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VOORWOORD  

Het jaar 2015 was weer een jaar vol beweging in onze organisatie. Om te beginnen staat dit 

bestuursverslag symbool voor de genoemde beweging. Het karakter van dit verslag, dit jaar voor 

het eerst getooid met de naam bestuursverslag, laat dit zien. Sterker dan voorgaande jaren 

verantwoorden we ons in dit bestuursverslag namelijk op de resultaten van ons beleid en de 

ingezette middelen. We willen steeds nadrukkelijker de link leggen tussen onze strategische 

doelstellingen en de (tussentijdse) resultaten ervan op onze scholen en ons servicebureau. 

U zult lezen dat de Veluwse Onderwijsgroep inderdaad in beweging is. In veel gevallen zijn we nog 

onderweg om onze doelen te bereiken, maar te constateren valt, dat de focus op het behalen van 

de gewenste resultaten er is. We zijn ons er ook van bewust dat dit uiteindelijk een kwestie van 

een lange adem is. De uitvoering van ons beleid is voor ons te vatten in het beeld van de triatlon.  

Vanuit de startblokken van het strategisch plan Waarde geef je door zijn we in 2014 voortvarend 

en doelgericht vertrokken. We hebben in de voorbereiding van deze planperiode flink geïnvesteerd 

in het leveren van optimale prestaties door het schrijven en uitwerken van (strategische) plannen. 

De eerste lijnen zijn uitgezet en uit de monitoring van de eerste resultaten blijkt dat we op de 

goede weg zijn. Om die goede weg voort te kunnen zetten is uithoudingsvermogen van groot 

belang. Vanuit de verschillende posities zullen de ploegleiders in onze organisatie hun mensen 

laten versnellen of even rust laten pakken om uiteindelijk elkaar ondersteunend als team Veluwse 

Onderwijsgroep over de finish te komen. 

Vanuit het beeld van de triatlon weer naar de werkelijkheid van alledag. In het strategisch plan 

hebben we aangegeven dat van de vier elementen van onze besturingsfilosofie (richting geven, 

ruimte bieden, resultaatverantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen) de laatste twee een 

steviger accent zullen krijgen. De duurzaamheid van ons handelen moet vergroot worden door de 

borging van een aantal essentiële processen. 

In dit kader hebben we veel tijd en aandacht besteed aan het vernieuwen van ons kwaliteitsbeleid. 

Ik ben blij te constateren dat ons kwaliteitsbeleid goed opgepakt is in onze organisatie en dat via 

ons managementinformatiesysteem, de kwartaalgesprekken, audits en formats voor jaar- en 

kwaliteitsplannen het gesprek in de scholen van de Veluwse Onderwijsgroep steeds meer gaat over 

de kwaliteit van ons onderwijs.  

De financiële resultaten van de verschillende onderdelen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn 

terugblikkend op 2015 goed. We hebben een gezonde financiële basis voor het realiseren van onze 

missie om eigentijds en vooruitstrevend onderwijs te bieden. 

We zullen de ingezette koers gedurende het vervolg van de triatlon vasthouden om onze beloftes 

uit ons strategisch plan aan zowel leerlingen en ouders/verzorgers als onze omgeving en onze 

medewerkers zo goed mogelijk waar te maken.  

Wim Hoetmer 

College van bestuur  
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ORGANISATIEPROFIEL 

De Veluwse Onderwijsgroep is een middelgrote onderwijsorganisatie dat met ruim 1100 

medewerkers op 22 scholen katholiek primair en christelijk en katholiek voortgezet onderwijs 

verzorgt in Apeldoorn en omgeving aan bijna 11.000 leerlingen. Het is zijn missie om alle kinderen 

in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs te bieden voor een succesvolle 

toekomst. Dit vanuit de visie dat een ieder het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol 

lid van onze maatschappij en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. De 

Veluwse Onderwijsgroep draagt hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te 

bieden op persoonlijke groei. 

Op dit moment zijn de scholen van de Veluwse Onderwijsgroep stabiel wat betreft leerlingenaantal. 

Sommige scholen weten, tegen de demografische ontwikkelingen in, zelfs nog te groeien. De 

komende jaren wordt in Apeldoorn en omgeving een aanzienlijke krimp van het aantal leerlingen 

verwacht. Dit wordt veroorzaakt door vergrijzing en ontgroening. 

In de strategievorming en beleidsontwikkeling zijn naast de lokale omstandigheden de landelijke 

ontwikkelingen die vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de sectorraden 

voor het primair en voortgezet onderwijs worden ingezet leidend. In deze landelijke ontwikkelingen 

zijn het vormgeven van toekomstgericht onderwijs, professionalisering en financiële stabiliteit 

belangrijke thema’s. 

In het strategisch plan Waarde geef je door worden door de Veluwse Onderwijsgroep drie beloftes 

gedaan, namelijk: 

1. Belofte aan onze leerlingen en ouders: goed onderwijs; 

2. Belofte aan onze omgeving: hoge kwaliteit; 

3. Belofte aan onze medewerkers: goed werkgeverschap. 

Onder elk van deze beloftes hangen vervolgens weer concrete strategische doelstellingen die raken 

aan goed onderwijs, hoge kwaliteit en goed werkgeverschap. 

BESTURINGSFILOSOFIE 

De besturingsfilosofie die de Veluwse Onderwijsgroep hanteert om zijn beloftes waar te maken en 

strategische doelstellingen te realiseren is gebaseerd op richting geven, ruimte bieden, 

resultaatverantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen. 

• Richting geven 

Met behulp van onder andere beleids- en jaarplannen wordt richting gegeven aan het 

dagelijks handelen van alle medewerkers. Op elk niveau in de organisatie worden daarmee 

meetbare doelstellingen geformuleerd. Voor een ieder is helder wat zijn of haar 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid is in het behalen van deze doelstellingen. 

• Ruimte bieden 

Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen is ruimte nodig. Om eigenaarschap te 

stimuleren wordt ruimte geboden door directeuren, binnen kaders, integraal 

verantwoordelijk te maken voor hun organisatieonderdeel. Docenten, leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel handelen vanuit de kaders van hun professionele 

autonomie. 
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• Resultaatverantwoordelijk zijn 

Ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen betekent automatisch dat een 

ieder resultaatverantwoordelijk is voor de doelstellingen die zijn geformuleerd. Intern en 

extern is iedereen in de organisatie op elk moment daarop aanspreekbaar. 

• Verantwoording afleggen 

Het bieden van ruimte, eigenaarschap en het resultaatverantwoordelijk zijn gaat gepaard 

met transparantie en proactief verantwoording afleggen op alle niveaus. Elke medewerker 

handelt integer en is zich bewust van de normatieve component van zijn handelen. 

KERNACTIVITEITEN  

De kernactiviteit van de Veluwse Onderwijsgroep is het verzorgen van katholiek basisonderwijs en 

katholiek en christelijk voortgezet onderwijs voor leerlingen in Apeldoorn en omgeving. Dit 

onderwijs wordt verzorgd op 22 verschillende scholen met in totaal 27 locaties.  

IDENTITEIT 

De Veluwse Onderwijsgroep is een christelijke onderwijsorganisatie met scholen op (protestants) 

christelijke, katholieke en oecumenische grondslag. Dit betekent dat wij in ons dagelijks handelen 

ons laten leiden door kernbegrippen uit de Bijbel, als naastenliefde, talent en rentmeesterschap. De 

directe relatie tussen geloof en schoolkeuze is niet altijd meer vanzelfsprekend aanwezig. Als 

gevolg van secularisering en de pluriforme samenleving ontmoeten mensen met verschillende 

achtergronden elkaar op hun school.  

Op onze scholen wordt vanuit de eigen identiteit inhoud gegeven aan opvattingen over 

burgerschap, sociale rechtvaardigheid en de rol van religie. Vanuit onze christelijke waarden zijn 

normen en moreel verantwoord handelen onontbeerlijk in de begeleiding van kinderen op weg naar 

volwassenheid. Bij het zichtbaar vormgeven van de eigen identiteit, met de Bijbel als bron, is de 

inspiratie en bezieling van onze medewerkers van groot belang. Een ieder die onze normen en 

waarden onderschrijft is in principe welkom op onze scholen. 
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JURIDISCHE STRUCTUUR  

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn georganiseerd in drie verschillende 

onderwijsstichtingen en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht in een 

samenwerkingsstichting.  

 

 
College van Bestuur 

Directeur 

servicebureau  
Algemeen directeur 

voortgezet onderwijs 

Algemeen directeur 

primair onderwijs 

Bestuurssecretariaat 

Raad van Toezicht 

Primair Onderwijs 
Anne Frank 
St Bernardus 
C. van Leeuwen 
Eloy 
Gerardus Majella 
Hertog van Gelre 
Krugerstee 
De Poort 
St. Pancratius 
De Schakel 
Seb@stiaan 
St. Victor 
SBO de Vorm 
De Zevensprong 
De Zonnewende 

 

Veluws 
College 
 
VC Walterbosch 

VC Cortenbosch 
VC Mheenpark 
VC Twello 
 

Stichting CVO 
 
Chr. Lyceum 
Sprengeloo 
De Heemgaard 

Servicebureau 

P&O  Financiën 
Fac. Beheer Leerling 
ICT& Autom adm. 
PR&Comm 

Controller 

Stafhoofden servicebureau 

Personeel & Organisatie        
Facilitair beheer  
ICT  
PR & Communicatie 
Financiën & Control 

Academie 

  Samenwerkingsstichting Veluwse 
       Onderwijsgroep 

  Stichting Katholiek Primair Onderwijs 

       Oost Veluwe 

  Stichting Katholiek Voortgezet 
       Onderwijs in Apeldoorn 

  Stichting Christelijk Voortgezet  
       Onderwijs in Apeldoorn e.o. 

 

De drie christelijke scholen voor voortgezet onderwijs vallen onder de  Stichting Christelijk 

Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en Omgeving, statutair gevestigd te gemeente Apeldoorn, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 

08099770. 

De vier katholieke vestigingen van het Veluws College vallen onder de Stichting Katholiek 

Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving, statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41040764. 

De vijftien katholieke basisscholen, waaronder een SBO-school, vallen onder de Stichting Katholiek 

Primair Onderwijs Oost-Veluwe, statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41042145. 

De ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het servicebureau en die valt onder de 

Samenwerkingsstichting voor primair en voortgezet onderwijs van de Veluwse Scholengroep en de 

stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Apeldoorn en omgeving, statutair gevestigd te 

Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer: 08184425. 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 

De Veluwse Onderwijsgroep kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. 

Daarnaast kent de organisatie een centraal management team (CMT) dat onder voorzitterschap 

staat van het college van bestuur en van waaruit de algemeen directeuren PO en VO en de 

directeur servicebureau leiding geven aan respectievelijk de stichting SKPOOV, de stichting CVO, 

de stichting SKVOAO en het servicebureau. De raad van toezicht, het college van bestuur en het 

CMT worden in hun werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris en het secretariaat. 

De scholen worden geleid door (cluster)directeuren en rectoren. Het bestuurlijk mandaat dat zij 

hebben, is uitgewerkt en vastgelegd in een mandaatbesluit. Ter ondersteuning van de scholen zijn 

de stafdiensten P&O, Financiën, Facilitair, ICT en Communicatie ondergebracht in het 

servicebureau. 

PERSONELE BEZETTING 

De personele bezetting bij de Veluwse Onderwijsgroep bedroeg in 2015 gemiddeld 833.5 fte. 

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR  

Drs. Wim Hoetmer is jarenlang werkzaam geweest als docent Duits en heeft vervolgens diverse 

managementfuncties bekleed in het voortgezet onderwijs. Sinds december 2013 is hij bestuurder 

van de Veluwse Onderwijsgroep.  
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STRATEGIE EN BELEID 

Het jaar 2015 was het eerste volledige jaar waarin gewerkt is om de doelstellingen uit het 

strategisch plan Waarde geef je door te realiseren. Dit jaar stond daardoor vooral in het teken van 

de verdere uitwerking van dit strategische plan voor het primair onderwijs, het voortgezet 

onderwijs en het servicebureau. Dit heeft geresulteerd in meerjarige beleidsplannen voor de zojuist 

genoemde organisatieonderdelen. Deze plannen zijn een direct middel om onze ambitie en ons 

beleid ook in de klas te doen landen. 

Bij het opstellen en het uitvoeren van de beleidsplannen was veel ambitie en betrokkenheid van 

onze medewerkers zichtbaar. Dat is een goede basis gebleken om de kwaliteit van ons onderwijs 

nog verder te verbeteren. Er wordt dagelijks met veel inspiratie en gedrevenheid aan de 

ontwikkeling van onze leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gewerkt. Uiteindelijk begint 

en eindigt alles wat we doen bij de leerlingen. Daarom zijn we ons zeer bewust van onze 

maatschappelijke opdracht als onderwijsorganisatie. 

We hebben dit in 2014 samengevat in onze missie, visie en kernwaarden: 

MISSIE  

De Veluwse Onderwijsgroep wil alle kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en 

vooruitstrevend onderwijs bieden voor een succesvolle toekomst, geïnspireerd door christelijke 

waarden en normen. 

VISIE 

Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze 

maatschappij en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Wij dragen 

hieraan bij door leerlingen en medewerkers gelijke kansen te bieden op persoonlijke groei. 

KERNWAARDEN  

De missie, visie en christelijke en katholieke identiteit van onze scholen hebben geleid tot 

kernwaarden die richtinggevend zijn voor het handelen van alle medewerkers binnen de Veluwse 

Onderwijsgroep.  

Vanuit de kernwaarde ambitie helpen onze medewerkers alle leerlingen dagelijks bij het ontdekken 

en ontwikkelen van hun talenten. Met behulp van de kernwaarde betrokkenheid wordt er gebouwd 

aan een optimale relatie met leerlingen en hun ouders. In deze relatie staat de ontwikkeling van de 

leerlingen centraal. Via de kernwaarde verantwoordelijkheid is iedereen binnen de Veluwse 

Onderwijsgroep zich bewust van de maatschappelijke taak die wij vervullen en de verantwoording 

die wij daarover af te leggen hebben. 
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BELOFTE AAN ONZE LEERLINGEN EN OUDERS: GOED ONDERWIJS 

Wij leven in een wereld van informatisering, individualisering en internationalisering, secularisatie 

en pluriformiteit. Scholen staan voor de opdracht ervoor te zorgen dat leerlingen zich zodanig 

ontwikkelen dat zij zich kunnen aanpassen in een snel veranderende omgeving. Ons onderwijs is 

deel van de samenleving en wij geloven dat ieder mens daarin van waarde is. Met het onderwijs op 

onze scholen willen we leerlingen stimuleren hun persoonlijke waarde te ontdekken, hun ambities 

te ontwikkelen en hun talenten in te zetten voor anderen. 

PRIMAIR ONDERWIJS 

Het totale leerlingaantal binnen het Primair Onderwijs blijft in lijn met de aantallen van 2014. De 

locaties buiten Apeldoorn kennen vrijwel allen een lichte daling, terwijl er bij een aantal locaties 

binnen Apeldoorn sprake is van een stijging. 

 

Al onze basisscholen hebben een basisarrangement van de onderwijsinspectie. De cito-scores van 

onze scholen waren na correctie op of boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast hebben alle 

scholen een audit door een groep van in- en externe deskundigen ondergaan. Deze audits leverden 

met betrekking tot de kwaliteit van ons onderwijs geen tekortkomingen op. 
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School 2015 

Schakel basistoezicht 

Hertog van Gelre basistoezicht 

Zevensprong basistoezicht 

Sebastiaan basistoezicht 

St Victor basistoezicht 

Zonnewende basistoezicht 

Vorm basistoezicht 

Eloy basistoezicht 

Krugerstee basistoezicht 

G. Majella basistoezicht 

St. Bernardus basistoezicht 

Anne Frank basistoezicht 

C. Van Leeuwen basistoezicht 

Pancratius basistoezicht 

Poort basistoezicht 

De citoscores van 2015 liggen boven het landelijke gemiddelde, met uitzondering van de scores 

van Gerardus Majella en Sebastiaan. In verhouding tot de overige locaties is hier het % leerling 

met een gewicht hoger, waardoor de cito score lager uitkomt. 

 

In 2015 is door de grote onderwijsbesturen in Apeldoorn (voor PO en VO) een stuurgroep 

geïnstalleerd met de naam De Klik. Deze stuurgroep houdt zich primair bezig met het faciliteren 

van de overgang van PO naar VO voor de scholen. Het belangrijkste doel is om een doorlopende 

leerlijn en ondersteuningslijn te optimaliseren door goede communicatie tussen de verschillende 

schooltypen. Schooluitval wordt hiermee voorkomen en de schoolloopbaan van de jongere heeft 

meer kans van slagen. Dit doel richt zich op scholen in Apeldoorn en waar mogelijk ook op scholen 

in de gemeente Epe en Voorst.  
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Ook op het gebied van de aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs was 2015 het jaar 

waarin voor het eerst bindende adviezen door de basisscholen gegeven werden. Na afloop van het 

schooljaar 2015-2016 wordt geëvalueerd wat de effecten hiervan zijn m.b.t. de plaatsing van 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vooralsnog blijkt dat het later afnemen van de cito-toetsen 

heeft geleid tot een positieve herwaardering van het advies voor een relatief behoorlijk groot 

aantal leerlingen met name voor mavo en mavo/havo-klassen bij de overgang naar het voortgezet 

onderwijs. 

Tot slot heeft passend onderwijs een belangrijke plek gevonden in onze scholen. De middelen voor 

passend onderwijs worden door de scholen gericht ingezet. Wij nemen in het primair onderwijs 

deel aan drie verschillende samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband Apeldoorn valt 

daarbij positief op door een goede en adequate ondersteuning van de scholen. Er is een trend 

waarneembaar dat scholen sterker inzetten op eigen begeleidingsmogelijkheden en minder beroep 

doen op externe deskundigen. 

VOORTGEZET ONDERWIJS  

Het totaal aantal leerlingen is ten opzichte van 2014 redelijk stabiel gebleven. VC Cortenbosch 

daalt 15% ten opzichte van 2014, terwijl Sprengeloo 15% stijgt ten opzichte van 2014. 

 

Al onze scholen voor het voortgezet onderwijs hebben een basisarrangement van de Inspectie van 

het Onderwijs. Voor het Veluws College Cortenbosch betekende dit, dat zij in 2015 in één keer de 

stap van zeer zwak naar voldoende hebben gezet wat betreft hun onderwijskwaliteit. Een 

bijzondere prestatie.  

  

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800

ontw leerlingaantallen VO

2014 2015



Bestuursverslag  

Veluwse Onderwijsgroep 
 Pagina 15 van 68 
20 juni 2016/versie 01.00 

VC Schoolsoort 2015 

CB vmbo b basistoezicht 

  vmbo g(t) basistoezicht 

  vmbo k basistoezicht 

MP vmbo g(t) basistoezicht 

TW vmbo g(t) basistoezicht 

WB havo basistoezicht 

  vwo basistoezicht 

CVO Schoolsoort 2015 

CL havo basistoezicht 

  vmbo g(t) basistoezicht 

  vwo basistoezicht 

HG havo basistoezicht 

  vmbo g(t) basistoezicht 

  vwo basistoezicht 

SP vmbo b basistoezicht 

  vmbo g(t) basistoezicht 

  vmbo k basistoezicht 

De examenresultaten van de scholen waren over het algemeen goed. Op de zeven scholen met 

opgeteld 16 afdelingen werden veertien keer slagingspercentages boven de 90% behaald waarvan 

tien maal zelfs boven de 95%. 

Rendement onderbouw ( % leerlingen in leerjaar 3 zonder zitten blijven) 

  School Schoolsoort Doorstroming in jr3 13/14 Doorstroming in jr3 14/15 

VC CB alle onderwijssoorten 110% 102% 

  MP alle onderwijssoorten 92% 87% 

  TW alle onderwijssoorten 99% 103% 

  WB alle onderwijssoorten 92% 90% 

          

CVO CL alle onderwijssoorten 93% 93% 

  HG alle onderwijssoorten 97% 95% 

  SP alle onderwijssoorten 110% 106% 

Het percentage is een weergave hoe een leerling scoort t.o.v. het uitgebrachte advies. Een score onder de 

100% wil zeggen dat de leerling in het 3e leerjaar een lager niveau heeft dan het advies. 100% wil zeggen 

gelijk niveau als het advies en boven de 100% scoort de leerling beter dan het advies. 
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Rendement bovenbouw (% van 3e leerjaar naar diploma zonder zitten blijven) 

VC Schoolsoort 
Doorstroming>jr3 
13/14 Doorstroming>jr3 14/15 Opmerking 14/15 

CB vmbo b 94% 85% onder gem. 

  vmbo k 81% 70% onder gem. 

  vmbo (g)t 77% 80% boven gem. 

MP vmbo g(t) 88% 84% op gem. 

TW vmbo g(t) 68% 88% boven gem. 

WB havo 62% 62% boven gem. 

  vwo 65% 62% boven gem. 

CVO         

CL vmbo (g)t 91% 99% boven gem. 

  havo 62% 65% boven gem. 

  vwo 58% 62% boven gem. 

HG vmbo (g)t 82% 80% onder gem. 

  havo 54% 73% boven gem. 

  vwo 62% 61% boven gem. 

SP vmbo b 98% 92% onder gem. 

  vmbo k 84% 87% op gem. 

  vmbo g(t) 94% 88% boven gem. 

Bovenstaande tabel geeft het % leerlingen weer, dat zonder doublures het diploma haalt. Het Cortenbosch 

presteerde voor 2 afdelingen onder het gemiddelde. Ook de Heemgaard en Sprengeloo hebben een afdeling die 

onder het gemiddelde presteert. Dit is een aandachtspunt voor komende jaren.  

In het kader van een goede overgang van PO naar VO zijn in 2015 voor de tweede maal PO/VO-

avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden, die aan het begin van het schooljaar plaats vonden 

in drie vmbo-scholen in Apeldoorn, gaven bijna alle leerkrachten van groep 8 van het Apeldoornse 

basisonderwijs voorlichting aan “hun“ ouders en leerlingen hoe het laatste jaar voor de overstap 

naar het voortgezet onderwijs zou verlopen.  

Een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs vertelde vervolgens aansluitend op het 

verhaal van de leerkracht groep 8 hoe in algemene zin het voortgezet onderwijs er uitziet wat 

betreft mogelijke opleidingssoorten en hoe de aanmelding en toelating naar het voortgezet 

onderwijs verloopt. Ouders en hun kinderen konden daarna kennis maken met de Apeldoornse 

scholen voor voortgezet onderwijs die zich in verschillende ruimten  presenteerden. Tevens waren 

er in de maand november op alle woensdagmiddagen “doe-middagen” op de VO-scholen waar 

leerlingen uit groep 8 konden kennis maken met de vo-scholen. 

Net als in het primair onderwijs is ook in het voortgezet onderwijs passend onderwijs ingevoerd. In 

zijn algemeenheid is vast te stellen dat de invoering ervan relatief goed verlopen is op de scholen. 

Desondanks ligt er voor het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Apeldoorn een forse 

vereveningsopdracht vanuit het ministerie van OCW. Dit had in 2015 tot gevolg dat de financiële 

ondersteuning van de VO-scholen vanuit de middelen van het samenwerkingsverband relatief 

beperkt was. Deze middelen zullen toenemen wanneer de vereveningsopdracht met goed resultaat 

uitgevoerd wordt. 
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BELOFTE AAN ONZE OMGEVING: HOGE KWALITEIT 

PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS  

De Veluwse Onderwijsgroep streeft naar hogere kwaliteit dan de basiskwaliteit. Daarbij wordt 

aantoonbaar opbrengstgericht gewerkt en voeren we uniform en cyclisch kwaliteitsbeleid. In 2015 

is een forse stap gezet om dit streven duurzaam uit te voeren en in onze organisatie te borgen. 

Daartoe is, in samenspraak met de scholen, op bestuursniveau kwaliteitsbeleid geformuleerd.  

Dit houdt in dat twee daarvoor aangestelde kwartiermakers gesprekken gevoerd hebben met 

directies, teamleiders en docenten om input bij hen op te halen en draagvlak te creëren voor het 

voeren van kwaliteitsbeleid. De doelstelling van dit beleid is als volgt geformuleerd:  

De Veluwse Onderwijsgroep als geheel en haar onderdelen zijn in staat zelf de kwaliteit van (het 

functioneren van) processen, personen en organisatie te meten. Over die kwaliteit wordt intern en 

extern verantwoording afgelegd. Met de resultaten wordt een kwaliteitsbeleid gevoerd, gericht op 

het leren (vernieuwen en verbeteren), waardoor de kwaliteit van het onderwijsleerproces 

bovengemiddeld is. 

Daarbij past de kanttekening dat het niet de bedoeling is dat sterk de nadruk wordt gelegd op de 

systeemtechnische structuur binnen het kwaliteitsbeleid. Dit draagt namelijk het risico in zich dat 

kwaliteitsbeleid verwordt tot een systeem van kruisjeslijsten – er wordt al dan niet ergens aan 

voldaan. Dat leidt weliswaar tot een aantal verbeteringen, maar de vraag is of deze verbeteringen 

veel effect hebben op de totale kwaliteit.  

De focus van kwaliteitsverbetering dient niet alleen te liggen op de technische aspecten maar ook 

op de sociaal-dynamische, de wat minder harde, gegevens als commitment, teamwork, cultuur, 

reflecteren, inspireren en motiveren. De sociaal-dynamische aspecten benadrukken dat kwaliteit de 

resultante is van mensenwerk. Binnen de verdere uitwerking van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Veluwse Onderwijsgroep is er dus oog voor de professionele, 

organisatorische en relationele dimensies van kwaliteit. 

In de tweede helft van 2015 is de nadruk sterk gelegd is op het cyclisch werken. Voor alle scholen 

en het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep geldt dat: 

 Er uniforme formats zijn opgesteld voor verschillende vormen van verslaglegging.  

 Er structureel kwartaalgesprekken worden gevoerd tot en met het niveau van de 

(cluster)directeuren/rectoren.  

 Er voorlichting gegeven wordt aan verschillende groepen binnen onze scholen over 

kwaliteitsbeleid en opbrengstgericht werken.  

De aandacht, die gegenereerd wordt voor kwaliteitsbeleid zorgt er merkbaar voor dat scholen meer 

en beter hun resultaten analyseren en beleid op gesignaleerde verbeterpunten zetten. Onze 

scholen waren al goed in Plan en Do maar nu komt een sterker accent te liggen op Check en Act. 

Dit is naar onze overtuiging de beste manier om het vliegwiel van kwaliteitsbeleid en- bewustzijn 

op de scholen in gang te zetten tot in het klaslokaal. 
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SERVICEBUREAU 

De bewaking van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit in meerjarenperspectief ligt in eerste 

instantie op het servicebureau. In 2015 is in de meerjarenbegroting (onderdeel van de begroting 

2016) is een stevig fundament gelegd om vanuit meerjarenperspectief op deze kengetallen te 

sturen. Tegelijkertijd is in 2015 het proces gestart om voor de kaderbrief 2017 op stichtingsniveau 

normen te formuleren voor het gewenste niveau van het weerstandsvermogen, de 

kapitalisatiefactor en het investerings- en afschrijvingsniveau. In de kaderbrief voor 2016 zijn 

rendementseisen opgenomen. Dit om in de toekomst te kunnen voldoen aan onze verplichtingen. 

Met betrekking tot het verder optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering zijn in 2015 twee 

stappen gezet die, wanneer ze ook in samenhang bekeken worden, in 2016 tot een aanpassing van 

de bedrijfsvoering kunnen leiden: 

1. Berenschot heeft een gebenchmarkte analyse uitgevoerd op de overheadkosten binnen de 

Veluwse Onderwijsgroep.  

2. Het besluit is genomen een extern bureau een effectiviteitsonderzoek uit te laten voeren op 

ons servicebureau. 

De bedrijfsvoering is ook jaarlijks onderwerp van onderzoek bij de interim-controle door de 

accountant. Onze nieuwe accountant BDO meldt dat de interne beheersing van de Veluwse 

Onderwijsgroep in 2015 op goed niveau is en dat wij goed anticiperen op externe ontwikkelingen 

en risico’s. De Veluwse Onderwijsgroep voldoet daarnaast aan alle voorwaarden op het gebied van 

governance en medezeggenschap.  

De Veluwse Onderwijsgroep heeft in 2015 concreet beleid ontwikkeld om voldoende tegenspraak te 

organiseren. De uitvoering hiervan zal in 2016 leiden tot de organisatie van estafettelunches van 

medewerkers met het bestuur, een Ronde Tafelgesprek met medewerkers over vitaliteit en 

verschillende gesprekken met raadsfracties uit de Apeldoornse gemeenteraad. 

BELOFTE AAN ONZE MEDEWERKERS: GOED WERKGEVERSCHAP 

Wij sturen op voortdurende professionalisering van alle medewerkers. Dit betekent dat we met 

onze medewerkers op zoek zijn naar vormen van scholing en ontwikkeling die bijdragen aan zowel 

de persoonlijke als organisatiedoelstellingen. Daar waar dit samenkomt ligt de grootste kracht voor 

de Veluwse Onderwijsgroep. 

Het gesprek over de opbrengsten van ons onderwijs in de scholen is in onze ogen direct maar ook 

indirect een belangrijke aanjager voor het gesprek over de eigen professionaliteit van elke 

medewerker. Het gesprek over de opbrengsten behoort in de gesprekscyclus thuis en we streven 

ernaar dit onderdeel in de toekomst in de gesprekscyclus te borgen. In 2015 zijn er met directies 

en secties in het VO gesprekken geweest door onze kwartiermakers kwaliteitsbeleid om het 

structureel bespreken van opbrengsten op gang te brengen. In het PO worden deze gesprekken via 

de analyses van directies en intern begeleiders ook gevoerd. 

In 2015 heeft De Academie bijgedragen aan de professionalisering van onze medewerkers. Door 

het gevarieerde aanbod van cursussen, trainingen en masterclasses is er een ruime 

keuzemogelijkheid voor onze medewerkers geweest zich op maat te laten scholen. In totaal zijn er 

22 cursussen en trainingen, inclusief twee masterclasses, georganiseerd waar 565 cursisten aan 

hebben deelgenomen.  
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In het kader van professionalisering van leidinggevenden (CMT en (cluster)directeuren/rectoren is 

als een pilot gebruik gemaakt van een 360 graden feedbackscan op basis van de in het 

competentieprofiel benoemde competenties voor de verschillende functies. De feedbackscan is door 

elke betrokkene ingebracht in het functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende. De evaluatie 

van het gebruik levert de conclusie op, dat dit een waardevol instrument is om een totaalbeeld te 

krijgen van het functioneren van de CMT-leden en (cluster)directeuren/rectoren. Het gebruik 

hiervan wordt voortgezet. 

In het kader van de aanpassingen van de organisatiestructuur zijn zowel het VO als het PO zijn er 

verschillende MD-trajecten voor onze nieuwe leidinggevenden ontwikkeld en uitgevoerd.  

In 2015 is een forse stap gezet in de strategische personeelsplanning. Er is een instrument 

ontwikkeld waarmee de meerjarenformatieplanning voor al onze scholen inzichtelijk gemaakt 

wordt. Hiermee zullen we in staat zijn om op de juiste momenten de juiste professionals te zoeken 

of te scholen vanuit een langjarig perspectief. 

PRIMAIR ONDERWIJS  

In 2015 is een verandering van de organisatiestructuur in het PO ingevoerd. Deze verandering 

zorgt ervoor, dat het gesprek met de medewerkers, vooral leerkrachten, structureler en intensiever 

gevoerd kan worden. Met name het onderwerp professionaliteit staat daarbij hoog op de agenda. 

Echter ook onderwerpen, die direct te maken hebben met aandacht voor gezondheid, veiligheid  en 

welzijn zijn belangrijk en krijgen aandacht.  

Aan motiverend scholingsbeleid wordt gewerkt via het Masterprogramma PO. Dit programma is in 

2015 in de stijgers gezet en medewerkers in het PO gaan vanaf 2016 verschillende 

masterprogramma’s volgen, die hun professionaliteit op de volgende gebieden zal gaan versterken: 

 Taal, lezen en rekenen;  

 Het jonge kind;  

 Interne begeleiding;  

 Sociaal emotionele begeleiding  

 Meerbegaafdheid;  

 Procesbegeleiding.  

Leerplatforms spelen een belangrijke rol bij het delen van kennis. Het PO is in 2015 gestart met 

leerplatforms waar collega’s op  verschillende terreinen kennis met elkaar delen. 

In 2015 is tevens een start gemaakt met uitvoering van in de cao po vastgelegd afspraken op het 

gebied van beleidsontwikkeling t.a.v. de invoering van de kwalificaties start-, basis- en 

vakbekwaam PO. 

Twintig leerkrachten hebben in 2015 gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs. 
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VOORTGEZET ONDERWIJS 

In augustus 2014 is een verandering van de organisatiestructuur in het VO ingevoerd.  2015 was 

het eerste volledige jaar dat de nieuwe organisatiestructuur bestond. Belangrijke effecten van deze 

verandering waren 1. dat verantwoordelijkheden nog duidelijker lager in de organisatie belegd 

werden door de invoering van de functie docent/teamleider en 2. dat de span of control van 

leidinggevenden in de vo-scholen hierdoor aanzienlijk verkleind werd. Dit zorgt ervoor, dat het 

gesprek met de medewerkers, vooral docenten, structureler en intensiever gevoerd kan worden. 

Met name de onderwerpen professionaliteit en opbrengsten staan daarbij hoog op de agenda. 

Echter ook onderwerpen, die direct te maken hebben met aandacht voor gezondheid, veiligheid  en 

welzijn zijn belangrijk en krijgen aandacht.  

In het schooljaar 2015-2016 is men gestart met een aantal Kenniskringen VO. In vier 

kenniskringen wordt op vergelijkbare wijze als in ons PO kennis gedeeld over de volgende thema’s: 

 Gepersonaliseerd leren; 

 Passend Onderwijs; 

 Kwaliteitsbeleid; 

 LOB (Loopbaanoriëntatie – begeleiding). 

Sinds 2008 kunnen leraren gebruikmaken van de Lerarenbeurs, die voorziet in een 

tegemoetkoming in het instellingsgeld of collegegeld, een tegemoetkoming in de studiekosten. Het 

doel van de Lerarenbeurs is om het professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of te 

specialiseren. In 2015 maakten 40 docenten VO van de Veluwse Onderwijsgroep gebruik van de 

mogelijkheden van de Lerarenbeurs.  

In het VO van de Veluwse Onderwijsgroep wordt al een aantal jaren beleid gevoerd om 

onbevoegde docenten hun bevoegdheid te laten halen. Daarvoor bestaat er een goede regeling 

studiefaciliteiten ter ondersteuning hiervan. Sinds enkele jaren zijn in de cao vo heldere afspraken 

gemaakt hoe met onbevoegdheid van docenten omgegaan dient te worden. Ons VO kende in 2015 

9.7% onbevoegde docenten. Daarvan is 50% procent bezig met een studie om de vereiste 

bevoegdheid te halen. 
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RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden beknopt en met behulp van kengetallen de resultaten weergegeven. Ook 

wordt per belofte en per organisatieonderdeel aangegeven wat de resultaten zijn op het vlak van 

de strategische doelstellingen. 

BELOFTE AAN ONZE LEERLINGEN EN OUDERS: GOED ONDERWIJS 

PRIMAIR ONDERWIJS 

De belofte goed onderwijs is in 2015 verder uitgewerkt. Daarvoor is er een interne maar vooral ook 

een externe analyse gemaakt. Wat verwacht de maatschappij eigenlijk van onze scholen? Hierbij 

staan heldere leerlijnen en leerdoelen centraal, speelt passend onderwijs een belangrijke rol en 

geven diverse onderwijsinstellingen aan dat 21ste eeuwse vaardigheden en de koppeling tussen 

didaktiek, ICT, techniek en wetenschap een belangrijke rol gaan spelen. Onze basisscholen 

investeren daarom in het gezamenlijk ontwikkelen van expertise op allerlei onderwijskundige 

thema’s. Verder staat bij het organiseren van goed onderwijs de communicatie met ouders 

centraal. 

DOELEN  

De stichting heeft het strategisch beleid van de Veluwse Onderwijsgroep vertaald naar stichtings- 

beleid en schoolbeleid. Doel is daarbij geweest om dit zo concreet mogelijk te formuleren en er een 

tijdspad aan te koppelen. De besturingsfilosofie heeft een belangrijke plek ingenomen voor de 

uitvoering van het beleid. 

In 2015 is in navolging van de ontwikkeling van het strategisch plan onder andere gewerkt aan de 

ontwikkeling van leerplatforms. Zo’n 80 leerkrachten en directieleden zijn afgelopen jaar in 

scholing geweest en hebben met elkaar op basis van inhoudelijke thema’s platforms gevormd. 

Op het gebied van passend onderwijs hebben we de ontwikkelingen onderzocht die voor ons liggen. 

Om duurzaam vorm te geven aan de verdere invoering van passend onderwijs hebben de scholen 

een eigen beleid en koers daarin ontwikkeld. 

Om bovenstaande adequaat te kunnen faciliteren is gewerkt aan een stabiele organisatiestructuur 

en heeft de organisatie geïnvesteerd in management en in de kwaliteit van intern begeleiders. 

ACTIES  

De organisatiestructuur met locatiedirecteuren, intern begeleiders per school en een 

clusterdirecteur voor vier scholen is tot tevredenheid geïmplementeerd. Er zijn regelmatig 

trainingen of scholingsmomenten geweest om de rollen helder te krijgen. 

Aan de basis van elk leerplatform ligt een intensief scholingsprogramma. Vanuit elk cluster zijn 

meerdere deelnemers aanwezig. Deze deelnemers zijn hiermee onderdeel geworden van de school-

en clusterontwikkeling.  

Voor passend onderwijs zijn twee interne experts vrij geroosterd en ingezet om het beleid verder 

te ontwikkelen zodat beleid aansluit bij de doelen van passend onderwijs en zodat middelen zo 

effectief mogelijk ingezet kunnen worden. 

Het leerlingvolgsysteem Parnassys is verder geïmplementeerd. Daarbij werken alle leerkrachten 

met groepsplannen en analyseren leerkrachten samen met de intern begeleiders de leerling- en 

groepsresultaten. 
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Op een aantal scholen hebben we besloten om een FOCUS traject in te zetten om nog meer grip te 

krijgen op het werken met opbrengsten in de klas. Ook is op bijna alle scholen het Kanjertraject 

afgerond. Kanjer zet in op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen maar ook in de context 

van het sociaal omgaan met elkaar. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid op onze scholen. 

Een aantal anders scholen zijn al gaan experimenteren met toekomstgericht leren en zijn gestart 

met een pilot IPC, een nieuwe onderwijsmethodiek. 

RESULTATEN  

Het is een intensief jaar geweest. De organisatie heeft zich flink doorontwikkeld. Het jaar 2015 

heeft opgeleverd dat de strategische koers helder is geworden en tevens tastbaar en voelbaar is 

gemaakt. Er is een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd en geïmplementeerd. Inhoudelijk zijn 

er mooie ontwikkelingen zichtbaar geworden. Zowel in de groep als ook op gebied van samen 

leren. Dit is zichtbaar geworden binnen de clusters en binnen de leerplatforms. Gezien de groei van 

de stichting stellen veel leerlingen en ouders vertrouwen in onze scholen. 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

In het voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep is in 2015 gewerkt aan onderstaande 

doelen. 

1. Wij geven vorm en inhoud aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs. 

2. Wij dragen zorg voor de invoering van passend onderwijs. 

3. Wij zorgen voor een complementaire onderwijsaanbod in Apeldoorn e.o. 

Het afgelopen jaar hebben er op directieniveau de nodige wisselingen plaats gevonden. Zo is er 

vanaf 1 februari een nieuwe algemeen directeur VO gestart en per 1 april de nieuwe directeur VC 

Cortenbosch. Vanaf juni is de directeur VC Mheenpark ook verantwoordelijk geworden voor Twello. 

Al met al de nodige wisselingen die er ook voor gezorgd hebben dat er binnen het VO en de 

afzonderlijke scholen nieuwe koersen zijn uitgezet en andere werkwijzen hun intrede hebben 

gedaan. Er is in het eerste deel van 2015 veel geïnvesteerd in de stijl van leiderschap, waarbij de 

vraag was welke stijl van leidinggeven het directieteam voor wil staan en wat dat betekent voor 

het in gang zetten en realiseren van de (strategische) ambities. 

Er is een aantal structuur wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit de visie op gedeeld 

leiderschap en voortkomen uit de visie op een lerende organisatie. Zo zijn er kenniskringen gestart 

om als onderwijsgroep kennis te delen en strategische ambities op te pakken. Op directieniveau is 

er onderscheid gemaakt in de overlegvormen ten aanzien van regulier overleg, thematisch en 

overleg met accent op formatie en financiën. Dit om verschil te maken tussen het inzetten van 

beleid enerzijds en borging van beleid en kwaliteit anderzijds. 
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DOELEN  

Ten aanzien van vorm en inhoud geven aan eigentijds onderwijs zijn de kenniskringen 

Gepersonaliseerd leren en Loopbaan oriëntatie (LOB) opgestart. Deze kenniskringen hebben tot 

doel om de kennis en ervaring binnen de scholen te delen en hierop voort te bouwen om de 

ambities ten aanzien van het onderwerp te realiseren. 

Het doel van gepersonaliseerd leren is om visie te ontwikkelen bij de scholen om onderwijs zo in te 

richten dat leerlingen uitgedaagd worden en dat het past bij de leerstrategie van de leerling, 

waarbij recht gedaan wordt aan de verschillen die er zijn tussen leerlingen. 

Het doel van LOB is om in het curriculum en dus tijdens de opleiding en de diverse vakken van de 

leerling aandacht te hebben voor oriëntatie op de kwaliteiten en talenten van de leerling. Dit is van 

belang voor de leerling ten aanzien van een vervolg in opleiding, studie en loopbaan.  

Bij passend onderwijs hebben we ons tot doel gesteld om ervoor te zorgen dat de scholen 

afzonderlijk zorgvuldig omschreven hebben aan welke ondersteuningsvraag zij kunnen voldoen 

(SOP) en dat de school hier op ingericht is. Daarnaast was het doel om te onderzoeken op welke 

manier de scholen de krachten kunnen bundelen om optimaal in te kunnen spelen op de diverse 

ondersteuningsvragen. 

Tot slot hebben we ons tot doel gesteld om werk te maken van de profilering van de scholen zodat 

er een ontwikkeling op gang waardoor de scholen meer onderscheidend zijn ten op zichte van 

elkaar. Hierdoor wordt het totale onderwijsaanbod van de Veluwse Onderwijsgroep meer 

complementair en wordt er nog beter ingespeeld op de diversiteit van leerlingen en de daarbij 

behorende talenten, leerstrategieën, persoonlijkheden, etc. 

ACTIES  

Acties 2015 die gestart zijn ten aanzien van de kenniskringen: 

 Het organiseren van bijeenkomsten waarin gedeeld is wat er op de scholen van de 

Veluwse Onderwijsgroep aan kennis en ervaring aanwezig is. 

 Het delen van toekomstbeelden met daarbij voorbeelden van andere scholen in den 

lande. 

 Het delen van Good practices en het oppakken van good practices op andere scholen. 

 Het benoemen van voornemens en ambities wat betreft het borgen van de 

kenniskringen. 

Acties 2015 ten aanzien van passend onderwijs zijn: 

 Het opstellen van het School Ondersteuningsprofiel (SOP), samen met het 

samenwerkingsverband. 

 Het vertalen van het SOP naar de concrete ondersteuning die per school geboden kan 

worden en het organiseren van de structuur waarbinnen deze ondersteuning verzorgd 

wordt. 

 Het formeren van een projectgroep die in kaart brengt wat de verschillende School 

Ondersteuningsprofielen betekent voor het gezamenlijke beleid op het niveau van de 

Veluwse Onderwijsgroep. 

 Het voeren van gesprekken met het samenwerkingsverband om beleid te formuleren 

ten aanzien van de regionale vragen in en tussen de keten partijen. Daarnaast beleid 

ontwikkeld ten aanzien van het percentage lwoo aanvragen en leerlingen. 
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Acties 2015 ten aanzien van profilering van de scholen: 

 Het per school benoemen en in kaart brengen wat de kern is van het huidige profiel en 

wat de kernwaarde is van de betreffende school. Vanuit deze analyse wordt verder 

gewerkt aan het profiel van de school. 

 Bij VC Mheenpark is als Topsport Talentschool gestart met een RTC volleybal. Dit als 

onderdeel van de doorontwikkeling van het profiel sport. 

 Bij VC Walterbosch zijn verdere inrichtingsplannen gemaakt voor het Technasium. 

 Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van het vernieuwd VMBO voor de scholen VC 

Cortenbosch en Sprengeloo. Dit beleid gaat ook over welke beroepsprofielen welke 

school de komende jaar wel en niet heeft. Dit is tevens afgestemd met onze collega’s 

van het openbaar voortgezet onderwijs. 

 Het opstellen van een RPO (regionaal plan onderwijs) met de schoolbesturen van 

Apeldoorn en omgeving. 

 Het doen van marktonderzoek bij het Veluws College, naar naamsbekendheid, 

overeenkomsten en verschillen tussen de vier vestigingen van het Veluws College. 

RESULTATEN  

Opbrengsten van de kenniskringen: 

 Verbinding tussen de scholen van onze onderwijsgroep. 

 Kennis gedeeld en ontwikkeld ten aanzien van zowel gepersonaliseerd leren als ten aanzien 

van loopbaan oriëntatie. Dit heeft geleid tot het stellen van doelen en tegelijkertijd tot het 

toepassen van good practices bij de verschillende scholen. 

 Op directieniveau verbinding tussen de verschillende scholen en het ontstaan van 

gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van schooloverstijgende 

thema’s als gepersonaliseerd leren en loopbaan oriëntatie. 

 Ervaring opgedaan ten aanzien van een werkvorm die past bij en leidt tot leren van en met 

elkaar, passend bij een lerende organisatie. 

Opbrengsten passend onderwijs: 

 Het kunnen uitvoeren van passend onderwijs, zoals regionaal en landelijk is afgesproken. 

 Meer jongeren met ondersteuningsbehoefte zijn naar het reguliere VO gegaan. 

 Er is een SOP per school en de inrichting op de scholen gerealiseerd om de aangeboden 

ondersteuningsbehoefte te realiseren. 

 Er is een gezamenlijke visie gerealiseerd bij directie ten aanzien toekomstig beleid. Onder 

andere ten aanzien van wat te organiseren op schoolniveau en wat op bovenschool niveau. 

 (Financiële) afspraken met het samenwerkingsverband en deze concreet gemaakt op 

schoolniveau. 

Opbrengsten profilering van de scholen: 

 Een gezamenlijk visie geformuleerd ten aanzien van de ingezette koers over complementair 

onderwijs en een sterker profiel van een school. Uit zowel het marktonderzoek als de 

gesprekken ontvouwt zich het profiel en de kracht van de afzonderlijke scholen en de 

onderwijsgroep als geheel. 

 Toekomst bestendig onderwijs bij het VMBO, door de voorbereiding en afstemming van de 

vernieuwde beroepsprofielen. 

  



Bestuursverslag  

Veluwse Onderwijsgroep 
 Pagina 25 van 68 
20 juni 2016/versie 01.00 

SERVICEBUREAU  

Het servicebureau wil de scholen ontzorgen op haar aandachtsgebieden. Dit vraagt om service, 

advies en doorontwikkeling van de aanwezige kennis, de te ondernemen activiteiten en het denken 

in (ondersteunende) processen.  

DOELEN  

 In 2015 is het Management Informatie Systeem doorontwikkeld. Dit management 

Informatiesysteem met als werknaam ODIN dient om de af te spreken doelstellingen in het 

(strategisch) beleidsplan (per stichting) te bewaken wat betreft het ‘harde’ cijfergedeelte.  

 In 2015 had het servicebureau een volwaardig directeur servicebureau. Een belangrijke 

opdracht is het aanbrengen van een verbinding tussen het servicebureau en de 

directeuren/rectoren.  

 Voldoen aan de rechtmatigheid van bestedingen en in brede zin voldoen aan wet- en 

regelgeving.  

 In 2015 is een benchmark uitgevoerd betreffende de overhead. 

ACTIES  

 De directeur servicebureau heeft zich ingezet om verbindingen te leggen binnen het 

servicebureau. Doelstelling hierbij is het afbreken van muren tussen afdelingen en te 

sturen op processen.  

 In 2015 is het rapport opgeleverd betreffende onze inkoopactiviteiten. In dit rapport zijn 

voorstellen opgenomen voor acties op de korte en lange termijn zodat de inkoopfunctie 

gedegen wordt ingericht. De inkoopgroepen waarop Europese aanbestedingsregels van 

toepassing zijn, zijn geïnventariseerd.  

 Er is een Tax Control Framework opgeleverd. Dit is een fiscale analyse van onze 

organisatie.  

 Het management informatiesysteem is verder uitgewerkt.  

RESULTAAT  

 In de loop van 2015 is er een nieuw hoofd financiën/financial controller aangesteld zodat 

de directeur servicebureau deze rol niet meer op zich hoefde te nemen. De bewaking van 

de organisatie is daarmee dubbel belegd en daarmee de kwetsbaarheid verminderd.  

 Wat betreft Europese, maar inmiddels ook nationale aanbestedingen, voldoen wij nog niet 

geheel aan de vigerende wet- en regelgeving.  

 Fiscaal gezien is de Veluwse Onderwijsgroep in control. Dat geldt voor onze reguliere 

processen maar ook de WKR en de wet op vennootschapsbelasting.  

 Het management informatiesysteem geeft een overzicht op de onderdelen onderwijs PO, 

onderwijs VO, financiën, personeel, tevredenheid en bedrijfsvoering. 
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BELOFTE AAN ONZE OMGEVING: HOGE KWALITEIT  

De Inspectie van het Onderwijs heeft gewerkt aan geïntegreerde modellen om risico’s van de 

onderwijskwaliteit en de continuïteit in samenhang te beschouwen. Het geïntegreerde toezicht 

bestaat uit kwaliteitstoezicht en financieel toezicht.  

Vanuit het strategisch plan van de Veluwse Onderwijsgroep wordt helder gemaakt dat het doel is 

om op elk niveau in control te zijn en dat wij streven naar een hogere kwaliteit dan de 

basiskwaliteit. Hiermee zorgen we ervoor dat we tijdig kunnen bijsturen indien daar aanleiding toe 

is en dat de strategische doelen uit de verschillende strategische plannen binnen de gestelde 

termijnen behaald worden.  

Transparant en proactief verantwoorden zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Binnen de 

stichtingen van de Veluwse Onderwijsgroep wordt daartoe gewerkt met een uniform 

kwaliteitsbeleid dat de komende jaren steeds verder ontwikkeld gaat worden. Zo is een 

management informatiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd en zijn er kwartiermakers 

kwaliteit actief die beleidskaders uitwerken. 

Het strategisch doel ten aanzien van de financiën luidt als volgt: “Wij bewaken de solvabiliteit, 

liquiditeit en rentabiliteit op stichtingsniveau in meerjarenperspectief en formuleren normen voor 

het weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor voor onze stichtingen.”  

Voor het financieel toezicht wordt gebruik gemaakt van toekomstige risico-indicatoren zodat 

continuïteitsrisico’s en risico’s ten aanzien van de doelmatigheid tijdig gesignaleerd kunnen worden. 

De financiële continuïteit wordt weergegeven aan de hand van de solvabiliteit, rentabiliteit en 

liquiditeit ( uitgedrukt in current ratio_. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in zowel de 

financiële continuïteit als doelmatigheid. De kapitalisatiefactor geeft inzicht in de financiële 

doelmatigheid. 
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SKPOOV    
Norm 
OCW  B2015   R2015   R2014  

 Financiële ratio's        

 Rentabiliteit   0 -5% 0,3% 1,4% 3,1% 

 Current ratio   0,5-1,5 1,6  1,6 1,8  

 Weerstandsvermogen   5-15% 22,4% 24,3% 23,2% 

 Kapitalisatiefactor  <35% 27,0% 32,0% 33,6% 

 Solvabiliteit    >30% 68,6% 64,2% 63,0% 

SKVOAO    
Norm 
OCW  B2015   R2015   R2014  

 Financiële ratio's         

 Rentabiliteit   0 -5% 0,5% 1,1% 0,6% 

 Current ratio    0,5-1,5 0,9  0,95  1,0  

 Weerstandsvermogen   5-15% 33,0% 31,9% 31,9% 

 Kapitalisatiefactor    <35% 36,0% 24,0% 27,7% 

 Solvabiliteit   >30% 68,8% 69,9% 68,0% 

 CVO    
Norm 
OCW  B2015   R2015   R2014  

 Financiële ratio's         

 Rentabiliteit   0 -5% 0,6% 3,6% -3,1% 

 Current ratio   0,5-1,5 0,7  1,0 1,1  

 Weerstandsvermogen   5-15% 18,0% 20,2% 18,6% 

 Kapitalisatiefactor    <35% 23,9% 26,2% 27,0% 

 Solvabiliteit    >30% 50,8% 56,1% 52,4% 

Rentabiliteit: geeft inzicht in hoeverre baten en lasten elkaar in evenwicht houden. De 

onderwijsstichtingen voldoen aan de norm van OCW.  

Current ratio: geeft een indicatie of de stichting aan de betalingsverplichtingen op korte termijn 

kan voldoen. De ratio van SKPOOV ligt iets boven de signaleringsnorm van het ministerie. De VO 

stichtingen hebben een ratio binnen de norm. 

Weerstandsvermogen: geeft een indicatie aan of men een tekort kan permitteren in relatie tot de 

opgebouwde reserve. Deze ratio ligt voor alle 3 onderwijsstichtingen boven de norm die OCW 

hanteert. 

Kapitalisatiefactor: geeft een indicatie of het kapitaal van de organisatie efficiënt wordt benut. De 

signaleringsgrens van de inspectie is <35%. De drie onderwijsstichtingen binnen de Veluwse 

Onderwijsgroep voldoen aan deze norm.   

Solvabiliteit: geeft een indicatie of aan de betalingsverplichtingen op lange termijn kan worden 

voldaan. 
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PRIMAIR ONDERWIJS 

DOELEN  

Binnen de stichting is op directieniveau een systeem geïmplementeerd van kwartaal- en 

jaarrapportages zodat er goed en een objectief beeld ontstaat van de bedrijfsvoering en 

onderwijsresultaten. Dit betekent dat de algemeen directeur PO drie keer per jaar een 

kwartaalgesprek voert met de clusterdirecteuren. 

Een belangrijk doel in 2015 is geweest om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen. Ook 

moest de koers voor de komende 4 jaar scherp en helder worden vastgelegd. In het strategisch 

plan van de basisscholen is een goede aanzet gegeven om de interne kwaliteitscyclus verder te 

ontwikkelen. 

Ter ondersteuning van de structurele kwaliteitsverbetering van onze scholen is een eigen 

auditsysteem opgezet om de kwaliteit op de scholen te kunnen checken. Daarnaast bevorderd dit 

auditsysteem dat de scholen zelf goed grip hebben op de opbrengsten. 

ACTIES  

In 2015 is er een auditteam geformeerd met medewerkers uit de stichting. Deze zijn zorgvuldig en 

basis van expertise uitgezocht. Twee externe experts hebben deze medewerkers getraind en 

opgeleid als auditor en zijn samen met het auditteam alle scholen ingegaan om de kwaliteit van het 

onderwijs in beeld te brengen. De nieuwe kwaliteitskaders van de inspectie zijn daarvoor gebruikt. 

Op basis van deze rapportage, de eigen schoolanalyse en het stichtingsplan hebben scholen hun 

schoolplannen kunnen ontwikkelen. Vanuit deze schoolplannen ontwikkelen scholen jaarlijks een 

jaarplan. 

Op stichtingsniveau is na de zomer van 2015 gestart met het voeren van kwartaalgesprekken. 

Vanuit diverse systemen worden gegevens gegenereerd waar clusterdirecteuren een analyse op 

maken. Deze analyse wordt besproken door de algemeen directeur PO en de desbetreffende 

clusterdirecteur en tijdens dit gesprek worden verbeteracties afgesproken. 

Daarnaast maken intern begeleiders twee keer per jaar een analyse van de school-

groepsopbrengsten en vertalen dit door naar verbeteracties. 

RESULTATEN  

Op alle scholen is helder wat de kwaliteit is van het onderwijs gebaseerd op het nieuwe 

inspectiekader. 

De stichting heeft een tiental auditoren opgeleid die de kwaliteit van onderwijs in beeld kunnen 

brengen. Daarnaast is er een stichtings-kwaliteitskader ontwikkeld. 

Alle scholen hebben op basis van het stichingsplan schoolplannen gemaakt voor de komende vier 

jaar. 

Er is een aanzet gegeven voor kwartaal- en jaargesprekken. Op basis van de bedrijfsvoering, 

resultaten en opbrengsten is de conclusie dat de stichting in control is. 
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VOORTGEZET ONDERWIJS 

1. Wij streven naar een hogere kwaliteit dan de basiskwaliteit. 

2. Wij werken aantoonbaar opbrengstgericht. 

3. Wij voeren uniform en cyclisch kwaliteitsbeleid. 

4. Wij streven naar het verder optimaliseren van een efficiënte bedrijfsvoering. 

DOELEN  

Ten aanzien van de belofte streven naar een hogere kwaliteit dan de basiskwaliteit zijn veel doelen 

geformuleerd om kwaliteit op de agenda te zetten en stappen te zetten om de kwaliteit en het 

inzicht en werken aan kwaliteit te verhogen. Dit doel is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met het 

doel om opbrengstgericht te werken en een uniform en cyclisch kwaliteitsbeleid te voeren.  

Eén van de meest bepalende doelen op het gebied van kwaliteit voor 2015 was om Veluws College 

Cortenbosch uit het oordeel zeer zwak te brengen. Een ander belangrijk doel was om grip te 

krijgen op de kwaliteit van alle scholen. Dit betekent dat er instrumenten nodig zijn en gebruikt 

kunnen worden om doorlopend zicht te houden en krijgen ten aanzien van de opbrengsten van de 

school. 

Een ander doel hierbij is om medewerkers in de school bewust te maken van de essentie van 

goede opbrengsten en om hen vaardig te maken in opbrengstgericht werken. Dit vraagt om een 

cultuur en werkwijze binnen de school waarbij het normaal is om opbrengsten te analyseren, te 

bespreken en verbeterplannen op te stellen wanneer dit van belang is. Een belangrijk doel is 

daarbij ook om het leren verbeteren in de scholen te bevorderen en te werken aan een lerende 

cultuur. 

Het doel ‘streven naar het optimaliseren van een efficiënte bedrijfsvoering’ is voor het VO concreet 

gemaakt in de wens om het formatieproces efficiënter te doorlopen. Doel daarbij is om dit op een 

meer uniforme manier in te richten en uit te voeren. Tegelijkertijd is de wens om dit beter af te 

stemmen met RAET en om het eigenaarschap ook meer te laten ontstaan op het servicebureau. 

ACTIES  

Acties ten aanzien van streven naar een hogere kwaliteit, opbrengstgericht werken en uniform en 

cyclisch kwaliteitsbeleid: 

 Het verder implementeren van ODIN, het management informatie systeem. 

 Het ontwikkelen van beleid ten aanzien van uniform en cyclisch kwaliteitszorgbeleid. 

 Het gebruik maken van kwartiermakers kwaliteit. 

 Het per school benoemen van een verantwoordelijke ten aanzien van kwaliteit. 

 Het opzetten en invoeren interne collegiale visitaties en externe audits. 

 Het opzetten van een kenniskring kwaliteitszorg. Vanuit deze kenniskring zijn acties 

uitgezet om diverse groepen binnen de scholen te scholen in het gebruik van Cum laude en 

andere kwaliteitszorginstrumenten. Ook is hier gewerkt aan het kwaliteitsbewust worden 

van verschillende functionarissen en om beleid voor de school te ontwikkelen. 

 Het opzetten van gesprekscycli ten aanzien verantwoording over de kwaliteit. Dit zowel 

tussen de directielagen (CvB – Alg Dir – Dir) als op de scholen tussen directie en secties. 

 Het opstellen van een verbeterplan voor Cortenbosch. Vanuit dit verbeterplan is gewerkt 

aan het verbeteren van de leskwaliteit, de opbrengstgerichte cultuur binnen de school en 

de ondersteunende programma’s en medewerkers. Dit heeft geresulteerd in trainingen en 

bijeenkomsten op team- en individueel niveau. 
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Acties ten aanzien van het verder optimaliseren van een efficiënte bedrijfsvoering; 

 Het aanstellen van een projectgroep en een projectleider Foleta. 

 Het vaststellen van het projectplan Foleta. Dit projectplan heeft geleid tot het verder en 

beter uitwerken van werkwijzen en inrichting van Foleta. 

 Het voeren van gesprekken over Foleta en het organiseren van bijeenkomsten voor en met 

gebruikers van Foleta. 

RESULTAAT  

Opbrengsten van hoge kwaliteit: 

 Het Veluws College Cortenbosch heeft weer het oordeel basisarrangement van de Inspectie 

van het Onderwijs. 

 Op het Cortenbosch heeft een enorme cultuurontwikkeling ten aanzien van 

opbrengstgericht werken plaatsgevonden.  

 Het MIS (management informatie systeem) en andere instrumenten worden meer en 

bewuster ingezet om kwaliteit op verschillende niveaus te monitoren. 

 Er is wederkerige verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording ontstaan 

tussen de verschillende lagen binnen de school en de Veluwse Onderwijsgroep als geheel. 

Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de kwartaalgesprekken die gevoerd worden. Deze zijn 

gebaseerd op het verantwoorden over de opbrengsten ten aanzien van onderwijskwaliteit, 

personeelszaken en financiën. 

 De kwaliteitsmedewerkers binnen de scholen leveren analyses aan op het gebied van 

kwaliteitsgegevens. Teven participeren ze in de kenniskring kwaliteit waar kennis gedeeld 

wordt maar ook kennis gebracht wordt. Het resultaat hiervan is dat er diverse trainingen 

georganiseerd worden, dat good practices van elkaar over genomen worden en dat leden 

elkaar voorzien van advies bij vragen.  

 Er is een kwaliteitskalender opgesteld waar de kenniskring aan gaat werken. Dit betreft 

onderwerpen die gezamenlijk worden opgepakt en per school worden uitgewerkt. 

 Er vinden op directieniveau themabijeenkomsten plaats om met elkaar beleid uit te zetten 

ten aanzien van kwaliteit maar ook om zorg te delen en elkaar te ondersteunen. 

 Het opzetten van een auditsysteem dat scholen een ‘foto’ geeft van de kwaliteit van de 

betreffende school op dat moment en het hiermee ontwikkelen van een methode die 

collega’s traint in het observeren en analyseren van lessen, beleidsmemo’s, etc. Hierdoor 

krijgen scholen een ‘oordeel’ over de school en komt de hele school meer in een 

zogenoemde ‘lerende stand’. 

Opbrengsten efficiënte bedrijfsvoering: Foleta: 

 Het beter stroomlijnen van het formatieproces met behulp van foleta. 

 De scholen en de onderwijsgroep als geheel hebben beter zicht op formatievraagstukken 

en de doorvertaling hiervan naar individueel niveau. 

 Een betere gezamenlijk afstemming tussen de scholen onderling en met het servicebureau. 

 De bewaking en borging van kwetsbare situaties en vraagstukken op schoolniveau. 
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SERVICEBUREAU  

Om een hoge kwaliteit te bereiken moet het servicebureau worden bemenst met mensen die de 

gewenste kwaliteiten hebben of ontwikkelen, maar vooral ook gemotiveerd zijn zich in te zetten en 

te ontwikkelen ten behoeve van de organisatie. 

DOELEN  

 Eind 2014 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd die in 2015 verder is besproken 

binnen de organisatie.  

 Het optimaliseren van een efficiënte bedrijfsvoering. 

 Het begrotingsproces is verder uitgewerkt  door te gaan werken met bouwstenen. In deze 

bouwstenen zijn ook toekomstige ontwikkelingen opgenomen zodat de meerjarenbegroting 

het te voeren beleid steeds beter kan ondersteunen. Een van de onderdelen van dit proces 

is het werken met scenariomodellen zodat financiële verkenningen kunnen worden gedaan.  

 Het doel is om een bestuursmeerjarenformatieplan op te stellen. In dit plan zijn personele 

ontwikkelingen opgenomen waar wij als bestuur en de scholen rekening mee moeten 

houden.  

 De administratieve processen moeten de dagelijkse gang van zaken vereenvoudigen.  

 De medewerkers van het servicebureau zijn klantgericht De hoge mate van 

klantgerichtheid kent ook een negatief effect door het tijdsbeslag dat de uitwerking van ad 

hoc vragen en andere activiteiten die dan niet kunnen worden opgepakt neemt. Hierdoor 

komt onder andere de beheersing van processen door een toenemende werkdruk in 

gevaar. 

ACTIES  

 Het tevredenheidsonderzoek heeft tot acties op de afdelingen geleid. Ook is er aan de 

medewerkers gevraagd om op basis van de resultaten hier een vervolg aan te geven. Dit 

vervolg is concreet vormgegeven in een werkgroep samenwerking en communicatie die een 

adviesrapport oplevert.  

 Er is een benchmark onderzoek uitgevoerd door Berenschot naar de kosten van overhead 

binnen de Veluwse Onderwijsgroep. 

 De scenariomodellen zijn per school opgeleverd.  

 Het bestuursmeerjarenformatieplan is opgeleverd. 

 Het ESS/MSS, ons personele informatiesysteem waarin we mutaties kunnen doorvoeren, 

ziekmeldingen doen en declaraties indienen is verder doorontwikkeld.  

 De afdeling ICT maakt reeds gebruik van een geautomatiseerd meldingssysteem. Dit 

systeem is nog niet ingericht op terugkoppeling. P&O en facilitair beheer zullen ook 

verkennen of het gebruik van deze applicatie het mogelijk maakt vragen vanuit de scholen 

beter te kunnen organiseren, toewijzen en beantwoorden, en de mate waarin dit gebeurt te 

sturen. 

RESULTAAT  

 De scenariomodellen zijn voor de eerste gebruikt in het begrotingsproces.  

 De werkgroep samenwerking en communicatie was eind 2015 in een afrondende fase van 

het adviesrapport.  

 Over het geheel genomen zijn de omvang en kosten van de overhead bij de Veluwse 

Onderwijsgroep ongeveer gelijk aan het gemiddelde van vergelijkbare 

onderwijsinstellingen. Waar mogelijk worden op het gebied van overhead verbeteringen ten 

aanzien van efficiency en effectiviteit gerealiseerd. 
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 Het bestuursformatieplan dat is opgeleverd zal verder worden uitgewerkt voor personele 

in- en uitstroom zodat wij beter kunnen gaan sturen op de verwachte krimp van het aantal 

leerlingen. Interne mobiliteit, ook tussen stichtingen, maakt onderdeel uit van dit proces.  

 Steeds meer processen op personeel gebied zijn geautomatiseerd.  

 Topdesk, het geautomatiseerde meldingssysteem, is in 2015 voor de afdeling ICT ingericht. 

BELOFTE AAN ONZE MEDEWERKERS: GOED WERKGEVERSCHAP 

PRIMAIR ONDERWIJS 

De stichting heeft de ambitie om samen leren te bevorderen en een lerende organisatie in te 

richten op basis van de kwaliteit van de onderwijsprocessen. Dit doet ze door de leerplatforms in te 

richten, te investeren in de professionalisering van medewerkers en helder te maken welke doelen 

er behaald moeten worden. Uitgangspunt is dat medewerkers zich individueel professionaliseren in 

relatie tot school- en stichtingsontwikkeling. 

In 2015 heeft de focus gelegen op vier te onderscheiden onderwerpen: 

 Het aanbrengen van helderheid in verantwoordelijkheden en structuur. 

 Het hebben van aandacht voor een te hoog ziekteverzuim. 

 Het professionaliseren en ontwikkelen van medewerkers. 

 De implementatie van de nieuwe CAO. 

DOELEN  

Per 1 augustus 2015 gaat de nieuwe organisatiestructuur van start en werken alle scholen met een 

locatiedirecteur en een intern begeleiders. 

De locatiedirecteur is direct verantwoordelijk voor het welzijn van zijn mensen en wordt intensief 

betrokken bij verzuim en ontwikkelen van medewerkers. 

De implementatie van de nieuwe cao van basismodel naar overlegmodel. 

ACTIES  

In 2015 zijn in samenspraak met vakbonden en GMR 17 locatiedirecteuren en vier 

clusterdirecteuren benoemd. Vanaf 1 augustus 2015 zijn de directieleden effectief aan de slag 

gegaan. De locatiedirecteuren en clusterdirecteuren zijn vanaf augustus regelmatig getraind in 

gesprektechnieken hetgeen heeft geleid tot een reductie in ziekteverzuimpercentage. Daarnaast 

zijn er meerdere gesprekken gevoerd met medewerkers over hun eigen ontwikkeling.  

Er is een projectplan ontwikkeld binnen de stichting voor HRM projecten, het Actieplan Goed 

werkgeverschap. Onder andere worden deelprojecten als masters en een professionaliseringslijn 

voor start- ,basis- en vakbekwame leerkrachten uitgewerkt. Zo wordt voor elke medewerker in 

2016 helder welke verwachtingen de stichting heeft t.a.v. hun ontwikkeling. De nieuwe cao is 

verder uitgewerkt in samenwerking met directies, leerkrachten en (P)GMR. 
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RESULTATEN  

 Een akkoord met vakbonden en GMR over de implementatie van het de nieuwe 

organisatiestructuur. 

 Het ziekteverzuim is met 2% gedaald t.o.v. 2014. 

 De gesprekkencyclus is meer ingericht op het ontwikkelen van medewerkers. 

 Er liggen strategisch en tactisch uitgewerkte plannen voor ontwikkelingslijnen 

medewerkers. 

 De nieuwe cao is verder uitgewerkt richting pilots voor het overlegmodel. 

 De leerplatforms hebben zich verder ontwikkeld en binnen de clusters zijn clusterdagen 

geweest met als thema samen delen en samen ontwikkelen. 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

1. Wij sturen op voortdurende professionalisering van alle medewerkers. 

2. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever. 

DOELEN  

Het doel van het sturen op professionalisering van alle medewerkers is enerzijds om ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt en anderzijds dat het persoonlijk functioneren 
verbetert. Hierbij is het onderliggende doel dat levenslang leren van belang is in onze huidige tijd 
en dat dit past binnen de gedachte van een lerende school. Een lerende school leidt tot mooie en 
inspirerende werkplekken voor medewerkers en leidt tot een uitdagende schoolomgeving voor 
jongeren. 

Aangezien er veel directiewisselingen zijn geweest heeft het nieuwe directieteam gewerkt aan 

verdere professionalisering en het leiderschap binnen de scholen. Daarnaast lag er ook het doel om 
de professionaliseringsplannen van de scholen door te ontwikkelen waarbij een speerpunt is de 
professionele ruimte van de medewerker in relatie tot het persoonlijk leiderschap om dit te 
vergroten. 

Een ander doel dat halverwege is opgepakt is de doorontwikkeling van de academie. Wat vraagt 
het principe van de lerende school voor het aanbodgerichte en vraaggestuurde aanbod van de 

academie? Het doel een aantrekkelijke werkgever was verder om ondersteuning ten aanzien van 

eigen ontwikkeling aan te bieden, maar ook om beleid te ontwikkelen ten aanzien vitaliteit. 

ACTIES  

Acties ten aanzien van professionalisering: 

 Een breed en divers aanbod van de academie voor de scholen. 
 De Academie heeft scholen geholpen met het formuleren van professionaliseringsbeleid. 
 Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor directeuren om te werken aan hun persoonlijke 

en gezamenlijke stijl van leidinggeven. 

 Er hebben diverse trainingen plaatsgevonden bij VC Cortenbosch in het kader van 
klassenmanagement en leiderschap. 

 De Academie 2.0 is op bestuurlijk niveau geagendeerd. 
 Er zijn afspraken gemaakt en beleid ontwikkeld ten aanzien van on- en onderbevoegde 

docenten. 

Acties ten aanzien van aantrekkelijk werkgeverschap: 

 Het opzetten van vitaliteitsbeleid. 

 Het maken van afspraken ten aanzien van het transitieplan. 
 Er is beleid geformuleerd ten aanzien van het individueel keuze budget. 
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RESULTAAT  

Opbrengsten ten aanzien van professionalisering: 

 Het groeien van het directieteam op het gebied van persoonlijk leiderschap. 
 Een omschreven visie ten aanzien van de leiderschapsfilosofie bij de directie. Met als doel 

ons daaraan te spiegelen en eraan te werken. 
 Het verbeteren van het functioneren na trainingen en bijeenkomsten van de trainingen van 

de academie. 
 Meer bevoegde docenten. 

 

Opbrengsten ten aanzien van het aantrekkelijk werkgeverschap: 

 Er is vitaliteitsbeleid uitgewerkt naar een concreet aanbod van workshops en trainingen 
voor medewerkers. 

 Er is een evaluatie uitgezet naar het taakomvangsbeleid en afspraken over de omvang van 
een taak ten aanzien van tijd en omvang op de scholen. 

 Het individueel keuzebudget is ingezet bij OOP en OP. 

SERVICEBUREAU 

Het servicebureau moet een inspirerende plek zijn om te werken. Een plek waar je je talenten kunt 

benutten om de organisatie naar een hoger niveau te krijgen. 

DOELEN  

 De wet- en regelgeving wordt gevolgd. Dit zijn naast (de uitwerking van afspraken uit) 

cao’s ook de participatiewet, de wet werk- en zekerheid, en de effecten van passend 

onderwijs.  

 Op termijn zal het servicebureau moeten omzien naar nieuwe huisvesting. Het huidige 

pand voldoet niet aan eisen die er Arbo technisch worden gesteld en is, vanwege het grote 

aantal vierkante meters, relatief duur in de exploitatie.  

 Het verzuim heeft als doel om laag te blijven, onder de 4%. 

 Vitaliteit is als onderwerp op de kaart gezet. 

ACTIES  

 De nieuwe cao’s, voor PO en VO zijn ingevoerd. De wet werk- en zekerheid is geïntegreerd 

in bedrijfsprocessen.  

 Het huurcontract is opgezegd nadat duidelijk was dat de gemeente niet van plan was 

zonder zware tegenprestatie te willen investeren in het gebouw. Dat is effectief per 2019.  

 Door persoonlijk contact en aandacht voor de onderliggende redenen is het verzuim laag 

gebleven. Helaas hebben wij enkele, onbeïnvloedbare, ziektegevallen waardoor het verzuim 

wat hoger is geworden dan verwacht.  

 Er is een ESF subsidie aangevraagd om het vitaliteitsbeleid verder uit te werken. 

RESULTAAT  

 Voor het PO is een vervangingspool ingericht voor de vervanging van zieke docenten in het 

basisonderwijs.  

 Het verzuim in 2015 is voor het servicebureau uitgekomen op 3.9%. In 2014 was dit 5.6%.  

 De onderwijsstichtingen voldoen aan de doelstellingen van de participatiewet. Voor het PO 

is dit vooral het gevolg van de samenwerking op facilitair gebied met de plaatselijke sociale 

werkvoorziening, de Felua Groep. 
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ONTWIKKELING VAN HET FINANCIËLE RESULTAAT  

Geconsolideerde staat van baten en lasten: 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen 70.913.672  69.852.214  67.191.857  

3.2
Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 1.317.507    467.370       201.180       

3.5 Overige baten 1.682.013    1.729.373    2.255.504    

Totaal baten 73.913.192  72.048.957  69.648.541  

Lasten

4.1 Personeelslasten 58.850.585  57.984.502  57.021.467  

4.2 Afschrijvingslasten 3.539.445    3.639.124    3.450.933    

4.3 Huisvestingslasten 3.795.044    3.749.305    3.363.874    

4.4 Overige lasten 6.284.125    6.372.873    6.040.261    

Totaal lasten 72.469.199  71.745.804  69.876.535  

Saldo baten en lasten 1.443.993    303.153       227.994-       

5 Financiële baten en lasten 66.228         73.238         223.510       

66.228         73.238         223.510       

Resultaat 1.510.221    376.391       4.484-           

2015 Begroting 2015 2014
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PRIMAIR ONDERWIJS 

Resultaat per stichting met toelichting 

 

Rijksbijdrage OCW 

De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2014 met € 621.000 toegenomen. Dit heeft betrekking op 
personele, materiële en overige subsidies.  

De personele subsidies zijn met € 172.000 toegenomen, voornamelijk als gevolg van 
prijsaanpassingen t.b.v € 144.000, meer bekostiging door stijging leerlingaantal ad € 59.000 (van 
3372 naar 3390). De groeitelling bedroeg in 2015 € 13.00 minder dan in 2014.  

De stijging van de materiële subsidies met € 283.000 komt hoofdzakelijk door overheveling van de 
taken van het buitenonderhoud van Gemeentes naar de schoolbesturen (€ 239.000). Het restant 

van de stijging betreft een prijsaanpassing. 
Het verschil in de overige subsidies van € 166.000 komt voort uit meer bekostiging voor 
personeels- en arbeidsmarktbeleid en minder bekostiging voor de prestatiebox. In 2014 waren er 
nog subsidies voor LGF en voor jonge leerkrachten voor in totaal € 241.000. Deze kwamen in 2015 

niet meer voor.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              

Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn toegenomen met € 283.000 tot € 424.000 in 
2015. De toename komt hoofdzakelijk voor rekening van de ontvangsten vanuit de 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vanwege LGF-arrangementen en ondersteuning voor 
zorgleerlingen.  

 

Bedragen x € 1.000

SKPOOV
B2015 R2015 R2014

 Realisatie 

Δ'15-'14 

Resultaat

Boekhoudkundig 55                242              511              269-              

Genormaliseerd 55                242              124-              366              

Baten

Rijksbekostiging 15.669         15.998         15.401         3,9%

     waarvan personele lumpsum 1) 12.636         13.201         12.582         4,9%

Overige overheidsbijdragen 415              423              141              200,0%

Overige baten 370              463              999              -53,7%

Lasten

Personele lasten 12.378         12.877         12.617         2,1%

Afschrijvingen 472              476              424              12,3%

Huisvestingslasten 1.019           1.122           851              31,8%

Overige instellingslasten 2.544           2.184           2.188           -0,2%

Financiële baten en lasten 14                16                50                -68,0%

Eigen vermogen 3.696           4.113           3.853           6,7%

Personele kengetallen

Fte excl vervangingen 194,3 197,1 197,7 -0,3%

Personele lasten/personele lumpsum 98,0% 97,5% 100,3% -2,7%

Personele lasten/totale baten 75,2% 76,2% 76,0% 0,2%

Salarislasten/fte  2) 61,5 55,4 53,8 3,0%
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Overige baten 

De overige baten dalen met € 536.000. In 2014 is een eenmalige baten ontvangen van € 635.000 

als gevolg van de ontbinding van WSNS Oost-Veluwe. Hier tegenover staan hogere 
detacheringsopbrengsten in 2015 ten opzichte van 2014 ad € 74.000.  

Personele lasten  
De personele lasten zijn ten opzichte van 2014 toegenomen met € 260.000 naar € 12.877.000 
over 2015. Het gemiddelde aantal fte’s (op basis van gerealiseerde bezetting) ligt in lijn met de 
realisatie van 2014. De totale loonkosten per fte stegen ten opzichte van 2014 met € 1.597 naar € 

55.358. De uitkeringen bedroegen € 163.000 minder dan in 2014. In de sociale lasten zien we een 
stijging bij de premie Participatiefonds en de WAO premies, en een daling bij de pensioenpremies 
en de ziekteverzuimpremies. De daling van de sociale lasten en pensioenpremies werden per saldo 
tenietgedaan door de cao-verhoging die we in 2015 hebben gezien.                   
De scholingskosten namen toe met € 24.000. De inleen van personeel dat niet in loondienst is nam 
in 2015  verder toe met € 61.000 tot € 139.000. 

 
Afschrijvingen 
Door de investeringen in het boekjaar 2015 van € 1.166.000 zijn de afschrijvingen naar rato 
toegenomen. De investeringen bedroegen beduidend meer dan in 2014 (€ 518.000) 
 

Huisvestingslasten 
De meeste individuele huisvestingscomponenten zijn in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. Bij 

de schoonmaakkosten en de schoonmaakartikelen is de stijging fors namelijk € 228.000 meer 
kosten in 2015 dan in 2014. Dit komt door een nieuw schoonmaakcontract met de Feluagroep, 
waarbij naast schoonmaakwerkzaamheden ook lichte conciërgetaken zijn ondergebracht.  
 
Overige lasten  
De overige lasten zijn in 2015 in totaliteit minimaal afgenomen ten opzichte van 2014. Op 
individueel niveau zijn er wel een aantal verschillen te weten: Daling kopieerkosten met € 55.000 

als gevolg van een grote afrekening uit het verleden. Meer drukwerk en PR en communicatie in 
2015 ten opzichte van 2014 t.b.v. € 47.000. 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten zijn fors afgenomen als gevolg van het feit dat in 2014 nog € 24.000 resultaat 
op verkoop van een obligatie werd geboekt. Daarnaast namen de rentetarieven in 2015 verder af 
ten opzichte van 2014.  
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VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Rijksbijdrage OCW 
De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2014 met € 641.000 toegenomen naar 30.090.000. Dit 

heeft betrekking op personele, materiële en overige subsidies.  

De personele subsidies zijn met € 537.000 toegenomen naar € 24.247.000. De vergoedingen zijn 
in 2015 gestegen, met als resultaat voor de basis van € 663.000 en LWOO € 44.000. Wijziging van 
het aantal leerlingen heeft voor de basis een toename van € 5.000 tot gevolg en voor LWOO en 
afname van € 179.000 ten opzichte van 2014. 

De stijging van de materiële subsidies met € 154.000 heeft voor € 114.000 te maken met hogere 
vergoedingen per leerling en een stijging van € 40.000 door wijziging van de samenstelling van 

leerlingen (ILT codes). 

De overige subsidies zijn afgenomen met € 49.000, dit wordt met name veroorzaakt door het 
wegvallen van LGF bekostiging per 1 augustus 2014 € 147.000, het stoppen van de vergoeding 
Maatschappelijke Stage € 89.000. Toename van Prestatiebox € 121.000, Lerarenbeurs € 16.000 
Gratis leermiddelen € 39.000, VSV € 9.000 en Na- bijscholing VMBO € 2.000. 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn met € 469.000 toegenomen tot € 502.410 in 
2015.  De voornaamste wijziging ten opzichte van 2014 zijn de bijdragen die via het 
Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs  zijn ontvangen € 472.000 voor lichte 
ondersteuning. 

Overige baten 
De overige baten zijn met € 11.000 toegenomen naar € 565.000. Dit wordt veroorzaakt door een 
toename de opbrengsten voor Detacheringen € 20.000, Overige projecten/subsidies € 2.000 en de 

Ouderbijdragen € 8.000. De overige baten zijn met 14.000 afgenomen en de verhuur met € 5.000. 

Bedragen x € 1.000

SKVOAO
B2015 R2015 R2014

 Realisatie 

Δ'15-'14 

Resultaat

Boekhoudkundig 157              336              192                 144              

Genormaliseerd 157              336              192                 144              

Baten

Rijksbekostiging 29.799         30.090         29.449            2,2%

     waarvan personele lumpsum 1) 24.192         24.247         23.710            2,3%

Overige overheidsbijdragen 28                502              34                   1376,5%

Overige baten 613              566              554                 2,2%

Lasten

Personele lasten 23.000         23.470         22.593            3,9%

Afschrijvingen 1.867           1.804           1.859              -3,0%

Huisvestingslasten 1.365           1.358           1.310              3,7%

Overige instellingslasten 4.072           4.215           4.194              0,5%

Financiële baten en lasten 21                25                111                 -77,5%

Eigen vermogen 9.612           9.947           9.612              3,5%

Personele kengetallen

Fte excl vervangingen 2) 318,3 332,4 328,7 1,1%

Personele lasten/personele lumpsum 95,1% 96,8% 95,3% 1,6%

Personele lasten/ totale baten 75,5% 75,3% 74,9% 0,4%

Salarislasten/fte  3) 69,2             62,6             63,6                -1,5%
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Personele lasten  

De personele lasten zijn ten opzichte van 2014 toegenomen met € 877.000 naar € 23.470.000 

over 2015. De totale salarislasten zijn ten opzichte van 2014 met € 735.000 toegenomen tot          
€ 22.275.000. De oorzaak valt enerzijds te verklaren door de stijging van het aantal personeels- 
leden. Het gemiddelde aantal fte’s, op basis van gemiddelde bezetting, is gestegen van 336,5 naar 
341.8. Anderzijds zijn de gemiddelde salarislasten per fte gestegen. Hiermee komen de 
salarislasten per fte voor 2015 uit op € 64.546 (2014: € 63.599). De pensioenpremies lagen in 
2015 2,43% (in procenten van de bruto lonen) lager dan over 2014. De sociale lasten zijn in 2015 

0,57% gestegen ten opzichte van 2014.   
De overige personele lasten zijn € 217.000 toegenomen tot € 1.400.000 in 2015. De kosten voor 
mobiliteit laat de grootste toename zien met € 109.000 in 2015. Inhuur van personeel niet in 
loondienst  is toegenomen met € 12.000, supervisie/coaching € 77.000, scholing € 36.000, overige 
personeelskosten € 40.000 en de dotaties/onttrekkingen van de voorziening spaarverlof en jubilea 
zijn gestegen met € 27.000, de dotatie aan de voorziening duurzame inzetbaarheid is afgenomen 

met € 54.000 in verband met een correctie van 2014. Arbokosten zijn afgenomen met € 11.000 zo 
ook kosten van werving en selectie € 19.000.  
 
Afschrijvingen 
Door de investeringen in het boekjaar 2015 van € 2.753.000 zijn de afschrijvingen naar rato 

toegenomen. 
 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn toegenomen met € 48.000 vergeleken met het jaar 2014. De 
schoonmaakkosten zijn toegenomen met € 42.000, energiekosten € 7.000, onderhouds € 5.000 en 
heffingen € 3.000. Huur nam af met € 9.000. 
 
Overige lasten  
De overige lasten zijn met € 21.000 toegenomen tot € 4.215.000.  

Administratie- en beheerskosten zijn met €182.000 toegenomen, waarbij kleine aanschaffingen 
hard- en software de grootste stijging laat zien € 70.000. Daarnaast zijn de reprokosten € 45.000 
en PR en Communicatie € 25.000 gestegen. Inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn € 70.000 
toegenomen. De overige lasten zijn afgenomen met € 231.000, de daling van de kosten van het 
boekenfonds met € 222.000, is hier de hoofdoorzaak van . 
 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten zijn afgenomen met € 86.000.  Dit wordt veroorzaakt door het resultaat van 

verkoop van effecten in 2014 en de afname van de rentebaten bij de bank.  
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Rijksbijdrage OCW 
De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2014 met € 2.484.000 toegenomen naar € 19.945.000. Dit 
heeft betrekking op personele, materiële en overige subsidies.  

De personele subsidies zijn met € 2.071.000 toegenomen naar € 2.767.000, veroorzaakt door 
toename van het aantal leerlingen (basis € 1.177.000 en LWOO € 314.000). De vergoedingen zijn 
in 2015 gestegen, met als resultaat voor de basis € 531.000 en LWOO € 51.000. 

De stijging van de materiële subsidies met € 260.000 komt voort uit een prijsstijging van € 88.000 

en daarnaast een toename van het aantal leerlingen van € 172.000. 

De overige subsidies zijn toegenomen met € 153.000 naar € 2.114.000.  Dit komt door een 
toename nieuwkomerssubsidie € 22.000, eerste opvang € 20.000, prestatiebox  € 123.000, VSV € 
46.000, na-bijscholing VMBO € 2.000 en gratis leermiddelen € 101.000. Daarnaast is sprake van 
een afname LGF  € 80.000, Zijinstroom € 19.000 en Maatschappelijke stage € 62.000. 

 

Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen zijn toegenomen met € 362.000 naar € 388.000. De voornaamste 

wijziging ten opzichte van 2014 is de bijdrage die via het Samenwerkingsverband voor Passend 
Onderwijs is ontvangen € 353.000 voor de lichte ondersteuning. Van de Gemeente Apeldoorn is in 
2015 € 9.000 meer ontvangen o.a. door een vergoeding in verband met waterschade € 6.000. 
 
Overige baten  

De overige baten zijn met € 22.000 afgenomen naar € 616.000. Deze afname wordt veroorzaakt 
door minder Baten Detachering € 8.000, ouderbijdragen € 7.000, overige baten € 18.000 en 
overige subsidies/projecten € 2.000. Er is meer huur ontvangen € 13.000 door medegebruik van  
Sprengeloo door het Christelijk Lyceum en VC Walterbosch.  

Bedragen x € 1.000

CVO
B2015 R2015 R2014

 Realisatie 

Δ'15-'14 

Resultaat

Boekhoudkundig 162              933              707-              1.640           

Genormaliseerd 162              933              391-              1.324           

Baten

Rijksbekostiging 24.385         24.826         22.342         11,1%

     waarvan personele lumpsum 1) 19.715         19.945         17.874         11,6%

Overige overheidsbijdragen 25                388              26                1392,3%

Overige baten 692              616              638              -3,4%

Lasten

Personele lasten 19.276         19.208         18.521         3,7%

Afschrijvingen 1.119           1.071           1.004           6,7%

Huisvestingslasten 1.178           1.125           1.052           6,9%

Overige instellingslasten 3.403           3.518           3.199           10,0%

Financiële baten en lasten 36                25                63                -60,3%

Eigen vermogen 4.377           5.220           4.287           21,8%

Personele kengetallen

Fte excl vervangingen 2) 260,8 264,2 253,6 4,2%

Personele lasten/personele lumpsum 97,8% 96,3% 103,6% -7,1%

Personele lasten/totale baten 76,7% 74,3% 80,3% -7,5%

Salarislasten/fte  3) 71,9             68,0 67,8             0,3%
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Personele lasten  

De personele lasten zijn ten opzichte van 2014 toegenomen met € 697.000 naar € 19.208.000 in 
2015. Het gemiddelde aantal fte’s (op basis van gerealiseerde bezetting) is gestegen van 262,5 
naar 271,7 fte. De totale salarislasten zijn ten opzichte van 2014 met € 673.000 toegenomen. De 
oorzaak valt te verklaren door de stijging van het aantal personeelsleden. De gemiddelde 
salarislasten per fte zijn gestegen naar € 68.009 voor 2015 (2014 € 67.831). De pensioenpremies 
lagen in 2015 2,64% (in procenten van de bruto lonen) lager dan over 2014. De sociale lasten zijn 

in 2015 0,19% gedaald ten opzichte van 2014. De uitkeringen bedroegen € 49.000. 
De overige personele lasten zijn € 30.000 toegenomen ten opzichte van 2014. De 
dotaties/onttrekkingen van de voorziening spaarverlof en jubilea zijn gestegen met € 40.000, de 
dotatie aan de voorziening duurzame inzetbaarheid € 46.000 afgenomen in verband met een 
correctie vaan 2014. De inhuur van personeel niet in loondienst is afgenomen met € 16.000. 
Er is een stijging van scholingskosten € 46.000, personele kosten in verband met subsidies (o.a. 

besteding Herfstakkoord middelen) € 12.000 en overige personele lasten €21.000. Er zijn ook 
kosten afgenomen zoals werving en selectie 13.000 en Arbokosten € 13.000, 
De vergoedingen van het UWV zijn met € 46.000 toegenomen. 

Afschrijvingen 
Door de investeringen in het boekjaar 2015 van € 2.156.000 zijn de afschrijvingen naar rato 

toegenomen. 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn toegenomen met € 73.000 vergeleken met het jaar 2014. Voornaamste 
oorzaken zijn de stijging van de huren in verband met medegebruik, kosten van het onderhoud, 
energiekosten en schoonmaak. 

Overige lasten  
De overige lasten zijn met € 319.000 gestegen naar € 3.518.000 in 2015.  De voornaamste 
oorzaken van deze stijging zijn de kosten voor het boekenfonds € 129.000, materiële kosten in 
verband met subsidies € 109.000, kosten van de Samenwerkingsstichting € 29.000, kosten 

Leermiddelen en inventaris apparatuur € 41.000, kosten dubieuze debiteuren € 59.000 overige 
kosten leerlingen € 85.000. Daartegenover staan de afname van de reprokosten € 121.000 en PR 
en Communicatie en Representatiekosten € 19.000. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten zijn met € 38.000 afgenomen tot € 25.000 door de zeer lage 

rentestand. 
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SERVICEBUREAU 

 

Overige baten 
De overige baten betreffen hoofdzakelijk de doorbelasting van alle kosten van de 
samenwerkingsstichting aan de onderwijsstichtingen. Deze post is nagenoeg gelijk gebleven aan 
2014. 
 
Personele lasten  

De personele lasten zijn ten opzichte van 2014 toegenomen met € 5.000 naar € 3.296.000 over 

2015. De loon- en salariskosten liggen op een hoger niveau dan in 2014 als gevolg van de cao-
verhoging die in 2015 werd uitbetaald. Het gemiddeld aantal fte’s steeg in 2015 van 41,42 
(exclusief de raad van toezicht) naar 43,66. De gemiddelde loonsom steeg per fte met 4,38% 
(2014: -2,46%). In de overige personeelslasten zien we een daling bij het ingeleende personeel 
met € 65.000 hoofdzakelijk als gevolg van extra inzet in 2014 op de afdeling ICT, de afdeling P&O 
en de afdeling F&C. De kosten van scholing namen met € 105.000 af doordat er in 2014 veel 

scholingsprojecten zijn geweest. Hierdoor is er in 2015 minder geïnvesteerd. De overige 
personeelslasten zijn met € 37.000 gedaald hoofdzakelijk doordat er in 2014 meer kosten zijn 
gemaakt als gevolg van het 1e lustrum van de Veluwse Onderwijsgroep. In 2015 werd een extra 
last onder mobiliteit opgenomen van € 96.000 wegens een afkoopsom van een medewerker. 
  
Afschrijvingen 
De stijging in de afschrijflasten wordt hoofdzakelijk bepaald door gestegen investeringen in hard- 

en software in 2015. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn gestegen ten opzichte van 2014 als gevolg van de plaatsing van porto-

cabins waarin de afdeling ICT werd gehuisvest. 
  

Overige lasten  
De overige lasten zijn afgenomen met € 91.000 ten opzichte van vorig jaar. De voornaamste 
afwijkingen betreffen:  

 Telefoon en fax - € 11.000 (wegens bate als gevolg van afkoop oud contract); 
 PR en communicatie  - € 30.000  vanwege extra kosten 1e lustrum in 2014; 
 Administratie- en advieskosten - € 48.000 door nieuw opgestarte projecten in 2014 waarbij 

extern advies werd ingewonnen.  

Bedragen x € 1.000

SST
B2015 R2015 R2014

Realisatie 

Δ'15-'14

Resultaat

Boekhoudkundig -                  -                  -                  -                  

Genormaliseerd -                  -                  -                  -                  

Baten

Overige baten 4.063          3.971          3.993          -0,6%

Lasten

Personele lasten 3.331          3.296          3.291          0,2%

Afschrijvingen 181             188             163             15,3%

Huisvestingslasten 187             190             151             25,8%

Overige instellingslasten 363             297             388             -23,5%

Personele kengetallen

Fte excl. Vervangingen 44,9 41,8 40,0 4,7%

Personele lasten/personele lumpsum n.v.t. n.v.t. n.vt. n.v.t.

Personele lasten/ totale baten 82% 83% 82% 0,7%

Salarislasten/fte  2) 66,7 66,8 56,9 17,5%
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GOVERNANCE 

In 2011 zijn de statuten en het bestuursreglement aangepast aan de nieuwe vereisten van de Wet 

‘Goed onderwijs, goed bestuur’ en aan een eenhoofdig college van bestuur vanaf 1 januari 2011. 

Bij de Veluwse Onderwijsgroep hanteren wij de code goed bestuur VO. Ook leidt de hiervoor 

genoemde wet tot nieuwe verantwoordelijkheden voor de raad van toezicht op het gebied van 

onderwijsinhoud en tot een recht van de medezeggenschap om een bindende voordracht te doen 

voor één lid van de raad van toezicht (zonder last of ruggespraak). Dit heeft geleid tot de 

afstemming met de (G)MR-en om te komen tot een BMR (Brede Medezeggenschapsraad) die als 

opdracht heeft gehad deze voordracht vorm te geven. Dit proces is in 2014 afgerond. 

Governance wordt binnen de Veluwse Onderwijsgroep beschreven aan hand van vier componenten. 

Deze worden hieronder toegelicht. In het onderstaande is inhoudelijk geen wezenlijke wijziging ten 

aanzien van de toelichting in het financiële jaarverslag over 2014.  

TOEZICHT HOUDEN 

De vier stichtingen kennen één raad van toezicht die periodiek overleg voert met het college van 

bestuur.  

HORIZONTAAL EN VERTICAAL VERANTWOORDEN 

Verticaal wordt verantwoording afgelegd aan de Minister van OCW door het indienen van het 

bestuursverslag en het financiële jaarverslag. Daarnaast legt de Veluwse Onderwijsgroep 

horizontaal verantwoording af aan de omgeving waarbinnen het bestuur en de scholen opereren. In 

de medezeggenschapsraad wordt het bestuursverslag gepresenteerd en besproken. Voor leerlingen 

en ouders is het bestuursverslag te downloaden van de website. Een bijdrage van leerlingen, 

ouders en personeel in het beleid van de scholen wordt gerealiseerd door gesprekken met de 

medezeggenschapsraad per school/organisatie-eenheid. De scholen gaan een dialoog aan met de 

belanghebbenden in de omgeving. Dit zijn behalve leerlingen, ouders en medewerkers ook 

gemeenten, werkgevers, toeleverend onderwijs en vervolgonderwijs.  

STUREN 

Aan de organisatie wordt sturing gegeven door het college van bestuur. In 2014 is het strategisch 

beleidsplan voor de periode 2014-2018 vastgesteld. De vervolgstap is dat in 2015 het VO, PO en 

servicebureau meerjarenbeleidsplannen hebben opgesteld waarin zij aangeven hoe zij de doelen uit 

het strategisch beleidsplan gaan realiseren.  

BEHEERSEN/PLANNING & CONTROL 

Met ingang van oktober 2015 is BDO de controlerend accountant van de Veluwse Onderwijsgroep. 

De interim controle die in 2015 is uitgevoerd geeft aan dat de interne beheersing in 2015 op goed 

niveau is. De significante processen binnen de groep worden als voldoende tot goed beoordeeld.  

De bottom up benadering van het begrotingsproces zorgt voor goed inzicht van baten en lasten. In 

het opstellen van de begrotingen is een nadrukkelijkere relatie gelegd tussen de verwachte 

leerlingaantallen en de bezetting die hierbij ingezet wordt. 
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Het meerjarenperspectief ten aanzien van investeringen is verder doorontwikkeld. In 2015 is een 

scenariomodel geïntroduceerd wat inzicht geeft in de middellange termijnontwikkelingen en de 

inzicht in de mate waarin bijgestuurd kan worden. 

De combinatie van de (prognose van) leerlingaantallen, gewenste investeringen, in te zetten 

formatie en te managen risico’s moeten, met behulp van het scenariomodel, leiden tot een 

verbeterd meerjareninzicht waardoor de beleidskeuzes vanuit strategisch perspectief eerder 

kunnen worden gemaakt.  

Aandachtspunten zijn de organisatie van inkoop en aanbestedingen. Dit wordt in 2016 nader 

uitgewerkt. Daarnaast adviseert de accountant om het strategisch ICT beleid nader vorm te geven 

in 2016. Hiertoe wordt begin 2016 een beleidsdocument voor de inrichting van ICT en het te 

voeren beleid voor onderwijs en ICT opgesteld. 

KLOKKENLUIDERSREGELING: VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT 

De vertrouwenspersoon integriteit van de Veluwse Onderwijsgroep heeft in 2015 geen meldingen 

ontvangen. 

KWALITEITSZORG 

Er waren in 2015 verschillende activiteiten in het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en 

kwaliteitsbeheersing. Het onderwerp stond hoog op de agenda. Het strategisch plan 2014-2018 

‘Waarde geef je door’  gaf, onder meer, de wens van de organisatie te kennen nadrukkelijker 

accent op haar kwaliteit te leggen. Enerzijds uit de eigen behoefte meer op kwaliteit te sturen en 

deze in voldoende mate te waarborgen, anderzijds om tegemoet te komen aan de uitgangspunten 

van ‘good governance’.  

In dit laatste ligt ook de wettelijke verplichting besloten verantwoording af te leggen aan de 

overheid.  Het strategisch plan bevatte voldoende uitgangspunten en aanwijzingen voor de verdere 

uitwerking van kwaliteitszorg. Indirect vloeide uit dit strategisch plan de aastelling van drie 

kwartiermakers voort die als opdracht hadden te verkennen op welke wijze kwaliteitsbeleid verder 

moest worden ontwikkeld binnen voorwaarden zoals deze door de organisatie waren gesteld. 

Juist omdat op de scholen al veel initiatieven waren ontwikkeld op het gebied van kwaliteitszorg 

zijn de kwartiermakers begonnen met het inventariseren hiervan. Uit dit onderzoek kwam naar 

voren dat er verschillende accenten werden gelegd op de kwaliteitszorg en dat de ontwikkelingen 

daarvan binnen scholen niet parallel liepen. Tevens werd de behoefte geuit aan meer samenhang 

tussen de scholen en afspraken met betrekking tot de doelen die behaald moesten worden.  

Uiteindelijk leidde onderzoek en grondige deskstudie tot het opstellen van de nota ‘Kwaliteitsbeleid 

2.0’ en ‘Verslag fase 1: Op weg naar kwaliteitsbeleid’.  Dit laatste document bevatte veertien 

adviezen die door het CMT zijn overgenomen. Inmiddels zijn tien van de veertien adviezen 

uitgewerkt en voor een groot deel in de organisatie geïmplementeerd. 

Alle kwaliteitsactiviteiten zijn geborgd in de PDCA-cyclus. Op basis van een vaste agenda worden 

kwartaalgesprekken gevoerd tussen de verschillende gremia en scholen van de Veluwse 

Onderwijsgroep.  Daarmee worden niet alleen de schoolprestaties gemonitord,  belangrijker is nog 

dat ook de effecten van het gevoerde beleid worden gemeten en deze worden weer als 

uitgangspunt gebruikt voor de ontwikkeling van verder beleid.  
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Op de scholen wordt verder gewerkt aan de concepten voor de schoolplannen en de daarvan 

afgeleide jaarplannen. Basis voor deze schoolplannen is een nauwkeurige sterktezwakteanalyse  

van de school zelf. Daarnaast wordt geanticipeerd op te verwachten veranderingen. Nieuw is dat 

scholen het schooljaar afsluiten met een jaarverslag met als centraal thema de stand van zaken 

met betrekking tot geformuleerde doelstellingen en de resultaten van het onderwijs. Daarnaast zijn 

er diverse vormen van collegiale consulatie en visitatie ontwikkeld met het doel de kwaliteit te 

waarborgen en kennis te delen. 

Vanuit de kwartiermakers is ondersteuning geboden op de scholen bij het schrijven van school- en 

jaarplannen. Tevens is op een aantal vestigingen scholing gegeven in het omgaan met de 

verschillende kwaliteitsinformatiesystemen. Weliswaar zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond 

maar in 2015 is een flinke impuls gegevens voor de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement binnen 

de Veluwse Onderwijsgroep. In 2016 zal daaraan nadrukkelijk vervolg worden gegeven. 

INTERNE CONTROLE EN BEHEERSING 

 

Als onderdeel van het begrotingsproces wordt de risico-inventarisatie, waarin de financiële impact 
van risico’s worden aangegeven, jaarlijks bijgewerkt. De optelsom van alle bedragen leidt tot een 

indicatief benodigd eigen vermogen ter afdekking van de risico’s van de organisatie.  
 
Binnen de stichting worden geen financiële instrumenten gebruikt ter afdekking van risico’s in de 
bedrijfsvoering. Indien de stichting  risico’s loopt over voorgenomen transacties worden deze apart 
vermeld. De stichting kent wel krediet-, rente- en liquiditeitsrisico’s die hierna worden toegelicht. 
 
Kredietrisico  

Het kredietrisico op debiteuren wordt periodiek ingeschat. Voor mogelijk niet inbare debiteuren 
wordt een voorziening gevormd die in mindering wordt gebracht op de uitstaande debiteuren. 
 
Renterisico  
Het renterisico is beperkt omdat de stichting geen leningen heeft of kredietfaciliteiten bij de 
huisbankier. Over de  aangehouden obligaties loopt de stichting een renterisico vanwege 
veranderingen in de marktwaarde. Het effectief rendement van de obligaties wordt periodiek 

getoetst.          
 

Liquiditeitsrisico 
Risico’s met betrekking tot de liquiditeit kunnen ontstaan door het projectmatige karakter van 
bepaalde activiteiten, waardoor het gebruik van operationele geldmiddelen kan variëren. De 
kaspositie van de stichting is in basis voldoende groot om schommelingen en incidentele 

tegenvallers op te kunnen vangen. De stichting beschikt echter niet over kredietfaciliteiten. 
 
In de continuïteitsparagraaf 2015 wordt een aantal nog te verbeteren beheersings- en 
controlemaatregelen genoemd en toegelicht. 
 

BELEID EN UITVOERING TEN AANZIEN VAN BELEGGEN EN BELENEN 
 
De Veluwse Onderwijsgroep kent een treasurystatuut (laatste versie oktober 2010). Daarin is 

aangegeven dat de stichtingen zich zullen houden aan de vigerende regeling beleggen en belenen 
zoals deze door de overheid is vastgesteld. 
 
In de begroting is inmiddels een meerjarenperspectief opgenomen met betrekking tot de 

kasstroomontwikkelingen. Hierin wordt duidelijk in welke mate de financiële middelen en reserves 
dienen te worden gespaard of aangesproken.  

 

SOORTEN EN LOOPTIJDEN VAN BELEGGEN EN BELENINGEN 
 
In het treasurystatuut zijn de randvoorwaarden vastgelegd betreffende de omgang met de liquide 
middelen.  
 
Over het verslagjaar 2015 voldoen alle 4 stichtingen aan de regeling Beleggen en Belenen. 
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VERSTERKING BESTUURSKRACHT 

Het gekozen governancemodel binnen de Veluwse Onderwijsgroep kent een éénhoofdig college van 

bestuur als bevoegd gezag en een raad van toezicht als interne toezichthouder. Het externe 

toezicht wordt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs verzorgd door de 

onderwijsinspectie.  

Naast het college van bestuur kent de organisatie ook een centraal managementteam (CMT) 

waarin de bestuurder met de algemeen directeuren po en vo en de directeur servicebureau (allen 

met een ruim mandaat) als beleidsbepalend gremium opereert en waardoor voor het eenhoofdige 

college van bestuur weerwoord en tegenmacht georganiseerd is in de overleg- en 

besluitvormingsstructuren.  

Voorgenomen besluiten van het CMT die de stichtingen en/of de scholen betreffen, worden eerst 

ter consultatie aan de directie-overleggen voor het primair en voor het voortgezet onderwijs 

voorgelegd. In overleg met de medezeggenschapsraden is het tevens gewoonte de meeste 

beleidsstukken eerst in concept voor te leggen en met de input van de medezeggenschapsraden 

een definitief beleidsstuk vorm te geven. 

De Veluwse Onderwijsgroep voldoet op dit moment aan alle wettelijke verplichtingen m.b.t. 

formele medezeggenschap. De twee VO-stichtingen kennen elk een eigen medezeggenschapsraad 

waarbij voor de christelijke scholen per school ook deelraden zijn ingesteld. De PO-stichting kent 

per school (met een eigen brin) een medezeggenschapsraad en op stichtingsniveau een 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het servicebureau kent een eigen 

medezeggenschapsraad. In het algemeen is de medezeggenschap in de Veluwse Onderwijsgroep 

goed in positie en wordt er constructief met elkaar gewerkt binnen de daarvoor geldende kaders. 

Het uitgangspunt, zoals verwoord in diverse rapporten, dat besturen naast het belang van de eigen 

instelling ook het publieke belang moeten dienen wordt door het CMT onderschreven. Om die reden 

heeft het CMT de afgelopen anderhalf jaar nadrukkelijker geparticipeerd in initiatieven die een 

breder belang dan alleen die van onze eigen groep dienden en was zij niet zelden initiatiefnemer 

om het bredere publieke belang te dienen. In dit kader zijn er sinds begin 2014 vaste 

overlegmomenten waar de ‘grote’  schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in 

Apeldoorn (en omgeving) gezamenlijk onderwijszaken bespreken en wordt vanuit dit overleg ook 

regelmatig het overleg gevoerd met de gemeente Apeldoorn. 

De codes goed bestuur voor het primair en voortgezet onderwijs zijn toegepast waarbij in 2015 één 

omissie is rechtgezet: de ontbrekende integriteitcode is opgesteld en voorzien van de benodigde 

instemming van medezeggenschapsorganen onlangs vastgesteld en ingevoerd. In het voor elke 

medewerker toegankelijke en onlangs geactualiseerde schoolveiligheidsplan van de Veluwse 

Onderwijsgroep zijn gedragscodes voor elke medewerker opgenomen.  

Tevens bestaan voor de gehele organisatie onder andere de volgende beleidsdocumenten en 

vertrouwenspersonen: 

 Een elektronische informatie en communicatiemiddelenregeling incl. richtlijnen 

omgang met en gedragscode voor gebruik van sociale media; 

 Een klokkenluidersregeling; 

 Een klachtenregeling; 

 Een privacyreglement voor personeel en leerlingen; 

 Vertrouwenspersonen; 

 Vertrouwenspersoon integriteit. 

De leden van het CMT zijn regelmatig op de werkvloer (in de scholen en in de lessen) aanwezig en 

hebben daar veel contacten met de professionals. Afgelopen jaar heeft een vertegenwoordiging van 

de raad van toezicht gesproken met vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden. 
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In het voortgezet onderwijs is (collegiale) visitatie al een aantal jaren gewoon en kennen het 

primair en voortgezet onderwijs sinds een jaar (interne) audits. 

Onder alle betrokkenen  binnen de Veluwse Onderwijsgroep worden tevredenheidonderzoeken 

gehouden en alle directeuren en leden van het CMT nemen in het kader van hun functionerings- en 

beoordelingsgesprekken sinds een jaar 360 graden feedbackscans af. 

Alhoewel de basis redelijk op orde lijkt te zijn is er altijd ruimte voor verbetering en heeft het CMT, 

vooruitlopend op de definitieve invoering van het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht, verder 

gewerkt aan het versterken van de horizontale dialoog en het versterken van de bestuurskracht 

binnen de Veluwse Onderwijsgroep.  

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  

De raad van toezicht heeft een wettelijke taak. Haar taken en bevoegdheden zijn beschreven in de 

statuten en het bestuursreglement van de in de Veluwse Onderwijsgroep deelnemende stichtingen. 

De raad ziet zichzelf als toezichthoudend op en ondersteunend aan het college van bestuur. De 

raad is zodanig samengesteld dat verschillende expertises aanwezig zijn zodat met een brede blik 

en vanuit verschillende invalshoeken het reilen en zeilen van de Veluwse Onderwijsgroep kan 

worden beoordeeld.  

Bewust is gekozen voor een zodanige samenstelling dat er leden zijn die vertrouwd zijn met het 

eigene van een onderwijsorganisatie en personen die met een eigen expertise vanuit andere 

sectoren en het bedrijfsleven naar een onderwijsorganisatie kijken. Bij alle leden bestaat grote 

affiniteit met het onderwijs, de mensen die er werken en de ouders en leerlingen die voor onze 

scholen hebben gekozen.  

SAMENSTELLING  

Volgens het rooster van aftreden waren de heren Jack Pieterson en Mario van der Lee met ingang 

van 1 januari 2016 niet meer herbenoembaar. Beide heren zijn vanaf de totstandkoming van de 

Veluwse Onderwijsgroep lid van de raad van toezicht. Voor 2010 waren zij lid van de 

toezichthoudende organen van de respectievelijke rechtsvoorgangers. Zij hebben tot en met 

december 2015 een waardevolle bijdrage geleverd aan het toezichthoudende werk van de raad. De 

juridische achtergrond van de heer Van der Lee is meer dan eens nuttig gebleken bij tal van 

onderwerpen die op de agenda stonden. De heer Pieterson was jarenlang vicevoorzitter, lid van de 

financiële commissie en de remuneratiecommissie.  

In 2015 is tijdig een procedure gestart om in de vacatures te voorzien. Op basis van een eerder 

vastgesteld profiel voor leden van de raad van toezicht is extern geworven via advertenties en met 

gebruikmaking van het bestand van het adviesbureau Wesselo en Partners te Utrecht. Uit deze 

procedure zijn twee kandidaten geselecteerd en voor benoeming voorgedragen aan de raad van 

toezicht. De benoeming van mevrouw drs. Everien Slijkhuis RA en mevrouw drs. Barbara Lemstra 

is op 1 oktober 2015 ingegaan. 

ROOSTER VAN AFTREDEN EN NEVENFUNCTIES 

In onderstaand schema staat voor alle leden van de raad van toezicht opgenomen wat de datum is 

om af te treden, of een lid herbenoembaar is, wat de hoofdbetrekking is van het betreffende lid en 

wat de nevenfuncties zijn. 
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Naam Vastgestel

de data 

om af te 

treden  

Herbenoem-

baarheid 

Hoofdbetrekking  Nevenfuncties  

Dhr. Hans Esmeijer 

(voorzitter) 

1 januari 

2017 

Niet 

herbenoembaar 

 

Gepensioneerd  Voorzitter Raad 

van 

commissarissen 

Inclusief Groep, 

sociale 

werkvoorziening 

voor de Noord 

Veluwe te 

Nunspeet 

Voorzitter 

Vereniging Het 

Gelders 

Genootschap  

Vicevoorzitter 

Raad van toezicht 

Stichting het 

Gelders Orkest 

Voorzitter Bestuur 

Stichting Villa 

Mondriaan 

Winterswijk 

Voorzitter 

Adviescommissie 

culturele subsidies 

Arnhem 

Dhr. ing. Jack 

Pieterson MBA 

(vicevoorzitter) 

1 januari 

2016 

Niet 

herbenoembaar 

Managing Director 

LLC Benelux 

Smurfit Kappa 

Zedek 

Lid Raad van 

advies Hogeschool 

Wittenborg 

Bestuurslid VNO 

NCW 

Stedendriehoek 

Bestuurslid 

Stichting 

Stedendriehoek 

innoveert 

Dhr. drs. Peter van 

Dongen  

 

1 juni 

2018 

1 keer 

herbenoembaar 

Voorzitter College 

van Bestuur 

Hogeschool Van 

Hall Larenstein 

Lid Bestuur 

Stichting 

Kennisintensief 

Innovatief 

Ondernemerschap 



Bestuursverslag  

Veluwse Onderwijsgroep 
 Pagina 49 van 68 
20 juni 2016/versie 01.00 

Gelderland 

(SKIOG)  

Lid Bestuur 

(penningmeester) 

Stichting Steun 

Bosbouw en 

Cultuurtechnisch 

Onderwijs (BCO) 

Mw. drs. Anna 

Bakker 

(zitting op 

bindende 

voordracht van de 

medezeggenschap) 

1 januari 

2018 

1 keer 

herbenoembaar 

Onderwijsmanager 

SPH HAN Nijmegen 

Lid Raad van 

toezicht Conrisq 

groep 

(vicevoorzitter)  

Voorzitter Raad 

van toezicht 

Installatiewerk 

Midden Nederland 

Dhr. mr. Mario van 

Lee 

1 januari 

2016 

Niet 

herbenoembaar 

Senior rechter 

rechtbank 

Gelderland 

Plaatsvervangend 

voorzitter van de 

Accountantskamer 

in Zwolle 

Voorzitter 

Stichting Fonds 

Apeldoornse 

Historische 

Publicaties 

Mw. mr. Barbara 

Lemstra 

1 oktober 

2019 

1 keer 

herbenoembaar 

Zelfstandig 

ondernemer 

Lid Raad van 

toezicht Verian 

Voorzitter 

Coöperatieraad 

van de 

Apeldoornse lokale 

energiemaatschap

pij en beweging 

De A 

Voorzitter bestuur 

dansschool Sta 

Mw. drs. Everien 

Slijkhuis RA 

1 oktober 

2019 

1 keer 

herbenoembaar 

International 

Controller Veco 

B.V. 

Lid Raad van 

Commissarissen 

Stovec Industries 

Limited in India   
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COMMISSIES EN VERGADERINGEN 

De raad van toezicht vergaderde in het afgelopen kalenderjaar vier keer. Daarnaast kwam de raad 

twee keer in het zogenoemde BOT overleg bijeen. BOT staat hier voor benen op tafel. In een 

informele setting wordt een bepaald thema besproken in aanwezigheid van bij het thema direct 

betrokkenen van binnen of buiten de organisatie.  

In deze bijeenkomsten verkent de raad een onderwerp dat later ter besluitvorming op de agenda 

komt, zoals de nieuwe eisen m.b.t. good governance. Bij dit thema was de directeur van de 

Vereniging toezichthouders in het Onderwijs (VTOI) de heer Ton du Burck als extern deskundige 

aanwezig. In een andere bijeenkomst is met de leden van het CMT van gedachten gewisseld over 

hun belangrijkste opgaven en ambities voor de komende jaren.  

De financiële commissie bestond in 2015 uit de heren Pieterson en Van Dongen. Deze vergaderde 

in het afgelopen jaar zeven keer met de voorzitter college van bestuur, het hoofd financiën en de 

directeur servicebureau. De commissie bespreekt de jaarstukken en andere zaken met een 

financieel karakter. Zij bereidt besluitvorming voor de plenaire raad voor en adviseert het college 

van bestuur inzake de financiën van de stichtingen.  

Naast de jaarstukken als begrotingen en jaarrekeningen heeft de financiële commissie zich bezig 

gehouden met de kosten van het verzuim en de relatie tussen investeringen en afschrijvingslasten. 

De financiële commissie bracht ook een advies uit over de aanwijzing van een nieuwe accountant 

zodat de raad van toezicht rond de zomer van 2015 een nieuwe accountant kon benoemen. 

De remuneratiecommissie voert functioneringsgesprekken en een beoordelingsgesprek met het 

college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en 

de vicevoorzitter van de raad van toezicht. In een startgesprek worden doelen en ambities voor het 

komend jaar afgesproken, tussentijds wordt de voortgang besproken en tegen het einde van het 

jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats. 

ROLLEN TOEZICHTHOUDER 

In lijn met de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad vat de raad van toezicht van de 

Veluwse Onderwijsgroep zijn rol op door integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de 

onderwijsorganisatie, in het bijzonder op het college van bestuur. De raad houdt daarbij rekening 

met het organisatiebelang en het publieke belang. Naast intern toezichthouder is het interne 

toezicht werkgever van de bestuurder en staat deze het bestuur als klankbord met raad terzijde. 
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TOEZICHTHOUDENDE ROL 

Onderstaande punten zijn het afgelopen jaar aan de orde gekomen: 

 Overeenkomstig de statuten en de Code Goed Onderwijsbestuur heeft de raad de 

jaarrekeningen besproken en vervolgens goedgekeurd. De raad heeft geconstateerd dat de 

financiële functie van de Veluwse Onderwijsgroep steeds beter presteert en tot 

tevredenheid van de accountant in staat is om adequaat over het financiële beleid te 

rapporteren. Alle stichtingen hebben het jaar 2015 met een positief resultaat afgesloten. 

 De begrotingen voor het boekjaar 2016 van de vier onder de Veluwse Onderwijsgroep 

vallende stichtingen zijn door de raad goedgekeurd. De begrotingen worden door het 

college van bestuur opgesteld en vastgesteld alvorens deze ter goedkeuring aan de raad 

van toezicht worden voorgelegd. Een belangrijke toets is daarbij de kadernota, waarin 

beschreven is welke ruimte er is voor bestedingen, welke eisen worden gesteld aan het 

begroten van inkomsten en uitgaven per stichting en met welke risico’s rekening moet 

worden gehouden. De financiële commissie heeft in de voorbereiding enkele kanttekening 

gemaakt, die bij de bespreking in de raad aan de orde zijn gesteld. Ook de kadernota 

wordt door de raad van toezicht besproken voordat deze geldigheid krijgt. 

 Sinds enkele jaren wordt aan de raad van toezicht per kwartaal een overzicht gegeven van 

tussentijdse resultaten. Meevallers en tegenvallers worden zo tijdig gezien zodat het beleid 

tussentijds kan worden bijgesteld en verrassingen aan het eind van het jaar worden 

voorkomen. 

 En belangrijk instrument voor de raad is ook de managementletter over de interim controle 

van de accountant. Bij de bespreking bleek dat er geen grote knelpunten zijn in het 

financieel beheer van onze stichtingen. Op een aantal punten heeft de account 

geconstateerd dat er verbeteringen zijn aangebracht n.a.v. de vorige rapportage. Op een 

aantal ondergeschikte punten heeft de accountant het advies gegeven alert te zijn en naar 

verdere verbetering te streven.   

 Op voordracht van de financiële commissie is met ingang van oktober 2015 het 

accountantsbureau BDO onze nieuwe externe financieel toezichthouder geworden. Het 

contract is gesloten voor een termijn van drie jaar met een optie om twee jaar te 

verlengen. 

WERKGEVERSROL  

De raad van toezicht is de formele werkgever van het college van bestuur. De raad benoemt, 

schorst en ontslaat de leden van de het college van bestuur en bepaalt tevens uit hoeveel leden 

het college van bestuur bestaat. In het afgelopen jaar is er geen wijziging gekomen in de 

samenstelling of rechtspositie van het college van bestuur. 

In het systeem van functioneringsgesprekken bespreekt de remuneratiecommissie het functioneren 

van het college van bestuur, in case het enig lid en voorzitter van het college van bestuur Wim 

Hoetmer. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks werkoverleg met de voorzitter 

college van bestuur. Ook tussentijds is er contact over actuele ontwikkelingen die de Veluwse 

Onderwijsgroep aangaan. 

De raad van toezicht heeft kennisgenomen van en ingestemd met de nieuwe cao voor bestuurders 

in het VO. Deze is in het afgelopen jaar voor bestuurders in het VO is gaan gelden en heeft dus ook 

geldigheid voor de voorzitter van het college van bestuur.  
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ADVIESROL  

In korte tijd heeft het centraal management team (CMT) een andere samenstelling gekregen. De 

raad van toezicht beschouwt de algemeen directeuren van de drie onderwijsstichtingen en de 

directeur van het servicebureau als belangrijke sleutelfiguren in de organisatie. Bij de raad bestond 

behoefte om de leden van het CMT beter te leren kennen. Daarom is in een BOT-overleg nader met 

elkaar kennisgemaakt en is informeel van gedachten gewisseld over visie en ambitie. 

Tevens heeft de raad van toezicht naar aanleiding van een BOT overleg het college van bestuur 

geadviseerd, dat de Veluwse Onderwijsgroep kiest voor de Code Goed Onderwijsbestuur zoals deze 

door de VO-raad is opgesteld. Dit betekent de nodige aanpassing van statuten en reglementen, die 

in de loop van het jaar 2016 zijn beslag zal krijgen. 

EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT  

De raad van toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren. De voorzitter houdt met ieder lid 

afzonderlijk een evaluatiegesprek. De uitkomsten worden geanonimiseerd op schrift gesteld en 

plenair besproken. Eens in de drie jaar ondergaat de raad een evaluatie met externen. Dat is in 

2017 weer aan de orde. Dat is een jaar later dan gepland. De raad van toezicht heeft namelijk 

overwogen dat gezien de recente wisselingen in de raad van toezicht het beter is om de evaluatie 

te laten doen als alle leden tenminste een jaar kunnen terugkijken naar het functieneren van 

henzelf en de raad als geheel. 

AANDACHTSPUNTEN 2016  

De raad van toezicht zal in 2016 met name de volgende onderwerpen als aandachtspunt hanteren 

in haar toezicht: 

 Verdere implementatie  van de Code Goed onderwijsbestuur; 

 Verdere vormgeving van kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid; 

 Krimp en de gevolgen voor het financieel meerjarenperspectief; 

 Onderwijs aan asielzoekers. 

VERGOEDINGEN  

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2015 gezamenlijk een vergoeding van € 24.618. 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het WNT model in de paragraaf 
personeelslasten. 

MEDEZEGGENSCHAP 

 

Elke stichting heeft zijn eigen medezeggenschapsorgaan. Deze raden zijn een belangrijke 
gesprekspartner. Zij overleggen met het bevoegd gezag volgens de vigerende reglementen. 
Formeel geeft de medezeggenschap advies of instemming op voorgenomen besluiten van het 
bevoegd gezag. Daarnaast is afgesproken om de medezeggenschap meer actief te betrekken bij 
het ontwikkelen van beleid. Sinds 2014 overleggen vertegenwoordigers van de afzonderlijke 
medezeggenschapsorganen jaarlijks met de raad van toezicht. 

GMR PO 

De GMR PO bestaat uit 22 leden waarvan 12 personeelsleden en 10 ouders. In 2015 heeft de GMR 

PO tijdens zes vergaderingen in een open en positief-kritische dialoog met het bevoegd gezag een 

aantal belangrijke beleidsthema's besproken. De GMR SKPOOV stemde begin 2015 in met het 

organisatieplan voor het PO. De GMR heeft de invoering van het plan gedurende het jaar 

zorgvuldig gemonitord. De GMR heeft ook bijgedragen aan en ingestemd met het nieuwe 
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strategische plan. De nieuwe CAO voor het PO heeft grote impact op het personeel. De keuze om 

op termijn te opteren voor een overlegmodel en daar via pilots vast naar toe te werken, maakt het 

mogelijk om op schoolniveau maatwerk te leveren. Dit proces kreeg veel aandacht en is in 

gezamenlijkheid tot een goed resultaat gebracht.  

MR SKVOAO 

De MR van het Veluws College bestaat in 2015 uit 17 leden waarvan 8 personeelsleden, 4 ouders 

en een leerling. Er zijn daarnaast vier posities vacant waarvan een positie voor een ouder en drie 

voor een leerling. De MR van het Veluws College heeft zeven keer constructief vergaderd met het 

bevoegd gezag. Er is gesproken over de uitvoering van het individueel keuzebudget zoals dat is 

vastgelegd in de cao, de begroting, de integriteitscode, het schoolveiligheidsplan en is de 

laptopregeling geëvalueerd 

GMR CVO 

De GMR CVO bestaat uit 14 leden waarvan 10 personeelsleden en 4 ouders. Helaas bleef in dit 

schooljaar een aantal plaatsen in de raad onbezet. Zo lukte het niet om voldoende kandidaten te 

werven die namens de ouders en leerlingen in de raad wilden participeren. Er is in 2015 negen 

maal vergaderd. Tussendoor zijn er informele overleg momenten tussen de GMR leden onderling en 

zijn er een aantal leden die zitting hebben in een werkgroepen, o.a. Taakbeleid OP en OOP. Een 

veelvoud van onderwerpen is aan de orde geweest. Jaarlijks terugkerende cycli van vaste 

onderwerpen zoals begrotingen, vakantierooster, financiële-kadernota, jaarverslagen etc. 

Specifieke onderwerpen waren het schoolveiligheidsplan, de regeling individueel keuzebudget, de 

integriteitscode en compensatie in verband met het overschrijden van de arbeidsduur. 

MR SST 

De MR van het servicebureau heeft in 2015 een moeilijk jaar gekend. Per 1 mei zijn alle MR-leden 

statutair afgetreden MR-leden statutair afgetreden wegens de afsluiting van de zittingsperiode van 

3 jaar. Ondanks het verzoek aan de medewerkers om zich verkiesbaar te stellen voor de MR zijn er 

helaas geen aanmeldingen geweest. De twee zittende MR-leden zijn hierdoor automatisch 

herkozen. Met ingang van 1 mei 2015 bestond de MR derhalve voorlopig uit twee leden en een 

vacature. Aan het einde van het jaar heeft ook een van deze leden zich wegens persoonlijke 

omstandigheden terug moeten trekken waardoor de MR nog slechts uit een persoon bestond. 

Ondanks deze omstandigheden heeft de MR vier keer vergaderd en zijn verschillende onderwerpen 

aan bod geweest zoals de integriteitscode, het schoolveiligheidsplan en de regeling individueel 

keuzebudget. 
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

 

ALGEMEEN 

De stichtingen binnen de Veluwse Onderwijsgroep zijn financieel gezond. De financiële kengetallen 

van de onderwijsstichtingen vallen binnen de kaders zoals deze door de inspectie van OCW zijn 

opgesteld. De Veluwse Onderwijsgroep heeft wel te maken met middellange termijnontwikkelingen 

die druk zetten op een gezonde exploitatie.  

Extern zijn dit de demografische ontwikkelingen waardoor het leerlingaantal tijdens de komende 

planperiode zal dalen. Dit is met name het geval in de buitengebieden, maar ook in Apeldoorn zal 

het totaal aantal leerlingen terug lopen. De introductie van passend onderwijs is, voor alle scholen 

in het samenwerkingsverband van het VO, ook een financieel verhaal geworden door de forse 

financiële verevening. Voor het PO heeft de decentralisatie van het buitenonderhoud in 2015 

betekend dat de scholen nu volledig verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Dit legt een beslag 

op de financiële middelen.  

Interne ontwikkelingen betreffen het vormgeven van de huisvesting op scholen. Daar zien we 

verschillende bewegingen. Aan de ene kant kennen we scholen waar nog ruimte is voor meer 

leerlingen. Aan de andere kant kennen we scholen die vol zijn gelopen de afgelopen jaren. Op een 

aantal scholen is er de afgelopen jaren een stevige groei geweest van het aantal leerlingen, wat 

effect heeft gehad op de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft onder meer geleid tot een zwakke 

beoordeling van een van onze VMBO scholen. In 2015 is er, binnen de gehele onderwijsgroep, 

stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van kwaliteit. Voor de betreffende VMBO heeft dit in 2015 

geleid tot een basisbeoordeling van de inspectie.  

Door de introductie van kwaliteit binnen de PDCA cyclus is er een additionele structurele 

sturingsmogelijkheid ontstaan, zodat er vroegtijdig kan worden bijgestuurd maar vooral beleid aan 

de voorkant kan worden gemaakt. In financiële zin zullen de begrotingen op schoolniveau de 

komende jaren worden gekoppeld aan de jaarplannen die op hun beurt weer aansluiten op de 

beleidsplannen voor het VO en PO, die een vertaling zijn van het strategisch beleidsplan van de 

Veluwse Onderwijsgroep.  

Het servicebureau zal zich de komende jaren daarbij ontwikkelen tot een efficiënte 

beheerorganisatie van de beschikbare middelen én een organisatie die meehelpt om de scholen 

naar het gewenste niveau te krijgen op alle vlakken van de bedrijfsvoering.  
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LEERLINGAANTALLEN 

PRIMAIR ONDERWIJS 

 R2015 B2016 B2017 B2018 

Leerlingen op 

teldatum1 
3.422 3.404 3.385 3.358 

 

Ondanks de demografische ontwikkelingen laat ons primair onderwijs een stabiele ontwikkeling 

zien van het aantal leerlingen voor de komende jaren. De demografische ontwikkeling in de 

gemeente Apeldoorn is beperkt negatief. Die in de buitengebieden is echter des te sterker. Met de 

andere besturen wordt daarom pro actief overlegd over de mate waarin en de wijze waarop 

onderwijsvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Samenwerking, in plaats van stevige 

concurrentie, is daarbij een uitgangspunt. Bij de Eloy heeft dit al geleid tot een afstemming over de 

instroom van het aantal leerlingen. De groei van deze school leidde tot een onwenselijke leegloop 

van de andere scholen in de buurt alsook een ruimtelijk probleem op onze school.  

VOORTGEZET ONDERWIJS 

SKVOAO R2015 B2016 B2017 B2018 

Leerlingen op 

teldatum2  
3.876 3.754 3.545 3.504 

 Exclusief VAVO 

Het Veluws College laat de komende jaren een terugloop van het aantal leerlingen zien. Dit varieert 

wel per vestiging. In 2017 wordt naar verwachting de nieuwbouw van Twello opgeleverd voor een 

capaciteit van ongeveer 370 leerlingen. Daarbij wordt er ook gekeken om leerlingen vanuit 

Deventer aan te trekken. De kleinschaligheid in combinatie met het verbrede aanbod (onderbouw 

VWO) is hier een stimulans voor. Cortenbosch heeft in 2014 het oordeel zwak gekregen. Dit heeft 

geleid tot een fors lagere instroom in het schooljaar 2015/2016 (127 leerlingen, waar dit in het jaar 

ervoor 240 waren). Inmiddels kent Cortenbosch weer het basisarrangement. De verwachting is 

echter dat het aantal aanmeldingen vooralsnog laag zal blijven. Dit effect loopt de komende 4 jaren 

door en heeft gevolgen voor het personeel. Dit zal moeten worden gereduceerd. We proberen dit 

op te vangen met mobiliteit binnen en tussen de stichtingen. 

 

CVO R2015 B2016 B2017 B2018 

Leerlingen op 

teldatum3 
3.393 3.469 3.485 3.467 

 Exclusief VAVO, OSCAR 

CVO heeft jarenlang een dalend aantal leerlingen laten zien. Dit vond met name plaats op 

Sprengeloo, onze VMBO school. Deze trend is inmiddels doorbroken. Onder nieuwe leiding is de 

school weer op de kaart gezet en een aantrekkelijke school geworden voor de leerlingen in en 

rondom Apeldoorn. In het jaar 2015/2016 zijn er 279 leerlingen ingeschreven, waar dit in de jaren 

ervoor neer kwam op 105/135  leerlingen per jaar. Dit betekent een forse groei die strak 

gemanaged moet worden om continuïteit en kwaliteit te borgen en de huisvesting c.q. 

onderwijskundige voorzieningen op orde te hebben. 

                                                
1 1 okober 
2 1 oktober 
3 1 oktober 
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PERSONELE BEZETTING 

Voor het formatieproces is een goede inschatting van de ontwikkeling van het aantal leerlingen 

onontbeerlijk. Voor het VO is deze in het RPO (regionaal plan onderwijshuisvesting)  uitgewerkt per 

school en schoolsoort voor de komende jaren. Dit biedt voor de betrokken besturen de afgestemde 

gegevens op basis waarvan afspraken gemaakt kunnen worden. In 2015 is deze verkenning 

geweest. 

Binnen de scholen is daarbij een combinatie gemaakt met de beschikbare huisvesting van onze 

locaties. Daaruit blijkt dat de te verwachten instroom gecombineerd kan worden met de 

beschikbare ruimte. Op dit moment zijn er echter een aantal knelpunten. Met name het Christelijk 

Lyceum kent teveel leerlingen voor de beschikbare vierkante meters waardoor reeds wordt 

uitgeweken naar Sprengeloo. Het Veluws College Walterbosch maakt gebruik van een aantal 

lokalen in een voormalige basisschool. Cortenbosch zal, gezien de huidige ontwikkelingen, 

voldoende meters kennen waardoor kritisch gekeken wordt naar de nevenvestiging, waarbij ook 

kwalitatieve overwegingen meegenomen zullen worden. Daar zit nu de eerste klas.  

Intern gebruiken de scholen Foleta als planningsprogramma. In 2015 zijn er stappen gemaakt om 

binnen het VO te komen tot verdergaande standaardisatie voor de inrichting van het systeem en de 

gebruikte uitgangspunten (functioneel beheer). Bij dit laatste moet gedacht worden aan het 

taakbeleid, verwerking van het persoonlijk budget en het toepassen van opslagfactoren. Voor de 

komende jaren staat verdere ontwikkeling op de agenda voor een efficiënte inzet van ons 

onderwijzend personeel.  

Voor het PO zijn aanpassingen aan deze applicatie gedaan om recht te doen aan de afspraken 

vanuit de cao. Ook in het PO zal Foleta worden doorontwikkeld. Standaardisatie van de inrichting 

en invulling is ook hier het doel. 

PRIMAIR ONDERWIJS 

Het aantal management/directie fte’s breidt uit ten opzichte van de realisatie van 2015. Dit is een 

gevolg van de invulling van de nieuwe managementstructuur waarin leidinggevende taken op 

schoolniveau geformaliseerd zijn in de functie van locatiedirecteur. Het aantal fte onderwijzend 

personeel is de komende jaren aangepast aan de in het PO gehanteerde ratio leerlingen per OP. De 

kwaliteit blijft hierbij op orde, mede door de ondersteuning vanuit de IB-ers.   

KENGETAL 
        

R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

          

Personele bezetting in FTE         

- Management / Directie 12,10 20,80 20,80 20,80 

- Onderwijzend Personeel  175,27 168,30 162,50 161,60 

- Overige medewerkers 9,68 8,90 8,90 8,90 
          

Naast de reguliere inzet kent het PO ook een samenwerking met de Felua Groep voor de facilitaire 

ondersteuning op alle scholen. Hieronder valt schoonmaak maar ook (beperkte) ondersteuning in 

de rol van conciërges. Deze samenwerking is gestart in mei 2015 en heeft geleid tot een grote 

mate van tevredenheid van de schoonmaak van de scholen. Na de start in 2015, waarin sprake 

was van vele vormen van afstemming met en binnen de scholen, wordt de komende periode 

gekeken naar een optimale inzet waarbij kwaliteit en kostenbeheersing hand in hand gaan. Met de 

inzet van deze groep medewerkers voldoet de stichting ruimschoots aan de gestelde doelen van de 

participatiewet.  
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VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

SKVOAO 

 

KENGETAL 

        

R2015 B2016 B2017 B2018 

          

Personele bezetting in FTE         

- Management / Directie  15,81 16,87 16,20 16,20 

- Onderwijzend Personeel  250,73 231,42 223,20 219,93 

- Overige medewerkers 65,89 60,91 60,91 60,91 

          
  

De managementlaag zal licht stijgen als gevolg van de afspraken over de directiestructuur. Het 

onderwijzend en ondersteunend personeel daalt als gevolg van de daling van de leerlingaantallen. 

CVO 

KENGETAL 
        

R2015 B2016 B2017 B2018 

          

Personele bezetting in FTE         

- Management / Directie  11,46 11,50 11,50 11,50 

- Onderwijzend Personeel  204,40 216,00 221,70 221,60 

- Overige medewerkers 48,29 50,80 52,50 52,20 
          

Het aantal fte stijgt met de ontwikkeling van het aantal leerlingen.  

SST 

KENGETAL 
        

R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 

          

Personele bezetting in FTE         

- Management / Directie * 2,00 2,00 2,00 2,00 

- Onderwijzend Personeel 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Overige medewerkers 37,89 41,80 42,20 42,20 
          

De bezetting van de samenwerkingsstichting bestaat formatief uit het servicebureau en het College 

van Bestuur. Deze laatste komen financieel ten laste van de onderwijsstichtingen. De inzet vanuit 

het servicebureau wordt doorbelast op basis van het aantal fte’s van de onderwijsstichtingen. 

Gezien de verwachte terugloop van het aantal leerlingen voor de totale Veluwse Onderwijsgroep 

dalen ook de middelen die beschikbaar zijn voor financiering van de samenwerkingsstichting.  

De komende jaren wordt het servicebureau kwalitatief en kwantitatief zo ingericht om de scholen 

binnen de beschikbare mogelijkheden optimaal te ondersteunen. Dit kan betekenen dat de scholen 

keuzes moeten gaan maken in de dienstverlening die men vraagt. Deze keuzes kunnen ook leiden 

tot reductie van formatie van het servicebureau op bepaalde gebieden. Tegelijk wordt intensivering 

niet uitgesloten. Te denken valt hierbij aan de organisatie van inkoop die zichzelf kan 

terugverdienen. Dit is echter ten allen tijde een beleidsmatige keuze door de Veluwse 

Onderwijsgroep en geen autonome groei.   
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MEERJARENBEGROTING: BALANS 

ALGEMEEN 

De onderwijsstichtingen binnen de Veluwse Onderwijsgroep zijn gezonde stichtingen. Dat blijkt uit 

de kengetallen uit het jaarverslag als weerstandsvermogen, solvabiliteit en liquiditeit. De komende 
jaren zal gestuurd worden op een liquiditeitsratio van 1.0 en een weerstandsvermogen/solvabiliteit 
dat overeenkomt met het risicoprofiel en de geïnventariseerde risico’s van de individuele 
stichtingen.  

PRIMAIR ONDERWIJS 

 

In vergelijking met de VO stichtingen zijn de beschikbare middelen in het PO beperkt. De ambities 

zijn echter onverminderd sterk. Zo zal de komende jaren op diverse terreinen worden 

geïnvesteerd. Dit zal onder andere zichtbaar worden in de toename van de investeringen op ICT 

gebied. Dit betreft niet alleen het technische gebied, maar juist ook de lesmethodes. Daarnaast is 

in 2015 het buitenonderhoud gedecentraliseerd vanuit de gemeente. Ons PO moet ook hierin 

investeren. Gezien de status van de meeste locaties is dit geen onoverkomelijke uitdaging. Er is  

sprake van nieuwbouw in Brummen naar verwachting in 2017 waarvoor wij middelen in moeten 

zetten, c.q. die we mee moeten nemen in de meerjarenplanningen zodat deze op termijn 

beschikbaar zijn. De verwachting is dat de bekostiging door de gemeente niet voldoende zal zijn 

om de inrichting van het interieur en buitenterrein op het door ons gewenste niveau zal krijgen. 

  

Ultimo         Ultimo         Ultimo         Ultimo         

R 2015 B 2016 B 2017 B 2018

Vaste activa:

Materiële vaste activa 2.872          3.081          3.330          3.541          

Totaal vaste activa: 2.872          3.081          3.330          3.541          

Vlottende activa: 3.576          3.125          3.052          2.950          
-                  

Totaal activa 6.448          6.206          6.382          6.491          

Eigen Vermogen:

Algemene reserve 3.379          3.469          3.630          3.724          

Bestemmingsreserve publiek 618             631             631             631             
-                  

Bestemmingsreserve privaat 92               84               84               84               

4.089          4.184          4.345          4.439          

Voorzieningen: 103             118             133             148             

Kortlopende Schulden: 2.256          1.904          1.904          1.904          

Totaal passiva 6.448          6.206          6.382          6.491          

Meerjarenbegroting Balans (x EUR 1.000)
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VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Het investeringsniveau van het Veluws College is de afgelopen jaren hoog geweest. Dat is ook het 

gevolg van de opdracht vanuit het ministerie om het weerstandsvermogen te reduceren tot de 

normen vanuit de inspectie. Dit heeft tot de tegenstrijdigheid geleid dat het weerstandsvermogen 

is gereduceerd, maar dat het Veluws College nu een aandachtspunt heeft op de liquiditeiten. De 

komende jaren moet, gezien de ontwikkeling van de leerlingaantallen, het investeringsniveau 

aangepast worden zodat het afschrijvingsniveau niet tot structureel onaanvaardbare lasten leiden. 

Om de liquiditeit op orde te houden wordt voor 2016 een positief rendement verwacht van de 

stichting. Gezien de ontwikkelingen op Cortenbosch is dit een uitdaging,  tegelijk ook nodig voor 

het verder vormgeven voor het vormgeven van de ambities uit het strategisch plan.  

Vaste activa:

Materiële vaste activa 10.566        11.460        11.357        11.295        

Totaal vaste activa: 10.566        11.460        11.357        11.295        

Vlottende activa: 3.660          3.861          4.642          4.784          
-                  

Totaal activa 14.226        15.321        15.999        16.079        

Eigen Vermogen:

Algemene reserve 8.755          9.400          10.081        10.164        

Bestemmingsreserve publiek 974             899             824             749             

Bestemmingsreserve privaat 219             219             219             219             

9.948          10.518        11.124        11.132        

Voorzieningen: 434             537             609             681             

Kortlopende Schulden: 3.844          4.266          4.266          4.266          

Totaal passiva 14.226        15.321        15.999        16.079        

Ultimo         

B2018

Meerjarenbegroting Balans (x EUR 1.000) SKVOAO

Ultimo         

R2015

Ultimo         

B2016

Ultimo         

B2017
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CVO kent een grote bestemmingsreserve personele voorzieningen. Deze is in het verleden opgezet 

om personele mutaties op te kunnen vangen. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is 

hiervan gebruik gemaakt. De komende jaren kan er, door de stabilisatie en verwachte toename 

van het aantal leerlingen weer geïnvesteerd worden in de scholen. De afgelopen jaren is hier stevig 

de rem op gezet. Deze investeringen zullen gefundeerd blijven en binnen de beschikbar middelen 

worden uitgevoerd. De stevige zichtbare stijging is ook een gevolg van de introductie van d e 

componentenmethode in 2009. In plaats van voorziening te treffen voor onderhoud zijn de 

uitgaven geactiveerd. 

 

  

Vaste activa:

Materiële vaste activa 5.778          7.333          7.739          7.885          

Totaal vaste activa: 5.778          7.333          7.739          7.885          

Vlottende activa: 3.529          3.125          3.299          3.744          

Totaal activa 9.307          10.458        11.038        11.629        

Eigen Vermogen:

Algemene reserve 4.277          4.938          5.415          5.828          

Bestemmingsreserve publiek 943             868             793             793             

Bestemmingsreserve privaat -                  -                  -                  -                  

5.220          5.806          6.208          6.621          

Voorzieningen: 641             798             976             1.154          

Kortlopende Schulden: 3.446          3.854          3.854          3.854          

Totaal passiva 9.307          10.458        11.038        11.629        

Ultimo         

B2018

Meerjarenbegroting Balans (x EUR 1.000) CVO

Ultimo         

R2015

Ultimo         

B2016

Ultimo         

B2017
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SST 

 

De samenwerkingsstichting wordt gefinancierd door de onderwijsstichtingen. Omdat risico’s worden 

afgedekt door de onderwijsstichtingen wordt er geen eigen vermogen opgebouwd 

MEERJARENBEGROTING: BATEN EN LASTEN 

In de meerjarenbegrotingen van de VO stichtingen is gewerkt met de indexaties van de 
bekostigingsparameters zoals deze worden bekend gemaakt door de VO raad. Een variant hiervan 

is ook van toepassing voor gegevens vanuit de PO raad. Een aparte positie nemen de middelen uit 
het herfstakkoord uit 2013 in. Deze middelen zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve die in 
de komende jaren wordt benut door de geplande bestedingen die zijn opgenomen in de 
begrotingen of via een tussentijdse business case zijn ingediend en voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht. Wel wordt hierbij een verband gelegd met de liquiditeitspositie van de stichtingen. Het 
benutten van deze gemarkeerde middelen moet immers geen financiële risico’s betekenen. Het 

incidentele karakter van deze middelen betekent ook dat deze alleen incidenteel kunnen worden 
ingezet. 

Voor de VO stichtingen is nog niet bekend wat de effecten zijn van de voorgenomen 

vereenvoudiging van de bekostiging. Het model is ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening 

nog niet bekend. Daarnaast zal de introductie financieel gefaseerd plaats vinden.  

  

Ultimo         Ultimo         Ultimo         Ultimo         

R 2015 B 2016 B 2017 B 2018

Vaste activa:

Materiële vaste activa 572             640         682         632         

Totaal vaste activa: 572             640         682         632         

Vlottende activa: 964             735         693         743                           -

                  -                   -                   -                   -

Totaal activa 1.536          1.375      1.375      1.375      

Eigen Vermogen:

Algemene reserve -                  -              -              -              

Bestemmingsreserve publiek -                  -              -              -              

Bestemmingsreserve privaat -                  -              -              -              
                  -                   -                   -                   -

-                  -              -              -              

Voorzieningen: 57               43           43           43           

Kortlopende Schulden: 1.479          1.332      1.332      1.332      

Totaal passiva 1.536          1.375      1.375      1.375      

Meerjarenbegroting Balans (x EUR 1.000)
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PRIMAIR ONDERWIJS 

 

De meerjarenbegroting laat een stevige basis zien voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Het 

saldo blijft positief. 

  

Baten

Rijksbijdrage 15.998            16.396            16.416            16.525            

Overige overheidsbijdragen en subsidies 424                 395                 313                 313                 

Overige baten 463                 390                 390                 390                 

Totaal baten 16.885            17.181            17.119            17.228            

Lasten

Personeelslasten 12.877            13.140            13.069            13.177            

Afschrijvingen 476                 549                 600                 639                 

Huisvestingslasten 1.122              1.033              1.007              1.017              

Overige materiële lasten 2.184              2.375              2.293              2.313              

Totaal lasten 16.659            17.097            16.969            17.146            

Saldo baten en lasten 226                 84                   150                 82                   

Saldo financiële bedrijfsvoering 16                   12                   12                   12                   

Saldo buitengewone baten en lasten -                      -                      -                      -                      

Totaal Resultaat 242                 96                   162                 94                   

Meerjarenbegroting Staat van Baten en Lasten (kalenderjaar) (x EUR 1.000)

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Realisatie 

2015
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VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

De terugloop van het aantal leerlingen leidt door reductie in de benodigde formatie tot een daling 

van de personele lasten. De baten dalen echter sneller dan de personele lasten. Dat is het gevolg 

van de uitvoering van de functiemix en de terugloop van het personeel. Door de terugloop komen 

er minder nieuwe (jonge) docenten bij, en is wordt het zittend personeel duurder.  

  

Baten

Rijksbijdrage 30.090            29.593        28.853        27.278        

Overige overheidsbijdragen en subsidies 502                 542             542             552             

Overige baten 566                 366             359             356             

Totaal baten 31.158            30.501        29.754        28.186        

Lasten

Personeelslasten 23.470            22.677        21.715        21.254        

Afschrijvingen 1.804              1.986          2.095          2.073          

Huisvestingslasten 1.358              1.408          1.379          1.281          

Overige materiële lasten 4.215              4.100          3.963          3.575          

Totaal lasten 30.847            30.171        29.152        28.183        

Saldo baten en lasten 311                 330             602             3                 

Saldo financiële bedrijfsvoering 25                   10               5                 5                 

Saldo buitengewone baten en lasten -                      -                  -                  -                  

Totaal Resultaat 336                 340             607             8                 

Meerjarenbegroting Staat van Baten en Lasten (kalenderjaar) (x EUR 1.000) SKVOAO

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Realisatie 

2015

Begroting 

2018
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CVO kent een beperkt financieel effect als gevolg van de functiemix. Doordat CVO een relatief oud 

docentenkorps kent, zitten deze veelal aan het einde van hun schaal. Invoering van de functiemix 

heeft daardoor beperkte financiële gevolgen. Bij pensionering wordt er relatief jonger, en daardoor 

goedkoper, personeel aangenomen. Strakke sturing op de ratio’s leerling per fte leidt tot een 

efficiënte inzet van medewerkers. Daardoor heeft CVO sinds jaren de mogelijkheid weer te kunnen 

investeren in het onderwijs.  

Baten

Rijksbijdrage 22.342            24.826            26.694             27.429             

Overige overheidsbijdragen en subsidies 26                   388                 432                  398                  

Overige baten 638                 616                 360                  321                  

Totaal baten 23.006            25.830            27.486             28.148             

Lasten

Personeelslasten 18.521            19.208            20.828             21.445             

Afschrijvingen 1.004              1.071              1.347               1.465               

Huisvestingslasten 1.052              1.125              1.143               1.133               

Overige materiële lasten 3.199              3.518              3.718               3.713               

Totaal lasten 23.776            24.922            27.036             27.756             

Saldo baten en lasten 770-                 908                 450                  392                  

Saldo financiële bedrijfsvoering 63                   25                   17                    10                    

Saldo buitengewone baten en lasten -                      -                      -                       -                       

Totaal Resultaat 707-                 933                 467                  402                  

Meerjarenbegroting Staat van Baten en Lasten (kalenderjaar) (x EUR 1.000) CVO

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Realisatie 

2014

Begroting 

2017



Bestuursverslag  

Veluwse Onderwijsgroep 
 Pagina 65 van 68 
20 juni 2016/versie 01.00 

SST 

 

De samenwerkingsstichting kent een stijging als gevolg van anciënniteit en de verwachte stijging 

van de loonkosten. In 2016 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en efficiënte 

inrichting van het servicebureau. Daarbij moet rekening gehouden worden met de terugloop van 

het aantal leerlingen (mn Veluws College) waardoor de draagkracht voor de 

samenwerkingsstichting daalt. Dit betekent dat duidelijk keuzes gemaakt moeten worden omtrent 

de gewenste ondersteuning vanuit het onderwijsveld. 

AANWEZIGHEID EN WERKING VAN HET INTERNE RISICOBEHEERSINGS- 

EN CONTROLESYSTEEM 

De afgelopen periode is er stevig geïnvesteerd in de inbedding van kwaliteit. Dit zal de komende 

jaren verder vormgegeven worden. De gesprekscyclus tussen schooldirecties en algemeen 

directeuren, en tussen de algemeen directeuren (en directeur servicebureau) en het College van 

Bestuur is opgezet volgens een vastgelegd stramien. Belangrijke onderwerpen uit de vigerende 

beleidsplannen komen structureel op tafel in om aan de voorkant te kunnen sturen.  

Met ingang van het verslagjaar is door de Raad van Toezicht gekozen voor een nieuwe accountant. 

Dat is BDO. BDO heeft als opdracht een interim controle uit te voeren, waarin wordt aangegeven 

wat de kwaliteit is van onze ao/ic (administratieve organisatie/interne controles) in de 

management letter. Deze wordt ook besproken met de Raad van Toezicht. Bij de laatste interim 

controle is gevraagd aandacht te besteden aan het betaalproces/bankverkeer, aanbestedingen en 

wachtwoordbeleid/gebruikersaccounts. Jaarlijks overlegt de Raad van Toezicht met de accountant.  

 

Baten

Rijksbijdrage -                  -                  -                  -                  

Overige overheidsbijdragen en subsidies -                  -                  -                  -                  

Overige baten 3.971          4.144          4.169          4.188          

Totaal baten 3.971          4.144          4.169          4.188          

Lasten

Personeelslasten 3.296          3.269          3.263          3.278          

Afschrijvingen 188             199             245             243             

Huisvestingslasten 190             195             195             195             

Overige materiële lasten 297             481             466             472             

Totaal lasten 3.971          4.144          4.169          4.188          

Saldo baten en lasten -                  -                  -                  -                  

Saldo financiële bedrijfsvoering -                  -                  -                  -                  

Saldo buitengewone baten en lasten -                  -                  -                  -                  

Totaal Resultaat -                  -                  -                  -                  

Meerjarenbegroting Staat van Baten en Lasten (kalenderjaar) (x EUR 1.000)

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Realisatie 

2015

Begroting 

2018
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Het management informatiesysteem ODIN is inmiddels in gebruik en wordt doorontwikkeld. Dit 

systeem levert de financiële, personele, kwalitatieve en onderzoekscijfers in een cockpitomgeving 

die dienen als onderleggers voor de gesprekken maar ook om tijdig een signaal af te geven als er 

een verschil ontstaat. Zo kan er snel worden bijgestuurd.    

BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

WET WERK EN ZEKERHEID 

De voorgenomen vorm van de wet werk en zekerheid levert voor de PO sector een groot probleem 

op doordat vervangende leerkrachten als nel in aanmerking komen voor aan vast contract. De PO 

stichting heeft hierop geanticipeerd door het inrichten van een vervangingspool en overlegt met 

andere besturen of er via samenwerkingsvormen een oplossingsrichting kan worden gevonden. De 

PO raad is in overleg met de minister voor aanpassing van de wet voor deze specifieke situatie 

voor het PO.  

CAO 

Het is de vraag in hoeverre de afspraken in een cao worden gedekt door additionele middelen van 

de overheid. Het VO heeft in 2015 een deel zelf van moeten dragen. Binnen de Algemene 

Ledenvergadering van de VO Raad zijn afspraken gemaakt over het proces. De PO raad treedt 

behoedzaam op. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat er een tekort in de dekkingen ontstaat 

met een effect op de beschikbare middelen voor de formatie.  

DECENTRALISATIE HUISVESTING PO 

In 2015 zijn de middelen voor het basisonderwijs betreffende het buitenonderhoud 

gedecentraliseerd. De scholen van de stichting staan er goed voor. Er zullen echter tijdig middelen 

moeten worden gespaard om in groter onderhoud op lange termijn te voorzien. Met de betroffen 

gemeenten zal in overleg worden getreden hoe om te gaan met grootschalige renovatie. Hiervoor 

heeft het schoolbestuur immers nooit middelen mogen ontvangen en heeft daarvoor dus ook niet 

kunnen sparen. Gezien de terugloop van het aantal leerlingen zal de gemeente ook keuzes willen 

maken om de huisvesting op orde en betaalbaar te houden. Overleg met de gemeente maar ook de 

andere schoolbesturen is een essentieel onderdeel van de beheersing. Dit laatste geldt overigens 

niet alleen voor het PO, maar ook het VO.  

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN & SCHOMMELINGEN 

LEERLINGAANTALLEN 

De demografische ontwikkelingen hebben niet alleen effect op de huisvesting, maar ook op de 

benodigde formatie op de scholen. In het bestuursmeerjarenformatieplan wordt een verband 

gelegd tussen de ontwikkeling van het aantal leerlingen en het verloop van personeel. Dit verloop 

bestaat uit pensionering en tussentijdse uitstroom. Op basis hiervan kan er beleid worden 

opgesteld voor het vormgeven van de mobiliteit van de medewerkers. Dit kan omscholing 

betekenen of, ultimo, het via een sociaal plan afscheid nemen van personeel. De samenwerking 

tussen de stichtingen wordt gezocht om de mogelijkheden die er zijn optimaal te benutten.  

Naast de demografische afname van het aantal leerlingen zijn er jaarlijkse schommelingen van de 

aanmeldingen tussen de scholen. Een sterke groei betekent een vraag naar huisvesting, terwijl een 

afname leidt tot personele maatregelen.  Beiden komen de stabiliteit en kwaliteit niet per se ten 

goede.  
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VEREENVOUDIGING BEKOSTIGING 

In het VO, maar ook PO, wordt gewerkt aan vereenvoudiging van de bekostiging. Een eerdere 

exercitie van een paar jaar geleden zou leiden tot een verlaging van onze budgetten in het VO. Het 

laatst bekende concept leidt tot een stijging. De uitkomst is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat 

een nieuw model financieel over meerdere jaren zal worden uitgerold.  

VEREVENING SAMENWERKINGSVERBAND VO EN LWOO 

De middelen voor LWOO zijn gemaximeerd op het niveau van 2012 op het niveau van het 

samenwerkingsverband. Per 2016 zijn deze middelen ondergebracht als budget van het 

samenwerkingsverband. Vooralsnog is er bij LWOO geen sprake van verevening. Ons 

samenwerkingsverband kent een hoger dan landelijk gemiddeld percentage deelnemers. 

Verevening zou een financiële taakstelling betekenen. Met het samenwerkingsverband zijn door de 

deelnemende besturen afspraken gemaakt om toe te groeien naar het landelijke 

deelnamepercentage en wordt het risico beperkt. 

De verevening voor het zware ondersteuningsbudget wordt inmiddels uitgevoerd. Met het 

samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt hoe de beschikbare middelen worden ingezet. 

OSCAR, de school van het oude samenwerkingsverband, is inmiddels opgeheven omdat de zorg 

primair op de scholen moet worden uitgevoerd (er is overigens nog wel een kleine 

schakelvoorziening). Deze overgang betekent een inspanning van onze scholen om de benodigde 

kwaliteit op orde te krijgen. De afspraken hierover worden ondergebracht in onze reguliere 

gesprekscyclus en onderdeel van onze schoolplannen.  

VERZUIM 

Onze scholen kennen een hoger dan landelijk gemiddeld verzuimpercentage. Maar ook de 

frequentie ligt op of boven het landelijk niveau. Er gaan veel middelen om in het voorzien van 

vervangen en het management van casuïstiek. Binnen het PO en VO zijn hiervoor de structuren 

aangepast. Bij het PO zijn de locatiedirecteuren in een continue training om het verzuim 

bespreekbaar en beheersbaar te krijgen op schoolniveau. Dit heeft al een daling laten zien. Bij het 

VO zijn teamleiders aangesteld met hetzelfde doel.  

Het vervangingsfonds voor het PO zal in 2018 worden opgeheven. Per dat jaar zal het PO zelf 

verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen van het verzuim. Medewerkers die ziek uit dienst 

gaan moeten, in al onze stichtingen, na uitdiensttreding worden begeleid naar ander werk. Dit legt 

een grote druk op de organisatie.  

Binnen de Veluwse Onderwijsgroep zal geïnventariseerd worden wat de mogelijkheden zijn om 

eigen risicodrager te worden voor de WGA en de ziektewet, zodat wij zelf de beschikking krijgen 

over additionele middelen om te komen te beheersing van verzuim en de vruchten hiervan te 

kunnen plukken. Daarbij kijken wij expliciet naar het vormgeven van een (externe) ‘providersboog’ 

om een ondersteunende laag te creëren die ons helpt het verzuim te reduceren, het beheer 

effectiever/efficiënter in te richten  en juist vitaliteit te bevorderen om te komen tot vitale, gezonde 

medewerkers.  
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PARTICIPTATIEWET 

Ook aan de schoolbesturen wordt gevraagd de doelen van deze wet te behalen. Voor het PO is dit 

geen risico, omdat hierin wordt voorzien door de samenwerking op facilitair gebied met de Felua 

groep. Voor het VO zijn de risico’s ook beperkt, door in aanbestedingen een doelstellend 

deelnamepercentage van deze groep werknemers te vragen.  

LIQUIDITEITEN, AFSCHRIJVINGSNIVEAU EN AMBITIES 

De stichtingen en scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep zijn ambitieus. Dit betekent ook dat 

er aanspraak wordt gemaakt op de beschikbare middelen. Via de kadernota, schoolplannen zullen 

in een meerjarenperspectief deze middelen worden opgespaard en ingezet in de begrotingscyclus. 

Externe ontwikkelingen op ICT gebied zullen voor leermethodes additionele inzet van middelen 

vragen. Om het afschrijvingsniveau te beheersen wordt er een verband gelegd met de ontwikkeling 

van het aantal leerlingen door het investeringsniveau als percentage te koppelen aan de 

financiering door de lumpsum. 

 

 

 

 

 


