en datacoach
Het Amadeus Lyceum werkt systematisch
aan de verbetering van de onderwijs
kwaliteit. De projecten voor schooljaar
2016-2017 betreffen het mentoraat, de
kwaliteit van pedagogisch en didactisch
handelen, via differentiatie verbeterd
inspelen op de individuele leerbehoefte van
de leerling en met behulp van RTTI de
toetskwaliteit verbeteren en dit gebruiken
in de didactiek. Data-analyse is een van de
instrumenten om voortgang in deze
projecten te realiseren. Datacoaches vervullen hierbij een centrale rol.
Tom Schrier: “Wij kijken welke data er zijn,
zorgen ervoor dat ze van directieniveau tot
leerling beschikbaar komen en dat mensen er
iets mee doen. Met data-analyse kun je
problemen voor zijn. Dat is altijd beter dan ze
achteraf te moeten oplossen.
In het begin vonden mensen het best eng,
omdat je naar allerlei gegevens en gemiddelden gaat kijken. Het helpt dat wij niet in de lijn
zitten. Zou een afdelingsleider onze rol hebben,
dan zit er gevoelsmatig meteen meer aan vast.
Wij zijn makkelijker te benaderen. We merken
dat mensen het echt interessant vinden en ook
steeds meer vragen aan ons gaan stellen.
We gebruiken verschillende bronnen. Magister, met daarboven het Magister Management
Platform, Kwaliteitscholen, RTTI, maar ook

gegevens die buiten onze school worden
gepubliceerd, zoals rapporten van de Inspectie
en citogegevens. Die informatie gebruiken we
onder meer om overzichten te leveren van
gemiddelden en onvoldoendes over alle
klassen, vakken en afdelingen. Maar we
kunnen ook bijsturen. Is het gemiddelde
bijvoorbeeld een 6.3 en een klas scoort ineens
een 6.0, dan is dat altijd reden om te kijken wat
er aan de hand is.
We stonden er als school drie jaar geleden niet
goed voor als het gaat om examenresultaten.
Nu zijn we leidend. Data-analyse helpt ons dus
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De eerste stap is dat je zicht hebt op waar
het goed gaat en waar het beter kan. En dat
docenten zich bewust worden van wat je kunt
met data.
Volgend jaar gaan we verder, maar er verandert wel wat. We hebben veel uitgezocht en
ontdekt. Nu kan een deel van onze taken
overgenomen worden door bijvoorbeeld
de administratie. Zo kunnen wij ons meer
richten op collega’s leren hoe ze data kunnen
analyseren. Daarmee maken we onszelf op
termijn overbodig.
Data-analyse is zo succesvol dat er binnen de
Willibrord-stichting meer datacoaches zijn
gekomen. Het is goed om te zien dat dataanalyse op alle scholen enthousiast wordt
begroet en dat er ook belangstelling voor is
buiten de stichting.”
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Niftarlake College
Een interview met Guido Basitaans,
afdelingsleider mavo
Het Niftarlake College ontwikkelt zich als
lerende organisatie. Een professionele
organisatie, waarin de medewerkers leren
en ontwikkelen en de ruimte krijgen om
verantwoordelijkheden op te pakken
binnen de gezamenlijke visie en organisatiedoelen. In 2016 is binnen de afdelingen
het eigenaarschap op het thema kwaliteit
versterkt. Er waren ontwikkelingen op vier
gebieden: leren zichtbaar maken, het
mentoraat, pedagogisch en didactisch
handelen en het gebruik van onderwijsdata.
‘Die gebieden vormen een integrale aanpak
met als doel zo goed mogelijk onderwijs
leveren,’ aldus Guido Bastiaans. ‘Bij goed
onderwijs kun je denken aan cijfers, maar
volgens ons is kwaliteit vooral het resultaat
van het proces dat je met elkaar inzet. Leerlinggericht handelen staat hierin centraal.
Hebben wij de leerling in beeld? Waar zitten
de zwaktes en de sterktes? De mentor heeft een
spilfunctie. Hij of zij zorgt ervoor dat de
leerling inzicht krijgt in wat hij kan en nodig
heeft. De vakdocenten worden op de hoogte
gehouden door de mentor en bespreken de
casuïstiek. Door deze communicatie wordt het
leren zichtbaar. Ook het contact met ouders is
belangrijk. Als er iets niet lekker loopt, zoekt de
mentor samen met hen naar een oplossing.
De drie partijen – school, kind en ouder –
vormen de dynamische driehoek.

De onderwijsdata die we verzamelen, spelen
een grote rol in pedagogisch en didactisch
handelen. Door de data te interpreteren, wordt
het duidelijk waar we ons onderwijs moeten
aanpassen. Om aan te kunnen passen, moet je
ook reflecteren. We hebben wel een beeld van
leren en waar we heen willen, maar klopt het
ook als we bepaalde stappen ondernemen?
Het Niftarlake stuurt aan de voorkant en dat
vind ik dapper. Meestal gaat een school iets
doen als de cijferresultaten niet goed zijn
en er externe druk ontstaat. Het Niftarlake
kijkt naar wat leren is en hoe we dat willen
aanpakken. Op de mavo merkten we bijvoorbeeld dat kinderen basisvaardigheden misten
zoals samenwerken en plannen. Daarom
hebben we nu het vak TiN (Toekomst is Nu),
waarin leerlingen op een andere, meer
procesgerichte manier les krijgen.
Wat deze school doet, is eerst kijken naar het
waarom. Als je weet waarom je iets doet,
kun je kijken naar hoe je dat moet aanpakken
en wat je erbij nodig hebt. En dat is een heel
goede manier.’
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Globe College
Een interview met Daphne van Gemert,
docent Nederlands
Om het onderwijs verder te verbeteren,
breidde het Globe College het curriculum in
2016 uit met keuzewerktijd waarin talent
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord onderwijs centraal staan. Daarnaast
maakten de docenten de leesmethodes LIST
(Lezen IS Top) en DENK! passend met de
aanpak Vrij lezen van CPS: ‘Leeskilometers
maken op school’. Hierdoor ontstaat er een
rijke leescultuur voor iedereen. Door het
gebruik van e-readers krijgt het leesonderwijs een eigentijdse stimulans.
‘De methode LIST is vooral gericht op motivatie,’ vertelt Daphne van Gemert. ‘Die willen
we er ook in houden. DENK! is meer gericht op
de woordenschat, maar er wordt een hoog
denkniveau gevraagd. Hierdoor kunnen
minder sterke leerlingen onvoldoende de
diepte in. Ze moeten elkaar kunnen bevragen
over een boek en dat krijgen we vaak moeilijk
aangeleerd. Daarom hebben we CPS erbij
gepakt, waarin veel verwerkingsopdrachten
zitten.
Door de methodes te koppelen, hebben we een
eigen Globemethode ontwikkeld. Van LIST
gebruiken we het plenaire deel, het woordenschatstuk van DENK! hebben we naar LIST
gekopieerd en we sluiten af met CPS.
De verwerkingsopdrachten die de leerlingen
krijgen, zijn meer leidend. Hierdoor worden ze

Broeckland College
gedwongen om na te denken op het niveau
waarop wij dat willen. En het werkt. We zitten
nog onder het landelijk gemiddelde, maar
binnen de scholen van de stichting maken we
de grootste groei door.
We doen er alles aan om het leesonderwijs
sprekend en levendig te maken. Met Boekfilm
combineren we bijvoorbeeld een boek dat ze
moeten lezen met een film, waarna ze een
creatieve verwerkingsopdracht krijgen.
Zo zijn ze op een andere manier met taal en
lezen bezig. Ook komen er schrijvers op school.
De leerlingen leven hier erg naartoe, waardoor
ze de boeken van zo’n schrijver echt gaan
lezen. Verder hebben we een uitgebreide
samenwerking met de bibliotheek. De bieb
levert alle boeken en speelt een grote rol als het
gaat om leesmotivatie. Het is de onderlegger
waarop we de methodes kunnen stoelen.
Sinds afgelopen jaar gebruiken we e-readers
die vanuit de school gevuld zijn met boeken.
Die e-reader gaat in alle klassen mee en als
leerlingen eerder klaar zijn met de les, gaan ze
lezen. Het is hier inmiddels normaal dat je
lekker gaat lezen als je de kans hebt.
Daarmee hebben we echt een leescultuur en
dat is grote winst.’

Een interview met Evert van Klingeren,
adjunct directeur onderbouw en
Yolande Bosma, mediathecaris
Het Broeckland College heeft een bewogen
jaar achter de rug door ziekte van directeur
Jan Molenaar en het overlijden van een
collega. Maar het was ook een bevlogen jaar,
waarin het vernieuwde vmbo stevig op
poten is gezet.
‘Het was een rommelig jaar,’ begint Yolande
Bosma. ‘Niet voor de leerlingen, maar voor
ons.’ ‘We zaten vorig jaar ook nog midden in
een verbouwing,’ vult Evert van Klingeren aan.
‘Door het nieuwe vmbo-examen hadden we
grotere machines en nieuwe praktijklokalen
nodig. Toen de gemeente het kostenplaatje zag,
gingen ze nadenken over een andere locatie
of nieuwbouw.’
Yolande: ‘Die onrust kwam er nog eens bij.
Verbouwen, nieuwbouw, verhuizen, toch
renoveren... uiteindelijk werd het met het oog
op een eventuele verhuizing een sobere
verbouwing met een laag budget.’
Evert: ‘Halverwege dat verbouwingstraject
werd Jan ziek. We hebben gelukkig veel steun
gehad vanuit de Willibrord Stichting en we
kregen Marinus Kamphorst als interim, maar
het was een gek jaar.’

Yolande: ‘Toch is de boel gewoon doorgegaan.
Het vernieuwde vmbo was een ongelooflijke
krachttoer voor met name onze praktijk
mensen. En als ik kijk wat er nu staat, dan denk
ik: petje af. Daar ligt ook de kracht van onze
school: wij zijn doeners. Zowel docenten als
leerlingen. Die kracht is gericht op de toekomst,
op de latere werksituatie van de kinderen.’
Evert: ‘Onze kracht is ook dat we mensen
verantwoordelijkheden geven. In het onderwijs
hebben we allemaal een vergelijkbare opleiding. Dan hoef ik een docent niet te vertellen
hoe hij zijn vak moet doen, want dat weet hij
beter dan ik. Wat je wel moet doen, is mensen
steunen als er iets niet lukt. En als iets moedwillig niet goed gaat, moet je ingrijpen.’
Yolande: ‘Mensen passen op hun eigen toko
en leerlingen. Er staat een bevlogen team met
een aantal heel ervaren mensen en sterke
teamleiders. Daardoor hebben we ook een
veilige leeromgeving. Natuurlijk zijn er
moeilijke leerlingen en hebben we soms
een vechtpartij, maar dat wordt allemaal
heel kordaat opgelost.’
Evert: ‘Het belangrijkste is dat docenten doen
waarvoor ze aangenomen zijn: goed onderwijs
leveren. En dat kinderen aan het einde van het
jaar zeggen: ‘Ha, ik ben over! En ik heb nog best
een leuk jaar gehad ook.’ Dat is waar onderwijskwaliteit wat mij betreft over gaat.’
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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. De uitstroom naar de AOW zal vanaf
2020 verdubbelen. In combinatie met de
schaarste op de arbeidsmarkt betekent dit
dat extra en andere wervingsactiviteiten
nodig zijn.

Arbobeleid
In 2016 is het arbobeleid voor medewerkers
van Stichting PCOU en de Willibrord
Stichting opnieuw vorm gegeven. De kern
van dit beleid is de veiligheid en gezondheid
van medewerkers en leerlingen te waar
borgen 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.

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

Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid is gericht op duurzame
inzetbaarheid van gezonde, tevreden,
gemotiveerde en goed georganiseerde
werknemers. In 2015 lag het landelijk
verzuimpercentage voor voortgezet
onderwijs op 4,9%. De landelijke cijfers voor
2016 zijn nog niet bekend. De Willibrord
Stichting had in 2016 een verzuimpercentage van 4,26% (grafiek 1.1).

Introductie modules Youforce
HR Selfservice
De digitalisering van administratieve
HR-processen is in 2016 verder uitgebreid
voor meerdere soorten mutaties.
Mede hierdoor steeg het gebruik van
HR Selfservice van 5794 mutaties in 2015
naar 6857 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.

Gesprekscyclus
In september 2016 startte het project
Kwaliteitscholen. Op vier vo-scholen wordt
een pilot gedraaid met medewerkers van
de scholen en de personeelsadviseur.
De pilotscholen zijn begonnen met de

GRAFIEK 1.1
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inrichting van de gesprekscyclus in het
programma Kwaliteitscholen. Iedere school
heeft zijn eigen bestaande formulieren in
Kwaliteitscholen ingevoerd. Eén school koos
voor een volledige uitrol van het systeem
voor al het personeel, de andere scholen
kozen voor een pilot met één team of een
aantal medewerkers verdeeld over teams.
Na de meivakantie 2017 wordt de pilot
binnen de projectgroep geëvalueerd,
waarna de deelnemers de evaluatie in het
managementoverleg aan hun collega’s
presenteren. Op basis van de uitkomsten
volgt het besluit of Kwaliteitscholen in
schooljaar 2017-2018 Willibrord-breed voor
al het personeel ingezet gaat worden.

Werving
Werving van docenten 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 mediakanalen,
waaronder Intermediair, LinkedIn en
Facebook.

Verloop
In 2016 zijn er 227 medewerkers
(samen 132,22 fte) ingestroomd en
207 medewerkers uitgestroomd.
De redenen voor uitstroom zijn:
• einde contract (80 medewerkers),
• pensioen (30 medewerkers),
• vertrokken op initiatief van de werkgever
(30 medewerkers),
• vrijwillig vertrokken (64 medewerkers),
• overlijden.

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 50 uur
geboden (conform de cao) op basis van een
individueel plan. In de individuele plannen
zijn activiteiten opgenomen gericht op
duurzame inzetbaarheid.
Voor de 55-plussers werd 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.

Opleiden in de school: van student
naar Utrechtse docent
De Willibrord Stichting ziet uitdaging in de
grotestadsproblematiek, afstroom van
groepen leerlingen en individualisering van
de samenleving. De stichting is trots op de
onderwijsresultaten van de scholen die voor
extra uitdagingen staan om leerlingen op
hun eigen niveau en in hun eigen situatie
kansen te bieden. Daar wil de stichting
blijvend in investeren. Hiervoor zijn
docenten nodig die met hun pedagogisch en

didactisch handelen tegemoetkomen
aan de vragen en behoeften van de
specifieke leerlingpopulatie. De onderwijsarbeidsmarkt voorziet hier op dit moment
onvoldoende in.
Daarom hebben de Willibrord Stichting en
Instituut Archimedes samen een
opleidingstraject ontwikkeld. Derde- en
vierdejaars studenten en startende leraren
worden toegerust om als leraar duurzaam
inzetbaar te zijn bij de Willibrord-scholen.
De stichting investeert hiermee in het
opleiden en professionaliseren van een
(nieuwe) docentenpopulatie, die in diversiteit en pedagogisch-didactisch handelen
aansluit bij de leerlingpopulatie. In het
opleidingstraject wordt veel ruimte
gemaakt voor de specifieke (pedagogische)
vaardigheden die hierbij nodig zijn.
Ook creëert de stichting samen met
Instituut Archimedes een kweekvijver
waarin talent direct aan de slag kan bij de
Willibrord-scholen. De hiervoor verkregen
subsidie is gebruikt om een opleidings- en
professionaliseringstraject te ontwikkelen
en in een pilot uit te voeren. Dit traject
wordt verder geconcretiseerd, zodat in het
studiejaar 2016-2017 gestart kan worden met
brede uitvoering op de scholen van de
Willibrord Stichting.
De studenten benoemen de volgende
opbrengsten.
• We zijn ons bewust geworden van
ongelijkheid.
• We hebben van elkaar de kijk op de
manier van omgaan met verschillende
culturen leren kennen.

•

We hebben geleerd niet te denken in
vooroordelen en diversiteit beter te
hanteren. Denken en handelen naar
gelijke kansen in plaats van gelijke
behandeling.

•

We hebben inzicht gekregen in hoe
allochtone leerlingen kijken naar onderwijs en hoe ze zich in de klas gedragen.
We hebben nieuwe werkvormen aangeleerd en via een simulatiespel ervaringen
opgedaan op het gebied van maatschap
pelijke status in de klas/groep.
We hebben gewerkt aan een manier om
minderheden bewust te maken van
waarden en normen in de maatschappij,
waardoor deze leerlingen hun eigen
kansen vergroten.

•

•

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
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re-integratie van deze (ex-)medewerkers en
de kosten draagt voor hun uitkering.
In 2016 is er een beleidsstuk WGA gemaakt
voor medewerkers van de Willibrord
Stichting, 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)?
De Willibrord Stichting had in 2016
22 (ex-)medewerkers in de WGA, die actief
worden begeleid bij de re-integratie, dan
wel uitstroom naar IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).
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Functieboek
In oktober 2015 ging de projectgroep
herijking van directiefuncties van start.
Na de eerste projectgroepbijeenkomst werd
besloten om dit project in de wacht te zetten
en te starten met een herijking van de
functies voor onderwijsondersteunend
personeel. Extern projectleider Kees Jansen
van Verus maakte een eerste concept van de
OOP-functies in het functieboek Willibrord.
De 152 functies zijn teruggebracht naar
75 functies. Deze zijn algemener beschreven
en opnieuw gewaardeerd volgens Fuwasys.
Het nieuwe functieboek OOP Willibrord
moet nog bekrachtigd worden en zal in de
HRM-kring opnieuw worden besproken.
Hierna komen de directiefuncties aan de
orde, met speciale aandacht voor de beloning van het middenkader.
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1.4
Financiën

Solvabiliteit 2
0,60
0,50

De financiële positie
per 31 december 2016
Vermogenspositie
De Willibrord Stichting heeft per balans
datum een enkelvoudig vermogen 1 van
€ 18.545.000. Het eigen vermogen is afgenomen in 2016. Het saldo van de voorzieningen
is in 2016 verder toegenomen met € 732.000,
hoofdzakelijk door de aanvulling van de

onderhoudsvoorziening van € 338.000 en de
aanvulling personele voorziening sociaal
beleid van € 310.000. Hiermee komen de
totale voorzieningen uit op € 8.095.000.
In 2016 zijn er investeringen/aanpassingen
gedaan in gebouwen van het Niftarlake
College, het vernieuwde VMBO bij het
Broeckland en investeringen in de gymzaal
bij het Christelijk Gymnasium. In 2016 liep

de subsidieregeling 2012-2016 voortijdig
schoolverlaten af; van het rijk werd tot en
met 31 december 2015 € 3.000.000 vooruit
ontvangen (zie toelichting op de kort
lopende schulden). Alle vooruitontvangen
bedragen zijn doorbetaald aan de penvoerder per 31 december 2016. De eindafrekening
2015
2014
is opgenomen
in deze jaarrekening
(zie ook
de toelichting op de vorderingen). De kasposi-

0,40
tie blijft voldoende, ondanks het financieel
tekort over 2016. Het tekort houdt, net
als in
0,30
2014 en 2015, vooral verband met het
0,20
versneld afschrijven op gebouwen en
de
aanvullingen op de voorzieningen. 0,10
Het heeft dus niet direct een cash outflow
tot gevolg. Verder is in 2016 de eerste0,00
tranche
van de aflossing2016
van de rekening courant
ontvangen van het steunfonds.

Minimale solvabiliteit 2

Solvabiliteit 2

GRAFIEK 1.2
kengetallen financiële positie
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De ontwikkeling van de financiële positie is
in een aantal indicatoren weer te geven.
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)
ligt 0,55 hoger dan in 2014 (0,52). Het is ruim
boven de signaleringsgrens van 0,30.
De liquiditeitspositie is voldoende. In 2014
bedroeg de ratio (geconsolideerd) 0,94; in
2016 is dat 0,90 (grafiek 1.2).
Het geconsolideerd weerstandsvermogen
(eigen vermogen/baten) is vanaf 2014 van
0,23 naar 0,18 gedaald in 2016. De daling van
het vermogen wordt voor een belangrijk

deel gecompenseerd door de stijging van
de voorzieningen. Verder is het vermogen
gedaald als gevolg van de aanzienlijke
afschrijvingen op gebouw gebonden
investeringen vanaf 2014 (grafiek 1.3).
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 mogelijke
versnelling van afschrijvingen.
Hierbij zijn ook de uitkomsten van de risico
simulatie die in het voorjaar 2017 gepland
staat, richtinggevend.

Analyse van het resultaat
Het geconsolideerd resultaat van de Willibrord Stichting over 2016 bedraagt € 174.000
negatief. In het verslagjaar is de stichting
wederom gegroeid in leerlingaantal
(97 leerlingen). De afgelopen 5 jaar is de
leerlinggroei bijna 1.200 leerlingen geweest.
De groei in 2016 wordt vanaf 1 januari 2017
bekostigd. In 2016 is op een aantal gebouw
gerelateerde investeringen versneld
afgeschreven; dat betekende een extra last
van € 288.000. De versnelde afschrijving was
noodzakelijk als gevolg van voorgenomen
verplaatsingen van een aantal onderwijs
locaties. Hoewel de toenemende instroom
in de WGA reden tot zorg is, kon de daarvoor
gemaakte reservering toch naar beneden
worden bijgesteld met € 654.000 omdat het

GRAFIEK 1.3
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UWV de loonaanvullende deel van de
uitkering voor haar rekening neemt. Hierop
was niet geanticipeerd. Deze vrijval ten
gunste van het resultaat werd teniet gedaan
door een noodzakelijke ophoging van de
voorziening voor duurzame inzetbaarheid
van € 546.000. De spaarsaldi zijn ten opzichte
van 31 december 2015 namelijk toegenomen.
De rentabiliteit neemt de laatste 3 jaar af,
zoals uit grafiek 1.4 is af te leiden.
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2016

Rentabiliteit 1 jaar

Minimale 1 jaars rentabiliteit

Rentabiliteit 3 jaar

Minimale 3 jaars rentabiliteit
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Het 3 jaarsgemiddelde komt in 2016 onder de
norm van de inspectie uit. Dit heeft te
maken met de versnelde afschrijvingen die
vanaf 2014 zijn gedaan (impact: € 3.100.000)
en de aanvulling van de voorzieningen
(impact: € 2.133.000).
De huisvestingsratio (afschrijvingen op
gebouwen en huisvestingslasten / totale
lasten) ligt in 2014 incidenteel op de
maximale signaleringswaarde (door de
versnelde afschrijvingen) en daalt vervolgens naar 0,7 in 2016 (grafiek 1.5).

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

aanpak waarbij de risico’s niet alleen in
kaart zijn gebracht, maar waarbij ook een
inschatting is gemaakt met betrekking tot
de kans van optreden, de impact en het
benodigde weerstandsvermogen.
Risicomanagement is onderdeel van
de planning en controlcyclus van de
Willibrord Stichting. Bij het opstellen van
de kaderbrief bij de begroting wordt een
analyse gemaakt van de externe en interne
omgeving. Op basis daarvan worden risico’s
ingeschat, beoordeeld en verwerkt in de
begroting. De gebieden waarop de Willibrord Stichting risicomanagement voert
zijn onderwijs, personeel, financiën en
huisvesting. De monitoring van de risico’s
gebeurt aan de hand van management
rapportages. In 2015 is gestart met de
ontwikkeling van nieuw risicomanagement

GRAFIEK 1.5
Huisvestingsratio
0,12%
0,10%
0,08%
0,06%
0,04%
0,02%
0,00%
2014

2015
Huisvestingsratio

2016
Maximale Huisvestingsratio

beleid dat er op gericht is om risicomanagement tot in de scholen zelf te organiseren.
Belangrijke risico’s, waarop beheers
maatregelen zijn genomen dan wel
reserveringen getroffen zijn, zijn:
• De verwachte groei in de regio Utrecht;
deze groei kan niet meer met de huidige
gebouwcapaciteit in Utrecht worden
opgevangen. Er wordt met de gemeente
Utrecht overleg gevoerd.
• Ook in Vianen en Maarssen neemt de
groei toe. Met de resp. gemeenten zijn/
worden afspraken gemaakt inzake
nieuwbouw, renovatie en aanvullende
gebouwcapaciteit.
• Een aantal waarderingsvraagstukken in
verband met claims, bezwarenprocedures
en verkorting van de resterende econo
mische levensduur van sommige activa,
afboeking van activa.
• De Wet Werk en Zekerheid, in gegaan
op 1 juli 2015. Uit hoofde van deze wet
is de werkgever gehouden transitie
vergoedingen en eventueel aanvullende
vergoedingen uit te betalen aan medewerkers waarvan het dienstverband
eindigt.
• De consequenties van de nieuwe CAO;
de mogelijkheden van de werknemers om
flexibel invulling te geven aan de geboden
mogelijkheden vanuit de CAO zijn
toegenomen, waardoor de voorspelbaarheid van de kosten afneemt. De kosten
voor leeftijdsfase bewust personeels
beleid zijn hoog.
• Onderhoud van gebouwen.

Risicohouding
De risicohouding ten aanzien van de risico’s
is ingedeeld in vijf klassen. Per geidentificeerd risico is aangegeven welk ambitieniveau passend is. Het merendeel van de
risico’s is ingedeeld in klasse 3, de klasse
waarin risico’s bekend zijn, gecalculeerd
zijn en waarop de risicostrategie ‘het
accepteren van het risico’ van toepassing is.
Enkele risico’s zijn echter ingedeeld in
klasse 4 waarin pro-actief gehandeld wordt
en de strategie ‘het beperken van het risico’
van toepassing is. Bij de Willibrord Stichting
gaat het om de stijging van uitkeringslasten,
het inspectieoordeel ten aanzien van
onderwijskwaliteit en de eigen investeringen met betrekking tot door de gemeente
uitgevoerde renovatie/nieuwbouw.
Het is de ambitie om in 2017 het in 2015
ingezette beleid verder door te ontwikkelen.
Het gaat met name om de bepaling van de
benodigde buffers van de scholen in relatie
tot de risico’s. Verder zal een start gemaakt
worden met trendanalyses en scenario’s met
behulp van een scenarioapplicatie.

De rapportage van 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
Willibrord Stichting 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
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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 treasurymanagement is uitgevoerd
binnen de kaders van het treasurystatuut
en de regeling ‘Beleggen en belenen’ van
het Ministerie van OCW. De vermogens
beheerder legt twee keer per jaar verantwoording af over het gevoerde treasury
beleid aan het College van Bestuur.
In 2016 is de kapitaalmarktrente verder
gedaald, met als dieptepunt een rente van
Nederlandse 10 jarige staatsobligaties van
0% in augustus. Belangrijke redenen voor
deze rentedaling zijn de afnemende economische groeiverwachtingen in een deflatoire omgeving én de vergroting van het
obligatie opkoopprogramma door de ECB.
Het verwachte rendement van obligaties is
nog steeds zeer laag, echter het aanhouden
van liquiditeiten als alternatief voor
obligatiebeleggingen is het afgelopen jaar
beduidend minder aantrekkelijk geworden.
Vanwege de sterk gedaalde spaarrente en
het risico dat deze rente wel eens negatief
kan worden is het advies van de beleggingsadviseur overgenomen om een begin te
maken met het RBBO Vermogensbeheer
Mandaat, door een deel van de beschikbare
liquiditeiten op dit moment te beleggen en

de rest van deze liquiditeiten in een later
stadium te beleggen. Bovendien verbetert
dit de debiteurenspreiding van het totale
vermogen. De verwachting is dat de
kapitaalmarkt rente voorlopig laag zal
blijven en slechts beperkt zal oplopen
(4e kwartaal 2017 0,25%). Daarom zijn de
resterende obligaties in de comfort adviesportefeuille in stand gehouden.
In 2016 hebben twee obligatieaflossingen
plaatsgevonden, namelijk de 3,375%
Rabobank 2016 (nominaal € 330.000) en
de 3,875% EIB 2016 (nominaal € 250.000).
In 2017 zal er een bedrag van € 500.000
vrijvallen.
Verder zijn in 2016 drie liquiditeitsprognoses
opgesteld. De liquiditeitspositie van
de Willibrord Stichting ligt ruim boven
de signaleringsgrens van de financiele
inspectie.

Financieel beleid
Het meerjaren financieel beleidsplan
2015-2019 is er opgericht om een vermogensgroei te realiseren. In de financiele kaderstelling van 2016 kon, in verband met de
grote groei van het leerlingaantal, beperkt
invulling gegeven worden aan dit plan.
Onderdeel van het beleidsplan was ook om
een benchmark uit de voeren op de kosten
van de overhead. De uitkomsten van de
benchmark zijn eind 2016 beschikbaar
gekomen. In 2016 is verder beleid ontwikkeld ten aanzien van de interne doorbelastingsystematiek, hetgeen in de financiele
kaderstelling van 2017 is opgenomen.

Toekomst

Meerjarenbegroting 2017-2020

De begroting voor 2017 sluit met een ruim
positief saldo.
Voor de komende beleidsperiode is vermogensgroei en groei van liquiditeiten nodig
om toekomstige eigen investeringen
(meubilair, ICT) als gevolg van nieuwe
huisvesting te kunnen financieren.
Daarnaast is vermogensgroei nodig om de
de versnelde afschrijvingen op gebouw
gebonden investeringen (verplaatsing van
onderwijslocaties) te compenseren.
Voor een aantal scholen geldt dat de
komende periode een uitstroom wordt
verwacht van een relatief grote groep
medewerkers die nu in de leeftijdscategorie
60-65 jaar vallen. Het invullen van deze
vacatures is in de huidige arbeidsmarkt een
uitdaging. Verwacht wordt dat de personele
kosten voor een aantal scholen zullen dalen
wanneer de vacatures ingevuld worden met
jonger personeel.
Ten aanzien van treasury wordt een groei
van de liquiditeiten verwacht. Aangezien
cash nauwelijks rendement biedt zal in 2017
overwogen worden of de obligatieportefeuille van de stichting uitgebreid moet
worden.

Op basis van financiële kaders uit het
meerjaren financieel beleidsplan 2015-2019
is in november 2016 een meerjarenbegroting
2017-2020 samengesteld. In de meerjaren
begroting zijn de effecten doorgerekend van
de kabinetsmaatregelen (effecten van het
lente akkoord, bezuiniging leermiddelen,
bezuiniging profielen HAVO/VWO,
deskundigheidsbevordering schoolleiders,
afschaffen maatschappelijke stages, ophoging GPL, compensatie werkgeverslasten,
inhouding kasschuif etc.) en de groei van
het aantal leerlingen. Ook de kosten van
eigen beleid zijn onderdeel van de meer
jarenbegroting 2017-2020.
De Willibord Stichting zal de komende
jaren verder in leerlingaantal groeien.
De groei zal afkomstig zijn voor een belangrijk deel van het Amadeus Lyceum in
Leidsche Rijn, het Gerrit Rietveld College
en het Niftarlake College. In 2020 zal de
Stichting naar verwachting meer dan
12.380 leerlingen hebben (2016: 11.880).
(tabel 1.5)

TABEL 1.5
Ontwikkeling leerlingenaantallen 2016-2020
aantal leerlingen 1 okt
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2016

2017

2018

2019

2020

11.880

11.846

12.037

12.221

12.380
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De verwachting is dat de geconsolideerde
exploitatie zich als volgt ontwikkelt
(tabel 1.6).

TABEL 1.6
Geconsolideerde meerjarenbegroting 2016-2020

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

REALISATIE
2016

BEGROOT
2017

BEGROOT
2018

BEGROOT
2019

BEGROOT
2020

93.941.455

91.762.324

91.536.703

92.276.249

93.775.619

1.018.970

1.479.031

1.103.916

1.090.916

1.077.916

8.714.021

8.441.718

8.039.469

8.062.683

8.056.119

103.674.446

101.683.073

100.680.088

101.429.848

102.909.654

Personeelslasten

78.157.494

79.653.461

79.272.855

80.333.649

82.068.352

Afschrijvingen

2.307.588

2.289.392

2.208.202

1.963.919

1.726.877

Huisvestingslasten

6.671.804

6.340.088

6.376.119

6.372.439

6.334.258

Totaal baten

Overige lasten
Totaal kosten

17.031.820

12.663.768

12.407.033

12.404.589

12.450.630

104.168.706

100.946.709

100.264.210

101.074.596

102.580.118

Rentebaten

163.783

100.000

100.000

100.000

100.000

Waarderveranderingen

234.179

200.000

200.000

200.000

200.000

Rentelasten

77.954

72.000

72.000

72.000

72.000

Financiële baten en
lasten

320.008

228.000

228.000

228.000

228.000

resultaat

-174.252

964.364

643.878

583.252

557.536
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De positieve resultaten leiden tot een
vermogensgroei. Dit wordt zichtbaar
in de geconsolideerde meerjarenbalans
2016-2020 (tabel 1.7).
Het geconsolideerd eigen vermogen neemt
toe, totaal van € 10.938.000 per 31 december
2016 naar € 12.888.000 in 2020. Het 3 jaars
rentabiliteits gemiddelde is vanaf 2018
weer boven de signaleringswaarde.
De solvabiliteit is in 2018 opgelopen tot 0,52.
Daarmee kan geconcluderend worden dat
de Willibrord Stichting solide en voldoende
weerbaar is.
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TABEL 1.7
Geconsolideerde meerjarenbalans 2016-2020

GROOTBOEKREKENING
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen en effecten
Effecten

2016
JAARREKENING

2017
ACTIEVE
BEGROTING

2018
ACTIEVE
BEGROTING

2019
ACTIEVE
BEGROTING

2020
ACTIEVE
BEGROTING

0

0

0

0

0

25.241.428

24.419.031

22.588.287

20.331.745

18.288.091

9.177.479

9.227.479

9.277.479

9.327.479

9.377.479

34.418.907

33.646.510

31.865.766

29.659.224

27.665.570

0

0

0

0

0

4.500.900

4.734.952

4.891.221

5.032.777

5.168.091

519.735

522.567

525.398

528.230

531.061

9.038.198

9.508.194

9.821.997

10.106.253

10.377.976

Vlottende activa

14.058.833

14.765.712

15.238.617

15.667.259

16.077.128

totale activa

48.477.740

48.412.222

47.104.383

45.326.483

43.742.698

Algemene reserve

Liquide middelen

18.545.077

19.509.441

20.153.320

20.736.571

21.294.107

Bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

Overige reserves

0

0

0

0

0

Eigen vermogen

18.545.077

19.509.441

20.153.320

20.736.571

21.294.107

Voorzieningen

9.147.689

8.095.088

8.413.421

8.693.641

8.967.372

Langlopende schulden

6.295.211

6.195.211

6.095.211

5.995.211

5.895.211

Kortlopende schulden

15.542.364

14.294.149

12.162.211

9.627.329

7.405.691

totale passiva

48.477.740

48.412.222

47.104.383

45.326.483

43.742.698
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samenwerking met Lomboxnet voor de
realisatie van zonnedaken op de school
gebouwen. De stichting is hiervoor aangewezen als zonne-energieambassadeur in de
gemeente Utrecht. Op het Amadeus Lyceum
is dit jaar het grootste zonnedak van Utrecht
gerealiseerd.

1.5
Huisvesting

Optimale huisvesting
Duurzaam en toekomstbestendig is
het motto voor de huisvesting van de
Willibrord-scholen. De stichting stuurt op
brede schoolvoorzieningen met een breed
aanbod van onderwijs, verspreid in de stad
en in de regio. Op huisvestingsgebied is het
belangrijk om op de toekomst te anticiperen
en te onderzoeken wat de mogelijkheden
voor samenwerking zijn met het Samenwerkingsverband Sterk VO, het orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) en
cultuur- en sportverenigingen voor wat
betreft huisvesting onder één dak.

Geldstromen
De Willibrord Stichting wil meerwaarde
creëren voor de scholen. Het doel is schoolgebouwen te realiseren voor een effectief
leerklimaat, waarbij zoveel mogelijk

onderwijsmiddelen ook daadwerkelijk 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 fondsenwerving worden waar mogelijk
als aanvulling gebruikt.

Het is een uitdaging om de gewenste
onderwijshuisvesting gerealiseerd te
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 huis
vesting optimaal te faciliteren voor goed
onderwijs.

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

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 exploitatiebegrotingen van de scholen.

TABEL 1.8
Willibrord-scholen in het groeikader
BRIN

INSTELLING

14OY

Gerrit Rietveld College

01EK

Kranenburg Praktijkonderwijs

02UE
01KF

CAPACITEIT 2014

TOENAME CAPACITEIT

CAPACITEIT 2030

DOOR

1.200

150

1.350

Uitbreiding

200

100

300

Uitbreiding

St. Bonifatiuscollege

1.470

150

1.620

Uitbreiding

St-Gregorius College

1.150

300

1.450

Verplaatsing

Groeiopgave
De stad Utrecht is de grootste groeigemeente
binnen de G4-gemeenten. In het meerjarenplan Onderwijshuisvesting was de groei
opgave tot 2025 geprognosticeerd op
1.200 - 1.600 leerlingplaatsen. In de loop van
het jaar is gebleken dat de groeiopgave een
omvang heeft van minimaal 4.000 leerlingplaatsen. De forse toename hangt samen
met het Ruimtelijk Strategieplan van de
gemeente Utrecht dat nog niet in de leerlingprognoses was voorzien. De gemeente
Utrecht en de schoolbesturen zijn een
nieuwe groeikader overeengekomen.
De volgende scholen van de Willibrord
Stichting maken hier onderdeel van uit
(tabel 1.8)
De uitbreiding van het Gerrit Rietveld
College is in 2016 gerealiseerd. Ook zijn er
concrete afspraken gemaakt over de
uitbreiding van Kranenburg Praktijkonderwijs. Mocht de groei het kader overstijgen,
dan wordt het grootste deel opgevangen
door uitbreiding van het Gerrit Rietveld
College en het Amadeus Lyceum.
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Huisvestingsprojecten
Met de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht
en Vianen wordt samengewerkt aan
de realisatie van de volgende huisvestingsprojecten (tabel 1.9).

Gerrit Rietveld College
De nazorg van de nieuwbouw is gestagneerd
door een gerechtelijk conflict tussen de
gemeente en de aannemer. Inmiddels is de
gemeente grotendeels in het gelijk gesteld,
maar er is een hoger beroep aangekondigd.
De afhandeling van een aantal restpunten is
hiermee gedeeltelijk stil komen te liggen.
De gemeente heeft een aantal restpunten
onder eigen regie opgelost. De resterende
punten, waaronder de vloerafwerking,
maken onderdeel uit van het gerechtelijk
conflict. Hiervoor is het wachten op de
uitspraak in hoger beroep.
Het Gerrit Rietveld College is binnen budget
uitgebreid als onderdeel van de groeiopgave
van de stad Utrecht. Hiervoor is 200 m2
maatschappelijk vastgoed gehuurd en
ingericht bij het huidige schoolgebouw.
Deze ruimte is in het nieuwe schooljaar in
gebruik genomen.

Globe College
Om de huisvestingsproblematiek op te
lossen, stelde de gemeente Utrecht voor het
Globe College te herhuisvesten in de
multifunctionele accommodatie (MFA)
Nieuw Welgelegen. Voor de verdere uitwerking van het huisvestingsproject heeft de
gemeente in de voorjaarsbegroting middelen beschikbaar gesteld in het project MFA.
Hierin worden ook vier multifunctionele

onderwijslocaties voor het primair onderwijs onderzocht op mogelijkheden voor
herhuisvesting.
Voor de herhuisvesting van het Globe
College is een Programma van Eisen
opgesteld. Vervolgens is gekeken op welke
wijze het Globe College aangepast gehuisvest kon worden in Nieuw Welgelegen.
Dit bleek niet mogelijk zonder verhuizing
van het mbo. Het mbo stemde hier niet mee
in. Momenteel wordt nieuwbouw voor het
Globe College in Kanaleneiland onderzocht.

St-Gregorius College
Met de gemeente Utrecht wordt gesproken
over de mogelijkheden voor vervangende
huisvesting. De opgave is complex.
Vervanging op de huidige locaties biedt
geen oplossing voor de ruimtelijke en
functionele huisvestingsproblematiek van
het St-Gregorius College. De twee locaties
bieden ook geen mogelijkheid voor de
opvang van groei, terwijl het St-Gregorius
College wel onderdeel uitmaakt van het
groeikader dat is overeengekomen met de
gemeente Utrecht.

Momenteel wordt verplaatsing van de
school onderzocht. Besloten is gedurende
het overleg met de gemeente de omstreden
huisvestingsaanvraag voor vervangende
huisvesting in te trekken. Om de huisvestingsproblematiek voor de korte termijn te
overbruggen, zijn in de zomerperiode en in
het najaar op beide locaties aanvullend
tijdelijke maatregelen getroffen. Deze zijn
bekostigd uit het resterende projectbudget
voor de herinrichting.

TABEL 1.9
huisvestingsprojecten 2016-2019
SCHOLEN

PROJECTEN

2016/2017

Gerrit Rietveld College

Nieuwbouw

Nazorg

Gerrit Rietveld College

Uitbreiding door middel
van huur

Definitiefase Ontwerpfase
Uitvoering
Ingebruikname

Globe College

Vervangende huisvesting

St-Gregorius College
Niftarlake College
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2017/2018

2018/2019

Definitiefase Ontwerpfase

Ontwerpfase Aanbesteding
Uitvoering

Uitvoering
Ingebruikname

Verplaatsing

Definitiefase

n.t.b.

n.t.b.

Uitbreiding

Aanbesteding
Uitvoering
Ingebruikname

Broeckland College

Vervangende huisvesting

Tijdelijke huisvesting
Nieuwe vmbo
Definitiefase

n.t.b.

n.t.b.

Oosterlicht College Vianen

Nieuwbouw

Tijdelijke huisvesting
Definitiefase
Ontwerpfase Aanbesteding

Uitvoering Ingebruikname

OPDC

Renovatie

Definitiefase Ontwerpfase
Aanbesteding Uitvoering

Uitvoering
Ingebruikname

Kranenburg Praktijkonderwijs

Uitbreiding

Tijdelijke huisvesting
Definitiefase
Ontwerpfase

Aanbesteding
Uitvoering

Uitvoering
Ingebruikname
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Niftarlake College
Door het naastgelegen voormalige school
gebouw van het Economisch College over
te nemen, kon het Niftarlake College
uitbreiden. Het gebouw is volledig opnieuw
ingericht en voorzien van een klimaat
installatie met binnenklimaatklasse B.
Het project is binnen budget gerealiseerd.
Naast de uitbreiding heeft de gemeente er
achteraf mee ingestemd om de realisatie
van het Technasium in 2014 te vergoeden,
inclusief uitbreiding van de eerste
inrichting. Deze vergoeding wordt in 2017
uitgekeerd.

Broeckland College
Het Broeckland College komt in aanmerking voor uitbreiding, maar de huidige
locatie is de technische levensduur voorbij
en biedt geen mogelijkheden voor uitbreiding binnen het huidige bestemmingsplan.
Met de gemeente Stichtse Vecht is overeengekomen dat vervangende nieuwbouw
wordt onderzocht in het Integrale huis
vestingsplan voor 2017. Waaraan de
gemeente momenteel gevolg geeft.
Voor de korte termijn is de herinrichting
voor de implementatie van het nieuwe
vmbo in het huidige gebouw voorzien.
Dit herinrichtingsproject is binnen budget
gerealiseerd.

Oosterlicht College Vianen
Met de gemeente Vianen is trapsgewijs de
uitbreiding van het Oosterlicht College
Vianen overeengekomen. Onlangs heeft
de gemeenteraad besloten de capaciteit van
het schoolgebouw uit te breiden naar
800 leerlingen. In het huisvestingsproject

worden ook de mogelijkheden voor herinrichting van het huidige gebouw bezien,
evenals de verbetering van het binnen
klimaat. Anders dan de gemeente Utrecht
vergoedt de gemeente Vianen nieuwbouw
op basis van de normvergoeding die is
vastgesteld door de VNG. De gemeente heeft
geen subsidies beschikbaar voor verduur
zaming en verbetering van het binnen
klimaat. Ondanks dat is het streven om de
kwaliteitslijn van de Utrechtse scholen te
handhaven. Mogelijk moet daarbij een
beroep worden gedaan op eigen middelen.
Vooruitlopend op de uitbreiding is het
Oosterlicht College tijdelijk gehuisvest
in de nabijgelegen basisschool De Wiekslag,
met aanvullende tijdelijke huisvesting
op locatie.

Orthopedagogisch didactisch
centrum (OPDC)

De voorbereidingen hiervoor worden
momenteel getroffen.

Kranenburg Praktijkonderwijs
Als onderdeel van de overeengekomen
groeiopgave heeft de gemeente Utrecht
toestemming gegeven Kranenburg Praktijkonderwijs uit te breiden in de vorm van een
nevenvestiging op de Rubenslaan. Om de
groei tussentijds op te vangen is een tijdelijke nevenvestiging op de Mesdaglaan in
gebruik genomen. Het nieuwbouwproject
wordt momenteel voorbereid.

Facilitair beheer
De Willibrord Stichting ondersteunt de
scholen op het gebied van facilitair beheer.
Hiervoor regelt de afdeling Facilitaire
dienstverlening onder meer het inkoop
beleid en draagt zorg voor de toetsing van
schoolveiligheid. De wet- en regelgeving op
dit gebied is hierbij bindend.

De renovatie van het schoolgebouw voor het
OPDC is getroffen door zwaar weer. Er is
sprake van twee mislukte aanbestedingen,
enerzijds door een te krap budgetkader
(vastgesteld vóór de vaststelling in het
meerjarenplan Onderwijshuisvesting),
anderzijds door de stijgende marktconjunctuur. Het projectbudget is daarom door de
gemeente Utrecht en het Samenwerkingsverband trapsgewijs opgehoogd naar het
niveau van het meerjarenplan Onderwijshuisvesting.

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.

Tussentijds is besloten het project traditioneel uit te werken om geen tijd te verliezen
en het projectbudget te verhogen. Inmiddels
is overeenstemming bereikt met een
aannemer voor de realisatie van het project.

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.
Naast de programmaonderdelen die de
werkgroep Identiteit jaarlijks organiseert
(zoals cursussen en films voor leraren en
leerlingmentoren) was er dit jaar een
belangrijke 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.
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Inspirerende Be a Nelson-acties
van de scholen:

•

•

•

•

St. Bonifatiuscollege verbindt zich met
AZC in Oog in Al. Leerlingen van klas 1a
nodigden leeftijdgenoten van het asielzoekerscentrum uit om mee te doen met
hun klassenuitje.
Amadeus Lyceum is een actieve
Be a Nelsonschool. Leerlingen zamelen
voedsel in voor de Voedselbank, lezen
ouderen uit de buurt voor tijdens
Nationale Voorleesdag, houden een
sportdag samen met Abrona (mensen
met een verstandelijke beperking) en
nog veel meer.
Christelijk Gymnasium geeft handen en
voeten aan Unescoschool. Uit de vele
activiteiten: aandacht voor Gay Straight
Alliance met onder andere ‘coming out
day’ en een veilig klimaat, en leerlingenwerkgroep nodigt vluchtelingen uit in de
school om samen te dansen, voetballen,
koken en feesten.
St-Gregorius College maakt identiteit
praktisch zichtbaar. De identiteits
commissie stimuleert onder andere de
invulling van de Vredesweek: in samenwerking met PAX is er een ontmoeting
met Syrische vluchtelingen. Ook is er
een wandeling door Utrecht van middag
tot middernacht om met eigen ogen te
zien hoe mensen zich inzetten voor
kwetsbare groepen.
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1.6
Klachtenregeling en regeling voor
bezwaar en beroep
De klachtenregeling van de Willibrord
Stichting 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 klachten
regeling heeft de stichting een regeling die
de mogelijkheid biedt om bezwaar aan te
tekenen tegen een besluit van de school
leider (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 1.10
Overzicht van klachten, bezwaren en beroepen, tenzij anders vermeld
ingediend bij het College van Bestuur
INDIENER

BESCHRIJVING

AFHANDELING

ouders

klassenindeling

klacht ongegrond verklaard

ouder

ontoereikende communicatie van de school
naar ouders/leerling

klacht gegrond verklaard

ouder

informatieverstrekking door de school

klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie
klacht ongegrond verklaard

JAARVERSLAG 2016 – WILLIBRORD STICHTING

31

1.7
Namen en adresgegevens
(stand per 1 mei 2017)

Willibrord Stichting

College van Bestuur

SCHOLEN

Postbus 3419
3506 GK Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 66
Tel. 030-2723123 – Fax 030-72723469
info@bcou.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

Amadeus Lyceum

Gerrit Rietveld College

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

www.gerritrietveldcollege.nl
rector Mw. Drs. Y. (Yolanda) Petermeijer

Broeckland College

Kranenburg Praktijkonderwijs

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

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

Christelijk Gymnasium

Niftarlake College

www.cgu.nl
rector mw. Drs. R. (Rosanne) Bekker

www.niftarlake.nl
rector Drs. G. (Guido) van Hoek

St-Gregorius College

Oosterlicht College

www.gregorius.nl
rector mw. Drs. N. (Nynke) Gerritsma

www.oosterlicht.nl
rector Dr. W. (Wouter) Abrahamse

Globe College

St. Bonifatiuscollege

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

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

Stichting Steunfonds
Christelijk Voortgezet
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

Bureau Christelijk Onderwijs
Utrecht (BCOU)
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
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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 VO-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-voorzitter/lid Auditcommissie) – teruggetreden
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 Remuneratiecommissie/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 verant
woordingsdocumenten,
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 vo,
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 er 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,
agendavoering, 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 met de
accountants van Ernst & Young accountants
LLP besproken.

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 medezeggen
schapsraad (GMR) van de Willibrord
Stichting geeft het College van Bestuur (CvB)
gefundeerd en weloverwogen advies over
beleidszaken. De verschillende onderwerpen zijn ondergebracht bij commissies
waarin de negentien leden van de GMR
zitting nemen. Het afgelopen jaar bestond
de GMR uit tien personeelsleden en negen
oudervertegenwoordigers.

Belangrijke ontwikkelingen
Een belangrijk onderwerp van de GMR in
het overleg met het CvB waren de diverse
bestuurlijke ontwikkelingen. Zowel in het
CvB als in de Raad van Toezicht zijn
personeelswijzigingen geweest. Op verschillende scholen was er een directiewijziging.
Diverse leden van de GMR hebben een
belangrijke rol gespeeld in de betreffende
benoemingsadviescommissies. Daarnaast
zijn jaarlijkse onderwerpen als begroting,
huisvesting en POVO uitgebreid aan bod
gekomen. Ook een nieuwe ontwikkeling
als de zomerschool is besproken. De terugkoppeling met betrekking tot deze punten
gebeurt via de medezeggenschapsraden van
de scholen.

Werkconferentie
Net als ieder jaar hebben de GMR en het CvB
samen een werkconferentie georganiseerd
waarbij een wederzijds relevant thema
werd besproken. Het thema van 2016 was
passend onderwijs. Door de interactieve
opzet en leerzame inhoud was het een zeer
geslaagde middag. De deelnemers kregen
inzicht in dit lastige onderwerp en wisselden informatie uit, waardoor ze nog beter in
staat zijn de mogelijkheden te gebruiken.

Vergaderingen
Om de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken vergadert de GMR tien keer per jaar,
waarvan vijf keer met het CvB. Daarnaast
heeft het presidium van de GMR, bestaande
uit een voorzitter, vicevoorzitter en een
secretaris, vijf keer per jaar overleg met
het CvB over de agendapunten van de
eerstvolgende vergadering en andere
lopende zaken. De regulier besproken
onderwerpen zijn onder andere de
onderwijsopbrengsten, de examenresultaten, de begroting en de uitvoering van de
verschillende wettelijke regelingen.
Voor 2017 staan onderwijskwaliteit en de
huisvesting van de diverse scholen hoog op
de agenda van de GMR. Daarnaast hebben
de onderwerpen invulling van het CvB en
het begrotingsproces prioriteit.
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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

25.241.428

24.148.764

9.177.479

8.788.580

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

34.418.907

32.937.344

4.500.900

7.678.825

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

519.735

588.396

9.038.198

8.577.436

14.058.832

16.844.657

48.477.740

REALISATIE
2015
85.643.034

93.941.455

89.628.288

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Rijksbijdragen

1.018.970

1.329.504

925.155

Overige baten

8.714.021

8.045.369

8.931.622

103.674.445

99.003.161

95.499.812

Personeelslasten

78.157.494

77.779.486

77.358.634

Afschrijvingen

2.307.588

2.467.260

2.470.370

Huisvestingslasten

6.671.804

6.550.884

6.455.722

17.031.820

11.861.100

12.131.053

104.168.705

98.658.730

98.415.780

saldo baten en lasten

-494.260

344.431

-2.915.968

Financiële baten en lasten

320.008

278.496

387.762

resultaat

-174.252

622.927

-2.528.206

Lasten

Overige lasten

totaal activa

BEGROTING
2016

Baten

Totaal baten

Vlottende activa

REALISATIE
2016

49.782.001
Totaal lasten

PASSIVA
Eigen vermogen

18.545.077

18.719.330

Voorzieningen

8.095.088

7.362.776

Langlopende schulden

6.295.211

5.468.635

Kortlopende schulden

15.542.363

18.231.260

totaal passiva

48.477.740

49.782.001
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4.3
Samengevoegd
kasstroomoverzicht

TABEL 4.3
2016

2015

-494.260

-2.915.968

2.610.388

2.538.992

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

-247.051

0

732.311

1.401.141

3.095.648

3.940.133

Toename (afname) van voorzieningen
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat, totaal
Veranderingen in werkkapitaal:
Afname (toename) van effecten
Afname (toename) van kortlopende vorderingen
Toename (afname) van kortlopende schulden

-68.661

-130.521

3.135.410

-569.049

-2.688.897

420.359

Veranderingen in werkkapitaal, totaal
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest

515.174

-18.169

3.116.563

1.005.996

206.299

211.620

-77.954

-63.468

234.179

209.094

Betaalde interest
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Mutaties overige financiële vaste activa

totaal kasstroom uit operationele activiteiten

362.524

357.246

3.479.086

1.363.242

-3.803.429

-3.594.601

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

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

100.377

317.926

-141.848

916.508

-3.844.900

-2.360.167

-956.300

109.892

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden (-/-)
Mutatie langlopende overlopende passiva

-129.724

730.753

totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

826.576

620.861

Toename (afname) van liquide middelen

460.762

-376.064

Beginstand 1 januari

8.577.436

8.953.501

Eindstand 31 december

9.038.198

8.577.436

460.762

-376.065

mutaties

*) In 2015 werd de aanpassing voor de waardeveranderingen en financiële vaste activa gesaldeerd
weergegeven bij Toename (afname) overige financiële vaste activa
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4.4
Toelichting op de
samengevoegde jaarrekening
4.4.1
Grondslagen samengevoegde
jaarrekening
Activiteiten
De stichting heeft haar zetel in de gemeente
Utrecht, kamer van koophandelnummer
810716203.
De kernactiviteit van de stichting is het
bieden van ‘goed onderwijs’ waarbij
leerlingen zodanig kunnen leren,
dat ze bij het verlaten van de school een
toekomst hebben.

Algemene grondslagen
Deze jaarrekening is opgesteld 1 juni 2017
uitgaande van een verslaggevingsperiode
gelijk aan het kalenderjaar 2016.
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).

In de jaarrekening zijn grondslagen
gehanteerd voor:

•
•
•

de waardering van activa en passiva;
resultaatbepaling;
samenvoeging.

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 de
toekomstige economische voordelen naar
de organisatie zullen terugvloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben.
Het exploitatiesaldo is op basis van de
bestemming van het exploitatiesaldo in het
eigen vermogen verwerkt.

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

Schattingswijzigingen
De geplande verhuizing van het Globe
College is opnieuw uitgesteld; nu tot
1 augustus 2018. In verband hiermee is de
verwachte economische levensduur van de
gebouwgebonden activa inmiddels ook
aangepast naar 1 augustus 2018. De afschrijvingen (ad € 155.526) in 2016 zijn opgenomen
op basis van deze verlengde levensduur.
Zonder deze aanpassingen waren de
afschrijvingen € 253.753. Het bedrijfsbureau
zal waarschijnlijk medio 2019 verhuizen
naar een andere locatie. In verband met
deze verhuizing worden ook de gebouw
gebonden activa van het bedrijfsbureau
versneld afgeschreven.

Grondslagen voor de samenvoeging
De samengevoegde jaarrekening omvat de
financiële gegevens van de organisatie en
andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend en
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De samenvoeging vindt plaats op basis van
de integrale consolidatie methode.
Van samenvoeging of consolidatieplicht
zijn vrijgesteld rechtspersonen waarvan
het balanstotaal minder is dan 5% van het
enkelvoudig balanstotaal. In de samen-

42

JAARVERSLAG 2016 – WILLIBRORD STICHTING

voegde jaarrekening zijn, naast de
financiële gegevens van de Willibrord
Stichting, tevens de financiële gegevens
van Stichting Steunfonds Christelijk
Voortgezet Onderwijs betrokken. In de
samengevoegde jaarrekening zijn de
onderlinge schulden, vorderingen en
transacties geëlimineerd.

Financiële instrumenten
In de normale bedrijfsuitoefening wordt
door de stichting gebruik gemaakt van
diverse financiële instrumenten.
De financiële instrumenten omvatten
onder meer vorderingen, geldmiddelen,
effecten, leningen, crediteuren en overige
kortlopende schulden.
De in de balans verantwoorde financiële
instrumenten worden gewaardeerd tegen
reële waarde.
Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten
van middelen worden kredietrisico en
renterisico zoveel mogelijk uitgesloten.
Het uitzetten van middelen en het gebruik
van renteinstrumenten hebben een
prudent karakter en zijn niet gericht op het
genereren van extra inkomsten door het
aangaan van overmatige risico’s.

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

De gehanteerde afschrijvingstermijnen
voor gebouwen en terreinen zijn:

•
•
•
•

Nieuwbouw: 40 jaar.
Uitbreiding en renovatie: 20 jaar.
Kleine verbouwingen: 10 jaar.
Noodlokalen: 5 jaar.
De gebouwen worden lineair afgeschreven,
rekening houdend met een restwaarde.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen
voor de overige materiële vaste activa:
• 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.
De Willibrord Stichting heeft geen gebouwen in volledig eigendom. Op grond wordt
niet afgeschreven.
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.
Investeringssubsidies worden afzonderlijk
gepassiveerd onder de overlopende passiva.
Deze subsidies worden tijdsevenredig over
de geschatte economische levensduur van
deze activa ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht.

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.
Het kortlopende deel van de financiële vaste
activa wordt opgenomen onder de vlottende
activa in de post ‘Effecten’. De waardering
van deze post is gelijk aan de waardering
van de financiële vaste activa. 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 noodzakelijk wordt op de vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering
gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en
kasequivalenten met een looptijd van
minder dan 12 maanden. Tenzij anders
aangegeven staan deze 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
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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 – dit is de
nominale waarde.
Verlofsparen en sabbatical leave
Onder verlofsparen en sabbatical leave
zijn de voorzieningen ‘levensfasebewust
personeelsbeleid’ en ‘spaarverlof’
opgenomen.
De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid 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 VO).
De voorziening spaarverlof is gevormd voor
de personeelsleden van de Willibrord
Stichting 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 (CAO 2008-2010) per functiecategorie.
Eigen risico WGA
De voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (WGA) voorziening
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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) en Werkloosheids
regeling onderwijspersoneel voortgezet
onderwijs (WOVO).
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.
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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 personeelslasten wanneer 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 zijn opgenomen
onder de niet in de balans opgenomen
regelingen.

Grondslagen voor de
resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen
en -subsidies uit hoofde van de basis
bekostiging worden in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft, volledig
verwerkt als baten in de staat van baten en
lasten. Indien deze opbrengsten betrekking
hebben op een specifiek doel, dan worden
deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Geoormerkte
subsidies worden toegerekend aan het jaar
waarin de hieraan gerelateerde kosten zijn
verantwoord; nog niet bestede gelden
worden als vooruit ontvangen subsidie op
de balans opgenomen.

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 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 belastingautoriteit.

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 jaar
rekening 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 fonds
vermogen 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 (ABP) bedraagt 93,2% per
31 december 2016. De werkelijke dekkingsgraad op 31 december 2016 was 96,6%.

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.

TABEL 4.5
STATUTAIRE NAAM

JURIDISCHE
VORM 2016

STATUTAIRE
ZETEL

SAMENVOEGING
JA/NEE

ACTIVITEIT

Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs Utrecht

Stichting

Utrecht

Nee

Overige

In 2016 hebben geen transacties tussen de verbonden partijen plaatsgevonden
zonder een zakelijke grondslag (at ‘arms length’)
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Overzicht verbonden partijen
Daarnaast maakt het College van Bestuur
van Willibrord Stichting deel uit van
het bestuur van een aantal samenwerkingsverbanden in de gemeente Utrecht,
Nieuwegein, Stichtse Vecht en Maarssen
(tabel 4.5).

4.4.2
Toelichting op de balans
De investeringen in gebouwen betreffen
met name de uitbreiding van de dependance bij het Niftarlake College, het
vernieuwde VMBO bij het Broeckland en
investeringen in de gymzaal bij het
Christelijk Gymnasium. Daarnaast waren
er investeringen in ICT bij het Niftarlake
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College, het St. Bonifatiuscollege, het
Oosterlicht College en bij het BCOU.
De desinvesteringen hebben betrekking op
buiten gebruik gestelde activa. Als gevolg
van uitgevoerde controles op in gebruik
zijnde activa hebben in 2016 desinvesteringen plaatsgevonden (tabel 4.6).

TABEL 4.6
AANSCHAFPRIJS

AFSCHRIJVING

1-1-2016

CUMULATIEF

BOEKWAARDE INVESTERINGEN
1-1-2016

DES- AFSCHRIJVINGEN AANSCHAFPRIJS
INVESTERINGEN

31-12-2016

AFSCHRIJVING

BOEKWAARDE

CUMULATIEF

31-12-2016

31-12-2016

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

26.209.885

10.341.218

15.868.667

1.821.762

514

904.514

25.250.716

8.465.314

16.785.402

17.674.126

9.394.030

8.280.096

1.981.667

99.863

1.705.874

17.933.189

9.477.162

8.456.027

43.884.012

19.735.248

24.148.763

3.803.429

100.377

2.610.388

43.183.905

17.942.476

25.241.428

6.999.647

4.413.655

2.585.992

1.046.897

42.286

939.661

6.761.486

4.110.544

2.650.942

968.275

659.437

308.838

329.823

7.040

99.411

1.207.755

675.545

532.210

9.078.238

4.148.358

4.929.880

345.438

41.918

614.133

9.093.815

4.474.547

4.619.268

Uitsplitsing
ICT
leermiddelen
meubilair
overige
Inventaris en
apparatuur

627.966

172.580

455.387

259.509

8.619

52.669

870.133

216.526

653.607

17.674.126

9.394.030

8.280.096

1.981.667

99.863

1.705.874

17.933.189

9.477.162

8.456.027
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Alle effecten hebben een marktnotering.
Bij de Willibrord Stichting wordt een
effectenportefeuille aangehouden
welke uitsluitend bestaat uit obligaties
(84% overheid, 16% bedrijven). Van de
obligaties worden twee fondsen (marktwaarde € 519.735) in de loop van 2017 afgelost;
deze zijn gepresenteerd onder de vlottende
activa, onder Effecten. Bij het Steunfonds
CVO bestaat het totale belegde vermogen
€ 10.253.436 voor 23,3% uit aandelen, voor
41,7% uit obligaties (hiervan 42% overheid,
53% bedrijven en 5% high yield), voor
14% alternatieve beleggingen en voor 21%
uit liquiditeiten. Voor beide Stichtingen
geldt dat de portefeuilles op ieder gewenst
moment kunnen worden verkocht
en liquide kunnen worden gemaakt
(tabel 4.7).

De hoogte van het saldo debiteuren per
31-12-2016 wordt voornamelijk verklaard
door € 608.000 te vorderen ouder- en
deelnemersbijdragen over het schooljaar
2016-2017 en € 145.000 te vorderen van het
Samenwerkingsverband VO-Zuid-Utrecht
i.v.m. LWOO-arrangementen en passend
onderwijs. De afname van het saldo wordt
verklaard doordat in het saldo per 31-12-2015
nog een vordering van € 662.000 was opgenomen op het Sterk VO. De vorderingen op de
Gemeenten en GR’s bestaat voor € 257.000 uit
te vorderen subsidies voor het schooljaar
2016-2017 en voor € 275.000 uit vorderingen in
verband met huisvestingsprojecten.
De stand van de rekening courantverhouding tussen Stichting PCOU en Willibrord
Stichting betreft per einde jaar € 74.368 en is
opgenomen onder 1.5.8 Overlopende activa.

De Overige vorderingen bestond op
31-12-2015 voor € 3.000.000 uit de subsidie
VSV Plus 2013-2015. Deze ontvangen middelen zijn in voorgaande jaren doorbetaald
aan de Utrechtse School. In deze jaar
rekening wordt de subsidie verantwoord,
waardoor deze vordering afloopt.

De overlopende activa zijn toegenomen
doordat op 31-12-2016 reeds lasten zijn
betaald welke ten laste van het boekjaar 2017
worden gebracht, o.a. i.v.m. VAVO-gelden
2016/2017, software abonnementen en
licenties 2017, deelname CJP-cultuurkaart
2016/2017 (tabel 4.8).

TABEL 4.8
31-12-2016

31-12-2015

Debiteuren

877.788

1.558.824

Gemeenten en GR's

635.589

995.303

Vorderingen

Personeel
Overige vorderingen
Overlopende activa
Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen
Vorderingen

8.464

17.103

633.802

3.155.561

2.426.251

2.020.751

-80.995

-68.717

4.500.900

7.678.825

2.426.251

1.978.235

Uitsplitsing
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Overlopende activa

0

42.516

2.426.251

2.020.751

TABEL 4.7
FINANCIËLE

KORTLOPEND

VASTE ACTIVA

DEEL 1-1-2016

1-1-2016

TOTAAL INVESTERINGEN DESINVESTERINGEN

WAARDE-

FINANCIËLE

KORTLOPEND

TOTAAL

EN AFLOSSINGEN

VERANDERINGEN

VASTE ACTIVA

DEEL 31-12-2016

FINANCIËLE

FINANCIËLE

EN VERSTREKTE

OP 1.6 EFFECTEN ACTIVA 1-1-2016

LENINGEN

31-12-2016 OP 1.6 EFFECTEN ACTIVA 31-12-2016

Financiële vaste activa
Overige effecten

8.786.827

588.396

9.375.223

5.454.497

5.379.557

247.051

9.177.479

519.735

9.697.214

Financiële vaste activa

8.786.827

588.396

9.375.223

5.454.497

5.379.557

247.051

9.177.479

519.735

9.697.214

Uitsplitsing
Aandelen

1.768.600

0

1.768.600

1.600.139

1.132.061

149.454

2.386.132

0

2.386.132

Nederlandse
staatsobligaties

5.879.182

588.396

6.467.578

3.518.386

4.171.040

62.411

5.357.600

519.735

5.877.335

Overige
Overige effecten

1.139.045

0

1.139.045

335.972

76.456

35.186

1.433.747

0

1.433.747

8.786.827

588.396

9.375.223

5.454.497

5.379.557

247.051

9.177.479

519.735

9.697.214
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Het kortlopende deel van de effecten is
gepresenteerd onder Effecten. Dit betreffen
obligaties waarvan twee fondsen (marktwaarde € 519.735) in de loop van 2017 worden
afgelost.
Een gedeelte van de liquide middelen is
gekoppeld aan het vermogensbeheer; alle
liquide middelen zijn direct opvraagbaar
met uitzondering van een garantiestelling
bij de Rabobank van € 75.059,95 voor het
huurcontract van de Kaap Hoorndreef 66
(tabel 4.9).

Het eigen vermogen ultimo 2016 bedraagt
in totaal € 18.545.077. Het eigen vermogen
is afgenomen met € 174.252, zijnde het
negatieve resultaat van 2016.
De private bestemmingsreserve betreft
de opgebouwde resultaten van de
Stichting Steunfonds CVO en de beleggingsresultaten van deze Stichting alsmede
verkoopopbrengsten van panden in privaat
eigendom (tabel 4.10).

TABEL 4.9

Specificatie aansluiting samengevoegd enkelvoudig vermogen 31 december 2016 en
resultaat over 2016 (tabel 4.11).
Onder sociaal beleid valt de voorziening
ontslagvergoedingen. Deze neemt toe door
een aantal gereserveerde vergoedingen voor
het St. Gregorius College. Onder verlof
sparen valt o.a. de voorziening levensfase
bewust personeelsbeleid; deze voorziening
bestaat sinds 1 augustus 2014. Medewerkers
hebben het recht gedurende aan aantal

jaren hun verlofuren op te sparen.
Deze opbouw vindt op dit moment nog
plaats, waardoor de voorziening toeneemt.
De voorziening eigen risico WGA neemt
m.n. af omdat de verwachte instroom
in 2016 lager was dan werd verwacht.
De werkloosheidbijdragen betreft een
gevormde voorziening voor toekomstige
WW- en WOVO-uitkeringen. De overige
personele voorzieningen betreft de voor
ziening De Danne. Deze is opgenomen in
verband met verwachte verplichtingen

TABEL 4.11
31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen
23.732

23.550

Tegoeden op bank- en girorekeningen

9.014.466

8.553.886

Enkelvoudig vermogen Stichting Steunfonds Willibrord

Liquide middelen

9.038.198

8.577.436

Geconsolideerd vermogen Willlibrord Stichting

Enkelvoudig vermogen Willlibrord Stichting

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd resultaat
Enkelvoudig resultaat Willlibrord Stichting

TABEL 4.10

Enkelvoudig resultaat Stichting Steunfonds Willibrord

BOEKWAARDE
1-1-2016

RESULTAAT

BOEKWAARDE
31-12-2016

Eigen vermogen
Algemene reserve

2016

2015

10.937.696

11.376.646

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd vermogen

Kasmiddelen

8.326.262

-438.951

7.887.312

Bestemmingsreserve (privaat)

10.393.067

264.699

10.657.766

Eigen vermogen

18.719.330

-174.252

18.545.077

De verdeling van het eigen vermogen per 1-1-2016 is aangepast doordat de verkoopopbrengst
van een pand in de jaarrekening 2015 ten onrechte werd aangemerkt als algemene reserve;
deze opbrengst moet echter als een private reserve worden beschouwd.

Geconsolideerd resultaat Willlibrord Stichting
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7.607.382

7.342.683

18.545.077

18.719.330

2016

2015

- 438.951

- 2.862.905

264.699

334.699

- 174.252

- 2.528.206
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TABEL 4.12
STAND PER
1-1-2016

DOTATIES

ONTTREKKINGEN

VRIJVAL

STAND
31-12-2016

KORTLOPEND DEEL
< 1 JAAR

LANGLOPEND DEEL
> 1 JAAR
4.193.720

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen

5.312.125

2.101.957

559.301

1.148.560

5.706.221

1.512.501

Voorziening voor groot onderhoud

2.050.652

1.000.326

662.111

0

2.388.867

681.993

1.706.874

Voorzieningen

7.362.776

3.102.283

1.221.412

1.148.560

8.095.088

2.194.494

5.900.594

Personeelsvoorzieningen, specificatie
515.305

618.248

179.000

129.305

825.248

274.846

550.402

Verlofsparen en sabbatical leave

Sociaal beleid

1.464.820

617.725

79.341

46.853

1.956.350

756.659

1.199.691

Eigen risico WGA

2.218.860

551.602

300.959

904.943

1.564.560

313.830

1.250.730

Jubileumvoorziening

493.518

26.739

0

0

520.257

11.248

509.009

Werkloosheidsbijdragen

610.621

287.643

0

58.459

839.805

155.918

683.887

9.000

0

0

9.000

0

0

0

5.312.125

2.101.957

559.301

1.148.560

5.706.221

1.512.501

4.193.720

Overige personele voorzieningen

TABEL 4.13
31-12-2016

31-12-2015

Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

674.100

717.800

5.621.111

4.750.835

6.295.211

5.468.635

Langlopende overlopende passiva
Langlopende schulden

STAND
STAND
LANGLOPEND KORTLOPEND
DEEL 01-01-2016 DEEL 01-01-2016

STAND PER
01-01-2016

AANGEGANE AFLOSSINGEN
LENINGEN 2016
2016

STAND PER
LOOPTIJD
31-12-2016 1 TOT 5 JAAR

LOOPTIJD RENTEVOET
>5 JAAR

Langlopende schulden, specificatie
Feldbrugge inz. gymzaal

105.000

297.800

402.800

0

21.200

381.600

106.000

275.600

0,0%

Feldbrugge inz. docentenkamer

112.500

202.500

315.000

0

22.500

292.500

112.500

180.000

0,0%

217.500

500.300

717.800

0

43.700

674.100

218.500

455.600

3,3%

VERSCHUIVING NAAR
KORTLOPENDE
OVERLOPENDE PASSIVA

STAND PER
31-12-2016

STAND
STAND
LANGLOPEND KORTLOPEND
DEEL 01-01-2016 DEEL 01-01-2016

STAND PER
01-01-2016

TOEGEKENDE
SUBSIDIES

VRIJVAL
SUBSIDIE

Langlopende overlopende passiva
Vooruitontvangen investeringsubsidies OCW
Vooruitontvangen investeringsubsidies Gemeente
Vooruitontvangen investeringsubsidies Overig
Langlopende overlopende passiva

166.921

39.001

205.922

-65.568

39.010

32.587

68.757

4.545.253

295.063

4.840.316

1.350.550

350.890

372.138

5.467.839

38.661

9.082

47.743

63.326

13.277

13.277

84.515

4.750.835

343.146

5.093.981

1.348.308

403.177

418.002

5.621.111
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die de Willibrord Stichting voor oud-werknemers van De Danne heeft. Inmiddels is er
geen sprake meer van verplichtingen, het
restant van de voorziening is vrijgevallen
(tabel 4.12).
De vooruitontvangen investeringssubsidies
zijn met name toegenomen door de ontvangen investeringssubsidie van € 1.237.000 van
de Gemeente Utrecht in verband met de
uitbreiding van de dependance van het
Niftarlake College. Deze subsidie is inmiddels geheel geïnvesteerd (tabel 4.13).
Van de vooruitontvangen investerings
subsidies is € 418.002 kortlopend, dit deel is
gepresenteerd onder de kortlopende passiva
(tabel 4.14).

Van de vooruitontvangen subsidies OCW
eind 2015 betreft € 4.000.000 de subsidie VSV
Plus 2013-2015. Deze subsidie wordt in deze
jaarrekening verantwoord, waardoor deze
schuld afloopt. De schuld per 31-12-2016
betreft o.a. de nieuwe subsidie regionale
aanpak VSV 2016 € 971.000. Deze subsidie
wordt in 2017 doorbetaald aan de Utrechtse
school en zal in 2017 worden verantwoord.

4.4.3
Niet in de balans opgenomen
rechten en plichten
Kopieer- en printerhuur
Voor de kopieerapparaten en printers van
de Willibrord- en PCOU-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 € 112.581,69
aan contracten binnen dit contract voor de
Willibrord Stichting afgesloten.

Huur- en servicelasten
Per 1 juli 2010 is er een huurcontract
afgesloten voor het gebouw aan de
Kaap Hoorndreef waar het bestuursbureau
gevestigd is. Dit huurcontract loopt tot 1 juli
2019. De jaarlijkse huurlasten bedragen
€ 252.234 inclusief btw, dit is exclusief de
servicekosten ad. € 70.664 inclusief btw.
Voor dit huurcontract is een bankgarantie
afgegeven van € 75.060.

Schoonmaakcontracten

TABEL 4.14
31-12-2016

31-12-2015

2.335.219

2.483.905

Kortlopende schulden
Crediteuren
OCW

188.291

1.440

Schulden aan gemeenten en GR's

291.469

57.335

3.486.515

3.384.100

842.359

866.852

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden (kortlopend)
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

63.383

44.276

8.335.128

11.393.352

15.542.363

18.231.260

1.334.384

4.005.997

Uitsplitsing
Vooruitontvangen subsidies OCW
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vakantiegeld en -dagen

418.002

343.146

2.784.006

2.645.387

Overige overlopende passiva

3.798.736

4.398.822

Overlopende passiva

8.335.128

11.393.352

Voor de schoolgebouwen en het gebouw
van het bestuursbureau zijn (per gebouw of
per school) schoonmaak- en onderhoudscontracten afgesloten. Op jaarbasis bedraagt
het totaalbedrag van de schoonmaak
contracten circa € 1.400.000 en voor onderhoud € 130.000. De looptijd van deze contracten varieert en de contracten zijn binnen
twee tot drie maanden opzegbaar.

49

Vordering ministerie OCW
Conform artikel 5 van de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO heeft de Willibrord
Stichting per 31 december een vordering
op het ministerie van OCW wegens financiering van vakantie-uitkeringen personeel
over de periode 1 juni tot en met 31 december
van het verslagjaar en de afdracht van
loonheffing en premieheffing over de
maand december. Deze vordering is eerst
incasseerbaar bij opheffing van de Stichting
en bedraagt maximaal 7,5% van de personele bekostiging (€ 5.275.219). Om deze reden
is de vordering als niet in de balans opgenomen recht gepresenteerd.

4.4.4
Toelichting op de staat
van baten en lasten
Analyse van het resultaat
De Willibrord Stichting sluit verslagjaar
2016 af met een negatief resultaat van
€ 174.252. Begroot was een positief saldo van
€ 622.927. Het verschil wordt met name
verklaard door hogere personeelslasten in
verband met de inzet van meer FTE’s als
gevolg van ontslag- en transitievergoedingen en als gevolg van de inhuur van een
derde bestuurder. Daarnaast zijn de huisvestingslasten eenmalig hoger als gevolg
van de afwikkeling van een oude schuld
positie in verband met het gebruik van een
multifunctionele accommodatie.
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Rijksbijdragen
De rijksbijdragen OCW zijn lager dan
begroot. In de begroting is er rekening mee
gehouden dat de effecten van het boven
sectorale loonakkoord van juli 2015 volledig
zouden woreden gecompenseerd via de
rijksbijdragen. Uiteindelijk is deze compensatie deels geëffectueerd door een verlaging
van de pensioenpremie. Ten opzichte van
2015 zijn de rijksbijdragen hoger door
een leerlinggroei van 388 leerlingen per
1 oktober 2015 ten opzichte van 1 oktober 2014.
Ook is de GPL-vergoeding in 2016 bijgesteld.
De GPL-vergoeding over 2016 is ca. 2,2%
hoger dan de GPL-vergoeding over 2015.
De overige subsidies OCW zijn ca. € 4,0 mio
hoger dan begroot. Voor € 3,8 mio heeft dit
betrekking op de afwikkling van de plusvoorziening 2012-2016. Hiervoor is ook
€ 3,8 mio aan extra lasten opgenomen.
De Willibrord Stichting treedt hier uitsluitend op als penvoerder richting de deel
nemende MBO’s en ROC’s. Het overige
verschil heeft betrekking op hogere
subsidies in verband met de organisatie
van lente- en zomerscholen.
De ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV zijn ca. € 450.000 hoger dan
begroot. Dit verschil heeft nagenoeg volledig
betrekking op de ondersteuningsbekostiging in verband met het passend onderwijs.
Omdat ten tijde van het opstellen van de
begroting 2016 er nog onvoldoende informatie beschikbaar was over de exacte omvang
van deze bekostiging in 2016, is dit destijds
voorzichtig begroot (tabel 4.15).

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
De overige gemeentelijke subsidies zijn ca.
€ 400.000 lager dan begroot. Dit wordt
grotendeels verklaard doordat de vrijval
van gemeentelijke investeringssubsidies
hier als bate is begroot voor ca. € 300.000,
maar in de realisatie direct is gesaldeerd
met de afschrijvingslasten. Daarnaast

is de realisatie op gemeenlijke onderwijsen cultuursubsidies ca. € 115.000 lager
dan begroot.
De baten uit overige overheden zijn € 100.000
hoger dan begroot als gevolg van hogere
toegekende subsidies voor startende
leraren, academische opleidingsscholen en
groenonderwijs (tabel 4.16).

Overige baten
De detacheringen zijn in 2016 hoger dan
begroot als gevolg van extra inzet van
personeel bij het OPDC Utrecht. Dit personeel staat op de loonlijst bij de Willibrord
Stichting en wordt volledig doorbelast aan
Sterk VO. Tevens zijn er extra detacheringsopbrengsten gerealiseerd binnen
BCOU. Daar gaat het om doorbelasting van
personeel aan Stichting PCOU (tabel 4.17).

TABEL 4.15
Rijksbijdragen

2016

BEGROOT 2016

2015

Rijksbijdragen OCW

79.573.458

79.681.812

75.819.181

Overige subsidies OCW

13.237.198

9.268.428

9.088.915

1.130.799

678.048

734.938

93.941.455

89.628.288

85.643.034

2016

BEGROOT 2016

2015

844.032

1.252.272

821.937

174.937

77.232

103.218

1.018.970

1.329.504

925.155

2016

BEGROOT 2016

2015

Rijksbijdragen, toelichting

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Rijksbijdragen

TABEL 4.16
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige overheidsbijdragen en -subsidies, toelichting
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

TABEL 4.17
Overige baten
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
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256.405

269.292

310.865

3.299.250

2.855.057

3.229.449

12.588

0

2.071

568.881

667.152

541.945

Overige baten

4.576.897

4.253.868

4.874.292

Overige baten

8.714.021

8.045.369

8.931.622
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Personeelslasten
De lonen zijn per 1-1-2016 met 3% gestegen,
terwijl de pensioenpremie tegelijkertijd
naar beneden is bijgesteld. Hiermee is in de
begroting rekening gehouden. Per 1-4-2016
is de pensioenpremie weer verhoogd.
Deze tussentijdse verhoging was nog niet
bekend op het moment dat de begroting
werd opgesteld (tabel 4.18).
Per 31 december 2016 was bij de Willibrord
Stichting het volgend aantal fte/aantal
medewerkers in dienst (tabel 4.19).
Alle personeelsleden waren werkzaam
binnen Nederland.
Binnen de Stichting Steunfonds Christelijk
Voortgezet Onderwijs zijn geen mede
werkers in dienst.

TABEL 4.18
Personeelslasten
2016

BEGROOT 2016

2015

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

60.005.209

74.177.422*

57.956.685

Sociale lasten

7.278.714

0

Pensioenlasten

7.322.157

0

7.414.042

74.606.080

74.177.422

72.193.470

407.413

638.016

1.834.095
2.284.477

Lonen, salarissen socialen lasten
en pensioenlasten

6.822.743

Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst

2.136.166

1.170.648

Overige lasten

1.448.234

1.921.464

1.507.862

Overige personele lasten

3.991.812

3.730.128

5.626.435

440.399

128.064

461.271

440.399

128.064

461.271

78.157.494

77.779.486

77.358.634

Ontvangen vergoedingen, uitsplitsing
Overige uitkeringen die
personeelslasten verminderen

personeelslasten

*) In de begroting worden de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
begroot in één bedrag onder Lonen en Salarissen

TABEL 4.19
AANTAL
FTE 2016
Directie

AANTAL
FTE 2015

AANTAL
MEDEWERKERS 2016

AANTAL
MEDEWERKERS 2015

78,60

82,27

84

86

Onderwijzend personeel

698,60

704,85

911

887

Onderwijsondersteunend personeel

323

262,30

253,07

336

Student

10,60

6,24

16

10

Vervanger

26,50

31,39

17

55

1.076,60

1077,82

1.364

1361

Totaal

JAARVERSLAG 2016 – WILLIBRORD STICHTING

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 4.20
Beloning College van Bestuur
BEDRAGEN X € 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

6.000,00

6.000,00

Beloningen betaalbaar op termijn

0

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

De dotaties personele voorzieningen zijn
lager dan begroot. Deze post bevat een
aantal verschillende componenten.

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

een aanvullende dotatie van ca. € 490.000
begroot. De opbouw van deze voorziening
is hiermee € 840.000 lager dan begroot.
Daarnaast is een aanvullende dotatie van
€ 350.000 gedaan aan de voorziening in
verband met gespaarde uren inzake
‘Levensfasebewust personeelsbeleid’.

Er heeft een vrijval van € 350.000 plaats
gevonden op de voorziening voor toekomstige WGA-verplichtingen, hierop was

Tot slot is de voorziening voor ontslag- en
transitievergoedingen per balansdatum
met € 310.000 verhoogd.
De lasten voor personeel niet in loondienst
zijn ca. € 1 mio hoger dan begroot. Dit betreft
onder meer de inhuur van de a.i. voorzitter

TABEL 4.21
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

7.500

3.750

7.500

7.500

7.500

7.500

Belastbare
onkostenvergoedingen

Beloning

-

-

-

-

-

28

-

Beloningen betaalbaar
op termijn

-

-

-

-

-

-

-

7.500

7.500

3.750

7.500

7.500

7.528

7.500

-

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging 2016

7.500

7.500

3.750

7.500

7.500

7.528

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
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CvB. Dit was niet begroot. Daarnaast heeft
een aanzienlijk deel van deze post betrekking op de vervangingen bij ziekteverzuim
en zwangerschappen. Hier staat tegenover
dat de ontvangen personele uitkeringen ook
ca. € 310.000 hoger zijn dan begroot. Tot slot
is er op een aantal vacatures tijdelijk extern
personeel ingehuurd.

Afschrijvingen
In de afschrijvingen in het boekjaar 2016 is
een bedrag van € 139.467 meegenomen in
verband met het versneld afschrijven op
investeringen in gebouwen (tabel 4.22).

Huisvestingslasten
Ten opzichte van de begroting 2016 zijn
met name de huurlasten en de schoonmaaklasten hoger dan begroot. Deze lasten
liggen in lijn met de realisatie over 2015 .
De hogere overige huisvestingslasten
worden voor € 225.000 veroorzaakt door
de afwikkeling van een oude schuldpositie
in verband met het gebruik van de
multifunctionele accommodatie Nieuw
Welgelegen (tabel 4.23).

TABEL 4.22
Afschrijvingslasten
2016

BEGROOT 2016

2015

Afschrijvingen op materiële vaste activa, toelichting
Materiële vaste activa

2.610.388

2.467.260

2.856.920

Gebouwen

904.514

699.600

994.985

Inventaris en apparatuur (ICT)

882.085

969.576

883.721

Inventaris en apparatuur (leermiddelen)

106.451

97.488

106.888

Inventaris en apparatuur (meubilair)

656.051

652.548

818.405

61.288

48.048

52.921

100.377

0

0

514

0

0

99.863

0

0

Vrijval investeringssubsidies (-/-)

403.177

0

386.550

Gebouwen

154.061

0

145.591

Inventaris en apparatuur (ICT)

21.529

0

696

Inventaris en apparatuur (leermiddelen)

20.180

0

6.272

198.064

0

224.648

9.342

0

9.342

2.307.588

2.467.260

2.470.370

2016

BEGROOT 2016

2015
1.753.178

Inventaris en apparatuur (overige)
Desinvesteringen
Gebouwen en verbouwingen
Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur (meubilair)
Inventaris en apparatuur (overige)
Afschrijvingen

TABEL 4.23
Huisvestingslasten
Huisvestingslasten, toelichting
1.745.344

1.677.348

Verzekeringslasten

Huurlasten

13.809

37.200

18.152

Onderhoudslasten

453.543

501.288

428.518

Lasten voor energie en water

1.041.284

1.137.312

990.764

Schoonmaakkosten

1.879.233

1.759.092

1.843.048

Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

48.773

62.832

77.481

1.000.326

1.132.548

1.109.509

489.493

243.264

235.072

6.671.804

6.550.884

6.455.722
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Overige lasten
Onder de post Inventaris en apparatuur is
verantwoord de kosten van ICT-support en
–licenties. Door toenemende digitalisering
van het onderwijs is deze post hoger dan
begroot. Tevens is in het boekjaar gestart
met de inrichting van een shared service
centre ICT voor de gehele stichting. Diverse
opstartkosten die hiermee verband houden
zijn ook onder deze post verantwoord.
Onder de post Overige lasten is de afwikkeling van de plusvoorziening 2012-2016
verantwoord. Dit betreft € 3.813.000.
Voor toelichting hierop wordt verwezen
naar de Overige subsidies OCW onder de
toelichting op de baten.
Inzake het honorarium onderzoek jaarrekening wordt opgemerkt dat dit grotendeels
de kosten betreft voor controlewerkzaamheden van de jaarrekening 2016. Eventuele
niet voorziene onder-/overschrijdingen
worden verantwoord in het nieuwe verslagjaar. De accountantskosten i.v.m. onderzoek
jaarrekening 2015 waren in 2016 uiteindelijk
€ 23.600 hoger dan begroot. Op grond
daarvan zijn de gereserveerde kosten voor
de controle van de jaarrekening 2016 met
€ 35.000 verhoogd. De totale overschrijding
komt hiermee voor 2016 op ruim € 58.000
(tabel 4.24).

Financiele baten en lasten
De rentebaten bestaan uit rente op obligaties en liquide middelen; deze zijn lager dan
in 2015 door ontwikkelingen op de geldmarkt. De waardeveranderingen financiële
vaste activa en beleggingen betreft het saldo
van gerealiseerde en ongerealiseerde
koerswinsten en -verliezen op de effectenportefeuille. De overige opbrengsten betreft
dividend op aandelen (tabel 4.25).

4.4.6
Toelichting op het
kasstroomoverzicht
In 2016 is het saldo liquide middelen toegenomen met € 460.762. Dit wordt met name
veroorzaakt door een afname van de
kortlopende vorderingen van € 3.135.410 en
een afname van de kortlopende schulden
met € 2.688.897. Daarnaast nemen de
voorzieningen toe met € 732.311.

4.4.7
Voorstel inzake
resultaatbestemming
Het geconsolideerde resultaat van het
verslagjaar van € -174.252 wordt als volgt
onttrokken aan het eigen vermogen
van de Stichting (tabel 4.26).

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.

TABEL 4.24
Overige lasten
2016

BEGROOT 2016

2015
2.310.268

Overige lasten, toelichting
Administratie en beheerslasten

2.491.771

2.201.796

Inventaris en apparatuur

1.731.090

1.498.788

1.512.194

Leer- en hulpmiddelen

4.597.984

4.405.008

4.438.018

Dotatie overige voorzieningen

-39.364

0

0

Overige lasten

8.250.338

3.755.508

3.870.573

Overige lasten

17.031.820

11.861.100

12.131.053

118.255

50.004

85.341

7.018

5.100

25.229

Separate specificatie kosten
instellingsaccountant
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium andere niet-controledienst

7.371

0

0

132.644

55.104

110.570

2016

BEGROOT 2016

2015

Rentebaten

163.783

150.000

242.136

Waardeveranderingen financiële
vaste activa en beleggingen

147.734

174.996

128.846

Overige opbrengsten financiële
vaste activa en effecten

86.445

24.996

80.248

Accountantshonoraria

TABEL 4.25
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten, toelichting

Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten

77.954

71.496

63.468

320.008

278.496

387.762

TABEL 4.26
Afname algemene reserve
Toevoeging bestemmingsreserve (privaat)
Afname per saldo

- 438.951
264.699
- 174.252
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TABEL 4.27

4.5
Verantwoording
subsidies
4.5.1
Doelsubsidies

Doelsubsidies
SCHOOL

BRIN

OMSCHRIJVING

TOEWIJZINGS
KENMERK

TOEWIJZINGS
DATUM

BEDRAG
TOEWIJZING

Subsidies zonder verrekenclausule
Christelijk Gymnasium

16PA

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

602010-1

26-08-14

4.289

Amadeus Lyceum

00RO

LENZO16053 LENTE ZOMERSCH. 2016

61500-127771

08-04-16

32.500

Amadeus Lyceum

00RO

ZIJ-INSTROOM 2012 ZI2V

483196-1

27-09-12

38.000

Amadeus Lyceum

00RO

ZIJ-INSTROOM 2013 ZI3V

547133-1

26-06-13

20.000

Amadeus Lyceum

00RO

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

611878-1

06-11-14

15.729

Amadeus Lyceum

00RO

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

706806-1

25-11-15

31.917

Amadeus Lyceum

00RO

LERARENBEURS LVO6

785518-1

20-12-16

70.045

Gerrit Rietveld College

14OY

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

644357-1

25-11-14

17.411

Gerrit Rietveld College

14OY

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

708085-1

27-08-15

20.861

Gerrit Rietveld College

14OY

LERARENBEURS LVO6

776321-1

20-09-16

19.878

Gerrit Rietveld College

14OY

ZIJ-INSTROOM ZI6V

778283-1

20-10-16

40.000

Oosterlicht College

17GM

ZIJ-INSTROOM 2013 ZI3V

563548-1

26-06-13

20.000

Oosterlicht College

17GM

ZIJ-INSTROOM 2014 ZI4V

602231-1

10-01-14

20.000

Oosterlicht College

17GM

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

602018-1

26-08-14

22.477

Oosterlicht College

17GM

LENZO16053 LENTE ZOMERSCH. 2016

61500-127820

08-04-16

341.900

Oosterlicht College

17GM

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

708846-1

25-11-15

48.945

Oosterlicht College

17GM

LERARENBEURS LVO6

785587-1

20-12-16

46.437

Niftarlake College

03OY

ZIJ-INSTROOM

Brief 1/104/23234

04-10-11

2.180

Niftarlake College

03OY

ZIJ-INSTROOM 2013 ZI3V

563522-1

26-06-13

20.000

Niftarlake College

03OY

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

643282-1

26-08-14

42.599

Niftarlake College

03OY

ZIJ-INSTROOM 2014 ZI4V

646487-1

27-08-14

20.000

Niftarlake College

03OY

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

683466-1

27-08-15

44.025

Niftarlake College

03OY

LERARENBEURS LVO6

775011-1

20-09-16

30.443

Globe College

18AN

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

637410-1

30-07-14

16.457

Globe College

18AN

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

708871-1

27-08-15

29.859

Globe College

18AN

LERARENBEURS LVO6

776226-1

20-09-16

22.717

Globe College

18AN

LENZO16053 LENTE ZOMERSCH. 2016

61500-127771

08-04-16

45.500

Broeckland College

23VD

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

645485-1

25-11-14

7.896

Broeckland College

23VD

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

709215-1

27-08-15

12.912

Broeckland College

23VD

LERARENBEURS LVO6

779735-1

22-11-16

13.363

St. Bonifatiuscollege

02UE

Subsidie LerarenOntwikkelFonds LOF15-0128

920717

06-04-16

47.100

St. Bonifatiuscollege

02UE

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

707171-1

25-09-15

5.165

St. Bonifatiuscollege

02UE

LERARENBEURS LVO6

778065-1

20-10-16

14.031

St-Gregorius College

01KF

LERARENBEURS 2014 LB LBV4

609952-1

26-08-14

9.638

St-Gregorius College

01KF

ZIJ-INSTROOM 2015 ZI5V

705864-1

20-08-15

20.000

St-Gregorius College

01KF

ZIJ-INSTROOM 2015 ZI5V

709892-1

18-09-15

20.000

St-Gregorius College

01KF

LERARENBEURS 2015 LB LBV5

707292-1

27-08-15

13.558

St-Gregorius College

01KF

LERARENBEURS LVO6

785509-1

20-12-16

31.654
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ONTVANGSTEN
T/M VORIG
VERSLAGJAAR

LASTEN T/M
VERSLAGJAAR

STAND BEGIN ONTVANGST IN
VERSLAGJAAR
VERSLAGJAAR

4.289

4.211

78

-

-

-

38.000

-

20.000
15.729
31.917

16.123

15.793

-

-

-

17.411

15.910

1.500

20.861

7.734

13.127

VRIJVAL NIET STAND ULTIMO
BESTEED IN
VERSLAGJAAR
VERSLAGJAAR

PRESTATIE
AFGEROND?
JA/NEE

78

Nee

32.500

-

Ja

38.000

19.000

19.000

Nee

2.123

20.000

20.000

23.230

7.501-

20.000

-

20.000

20.000

-

9.690

22.477

29.926

7.448-

-

-

-

48.945

20.394

28.551

32.500

LASTEN IN
VERSLAGJAAR

-

2.180

2.180-

16.629

3.371

Ja
Nee

15.793

-

Ja

26.361

43.684

Nee

1.500

Nee

10.827

2.300

Nee

19.878

8.282

11.595

Nee

40.000

33.300

6.700

Nee

20.000

Nee

70.045

9.690
341.900
46.437

20.000

-7.501

-

Ja

-7.448

Nee

239.850

102.050

Nee

28.551

-

Ja

17.696

28.741

Nee

-

Ja

3.371

-

Ja

8.761

Nee

2.180

42.599

33.838

8.761

20.000

-

6.357

1.200

5.157

Ja

44.025

16.880

27.145

23.632

3.514

Nee

17.758

Nee

16.457

25.267

8.810-

-8.810

Nee

29.859

12.441

12.441

30.443

6.317

7.896

1.579-

12.912

5.380

7.532

12.441

-

Ja

22.717

13.097

9.620

Nee

45.500

45.500

-

Nee

-1.579

Nee

13.363
-

-

-

5.165

2.152

3.013

12.685

7.532

-

Ja

8.352

5.011

Nee

47.100

Nee

47.100
14.031

5.846

3.013

Nee

8.185

Nee

9.638

12.634

2.995-

-2.995

Nee

20.000

11.050

8.950

8.950

Nee

20.000

11.050

8.950

8.950

Nee

13.558

5.649

7.909

-

-

-

31.654

7.909

-

Ja

13.189

18.465

Nee
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TABEL 4.27
Doelsubsidies (vervolg)
SCHOOL

BRIN

OMSCHRIJVING

TOEWIJZINGS
KENMERK

TOEWIJZINGS
DATUM

BEDRAG
TOEWIJZING

Subsidies met verrekenclausule - Aflopend per ultimo verslagjaar
Globe College

18AN

VSV PLUS 2013-2015

OND/ODB2012/52646 U

03-10-12

4.000.000

Broeckland College

23VD

PRAKTIJKLEREN 2014 PL4V

602187-1

28-10-14

6.252

Broeckland College

23VD

PRAKTIJKLEREN 2015 PL5V

664906-1

18-12-14

5.997

Totaal
Subsidies met verrekenclausule - Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Globe College

18AN

Regionale aanpak VSV

OND/ODB-2016/17724

Totaal

4.5.2
Gemeentelijke
onderwijssubsidies

TABEL 4.28
Gemeentelijke onderwijssubsidies*
OMSCHRIJVING

KENMERK

BESCHIKKINGS
DATUM

TOTAALBEDRAG
BESCHIKKING

NOG TE ONTVANGEN
PER 1-1-2016

ALGEMENE SUBSIDIES
Christelijk Gymnasium

12.820

Amadeus Lyceum

19.100

Gerrit Rietveld College

14.440

Globe College

15.620

PRO Kranenburg

2.540

St. Bonifatius College

27.200

St. Gregoriuscollege
Cultuur voor Ieder Kind VO 2015/2016

15.120
2700561

11-06-15

106.840

Christelijk Gymnasium

37.000

Amadeus Lyceum

48.700

Gerrit Rietveld College

44.667

Globe College

19.667

PRO Kranenburg

6.900

St. Bonifatius College

49.267

St. Gregoriuscollege
Cultuur voor Ieder Kind VO 2016/2017

62.323

36.666
3516935

30-06-16

242.867 1)

-
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ONTVANGSTEN
T/M VORIG
VERSLAGJAAR

LASTEN T/M
VERSLAGJAAR

4.000.000

-

72.860

4.000.000

6.252

4.812

1.440

5.997

-

5.997

4.012.249

4.812

4.007.437

ONTVANGEN NOG TE ONTVANGEN
IN 2016
PER 31-12-2016

62.323

STAND BEGIN ONTVANGST IN
VERSLAGJAAR
VERSLAGJAAR

-

170.007

NOG TE BESTEDEN
PER 1-1-2016

LASTEN IN
VERSLAGJAAR

VRIJVAL NIET STAND ULTIMO
BESTEED IN
VERSLAGJAAR
VERSLAGJAAR

PRESTATIE
AFGEROND?
JA/NEE

3.813.149

186.851

Ja

5.997
-

3.819.146

-

1.440

Ja

-

Ja

188.291

-

971.700

971.700

Nee

971.700

971.700

NEE

BESTEED
IN 2016

NOG TE BESTEDEN
PER 31-12-2016
-

6.974

6.974

11.142

11.142

-

5.888

5.888

-

6.652

6.652

-

-

-

-

12.200

12.200

-

8.888

8.888

-

51.744

51.744

-

-

8.757

28.243

-

15.925

32.775

-

12.863

31.804

-

11.373

8.294

-

2.917

3.983

-

17.243

32.024

-

11.664

25.002

-

80.742

162.125
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TABEL 4.28
Gemeentelijke onderwijssubsidies (vervolg)
OMSCHRIJVING

KENMERK

BESCHIKKINGS
DATUM

Amadeus Lyceum

TOTAALBEDRAG
BESCHIKKING
36.500

Gerrit Rietveld College

78.661

Globe College

81.188

PRO Kranenburg
Brede School VO - Talentontwikkeling & sport op school 2015

36.500
2295330

10-12-14

Amadeus Lyceum
07-04-16

111.500

-

76.300

Gerrit Rietveld College

75.104
3679723

12-07-16

151.404

Christelijk Gymnasium

46.900

Amadeus Lyceum

46.900

Gerrit Rietveld College

46.900

Globe College

46.900

St. Bonifatius College

46.900

St. Gregoriuscollege
Onderwijsimpuls VO 2016/2017 - Project Datacoaches

-

53.000
3123802

Globe College
Brede School VO 2016

232.849 2)
58.500

PRO Kranenburg
Brede School VO 2016

NOG TE ONTVANGEN
PER 1-1-2016

-

46.900
2952674

12-10-15

281.400 1)

-

2952590

28-07-15

7.500 1)

-

Onderwijsimpuls VO 2016/2017 - Maatschappelijke stages

2959683

13-10-15

10.000 1)

-

Meidenwerk 2016

3671294

26-08-16

3.500

-

3165595

18-04-16

16.220

-

1.164.080

62.323

SCHOOLSPECIFIEKE SUBSIDIES
Christelijk Gymnasium Utrecht
Onderwijsimpuls VO 2016/2017 - Project Differentiatie
St. Gregoriuscollege

Amadeus Lyceum
Onderwijsimpuls VO 2016 - Project PPA

TOTAAL

*) De subsidies zijn gecontroleerd in overeenstemming met het Controleprotocol Gemeente Utrecht ASV 2013, de hierin gehanteerde controletolerantie is
op basis van het % van de totale lasten van de jaarrekening als geheel.
1) Deze subsidie loopt door na balansdatum en wordt definitief afgerekend in de jaarrekening 2017.
2) Voor deze subsidie is na balansdatum een vaststellingsbeschikking ontvangen van de Gemeente Utrecht.
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ONTVANGEN NOG TE ONTVANGEN
IN 2016
PER 31-12-2016

NOG TE BESTEDEN
PER 1-1-2016

BESTEED
IN 2016

-

111.500

151.404

-

-

-

NOG TE BESTEDEN
PER 31-12-2016

-

-

2.638

2.638

-

-

2.638
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-

2.638

-

58.500

-

-

43.000

10.000

-

101.500

10.000

-

76.300

-

-

75.104

-

-

151.404

-

-

28.000

18.900

-

28.000

18.900

-

28.000

18.900

-

28.000

18.900

-

28.000

18.900

-

28.000

18.900

196.980

84.420

-

168.000

113.400

7.500

-

-

4.194

3.306

7.000

3.000

-

10.000

-

3.500

-

-

3.500

-

16.220

-

-

16.220

-

629.287

257.427

54.382

587.304

291.469

H e t i s ee n u i td a g i n g
om de gewenste
ng
onderwijshuisvesti
en,
gerealiseerd te krijg
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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

25.241.428

24.148.764

2.830.497

4.368.483

28.071.926

28.517.246

Activa

Financiële vaste activa*
Totaal vaste activa

BEGROTING
2016

REALISATIE
2015
85.643.034

Baten

Vaste activa
Materiële vaste activa

REALISATIE
2016
93.941.455

89.628.288

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Rijksbijdragen

1.018.970

1.329.504

925.155

Overige baten

8.714.021

8.045.369

8.929.422

103.674.445

99.003.161

95.497.612

Totaal baten
Vlottende activa
Vorderingen*
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

5.494.577

8.178.825

519.735

588.396

6.765.819

5.156.774

12.780.131

13.923.995

Lasten
Personeelslasten

78.157.494

77.779.486

77.358.634

Afschrijvingen

2.307.588

2.467.260

2.470.370

Huisvestingslasten

6.671.804

6.550.884

6.455.722

16.975.539

11.855.592

12.119.332

104.112.424

98.653.222

98.404.059

saldo baten en lasten

-437.979

349.939

-2.906.447

Financiële baten en lasten

-972

72.996

43.543

-438.951

422.935

-2.862.905

Overige lasten

totaal activa

40.852.056

42.441.241

Eigen vermogen

10.937.696

11.376.646

Voorzieningen

Passiva
8.095.088

7.362.776

Langlopende schulden

6.295.211

5.468.635

Kortlopende schulden

15.524.062

18.233.183

40.852.056

42.441.241

totaal passiva

*) De rekening-courant-verhouding tussen de Willibrord Stichting en de Stichting Steunfonds
Christelijk Voortgezet Onderwijs werd in 2015 geheel (€ 3.244.625) opgenomen onder
1.5 vorderingen. Met ingang van november 2016 wordt ieder halfjaar € 500.000 afgelost.
In verband hiermee is per 31-12-2016 de totale vordering, groot € 2.744.642, voor € 1.000.000
opge-nomen bij 1.5 vorderingen en het restant € 1.744.642 bij 1.3 Financiële vaste activa.

Totaal lasten

resultaat
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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
Overzicht 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).

Er is geen stelselwijziging in 2016 geweest.

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

(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
ZETEL

SAMENVOEGING
JA/NEE

ACTIVITEIT

Stichting Protestants Christelijk
Onderwijs Utrecht

Stichting

Utrecht

Nee

Overige

Stichting Steunfonds Christelijk
Voortgezet Onderwijs Utrecht

Stichting

Utrecht

Ja

Overige

In 2016 hebben geen transacties tussen de verbonden partijen plaatsgevonden zonder een zakelijke grondslag (at ‘arms lenght’).
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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

Debiteuren

877.788

1.558.824

OCW

635.589

995.303

Vorderingen

Gemeenten en GR's

8.464

17.103

633.802

3.155.561

Overige vorderingen

3.419.928

2.520.751

Overlopende activa*

-80.995

-68.717

5.494.577

8.178.825

3.419.928

2.478.235

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.

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen
Vorderingen
Uitsplitsing
Vooruitbetaalde kosten*
Overlopende activa

0

42.516

3.419.928

2.520.751

*) De rekening-courant-verhouding tussen de Willibrord Stichting en de Stichting Steunfonds Christelijk Voortgezet
Onderwijs werd in 2015 geheel (€ 3.244.625) opgenomen onder 1.5 vorderingen. Met ingang van november 2016 wordt
ieder halfjaar € 500.000 afgelost. In verband hiermee is per 31-12-2016 de totale vordering, groot € 2.744.642, voor
€ 1.000.000 opge-nomen bij 1.5.8 vorderingen en het restant € 1.744.642 bij 1.3 Financiële vaste activa.

TABEL 5.4
Financiële vaste activa
FINANCIËLE

KORTLOPEND

TOTAAL

INVESTERINGEN

DESINVESTERINGEN

WAARDE-

FINANCIËLE

KORTLOPEND

TOTAAL

VASTE ACTIVA

DEEL 1-1-2016

FINANCIËLE

EN VERSTREKTE

EN AFLOSSINGEN

VERANDERINGEN

VASTE ACTIVA

DEEL 31-12-2016

FINANCIËLE

1-1-2016

OP 1.6 EFFECTEN

ACTIVA 1-1-2016

LENINGEN

31-12-2016

OP 1.6 EFFECTEN

ACTIVA 31-12-2016
1.605.590

Financiële vaste activa
Oveirge effecten

1.622.087

588.396

2.210.483

0

648.765

43.872

1.085.855

519.735

Overige vorderingen

2.746.396

500.000

3.246.396

0

508.077

0

1.738.319

1.000.000

2.738.319

4.368.483

1.088.396

5.456.879

0

1.156.842

43.872

2.824.174

1.519.735

4.343.909

Nederlandse
staatsobligaties

1.622.087

588.396

2.210.483

0

648.765

43.872

1.085.855

519.735

1.605.590

Overige effecten

1.622.087

588.396

2.210.483

0

648.765

43.872

1.085.855

519.735

1.605.590

Financiële vaste activa
Uitsplitsing
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TABEL 5.6
Liquide middelen
31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen
Kasmiddelen

23.732

23.550

Tegoeden op bank- en girorekeningen

6.742.087

5.133.224

Liquide middelen

6.765.819

5.156.774

TABEL 5.7
Eigen vermogen
BOEKWAARDE
1-1-2016

RESULTAAT

BOEKWAARDE
31-12-2016

Algemene reserve

8.326.262

-438.951

7.887.312

Bestemmingsreserve (privaat)

3.050.384

0

3.050.384

11.376.646

-438.951

10.937.696

Eigen vermogen

Eigen vermogen

5.5
Toelichting op de
enkelvoudige staat
van baten en lasten
Voor de toelichting op de staat van baten
en lasten wordt verwezen naar de
toelichting in de samengevoegde
jaarrekening (paragraaf 4.4.4), voor zover
hierna niet anders wordt vermeld.

TABEL 5.9
Overige baten en lasten

TABEL 5.8

2016

Kortlopende schulden

2015

Overige baten, toelichting

31-12-2016

31-12-2015

Verhuur
Detachering personeel

Kortlopende schulden
Crediteuren

BEGROOT 2016

Sponsoring

256.405

269.292

310.865

3.299.250

2.855.057

3.229.449

12.588

0

2.071

568.881

667.152

541.945

2.335.219

2.483.905

OCW

188.291

1.440

Schulden aan gemeenten en GR's

291.469

57.335

Overige baten

4.576.897

4.253.868

4.872.092

3.486.515

3.384.100

Overige baten

8.714.021

8.045.369

8.929.422

842.359

866.852

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige schulden (kortlopend)
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

63.383

44.276

8.316.827

11.395.275

15.524.062

18.233.183

1.334.384

4.005.997

Uitsplitsing
Vooruitontvangen subsidies OCW
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vakantiegeld en -dagen

418.002

343.146

2.784.006

2.645.387

Overige overlopende passiva

3.780.434

4.400.745

Overlopende passiva

8.316.827

11.395.275

Ouderbijdragen
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TABEL 5.10
Overige lasten
2016

BEGROOT 2016

2015

Administratie en beheerslasten

2.479.015

2.196.288

2.298.779

Inventaris en apparatuur

1.731.090

1.498.788

1.512.194

Leer- en hulpmiddelen

4.597.984

4.405.008

4.438.018

Overige lasten, toelichting

-39.364

0

0

Overige lasten

Dotatie overige voorzieningen

8.206.813

3.755.508

3.870.341

Overige lasten

16.975.539

11.855.592

12.119.332

110.755

50.004

79.170

7.018

5.100

25.229

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium andere niet-controledienst
Accountantshonoraria

7.371

0

0

125.144

55.104

104.399
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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 Willlibrord Stichting

2016

BEGROOT 2016

2015

76.872

99.996

110.687

Waardeveranderingen financiële vaste activa
en beleggingen

-55.445

0

-59.001

Rentelasten (-/-)

22.400

27.000

8.143

-972

72.996

43.543

Financiële baten en lasten

Enkelvoudig vermogen Stichting Steunfonds Willibrord
Geconsolideerd vermogen Willlibrord Stichting

Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten

2016

2015

10.937.696

11.376.646

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd vermogen
7.607.382

7.342.683

18.545.077

18.719.330

- 438.951

- 2.862.905

Aansluiting enkelvoudig met geconsolideerd resultaat
Enkelvoudig resultaat Willlibrord Stichting
Enkelvoudig resultaat Stichting Steunfonds Willibrord
Geconsolideerd resultaat Willlibrord Stichting

264.699

334.699

- 174.252

- 2.528.206
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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
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