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Voorwoord
Het jaar 2017 was het jaar van het inzetten op verandering en vernieuwing. De contouren van sturen op
kwaliteit, dat in 2016 is ingezet, worden zichtbaar. In het najaar is veel energie gestoken in een nieuw
strategisch beleidsplan door alle stakeholders te betrekken bij de belangen en gewenste ontwikkelingen
binnen de vereniging.
Dit jaar is nadrukkelijk ingezet op de gewenste veranderingen en verbeteringen van processen en
ondersteuning op gebied van bedrijfsvoering en HR. De hoge ambities omtrent de kwaliteit van de scholen
heeft deels z’n vruchten afgeworpen door een verdere lichte stijging van het marktaandeel in schooljaar
2016/2017. In het nieuwe schooljaar is een lichte krimp zichtbaar door huisvestingsproblematiek wat het
voeren van postcodebeleid en wachtlijsten tot gevolg heeft. De onderwijsdialogen hebben geleid tot goede
gesprekken voor zowel het opbrengstbewustzijn als ook de samenwerking met en in onze scholen. Met hier
en daar een aantekening van de inspectie om aan te werken, hebben al onze scholen een
basisarrangement. Naast de onderwijskundige aspecten wordt kwaliteit breder geborgd in de organisatie. De
scholen en bestuur versterken elkaar weer door goed in verbinding te staan. Samen maken we VCOG nog
steeds kleurrijk en bijzonder met een nieuwe slogan voor 2018 in de maak.
De kwaliteit en juiste kwantiteit van onze medewerkers is een groot goed. Goed geschoolde leerkrachten en
een goed functionerend ondersteunend apparaat maakt dat we onderwijs bieden op hoog niveau.
Opleiden staat hoog in het vaandel en we zetten in op binden van (toekomstige) medewerkers aan onze
vereniging. Naast ouderbetrokkenheid wordt concrete invulling gegeven aan de 21e-eeuwse vaardigheden
die vertaald zijn in het strategisch plan.
In maart 2017 heb ik het stokje over mogen nemen van de heer Meuzelaar. Hij heeft VCOG in roerige tijden
door 2016 en het eerste kwartaal van 2017 heen geholpen. Hij heeft een goed vervolg gegeven aan
ingezette ontwikkelingen en was positief in verbinding met de scholen. De doorontwikkeling van onze
Digitale Office omgeving is succesvol verlopen en VCOG is klaar voor de digitale toekomst in relatie tot het
onderwijsaanbod.
VCOG staat nog steeds voor een aantal grote uitdagingen. Dit jaar stond in het teken van
ouderbetrokkenheid, onze identiteit en het ontwikkelen van de visie op 2018-2021. Dit blijven de komende
jaren gespreksonderwerpen waar we inhoud aan blijven geven. Ook onze lichte krimp door de genoemde
huisvestingsproblematiek krijgt veel aandacht.
Ook dit jaar blijven we ondanks geplande extra investeringen financieel gezond. De hoge werkdruk wordt
aangepakt met extra middelen. Mede gezien het hoge verzuimpercentage een must om goede stappen te
kunnen zetten en extra in te kunnen zetten op vervanging van afwezigen.
Met de goede resultaten en opbrengsten uit het verleden kunnen we als VCOG gaan bouwen aan ons
keurmerk. Mijn beeld over de vereniging was positief en dit is na een jaar bevestigd. De basis om verder te
bouwen is gelegd.

Erik Vredeveld
Bestuurder VCOG

3

Organisatie
VCOG
Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) is opgericht op 1 januari 1977. De vereniging omvat 11
basisscholen in de stad Groningen. Hierna volgt een overzicht van de scholen met daarbij het leerlingaantal
per peildatum 1 oktober 2017.

Organisatie VCOG
brinnummer
school

wijk Groningen

leerlingen per
1-okt-17

09MS00
18BA00
18BM00
18CF00
18HL00
18LB00
18NS00
18PC00
18QF00
30RH00
30RH01

Hoogkerk
Oranjewijk
Oosterparkwijk
Selwerd
Vinkhuizen
Lewenborg
De Wijert
Beijum Noord
Beijum Zuid
Gravenburg
Reitdiep

222
503
172
302
274
284
192
231
447
391
247
3.265

Anne Frankschool
Nassauschool
De Kleine Wereld
De Wegwijzer
De Hoeksteen
t Kompas
De Tamarisk
De Heerdstee
Dom Helder Camaraschool
Aquamarijn
De Rietzee

De vereniging is statutair gevestigd op de locatie van het bestuursbureau aan de Eenrumermaar 4 te
Groningen. Op het bestuursbureau is het college van bestuur werkzaam alsmede de staf die administratieve
en beleidsmatige ondersteuning biedt aan de scholen. Per ultimo 2017 waren bij VCOG 206 fte vaste
medewerkers in dienst.
Kernactiviteiten
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn ten behoeve en bevordering van kwalitatief hoogwaardig
christelijk onderwijs in de regio Groningen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door de oprichting en
instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs en al wat daarmee samenhangt. Het koppelen van de
VCOG-onderwijsvisie aan de specifieke doelstellingen van de individuele scholen komt tot stand in de
onderwijsdialogen tussen de schooldirecteur, de bestuurder en de stafadviseurs. Hier worden afspraken
gemaakt om de doelstellingen voor het komende jaar te realiseren.
Algemeen beleid in 2017
De opdracht van de raad van toezicht aan de bestuurder was om, na een aantal roerige jaren en wisselingen
van bestuurders, directeuren en management, de organisatie weer een gezamenlijke toekomst te bieden,
het vergroten van het wij-gevoel binnen VCOG en het gezamenlijk bouwen aan het bijzonder onderwijs in
Groningen. Het meer profileren van VCOG als een groep scholen in de stad Groningen heeft in 2017 veel
aandacht gekregen en met het oog op de toekomst is een herzien meerjarenbeleidsplan ontwikkeld. De
basis hiervoor is gelegd in een MT-tweedaagse in september. Tenslotte lag de opdracht bij de bestuurder
om de bedrijfsvoering van de organisatie op orde te krijgen. In 2017 zijn alle sleutelposities binnen de
organisatie opnieuw ingevuld. Ook is in 2017 de overlegstructuur van het management herzien. Met de
introductie van portefeuillegroepen, waarin MT-leden een specifiek aandachtsgebied is toebedeeld ter
voorbereiding op besluitvorming door de bestuurder, wordt beoogd de besluitvorming efficiënter en beter
onderbouwd te krijgen. Ook de ondersteunende staf neemt deel aan dit overleg.
Ook na een aantal jaren met een exploitatietekort is VCOG nog steeds een financieel gezonde organisatie.
Tegelijk is het streven naar een sluitende exploitatie een belangrijk uitgangspunt voor elke school en zal hier
de komende jaren meer op worden gestuurd.
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Onderwijs en kwaliteit
Inspectiebezoek
Het afgelopen jaar heeft de inspectie een bezoek gebracht aan AquaMarijn en De Rietzee. Hoewel dit
officieel nog geen aparte scholen zijn, heeft de inspectie op verzoek van het bestuur beide scholen als twee
aparte eenheden beoordeeld. Zowel AquaMarijn als De Rietzee hebben het basisarrangement van de
inspectie gekregen. Nadat ook ‘t Kompas een positief oordeel van de Inspectie heeft gekregen, hebben alle
VCOG-scholen het basisarrangement. Met ingang van augustus 2017 is het toezicht van de inspectie van
school- naar bestuursniveau gegaan. VCOG gaat verder werken aan een steeds beter zicht op de
onderwijskwaliteit op al haar scholen. Het nieuwe toezichtkader vraagt niet alleen van besturen het zicht op
deze kwaliteit, maar ook op een goed kwaliteitssysteem dat het toezicht daarop borgt. VCOG gaat de
komende tijd aan de slag om hier vorm aan te geven vanuit het bestaande kwaliteitshandboek.
VCOG-leernetwerken
De laatste jaren heeft VCOG steeds meer leernetwerkwerken ingericht. Een leernetwerk is gericht op een
doelgroep of een deelterrein van het onderwijs en bestaat uit professionals (leerkrachten en/of IB‘ers) die
samenwerken aan de kwaliteit door kennisdeling en gezamenlijk leren. Bij de start van het nieuwe schooljaar
2017/2018 kent VCOG de volgende leernetwerken:
 Het leernetwerk jonge kind
 Het leernetwerk groep 8 overgang PO-VO
 Het leernetwerk taalcoördinatoren
 Het leernetwerk rekencoördinatoren
 Het leernetwerk gedragscoördinatoren
 Het leernetwerk intern begeleiders (IB)
Het komende jaar gaat VCOG de positie van de netwerken verder vormgeven door de inrichting van een
opleidingsnetwerk (VCOG-academie). Hiermee krijgt de visie van VCOG over kennisdeling en het benutten
van expertise vanuit de eigen organisatie steeds meer vorm.
De onderwijsresultaten 2017
De leerlingen van VCOG hebben het afgelopen schooljaar op 18, 19 en 20 april de eindtoets basisonderwijs
gemaakt. Drie scholen nemen voor de bepaling van de eindresultaten de centrale eindtoets van Cito af.
Zeven scholen meten de resultaten met de IEP-toets van bureau ICE.
onderwijsresultaten april 2017

toets

% gewogen lln
1/10/2016

ondergrens
inspectie

schoolscore
2016/2017

Nassauschool

cito

1%

535,1

538,4

De Kleine Wereld

iep

22%

76,6

81,9

De Wegwijzer

iep

11%

78,3

85,2

t Kompas

iep

10%

78,5

80,2

Aquamarijn

cito

0%

535.2

536,4

De Rietzee

cito

0%

532,2

541,4

De Hoeksteen

iep

8%

78,8

80,1

De Tamarisk

cito

12%

533,4

534,3

De Heerdstee

iep

13%

78,0

77,2

Dom Helder Camaraschool

iep

3%

79,6

84,5

Anne Frankschool

iep

8%

78,8

74,1

Na aanpassing is er op negen scholen sprake van voldoende eindresultaten. Het bestuur heeft er
vertrouwen in dat de opgaande lijn de komende jaren gaat doorzetten. Daarnaast zijn we verheugd dat zes
scholen boven het landelijke gemiddelde hebben gescoord. Voor de Cito eindtoets was dat 535.6 en voor de
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gecorrigeerde IEP-toets 80.6.
VCOG zet ook het komend jaar in op verdere groei van de onderwijsopbrengsten. Door de verwachtingen en
ambities, zowel naar kinderen als naar het eigen professioneel handelen hoog te houden.
Passend onderwijs
Het afgelopen jaar heeft VCOG voor het eerst gewerkt met een schoolbudget voor leerlingen die op grond
van hun onderwijsbehoefte extra ondersteuning nodig hebben. Een deel van de ondersteuningsmiddelen die
VCOG ontvangt vanuit het SWV 20-01 worden hiervoor ingezet. De ervaringen met deze eigen ruimte en
verantwoordelijkheid zijn goed te noemen. Middels een dialoog met de schooldirecteuren brengt het bestuur
de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte verder in kaart. Scholen
hebben de extra middelen ingezet op individuele ontwikkelingsperspectieven (OPP) of
groepsarrangementen. De directeur heeft samen met de IB’er de behoefte aan extra ondersteuning in beeld
gebracht. Onder de ingezette middelen ligt altijd een plan op individueel- of groepsniveau. Ieder jaar worden
deze plannen door de school nauwgezet geëvalueerd. Een groepsarrangement of OPP wordt dan ook ieder
jaar schooljaar opnieuw bekeken, toegekend en vastgesteld in samenwerking met de ouders.
Nieuw schoolondersteuningsprofiel
Iedere VCOG-school heeft het afgelopen jaar een nieuw schoolondersteuningsprofiel geschreven. In
tegenstelling tot de oude profielen is het plan compacter en schoolspecifieker. In het profiel wordt de basisen de extra ondersteuning uitgelegd. De school heeft de uitslag van het zelf scorend kwaliteitsinstrument
rond de dertien kernkwaliteiten van de basisondersteuning ingevuld. Ook de daaruit volgende
ontwikkelstappen zijn in het profiel opgenomen.
Succes for all
Het afgelopen schooljaar is het tweede jaar geweest dat VCOG heeft meegedaan aan de pilot Succes for
All. Het Amerikaanse leesprogramma, dat door de RUG naar Nederland is gehaald, is geïmplementeerd op
vier VCOG-scholen, te weten De Hoeksteen, De Heerdstee, De Wegwijzer en De Kleine Wereld. Het betreft
een groot wetenschappelijk onderzoek om na te gaan of de methode ook in Nederland bijdraagt aan betere
leesresultaten voor alle kinderen. Het programma is geënt op het delen en samen vieren van lees- en
schrijfsuccessen en maakt veel gebruik van coöperatieve werkvormen. Het afgelopen jaar heeft VCOG
intern veel stilgestaan bij de uitvoering van Succes for All. Het onderwijsprogramma is niet altijd eenvoudig
uitvoerbaar in de praktijk. De scholen die meedoen zijn het afgelopen jaar regelmatig tegen allerlei
problemen aangelopen. De praktijk is weerbarstig en complex, hetgeen de uitvoering volgens de
onderzoeksmethodiek vaak belemmert. De school is en blijft verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
en scholen zijn zich goed bewust van deze opdracht. Het komende jaar gaat duidelijk worden hoe de
afzonderlijke scholen in het bijzonder en VCOG in het algemeen de komende jaren met Succes for All wil
omgaan.
Klachten
In het afgelopen jaar is er één klacht gemeld bij de geschillencommissie passend onderwijs. Hierin is VCOG
deels in het gelijk gesteld en was er één aanbeveling van de commissie die opgevolgd is. Bij de
klachtenfunctionaris heeft zich één persoon gemeld. Deze ouder is naar tevredenheid geholpen.
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Personeel en Organisatie
Werving leerkrachten
Afgelopen jaar heeft VCOG gemerkt dat het door de toenemende schaarste aan leerkrachten en de Wet
werk en zekerheid lastig is om alle leerkrachten goed te vervangen. Door de wisselingen die er in de HRfunctie het afgelopen schooljaar zijn geweest zijn er geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd. Wel is er
aandacht besteed aan het programma dat is aangeschaft voor het plannen en matchen van de leerkrachten.
Doordat VCOG merkt dat het lastig is goede leerkrachten te werven, is er wederom aandacht besteed aan
het werven van invalkrachten via de website. Ook wordt er geprobeerd via andere constructies om goede
leerkrachten binnen VCOG te halen. In het afgelopen jaar is begonnen met het aanbieden van min-max
contracten aan leerkrachten, zodat we beter in kunnen spelen op kortdurende vervangingen. Uiteindelijk
hebben twee medewerkers een min-max contract ontvangen, die vervolgens structureel zijn ingezet in de
formatie. In het nieuwe schooljaar wordt een nieuwe poging gedaan om de min-max contracten te laten
werken.
Strategische personeelsplanning
Strategische personeelsplanning blijft, net als in het vorige jaarverslag een punt van aandacht. Door de
wisselingen binnen het bestuursbureau is hier nog geen prioriteit aan gegeven. In het jaarplan HR
2017/2018 is dit opgenomen als één van de speerpunten. De noodzaak voor het opstellen van een
strategische personeelsplanning wordt groter door de toenemende schaarste van leerkrachten, de
complexiteit in de Wet werk en zekerheid en de verwachte toename van leerlingen in de stad Groningen. In
beginsel zal gestart worden met een meerjaren formatieplan, oftewel er zal eerst gekeken worden naar de
hoeveelheid personeel dat nodig is de komende jaren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wat de
scholen op dit moment nodig hebben aan kwaliteit. Dit laatste moet in kaart worden gebracht om
leerkrachten op de juiste plaats in te kunnen zetten, daarbij speelt ook de ontwikkeling en behoefte van de
leerkrachten zelf een rol. Insteek hierbij is dat kansen en mogelijkheden naar beide kanten optimaal ingezet
worden, ook vanuit een goed mobiliteitsbeleid.
In een later stadium zal worden gekeken welke ambities er liggen op onderwijsgebied en wat dit betekent
voor het personeel dat we nodig hebben in de toekomst. Op dat moment spreken we van een strategische
personeelsplanning.
Professionalisering leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
De aandacht voor professionalisering van met name leerkrachten en leidinggevenden is de afgelopen jaren
toegenomen door het instellen van een (toekomstig) leraren- en schoolleidersregister en een vaste bijdrage
voor scholing die staat opgenomen in de CAO-PO. Professionalisering in brede zin moet meer bijdragen aan
de verbetering van het onderwijs, een betere opbrengst en een stimulerend leerklimaat van scholen.
CAO
In de CAO van het primair onderwijs staat een bedrag per medewerker opgenomen voor de individuele
professionele ontwikkeling van medewerkers, tevens worden daar uren aan gekoppeld naar rato.
Medewerkers mogen daar gebruik van maken door bij de leidinggevende aan te geven waarvoor ze dit
bedrag willen inzetten. In de verantwoording van het scholingsbudget van VCOG zien we veel medewerkers
die scholen op vakgebied, zoals dyslexie, kanjertrainingen, het jonge kind, spelling en lezen en specifieke
IB-opleidingen. Ook zijn er leerkrachten die een masteropleiding volgen, verder studeren en via vierslagleren
gekoppeld zijn aan een andere collega die ook een masteropleiding volgt.
Professionalisering en beleid
De verschillende teamscholingen die binnen de vereniging worden gevolgd en de centrale scholingsdag van
VCOG dragen bij tot verdere professionalisering. In het schooljaar 2016/2017 stond deze in het teken van
taal. Er is tevens meer aandacht gekomen voor het functioneren van leerkrachten en interventies als
coaching, begeleiding en beoordeling. Dit draagt bij aan een stuk professionalisering van het werk en de
houding van de leerkrachten. De introductie van de termen start, basis en vakbekwaam spelen hierbij een
rol. De komende jaren zal het scholingsbeleid nog meer gericht moeten zijn op de persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers in combinatie met de doelen van de school. In het nieuwe schooljaar wordt nagedacht
over het opzetten van een VCOG Academie, waar dit aan de orde komt. In het kader van de
professionalisering van schoolleiders en het instellen van een schoolleidersregister hebben het afgelopen
jaar vier medewerkers (locatieleiders en teamleiders) een schoolleidersopleiding gevolgd. Twee
medewerkers hebben de opleiding inmiddels met succes afgerond en twee medewerkers maken de
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opleiding komend schooljaar af. In het schooljaar 2017/2018 worden er zes medewerkers opgeleid als
schoolleider.
Verzuimbeleid
Sinds 1 januari 2017 is de vereniging eigen risicodrager voor het vervangingsfonds. Dit betekent dat de
vereniging de kosten van de vervanging van zieke medewerkers voor eigen rekening neemt. Wanneer het
verzuimpercentage van VCOG wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde in het PO dan zien we het
volgende beeld:
Het onderwijsondersteunend personeel had in 2015 een verzuimpercentage van 6,5% en het
onderwijsgevend personeel 6,4%. VCOG heeft in 2016/2017 een percentage van 6,0% en ligt daarmee
onder het landelijk gemiddelde. Ook de meldingsfrequentie van VCOG ligt onder die van het landelijk
gemiddelde. Het landelijk gemiddelde in 2015 bedroeg 1, bij VCOG 0,82 in het schooljaar 2016/2017. Dit
betekent dat een medewerker zich gemiddeld minder dan 1 keer ziek heeft gemeld.
Een verdere analyse van het verzuim laat zien dat het met name bestaat uit langdurig verzuim en daar zal
het komende jaar meer aandacht aan besteed worden. De arbodienstverlening zal worden geëvalueerd en
er zal gekeken worden of het huidige regiemodel verder vorm kan krijgen binnen de vereniging. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de vereniging toegroeit naar het voorkomen van ziekte en wat daarvoor
nodig is. Dit betekent niet dat medewerkers niet meer ziek mogen zijn maar dat er eerder hulp geboden
wordt bij met name psychische klachten.
Aan medewerkers die de organisatie verlaten en in aanmerking komen voor een uitkering wordt een budget
beschikbaar gesteld voor outplacement en/of omscholing.
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Financiën
Financiële beleid in 2017
Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het uitgangspunt van een sluitende exploitatie per
organisatieonderdeel nieuw leven ingeblazen. De bijdrage van het ministerie dient toereikend te zijn om de
scholen te kunnen exploiteren. Ook is van belang om het eigen vermogen van de vereniging op het
gewenste niveau te houden. Voor elke school wordt een jaarbegroting opgesteld waarbij de verwachte
inkomsten en uitgaven zijn weergegeven. Daarbij draagt elke school, middels een vast afdracht percentage,
een deel af ter dekking van de uitgaven van het bestuursbureau.
De totstandkoming van de begroting en het monitoren van de realisatie hiervan gedurende het jaar gebeurt
door nauwe samenwerking tussen het bestuur, de directeuren en de staf en met behulp van frequente,
volledige en juiste informatievoorziening. In 2017 zijn aanzienlijke stappen gezet ter verbetering van de
bedrijfsvoering. Vandaar dat 2017 ook kan worden gezien als een overgangsjaar.
De jaarrekening is door de raad van toezicht goedgekeurd en vergezeld door controleverklaring van de
accountant. Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van - € 357.000. Op basis van de
jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn de volgende kengetallen te geven:

Kengetallen VCOG
2017
Liquiditeit
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Solvabiliteit

2,0
-5,4%
34%
43%

2016
1,9
-5,1%
33%
49%

Liquiditeit - De verhouding tussen de vorderingen plus liquide middelen en de kortlopende schulden. Deze
ratio geeft aan of de vereniging voldoende middelen heeft om de kortlopende schulden te kunnen voldoen.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kortlopende vorderingen relatief snel worden voldaan en dan beschikbaar
zijn als liquide middelen. Wanneer deze ratio lager dan 1,0 wordt kan er een liquiditeitsprobleem ontstaan.
Rentabiliteit - Het bedrag winst of verlies uitgedrukt in een percentage van het totaal vermogen. De
vereniging heeft in 2016 en 2017 een negatief resultaat gerealiseerd. Om de solvabiliteit op niveau te
houden en een minder jaar te kunnen opvangen dient de rentabiliteit positief te zijn.
Kapitalisatiefactor - De verhouding tussen het eigen vermogen, minus de boekwaarde van gebouwen en
terreinen, gedeeld door de totale baten. Door middel van een benchmarkonderzoek in het onderwijs (door de
commissie Don) is een factor van maximaal 35% als maatschappelijk aanvaardbaar gesteld.
Solvabiliteit - De verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. Het treffen van voorzieningen
geeft een gecorrigeerd beeld van de omvang van het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit. Per ultimo
2017 is een voorziening voor groot onderhoud en een voorziening voor langdurige ziekte getroffen.
Resultaat, risico’s en onzekerheden
Een negatief resultaat in 2017 van - € 357.000,- blijft binnen de begroting van dit jaar (- € 430.000,-). Ook
2016 gaf met - € 334.000,- een vergelijkbaar resultaat. VCOG is voornemens om vanaf 2018 een sluitende
exploitatie als uitgangspunt te hanteren. Om dit te bewerkstelligen zijn er maatregelen getroffen om de wijze
van begroten aan te passen en de betrokkenheid van de schooldirecteur als budgethouder hierbij te
intensiveren. Ook zijn stappen gezet om de frequentie en de kwaliteit van de informatievoorziening aan
budgethouders te verbeteren. Een interpretatie daarvan en een forecast voor het lopende jaar wordt vanaf
2018 elk kwartaal opgenomen in een uitgebreide rapportage, ten behoeve van het MT en college van
bestuur en eveneens aan de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
In het vierde kwartaal 2017 is gestart met de implementatie van digitale fiattering van inkoopfacturen en de
implementeren van een nieuwe financiële software. Hiermee wordt beoogd om de beoordeling van uitgaven
en de vastlegging en rapportage ervan te verbeteren. Ook is een nieuwe opzet van de begroting ontwikkeld
die het mogelijk maakt om per school een integrale verantwoording te kunnen opleveren en de exploitatie
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meer transparant te maken. Voor een goed beeld van de vermogenspositie is een wijzigen van de opbouw
van het eigen vermogen en voorzieningen in de jaarrekening doorgevoerd. Per ultimo 2017 zijn enkele
voorzieningen getroffen om een beter inzicht te geven van de solvabiliteit. Zo is een voorziening voor
cyclisch onderhoud gevormd en een voorziening voor langdurige ziekte. Dit had in de jaarrekening een
stelselwijziging tot gevolg.
VCOG wordt geconfronteerd met de risico’s die momenteel in het onderwijs gelden. Allereerst is dat het
vinden van goed gekwalificeerde medewerkers. Met name tijdelijke, kortdurende vervanging van
leerkrachten is een knelpunt. Verder geldt dat er een permanent spanningsveld is tussen de ontwikkeling
van het aantal leerlingen en de ontwikkeling van beschikbare huisvesting. Het tijdig anticiperen op
ontwikkelingen in de gemeente Groningen en het aanschuiven bij strategisch overleg op gebied van
huisvesting is derhalve van groot belang.
In 2017 is een meerjarenbeleidsplan vastgesteld waarin voor een periode van vier jaren speerpunten zijn
geformuleerd en doelen zijn gesteld om de komende jaren als organisatie naar toe te werken.
Treasury
VCOG ondervindt weinig risico ten aanzien van het borgen van voldoende liquiditeit. De aanwezige liquiditeit
is verspreid gestald bij meerdere banken, het voornaamste deel bij de huisbankier Rabobank. VCOG maakt
geen gebruik van leningen en heeft alleen spaarrekeningen en een rekening courant in gebruik. Voor
bijzondere uitgaven kan VCOG een beroep doen op het steunfonds Stichting Zonnelaan.
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Continuïteitsparagraaf
Prognose leerlingaantal
Op 1 oktober 2017 telde VCOG 3.265 leerlingen, voor het eerst in jaren een lichte krimp. Enkele scholen
hebben een terugloop van leerlingen en hier wordt nadrukkelijk ingezet op een herstel van het leerlingaantal.
Ook zijn er scholen die aan het maximum van hun capaciteit zitten en waarbij uitbreiding van huisvesting niet
vanzelfsprekend is. Er wordt onderzocht naar mogelijkheden om aan de capaciteitsvraag invulling te geven.
Hiervoor is nauw contact met de gemeente Groningen maar ook met andere organisaties om alternatieven te
verkennen.
De prognose van de ontwikkeling van het leerlingaantal is op aangeven van de schooldirecteuren in kaart
gebracht en ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling leerlingaantal
school
Anne Frankschool
Nassauschool
De Kleine Wereld
De Wegwijzer
De Hoeksteen
t Kompas
De Tamarisk
De Heerdstee
Dom Helder Camaraschool
Aquamarijn
De Rietzee

1-okt-16
249
481
210
295
274
270
209
244
432
654
3.318

1-okt-17

1-okt-18

222
503
172
302
274
284
192
231
447
391
247
3.265

1-okt-19

230
495
170
305
270
290
182
235
450
370
247
3.244

1-okt-20

230
500
170
310
265
295
200
240
470
345
250
3.275

230
505
180
310
260
295
200
245
490
320
255
3.290

In 2018 wordt eerst nog een verdere daling voorzien. Pas in 2019 is weer een lichte groei zichtbaar. Het blijft
de komende jaren een uitdaging om bestaande huisvesting optimaal te benutten en tegelijk mogelijkheden te
vinden voor verzoeken tot uitbreiding van huisvesting. De Nassauschool en de Dom Helder Camaraschool
hanteren momenteel wachtlijsten doordat men wacht op uitbreiding van lokalen.
De organisatie is in 2017 een weg ingeslagen die is gericht op het gezamenlijk optrekken als VCOG-scholen
en dat is bij het zorgen voor continuïteit van VCOG belangrijk. Met de genomen maatregelen inzake
verbeterde sturing en het in meer control geraken van de organisatie wordt de volgende exploitatie
ontwikkeling voorzien:

Ontwikkeling exploitatie
(bedra gen x € 1.000)

Inkomsten
Bijdrage ministerie OCW
Overige inkomsten
Uitgaven
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Resultaat

2017

2018

2019

2020

16.745
1.079
17.824

16.900
650
17.550

17.580
675
18.255

18.107
700
18.807

14.930
445
1.197
1.609
18.181

14.600
480
1.200
1.250
17.530

15.180
490
1.225
1.300
18.195

15.632
500
1.250
1.325
18.707

-357

20

60

100
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De komende jaren heeft het streven naar een sluitende exploitatie hoge prioriteit. In de forecast is een
behoudende aanname gedaan over de inkomstenontwikkeling. Zo is het de vraag of de aangekondigde
CAO-aanpassingen in de OCW-tarieven worden gecompenseerd. In de forecast is hier vooralsnog van
uitgegaan. Net als elke onderwijsinstelling zich ook VCOG zich moeten wapenen tegen de schaarste aan
leerkrachten en een flexibele schil moeten organiseren.
Op basis van de ontwikkeling van het leerlingaantal en de exploitatie ontwikkeling geldt de volgende
vermogensontwikkeling en relevante kengetallen.

Ontwikkeling balans
(bedra gen x € 1.000)

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2017

2018

2019

2020

2.621
1.015
3.036
6.672

2.600
1.000
3.000
6.600

2.600
1.000
3.000
6.600

2.600
1.000
3.000
6.600

2.902
1.790
1.980
6.672

3.200
1.700
1.700
6.600

3.300
1.600
1.700
6.600

3.400
1.500
1.700
6.600

2017

2018

2019

2020

2,0
-5,4%
33,7%
43%

2,4
0,3%
33,9%
48%

2,4
0,9%
32,7%
50%

2,4
1,5%
31,8%
52%

Kengetallen
Liquiditeit
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Solvabiliteit

Een verbetering van de rentabiliteit zal ook de liquiditeit en de solvabiliteit van VCOG doen toenemen.
Tegelijk zullen stijgende inkomsten en een gelijkblijvend vermogen de kapitalisatiefactor doen dalen.
Wanneer VCOG de komende jaren in staat is om het leerlingaantal te herstellen, aanvullende huisvesting
kan vinden voor scholen die kunnen groeien en positieve exploitatieresultaten kan realiseren, ziet de nabije
toekomst er positief uit. De extra middelen voor werkdrukvermindering en een verbeterde CAO zullen ertoe
bijdragen dat werken in het primair onderwijs meer aantrekkelijk wordt. Dit biedt VCOG de mogelijkheid om
zich als een goede onderwijsorganisatie en een attractieve werkgever hierbij te onderscheiden.
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Stakeholders
Als onderwijsorganisatie heeft VCOG een intensieve dialoog met haar stakeholders.
Op verenigingsniveau zijn dat de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
maar ook de gemeente Groningen en het ministerie van OCW in diverse geledingen. Hierna volgt een korte
toelichting op de wijze waarop VCOG contact houdt met haar meest voorname stakeholders.
Raad van Toezicht
De bestuurder heeft zes maal per jaar overleg met de raad van toezicht (RvT) om verantwoording te kunnen
afleggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten om hun governance taken vorm en inhoud te
kunnen geven. Daarnaast komt er een kleine afvaardiging van de raad samen in de auditcommissie, welke is
gekozen om met name financiële rapportages te bespreken. De auditcommissie bespreekt verder ook de
jaarrekening in aanwezigheid van de bestuurder en de accountant. In 2017 heeft de raad een nieuwe
bestuurder aangesteld en heeft de raad zelf een nieuwe voorzitter gekozen. Er is sprake van een intensieve
en constructieve relatie tussen de organisatie en de raad van toezicht.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd en deze behartigt de gezamenlijke belangen van ouders,
kinderen en medewerkers. De GMR heeft frequent overleg met de bestuurder en heeft adviesrecht ten
aanzien van de besluitvorming aangaande de diverse beleidsvraagstukken. In 2017 is regelmatig overleg
geweest met de GMR en is in het bijzonder aandacht geweest voor het hen tijdig, volledig en begrijpelijk
informeren. Als belangrijke aandachtspunten die zijn besproken vallen te noemen de begroting 2018, de
jaarrekening 2017, de arbodienstverlening en onderwijskundige ontwikkelingen.
Gemeente Groningen
Aangezien de scholen van VCOG allen gevestigd zijn in de gemeente Groningen is er divers overleg op het
gebied van huisvesting en subsidieverlening op gemeentelijke beleidsterreinen als armoedebestrijding,
onderwijsontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Het participeren in de werkgroep huisvesting onderwijs
(WHO) maakt dat VCOG aangehaakt en geïnformeerd blijft over de ontwikkeling van onderwijshuisvesting in
de stad Groningen. Met name bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken is het van belang, en niet
vanzelfsprekend, dat het bijzonder onderwijs ook daar een plek krijgt. Verder kan VCOG een beroep doen
op gemeentelijke subsidies. Op diverse gemeentelijke beleidsterreinen worden middelen beschikbaar
gesteld aan scholen. Dit varieert van armoedebestrijding, ouderbetrokkenheid, het bevorderen van sport en
bewegen tot het integreren van buitenlandse gezinnen. VCOG onderhoud intensief contact met de afdeling
contractering maatschappelijke ontwikkeling (CMO).
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vanzelfsprekend is elke onderwijsorganisatie verbonden aan het ministerie van OCW. Allereerst het DUO
als dienst die de registratie van leerlingen beheert, en daarmee de bekostiging van het onderwijs. Ook wordt
verantwoording afgelegd middels het deponeren van de jaarrekening bij DUO. Verder heeft VCOG contact
met het Samenwerkingsverband in de regio Groningen, het uitvoeringsorgaan dat namens het ministerie van
OCW de middelen voor passend onderwijs verstrekt.
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Verslag raad van toezicht
Op grond van artikel 3, onderdeel f. Rjo wordt aan het bestuursverslag een verslag van de raad van toezicht
toegevoegd, waarin deze verantwoording aflegt over zijn handelen en van de resultaten die dat handelen
heeft opgeleverd.
De raad van toezicht (RvT) ziet erop toe dat het bestuur de doelstellingen van de vereniging realiseert. De
RvT is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder. Statutair gezien dient de RvT te
bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. De RvT van VCOG bestond in 2017 uit:
J. Oppewal (voorzitter), M.H.L. Conner (voormalig voorzitter), J.G. Knot (vice voorzitter), E.J. Veldman,
M. Bolle, J.W. Lobeek , M. Beishuizen en S. Raap.
De RvT heeft in 2017 vergaderd op 1 februari, 16 maart, 23 mei, 6 juli, 5 oktober en 23 november. In het
eerste kwartaal van 2017 heeft de raad een nieuwe bestuurder aangesteld. De leden van de RvT zijn
onbezoldigd.
Wettelijke toezichtstaken en algemeen oordeel
a)

De RvT is in 2017 zes keer bijeen geweest.

b)

De RvT werkt met een vaste jaaragenda waarin de volgende onderwerpen staan, die alle zijn
besproken.
Onderwerpen
Strategie en planning
Kwaliteit onderwijs

Personeel

Financiën
Daarnaast zijn de volgende
onderwerpen besproken en
vastgesteld.

Documenten
- jaarverslag
- implementatie bestuursplan
- score cito eindtoets
- verslag bestuurs-gesprek onderwijsinspectie;
- terugkoppeling onderwijskundige voortgangsgesprekken
met de scholen;
- inspectiebeoordeling
Rapportage kengetallen personeel:
- ziekteverzuim
- mobiliteitsgegevens
- scholingsplan
Tweemaal per jaar financiële rapportage:
- begroting (december)
- jaarrekening (mei)
- evaluatie van de interimbestuurder H. Meuzelaar
- opdracht aan de nieuwe bestuurder E. Vredeveld
- jaarrekening 2016
- nieuw overlegmodel VCOG
- vacature en benoeming lid RvT met aandachtsgebied
onderwijs
- gewijzigde begrotingssystematiek
- strategisch plan 2018-2022

c)

De RvT heeft toegezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de code voor
goed bestuur. Er zijn in 2017 geen afwijkingen geconstateerd op deze governance structuur.

d)

De RvT heeft toegezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet. Er zijn geen schendingen
van integriteit geconstateerd.

e)

De RvT heeft Afier als accountant aangewezen als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek die op 25 juni 2018 verslag uitbrengt aan de toezichthouder over de controle van het
boekjaar 2017.
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f)

In juli 2017 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. De RvT heeft nog scherper in protocollen
uitgewerkt hoe toezicht vorm krijgt. Er is een start gemaakt met het handboek RvT dat voltooid wordt in
het komende schooljaar.

De RvT is tevreden over het functioneren van de bestuurder. Er wordt voldaan aan de doelstellingen van de
rechtspersoon. De RvT oordeelt dat de organisatie voldoende in control is en dat het systematisch werken
aan kwaliteitsverbetering tot de gewenste resultaten leidt. Het overleg tussen RvT en het bestuur is
transparant en constructief.
Werkgeverstaken
In 2017 heeft de RvT conform het reglement remuneratiecommissie de gesprekken gevoerd met de
bestuurder in het kader van de werkgeversrol van de raad.
Overleg met de GMR en management
De RvT heeft in het op 23 november een bezoek gebracht aan een vergadering van de GMR en heeft een
gesprek gevoerd met de directeuren van de scholen.
Javenda Oppewal
Voorzitter Raad van Toezicht
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Jaarrekening 2017
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de
verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers van het vorige jaar zijn, indien nodig, aangepast voor
vergelijkingsdoeleinden. In de toelichting op het resultaat is de goedgekeurde begroting van het huidige jaar opgenomen.
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9), de OCW Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ). Voor de sector onderwijs is met
ingang van 2008 de Richtlijn RJ 660 Onderwijsinstellingen van toepassing.

Stelselwijziging
In deze jaarrekening is een stelselwijziging doorgevoerd. Het eigen vermogen is opnieuw samengesteld. Hierdoor zijn er
per ultimo 2017 geen bestemmingsreserves en bestaat het eigen vermogen uit een algemene reserve. Ook is een nieuwe
voorziening gevormd, namelijk de voorziening groot onderhoud. Per ultimo 2017 heeft dit een effect op het vermogen met
een omvang van € 1.285.000,-. Het heeft geen effect op het resultaat over 2017 aangezien de dotatie aan en de onttrekking
van de voorziening in 2017 even groot was.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Investeringen boven € 3.000 worden geactiveerd.
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente. Het juridisch eigendom berust bij het
schoolbestuur. Uitzondering hierop is het gebouw waar het bestuursbureau is gevestigd.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
* gebouwen
2,5%
* inrichting terreinen
10%
* andere vaste bedrijfsmiddelen
10% - 25%

40 jaar
10 jaar
4-10 jaar

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening
voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgedeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves.
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de vereniging en wordt opgebouwd uit
de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk
gemaakte lasten.
Bestemmingsreserves worden gevormd om deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Wanneer deze
niet zijn gevormd uit publieke middelen is sprake van een private bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een bestuursbesluit, genomen op basis van een plan waarin is
opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen en in welk jaar.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante dan
wel nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Voorziening jubileumverplichtingen
De voorziening jubilea wordt gevormd door de contante waarde van toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening
is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening ziekteverzuim
De voorziening langdurige ziekte is gevormd voor de kosten van loondoorbetaling aan medewerkers gedurende de
verwachte afwezigheid in verband met langdurige ziekte.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor de verwachte kosten van het cyclisch onderhoud aan panden en
installaties gedurende de komende tien jaren. Deze verwachting is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan
dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten in het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn;
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten
uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
De VCOG heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De VCOG heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
De pensioenregeling is verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en alleen de verschuldigde premies tot en met
het einde van het boekjaar zijn in de jaarrekening verantwoord.
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Balans per 31 december 2017

31 december 2017

Activa

€

1.1

€

31 december 2016
€

€

Materiële vaste activa
1.1.1

Gebouwen

1.1.2

Terreinen

1.1.3

Inventaris en apparatuur

1.1.4

Onderwijslesmethoden

668.000

688.000

26.000

-

1.575.000

1.717.000

352.000

435.000
2.621.000

1.2

1.3

2.840.000

Vorderingen
1.2.1

Ministerie OCW

766.000

740.000

1.2.2

Gemeente Groningen

30.000

259.000

1.2.3

Overige vorderingen

219.000

223.000
1.015.000

1.222.000

3.036.000

2.542.000

6.672.000

6.604.000

Liquide middelen
1.3.1

Tegoeden op bankrekeningen

Totaal activa

19

Balans per 31 december 2017

Passiva

31 december 2017

€

2.1

€

31 december 2016

€

€

Eigen vermogen
2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

2.902.000
-

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

-

3.259.000
2.902.000

2.2

3.259.000

Voorzieningen
2.2.1

Personele voorzieningen

2.2.2

Voorziening groot onderhoud

505.000

96.000

1.285.000

1.285.000
1.790.000

2.3

1.381.000

Kortlopende schulden
2.3.1

Schulden aan gemeente

191.000

2.3.2

Crediteuren

377.000

688.000

2.3.3

Belastingen en premies SV

571.000

561.000

2.3.4

Pensioenpremies

166.000

215.000

2.3.5

Vooruitontvangen bedragen

121.000

93.000

2.3.6

Te betalen vakantiegeld

440.000

407.000

2.3.7

Overlopende passiva

114.000

Totaal passiva
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-

1.980.000

1.964.000

6.672.000

6.604.000

Staat van baten en lasten 2017
realisatie

begroting

realisatie

2017

2017

2016

€

€

€

Inkomsten
Rijksbijdragen OCW
Overige vergoedingen OCW
Gemeentelijke subsidies
Overige inkomsten

15.745.000

15.049.000

15.264.000

1.000.000

1.000.000

946.000

16.745.000

16.049.000

16.210.000

466.000

439.000

944.000

613.000

144.000

714.000

17.824.000

16.632.000

17.868.000

14.930.000

14.162.000

14.640.000

445.000

500.000

424.000

Uitgaven
Personeelslasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten

1.197.000

1.200.000

1.347.000

Overige materiele lasten

1.609.000

1.200.000

1.791.000

18.181.000

17.062.000

18.202.000

-357.000

-430.000

-334.000

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat

-357.000
-357.000
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-334.000
-334.000

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het nettoresultaat als
uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten
en ontvangsten en tussen kosten en uitgaven.

2017
€

2016
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatie resultaat

-357.000

-334.000

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

445.000

Mutatie voorzieningen

409.000

424.000
-17.000
854.000

407.000

Mutaties werkkapitaal
Vorderingen
Schulden

207.000

647.000

16.000

283.000
223.000

930.000

720.000

1.003.000

-226.000

-569.000

494.000

434.000

2.542.000

2.108.000

494.000

434.000

3.036.000

2.542.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des-) investeringen in materiële vaste activa

Mutatie geldmiddelen

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december
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Toelichting op de balans

Activa

1.1 Materiële vaste activa
boekwaarde

1.1.1 Gebouwen
1.1.2 Inrichting terreinen

boekwaarde

afschrijvings

31-12-2016

investeringen afschrijvingen
2017

2017

31-12-2017

percentage

€

€

€

€

%

688.000

-

20.000

668.000

2,5%

-

26.000

-

26.000

10%

1.1.3 Inventaris en apparatuur
- inventaris bestuursbureau

59.000

-

8.000

51.000

12,5%

- inventaris

874.000

-

110.000

764.000

10% - 12,5%

- ICT

784.000

173.000

197.000

760.000

20% - 25%

435.000

27.000

110.000

352.000

12,5% - 25%

2.840.000

226.000

445.000

2.621.000

1.1.4 Onderwijslesmethoden

De locatie Eenrumermaar 4 te Groningen is niet bezwaard met hypotheek. De verzekerde waarde van dit object is € 1 mln.

31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

1.2 Vorderingen
1.2.1 Ministerie OCW
1.2.2 Gemeente Groningen

766.000

740.000

30.000

259.000

1.2.3 Overige vorderingen
- vordering Stichting Zonnelaan

115.000

-

- rekening courant CSG

15.000

20.000

- diverse te ontvangen bedragen

89.000

203.000

Totaal vorderingen

219.000

223.000

1.015.000

1.222.000

3.036.000

2.542.000

1.3 Liquide middelen
1.3.1 Tegoeden op bankrekenigen

In dit saldo is opgenomen de banktegoeden die worden beheerd door ouderraden (€ 104.000).
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Toelichting op de balans

Passiva

31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
- stand reserve vorig jaar

3.259.000

- toevoeging resultaat lopend jaar

3.591.000

-357.000

-332.000
2.902.000

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek

3.259.000

-

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat

-

-

-

2.902.000

3.259.000

2.2 Voorzieningen
1-1-2017

dotatie

onttrekking

31-12-2017

2.2.1 Personele voorzieningen
- voorziening jubileumverplichtingen

96.000

- voorziening ziekteverzuim

-

2.2.2 Voorziening groot onderhoud

5.000

-

101.000

404.000

-

404.000

1.285.000

185.000

185.000

1.285.000

1.381.000

594.000

185.000

1.790.000

Het saldo voorzieningen, uitgesplitst in kortlopend en langlopend:
- kortlopend (< 1 jaar)

510.000

- langlopend

1.280.000
1.790.000

2.3 Kortlopende schulden

31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

2.3.1 Schulden aan Gemeente Groningen
- te restitueren subsidies
2.3.2 Crediteuren

191.000

-

377.000

688.000

539.000

561.000

2.3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
- af te dragen loonheffing
- te betalen premie participatiefonds

32.000

-

166.000

215.000

- vooruitontvangen huur

81.000

93.000

- vooruitontvangen subsidies

40.000

-

440.000

407.000

10.000

-

2.3.4 Pensioenen
2.3.5 Vooruitontvangen bedragen

2.3.6 Te betalen vakantiegeld
2.3.7 Overige overlopende passiva
- te betalen salarissen
- banktegoeden van VCOG ouderraden

104.000
1.980.000

1.964.000

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er is per 31 december 2017 sprake van een investeringverplichting aangaande lesmiddelen, ten bedrage van € 18.000,-.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Inkomsten

realisatie

begroting

realisatie

2017

2017

2016

€

€

€

Rijksbijdragen OCW
Personele bekostiging

10.892.000

10.633.000

Materiële instandhouding

2.356.000

2.369.000

Personeels- en arbeidsmarktbeleid

1.724.000

1.661.000

283.000

274.000

Bekostiging impulsgebieden
Prestatiebox

490.000
15.745.000

327.000
15.049.000

15.264.000

Overige vergoedingen OCW
Bekostiging vreemdelingenkinderen
Subsidie studieverlof
Middelen passend onderwijs (SWV)

60.000

84.000

93.000

100.000

847.000

762.000

1.000.000

1.000.000

946.000

439.000

944.000

Gemeentelijke subsidies
Taalstimulering
Bewegingsonderwijs
Brugfunctionaris
Overige subsidies

86.000
219.000
50.000
111.000
466.000

Overige inkomsten
Stichting vervangingsfonds

56.000

392.000

Verhuur onroerende zaken

166.000

122.000

Overige inkomsten

391.000

200.000

613.000
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144.000

714.000

Toelichting op de staat van baten en lasten

Uitgaven

realisatie

begroting

realisatie

2017

2017

2016

€

€

€

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Dotatie voorzieningen

14.078.000

14.160.000

443.000

480.000

409.000
14.930.000

14.162.000

14.640.000

In 2017 is een voorziening ziekteverzuim opgevoerd. De dotatie geeft de omvang van de verwachte loonkosten
van niet inzetbare medewerkers door langdurige ziekte weer. De voorziening wordt jaarlijks aangepast.

Afschrijvingslasten
Gebouwen

20.000

Inventaris

118.000

ICT

197.000

Onderwijslespakketten

110.000
445.000

500.000

424.000

Huisvestingslasten
Onderhoud

557.000

678.000

Energielasten

238.000

262.000

Schoonmaakkosten

355.000

364.000

Heffingen

47.000
1.197.000

43.000
1.200.000

1.347.000

Overige materiële lasten
Administratie en beheer

247.000

280.000

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

685.000

697.000

Onderwijskwaliteit

567.000

340.000

Overige

110.000
1.609.000

474.000
1.200.000

De accountantskosten zijn onderdeel van administratie en beheer en in 2017 begroegen deze € 24.000.
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1.791.000

A.1.7 WNT-verantwoording 2017 VCOG
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.Het voor VCOG toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 129.000 (klasse C).
Per 1 maart 2017 is E.J. Vredeveld in dienst getreden als bestuurder van VCOG en heeft J.C. Meuzelaar
zijn rol als bestuurder ad interim beeindigd.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1

E.J. Vredeveld

J.C. Meuzelaar

bestuurder

bestuurder

1 mrt t/m 31 dec

1 jan t/m 28 feb

Deeltijdfactor in fte

1,00

0,80

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

86.414

13.873

Beloningen betaalbaar op termijn

13.699

2.214

Subtotaal

100.113

16.087

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

108.148

16.682

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

100.113

16.087

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

14 mrt t/m 31 dec

Deeltijdfactor 2016 in fte

0,80

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

66.450

Beloningen betaalbaar op termijn

10.111

Totale bezoldiging 2016

76.561

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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A.1.8 Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het College van Bestuur heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2018.
De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 28 juni 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat van - € 357.000 (negatief) is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
In 2018 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die niet verwerkt zijn in de jaarrekening dan wel
noemenswaardig zijn voor deze jaarrekening, welke voor het vaststellen van de jaarrekening op 7 juni 2018
bekend waren.

Controle verklaring
De controle verklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Raad van Toezicht van Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (V.C.O.G.)
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons Oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van V.C.O.G. te Groningen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van V.C.O.G. op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
De jaarrekening bestaat uit
1. De balans per 31 december2017
2. De staat van baten en lasten over 2017;
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de secde ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van V.C.O.G. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onathankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controIe-informa~e voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

‘auditors

onderwijsaccountants

mens

+

maatschappij

Afier
B. Verklaring over de In het jaarverslag opgenomen andere informatie.
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die o.a.
bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informa~e:
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2.
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begnp, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informaije materiële afwijzingen bevat
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse
Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en
regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorden baten en lasten alsmede de
balansmutaijes, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar
activiteiten in conijnuïteit voor te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om
de onderwijsinstelling te liquideren of de acijviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
altema~ef is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van ftanciële
verslaggeving van de onderwijsinstelling

Afier
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzondedijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Tynaarlo, 29juni 2018
Afier Auditors B.V.
w.g.
drs. J.H. Kreuze RAIRE

Afier
Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-infomiatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passen zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Bijlage
Model G

Overige subsidies OCW
jaar

kenmerk

toewijzing saldo 2016 ontvangen
€

€

€

lasten

investering saldo 2017

€

€

€

Subsidie studieverlof 2016 18BA

2016

776216-1

2.942

0

2.942

-

-

Subsidie studieverlof 2016 18CF

2016

776233-1

16.903

0

16.903

-

-

Subsidie studieverlof 2016 18HL

2016

776230-1

26.461

0

26.461

-

-

Subsidie studieverlof 2016 18LB

2016

776263-1

6.873

0

6.873

-

-

Subsidie studieverlof 2016 18QF

2016

777097-1

15.464

0

15.464

-

-

Subsidie studieverlof 2017 18BA

2017

853447-1

20.709

20.709

20.709

-

-

Subsidie studieverlof 2017 18CF

2017

853452-1

25.395

25.395

25.395

-

-

Subsidie studieverlof 2017 18HL

2017

853481-1

15.721

15.721

15.721

-

-

Subsidie studieverlof 2017 18QF

2017

853368-1

39.906

39.906

39.906

-

-

101.731

170.374

Totaal

101.731

33

68.643

-

-

