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Erik	Vredeveld																									
Bestuurder	VCOG

Voorwoord

Het	laatste	jaar	van	dit	decennium	stond	in	het	teken	van	het	uitbouwen	van	de	plannen	uit	ons	strategisch	beleidsplan	2018-2021.	Na
de	ondersteunende	processen	in	voorgaand	jaar	op	orde	te	hebben	gebracht,	is	ingezet	op	kwaliteitszorg,	zodat	we	klaar	zijn	voor
onze	onderwijskundige	ambities	en	we	met	vertrouwen	het	nieuwe	toezicht	in	schooljaar	‘20/’21	tegemoet	kunnen	zien.	Een	jaar	van
doorontwikkeling	voor	onze		4-	tot	12-jarige	leerlingen,	samenwerking	voor	de	tienerleeftijdsgroep	en	ook	eerste	stappen	zetten	rond
een	eigen	pedagogisch	klimaat	voor	kinderen	van	0	tot	4	jaar.

Bestuurlijk	is	ingezet	op	het	voorbereiden	van	toetreding	van	de	school	SWS	Meeroevers	vanuit	het	schoolbestuur	OPOS,	is	er	veel
aandacht	geweest	voor	formatieperikelen	en	is	de	bestaande	kinderopvang	stichting	nieuw	leven	ingeblazen.	Ook	zijn	de
onderwijsdialogen	met	de	scholen	verbreed,	door	meer	aandacht	te	besteden	aan	personele	aangelegenheden	in	relatie	tot	de
financiële	posities	van	de	scholen	en	de	gezamenlijke	projecten.	De	organisatie	is	in	dit	jaar	stabiel	gebleven	met	uitzondering	van	de
werving	van	voldoende	leerkrachten.	De	ondersteunende	en	directiefuncties	zijn	grotendeels	ingevuld	gebleven	en	faciliteren	het
onderwijs	zo	maximaal	mogelijk	in	deze	tijden	van	krapte	op	de	arbeidsmarkt.

Bij	VCOG	staat	de	leerling	op	de	eerste	plaats	met	innovatief	goed	onderwijs,	zoals	u	hebt	kunnen	lezen	in	onze	visie.	Zowel	de
hoofdbegaafde	leerlingen,	zoals	in	de	plusklassen	en	de	satellietgroepen,	als	de	handbegaafde	leerlingen,	via	het	project	doorgaande
leerlijnen,	krijgen	aandacht,	waarbij	we	alle	leerlingen	die	daartussen	bewegen	zeker	niet	vergeten.	Ook	deze	leerlingen	worden	gezien
en	krijgen	het	onderwijs	dat	past	bij	hun	behoefte,	waarbij	we	ze	daar	waar	mogelijk	zelf	de	regie	laten	pakken.	Onze	medewerkers	zijn
hierbij	de	kostbaarste	bron	maar,	zo	is	gebleken,	ook	de	meest	kwetsbare.	VCOG	wil	een	hooggewaardeerde	werkgever	zijn	en
daarom	hebben	we	regelmatig	introductiebijeenkomsten	met	evaluatiemomenten	waarbij	iedere	medewerker	zijn	verbeterpunten
voor	de	vereniging	kan	aandragen.	Wij	streven	naar	schoolgebouwen	en	terreinen	die	duurzaam	zijn	en	passen	bij	de	eisen	van	deze
tijd.	Daarom	is	dit	jaar	veel	aandacht	besteed	aan	het	streven	naar	zoveel	mogelijk	nieuwbouw	en	grootschalige	renovatie,	grotendeels
gefinancierd	door	de	gemeente	via	een	nieuw	Integraal	Huisvestingsplan	Onderwijs	met	de	ambitie	van	energieneutraal	daar	waar
mogelijk.

Onze	ambities	maken	we	zoveel	als	mogelijk	waar	met	ons	eigen	personeel	en	in	samenwerking	met	CSG	daar	waar	het	doorgaande
leerlijnen	betreft.	Ook	de	kinderopvangorganisaties	spelen	een	belangrijke	rol	waarbij	we	ook	daar	de	ambitie	hebben	dit	deels	vanuit
de	eigen	organisatie	verder	vorm	te	gaan	geven.

Ook	dit	jaar	wordt	de	focus	op	goed	onderwijs	overschaduwd	door	gebrek	aan	goed	onderwijskundig	personeel.	De	situatie	is	ten
opzichte	van	vorig	jaar	iets	verslechterd,	waardoor	we	ondanks	alle	inspanningen	niet	het	gehele	schooljaar	aan	alle	klassen	onderwijs
hebben	kunnen	bieden.	Dit	vergt	te	veel	inspanning	en	energie	van	management	en	medewerkers	die	zo	nodig	zijn	voor	de
ontwikkeling	van	onze	kinderen.	Voor	het	komende	schooljaar	willen	we	de	poule	van	leerkrachten	nog	verder	vergroten,	waarbij	we
weten	dat	we	met	z’n	allen	vissen	in	dezelfde	vijver.

Na	drie	jaar	vol	overgave	te	hebben	mogen	werken	voor	VCOG,	staan	we	op	een	kruispunt	van	waarmaken	van	al	onze	ambities	of	hier
en	daar	even	pas	op	de	plaats	maken	om	de	landelijke	problemen	het	hoofd	te	kunnen	bieden.	Daarbij	ontstaat	een	spanningsveld
van	stilstand	versus	doorontwikkelen	van	goed	onderwijs.	Voor	alle	stakeholders,	van	medewerker	en	medezeggenschap	tot	bestuur
en	toezicht	geldt…	onze	lef	en	liefde	sleept	ons	door	de	moeilijke	tijd	heen.
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Organisatie

VCOG

De	Vereniging	Christelijk	Onderwijs	Groningen	(VCOG)	is	opgericht	op	1	januari	1977.	De	vereniging	omvat	elf	basisscholen	in	de	stad
Groningen.	De	structuur	van	de	organisatie	heeft	een	model	Raad	van	Toezicht	–	College	van	Bestuur.	Zie	het	volgende
organisatieschema:

Het	college	van	bestuur	is	het	bevoegd	gezag	en	eindverantwoordelijk	voor	de	organisatie.	Sinds	maart	2017	wordt	het	college
gevormd	door	de	heer	E.J.	Vredeveld.	In	de	Gemeenschappelijke	Medezeggenschapsraad	(GMR)	zijn	alle	scholen	vertegenwoordigd
door	medewerkers	en	ouders.	De	GMR	overlegt	periodiek	met	het	college	van	bestuur	over	onderwerpen	die	gelden	voor	alle	VCOG-
scholen,	zoals	het	formatieplan,	personeelsbeleid,	kwartaalrapportages	en	het	strategisch	beleidsplan.	Verder	heeft	de	GMR	een
adviesrecht	inzake	de	begroting.

Het	college	van	bestuur	en	de	schooldirecties	worden	ondersteund	door	het	bestuursbureau.	Hier	zijn	stafmedewerkers	van
onderwijs	&	kwaliteit,	HRM,	ICT	en	financie ̈n	ondergebracht.

De	vereniging	is	statutair	gevestigd	op	de	locatie	van	het	bestuursbureau	aan	de	Eenrumermaar	4	te	Groningen.	Per	ultimo	2019
waren	bij	VCOG	236	fte	medewerkers	in	dienst.
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Hierna	volgt	een	overzicht	van	de	scholen	met	daarbij	het	leerlingaantal	per	peildatum	1	oktober	2019.

Organisatie	VCOG
brinnummer school wijk	Groningen leerlingen	per	1	okt.	2019
30RH00 Aquamarijn Gravenburg 359
09MS00 Anne	Frankschool Hoogkerk 204
18BA00 Nassauschool Oranjewijk 479
18BM00 De	Kleine	Wereld Oosterparkwijk 155
18CF00 De	Wegwijzer Selwerd 292
18HL00 De	Hoeksteen Vinkhuizen 263
18LB00 't	Kompas Lewenborg 292
18NS00 De	Tamarisk De	Wijert 183
18PC00 De	Heerdstee Beijum	Noord 205
18QF00 Dom	Helder	Camaraschool Beijum	Zuid 452
30RH01 De	Rietzee Reitdiep 224
	 	 	 3.108

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	een	eigen	onderwijsvisie	en	de	gestelde	doelen	in	het	strategische	beleidsplan	aan	de
specifieke	doelstellingen	van	de	individuele	scholen,	geeft	de	scholen	een	onderscheidende	VCOG-identiteit.

Overlegstructuur

Bij	VCOG	zijn	diverse	overlegvormen	voor	afstemming	en	besluitvorming	om	gezamenlijk	gestelde	doelen	te	bereiken.	Elk	gremium
steekt	in	op	een	meer	strategisch,	tactisch	en	operationeel	niveau.

De	Raad	van	Toezicht	heeft	periodiek	afstemming	met	de	bestuurder.	Zij	worden	goed	geïnformeerd	over	de	voortgang	van	de
realisatie	van	de	gestelde	beleidsplannen	en	de	ontwikkeling	van	de	organisatie	VCOG.	Op	deze	wijze	is	de	scheiding	tussen	toezicht
en	bestuur	georganiseerd.
Bij	het	aansturen	van	de	organisatie	heeft	de	bestuurder	maandelijks	een	gezamenlijk	overleg	met	de	schooldirecteuren,	het	MT-
overleg.	In	dit	overleg	worden	de	strategische	doelen	vertaald	naar	een	meer	tactisch	niveau.	Vervolgens	legt	elke	school	deze	vast	in
een	schoolplan.	De	schooldirecteuren	zijn	integraal	verantwoordelijk	voor	het	leiden	van	de	basisschool	en	leggen	in	het	jaarplan	de
speerpunten	van	het	komende	schooljaar	vast.	Zij	hebben	daarbij	de	beschikking	over	financiële	middelen	zoals	vastgelegd	in	de
begroting.	De	bestuurder	en	schooldirecteuren	worden	ondersteund	door	staffunctionarissen	op	gebied	van	onderwijs	en	kwaliteit,
HRM,	ICT	en	financiën.	Zij	zijn	werkzaam	op	het	bestuursbureau.	De	staf	adviseurs	hebben	maandelijks	afstemming	met	de	bestuurder
en	nemen	op	onderwerpen	deel	aan	het	MT-overleg.	In	september	wordt	er	een	tweedaagse	georganiseerd	waarbij	bestuurder,
schooldirecteuren	en	stafadviseurs	gezamenlijk	het	nieuwe	schooljaar	starten	met	een	inspirerende	ontmoeting.		
Ter	voorbereiding	van	besluitvorming	door	de	bestuurder,	na	bespreking	in	het	MT-overleg,	zijn	stafadviseurs	en	schooldirecteuren
verdeeld	over	verschillende	portefeuillegroepen	waarin	beleidstukken	worden	voorbereid,	alvorens	deze	worden	besproken	in	het	MT-
overleg.
De	bestuurder	heeft	periodiek	overleg	met	de	gemeenschappelijke	medezeggenschapsraad	(GMR).	Hierin	zijn	van	alle	basisscholen
medewerkers	en	ouders	vertegenwoordigd.	De	bestuurder	informeert	hen	over	de	voortgang	van	de	realisatie	van	uit	te	voeren
beleid.	De	GMR	denkt	mee	over	allerlei	belangrijke	ontwikkelingen	op	scholen	en	geeft	advies	ten	aanzien	van	de	begroting	en	de
personeelsformatie.	Eén	keer	per	jaar	is	er	een	gezamenlijk	overleg	met	de	Raad	van	Toezicht,	de	GMR	en	de	bestuurder.

Code	Goed	Bestuur

VCOG	onderschrijft	de	Code	Goed	Bestuur,	zoals	geformuleerd	door	de	PO-raad,	met	afspraken	over	scheiding	tussen	bestuur	en
toezicht.	Als	lid	van	de	PO-raad	is	de	organisatie	regelmatig	in	contact	met	andere	schoolbesturen	om	van	elkaar	de	leren.	VCOG	hecht
veel	waarde	aan	een	horizontale	dialoog	waarbij	alle	stakeholders	nauw	zijn	betrokken	bij	het	uit	te	voeren	onderwijsbeleid.	Als	input
voor	het	strategisch	beleidsplan	2018-2021	zijn	er	inspiratiesessies	met	ouders	en	medewerkers	georganiseerd,	zodat	het	beleid
draagvlak	heeft	bij	alle	stakeholders.
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Verslag	Raad	van	Toezicht

Samenstelling	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	de	resultaten	die	dat	handelen	heeft	opgeleverd.	De	Raad	van	Toezicht	(RvT)	ziet	erop	toe
dat	de	bestuurder	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	2019	uit:
S.	Raap	(voorzitter),	J.G.	Knot	(vice	voorzitter),	E.J.	Veldman,	M.	Bolle,	J.W.	Lobeek		en	M.	Beishuizen.

De	RvT	heeft	in	2019	vergaderd	op	7	februari,	14	maart,	11	april,	23	mei,	20	juni,	29	augustus,
19	september,	28	oktober	en	19	december.	De	RvT	heeft	verantwoording	afgelegd	voor	haar	werk	aan	de	ALV	op	20	juni.	Daarnaast	is
er	op	28	oktober	een	buitengewone	ALV	geweest	vanwege	het	aanpassen	van	de	statuten	van	de	vereniging.

Wettelijke	toezichtstaken	en	algemeen	oordeel

De	RvT	is	in	2019	negen	keer	bijeen	geweest.
De	RvT	werkt	met	een	vaste	jaaragenda	waarin	de	volgende	onderwerpen	staan,	die	alle	zijn	besproken.

Onderwerpen Documenten
Strategie	en	planning jaarverslag	2018
	 implementatie	bestuursplan
Kwaliteit	onderwijs score	cito	eindtoets
	 verslag	bestuursgesprek	onderwijsinspectie
	 terugkoppeling	onderwijskundige	voortgangsgesprekken	met	de	scholen
	 inspectiebeoordeling
Personeel rapportage	ziekteverzuim
	 rapportage	mobiliteitsgegevens
	 scholingsplan
Financiën begroting	2020
	 jaarrekening	2018
	 kwartaalrapportages
Overige	onderwerpen	besproken	en	vastgesteld benoeming	S.	Raap	als	voorzitter
	 functioneringsgesprek	met	de	bestuurder
	 strategisch	plan	2018-2022
	 toevoegen	Meeroevers	aan	VCOG
	 mogelijkheden	fusie	met	SCSOG

De	RvT	heeft	toegezien	op	de	naleving	door	de	bestuurder	van	wettelijke	verplichtingen	en	de	code	voor	goed	bestuur.	Er	zijn	in
2019	geen	afwijkingen	geconstateerd	op	deze	governance	structuur.

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.

De	RvT	heeft	Afier	als	accountant	aangewezen	als	bedoeld	in	artikel	393,	eerste	lid,	van	Boek	2	van	het	Burgerlijk	Wetboek	die	op
20	juni	2019	verslag	heeft	uitgebracht	aan	de	toezichthouder	over	de	controle	van	het	boekjaar	2018.

In	juli	heeft	een	zelfevaluatie	plaatsgevonden.	De	RvT	heeft	nog	scherper	in	protocollen	uitgewerkt	hoe	toezicht	vorm	krijgt.	Er	is
verder	gewerkt	aan	het	handboek	RvT.

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.
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Werkgeverstaken

In	2019	heeft	de	RvT	conform	het	reglement	remuneratiecommissie	de	gesprekken	gevoerd	met	de	bestuurder	in	het	kader	van	de
werkgeversrol	van	de	raad.

Persoonlijke	gegevens	toezichthouders

De	Raad	van	Toezicht	kende	in	2019	de	volgende	samenstelling:

S.	Raap-De	Groot 	
Functie Voorzitter
Leeftijd 39
benoeming 	1	december	2017
herbenoeming 	1	december	2021
aftreden -
Beroep projectleider	Onderwijshuisvesting	en	Leefbaarheid,	gemeente	Noardeast	Fryslan	(bezoldigd)
Nevenfuncties voorzitter	Stichting	Zonnelaan	(onbezoldigd)

M.	Beishuizen 	
Functie Lid
Leeftijd 48
benoeming 	1	november	2016
herbenoeming 	1	november	2020
aftreden -
Beroep eigenaar	Beishuizen	Projectmanagement	&	Consultancy	(bezoldigd)
Nevenfuncties lid	ledenraad	Rabobank	Stad	&	Midden	Groningen	(onbezoldigd)

J.W.	Lobeek 	
Functie Lid
Leeftijd 51
benoeming 	1	januari	2016
herbenoeming 	1	januari	2020
aftreden -
Beroep directeur-bestuurder	bij	Natuur	en	Milieufederatie	Groningen	(bezoldigd)
Nevenfuncties lid	algemeen	bestuur	Natuur	en	Milieufederaties	(onbezoldigd)

secretaris	van	het	bestuur	Coöperatie	van	Ons	U.A.	(onbezoldigd)
lid	van	het	bestuur	van	Groninger	Gasberaad	(onbezoldigd)
eigenaar	van	Jeweel	Management	&	Advies	(bezoldigd)

E.J.	Veldman 	
Functie Lid
Leeftijd 63
benoeming 	1	december	2014
herbenoeming 	1	december	2021
aftreden -
Beroep predikant	Nieuwe	Kerk	Groningen	(bezoldigd)
Nevenfuncties lid	van	Programma	Beleidsbepalend	Orgaan	van	OOG-TV	(onbezoldigd)

M.	Bolle 	
Functie Lid
Leeftijd 39
benoeming 	1	november	2016
herbenoeming 	1	november	2020
aftreden -
Beroep financieel	adviseur	provincie	Drenthe	(bezoldigd)
Nevenfuncties penningmeester	Stichting	Zonnelaan	(onbezoldigd)

gemeenteraadslid	Gemeente	Groningen	(bezoldigd)
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J.G.	Knot 	
Functie Vice-voorzitter
Leeftijd 40
benoeming 	1	december	2014
herbenoeming 	1	december	2022
aftreden -
Beroep docent	internationaal	privaatrecht	Rijksuniversiteit	Groningen	(bezoldigd)
Nevenfuncties raadsheer-plaatsvervanger	Gerechtshof	Arnhem-Leeuwarden	(bezoldigd)

IPR-adviseur	PlasBossinade	Notarissen	(bezoldigd)
eigenaar	van	Mr.	J.G.	Knot	Advies	(bezoldigd)
lid	van	Comité	van	Aanbeveling	van	Stichting	Present	Groningen	(onbezoldigd)
lid	van	bestuur	van	Stichting	Wessel	Ganzevoort	(onbezoldigd)	
lid	van	bestuur	Stichting	Wijkfonds	Nieuwe	Kerk	Groningen	(onbezoldigd)
lid	van	bestuur	van	Jeltema-Bijma	Stichting	(onbezoldigd)

J.	Oppewal 	
Functie Voorzitter
Leeftijd 61
benoeming 	1	december	2014
herbenoeming 	1	mei	2018
aftreden 	7	februari	2019
Beroep eigenaar	Oppewal	interim-management	(bezoldigd)
Nevenfuncties voorzitter	KWF	Groningen	bestuur	(onbezoldigd)

voorzitter	regiovergadering	van	noordelijke	NGK-kerken	(onbezoldigd)	
secretaris	De	Vakantiebank	(onbezoldigd)
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Bestuurlijke	en	algemene	ontwikkelingen

Strategisch	beleidsplan	2018-2021

Het	jaar	2019	was	een	overgangsjaar	van	randvoorwaarden	scheppen	voor	goed	onderwijs	naar	invulling	geven	aan	innovatief
onderwijs.	De	ambitie	met	betrekking	tot	funderende	educatie	is	vooralsnog	beperkt	tot	kinderen	tussen	2-4	jaar.	Voor	de	doelgroep
13-18	jaar	blijven	we	projectmatig	initiatieven	ontplooien.	Er	zijn	specifiek	een	aantal	ontwikkelingen	te	noemen	op	de	diverse
beleidsterreinen.

Onderwijskwaliteit

Op	het	terrein	van	onderwijskwaliteit	zijn	in	2019	de	volgende	ontwikkelingen	te	noemen:

Het	project	Success	for	All	heeft	in	2019	in	het	teken	gestaan	van	evaluatie	en	voorbereiding.	Vanaf	het	schooljaar	2020-2021
vindt	er	een	doorstart	van	het	project	plaats	op	de	Hoeksteen.	Op	deze	school	zal	het	in	alle	groepen	worden	geïmplementeerd.
Dat	vraagt	commitment	en	betrokkenheid	van	het	hele	schoolteam.	Dit	draagvlak	is	aanwezig.	Naast	de	Hoeksteen	hebben	De
Kleine	Wereld	en	De	Wegwijzer	zich	voorbereid	op	deelname	aan	de	onderwijswijswerkplaats	gelijke	onderwijskansen	van	de
RUG.	Vanuit	deze	werkplaats	wordt	gewerkt	aan	gelijke	kansen	voor	kinderen	door	een	aantal	aspecten	van	Succes	for	All	in	de
school	te	versterken.
In	het	kader	van	doorgaande	leerlijn	0	t/m	18	jaar	is	er	in	2019	een	aantal	ontwikkelingen	geweest.	Het	project	flexibele
overgangen	en	doorgaande	leerlijnen	wordt	doorontwikkeld	van	losse	initiatieven	naar	een	beleidsmatig	kader,	waarin	ruimte
komt	voor	de	inrichting	van	een	tienerschool.	Leerkrachten	en	leraren	vormen	teams	om	een	meer	doorgaand	curriculum	te
ontwikkelen	en	van	elkaar	te	leren	door	onder	andere	bij	elkaar	in	de	klas	te	kijken.	Op	het	gebied	van	doorgaande	leerlijn	van	0
tot	4	jaar	heeft	VCOG	flinke	stappen	gezet	in	de	IKC-vorming.	Er	heeft	een	onderzoek	plaatsgevonden	onder	alle	scholen	hoe	de
doorgroei	richting	IKC	kan	plaatsvinden,	zowel	inhoudelijk	als	organisatorisch.	De	ontwikkeling	van	0	tot	18	jaar	is	een
gezamenlijk	doel	vanuit	het	strategisch	plan	waar	alle	scholen	toewerken	naar	doelen	die	passend	zijn	binnen	de	schoolsituatie.
Het	pedagogisch	klimaat	kan	worden	gezien	als	het	geheel	van	aanwezige	en	gecreëerde	omgevingsfactoren,	die	invloed
hebben	op	het	welbevinden	van	de	leerlingen.	Het	welbevinden	heeft	weer	invloed	op	de	ontwikkeling	en	het	leervermogen	van
kinderen.	VCOG	handelt	vanuit	de	missie	en	de	visie	van	de	vereniging	en	streeft	hierbij	naar	de	realisatie	van	gezamenlijke
doelen	ten	aanzien	van	het	pedagogisch	klimaat.	De	schoolteams	hebben	aandacht	voor	klassenorganisatie	en
professionalisering	om	de	klassensfeer	te	verbeteren.	Dit	vergt	maatwerk	op	scholen	en	in	de	wijk.	In	2019	is	bij	VCOG	een
onderzoek	gestart	voor	de	doorontwikkeling	naar	integrale	kindcentra	(IKC).	Wanneer	de	school	en	de	kinderopvang
samenwerken	en	één	organisatie	met	één	team	en	één	visie	vormen,	spreken	we	van	een	IKC.	Het	voordeel	ligt	in	het	realiseren
van	de	didactische	en	pedagogische	doorgaande	lijnen,	wat	helpt	bij	het	signaleren	van	achterstanden	of	risico’s	bij	de
ontwikkeling	van	kinderen.	Het	IKC	brengt	rust	en	samenhang	voor	de	kinderen.	In	2020	wordt	een	vervolg	gegeven	aan	de
“gefaseerde,”	praktische	uitvoering	van	het	onderzoek.
Er	is	veel	aandacht	voor	de	ontwikkeling	van	een	hernieuwd	kwaliteitsmanagement	en	de	nodige	aanpassingen	van	de
bestuurlijke	kwaliteitsinstrumenten,	zodat	deze	passen	bij	het	nieuwe	bestuurlijke	toezicht.	Zo	verandert	de
onderwijskwaliteitsdialoog	meer	in	een	kwartaalgesprek,	is	er	een	bestuurlijk	dashboard	ingericht	en	worden	de
managementrapportages	inhoudelijk	meer	integraal	van	aard.	Het	bestuur	werkt	samen	met	de	afdeling	onderwijs	en	kwaliteit
en	met	behulp	van	de	PO-Raad	toe	naar	een	goed	bestuurlijk	en	integraal	zicht	op	de	kwaliteit	van	alle	VCOG-scholen.	In	2020
moet	dit	proces	gerealiseerd	zijn	en	kan	het	nieuwe	systeem	geborgd	worden

Klachten

In	2019	is	er	één	klacht	gemeld	bij	de	geschillencommissie	passend	onderwijs.	Bij	dit	geschil,	bestaande	uit	vier	punten,	is	het	tot	een
advies	gekomen	waarbij	de	vereniging	op	twee	punten	in	gelijk	is	gesteld,	op	één	punt	deels	in	het	gelijk	en	heeft	de	vereniging	het
advies	op	het	laatste	punt	overgenomen.	Daarnaast	zijn	er	twee	kinderen	geschorst,	hetgeen	uiteindelijk	niet	tot	verwijdering	heeft
geleid.	Er	heeft	zich	in	2019	niemand	gemeld	bij	de	klachtenfunctionaris.
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Huisvesting

Ten	aanzien	van	huisvesting	van	scholen	zijn	in	2019	de	volgende	besluiten	genomen:

De	nieuwbouw	voor	De	Tamarisk	locatie	De	Wijert	is	gegund	aan	een	aannemer.	De	spelhal	is	inmiddels	in	aanbouw	en	begin
2020	volgt	de	eerste	paal	voor	de	school.	Het	steven	is	oplevering	eind	2020.
Het	voorbereidings-	en	instemmingstraject	voor	de	overdracht	van	SWS	Meeroevers	in	Meerstad	is	afgerond	en	de	formele
overdracht	is	per	1	januari	2020	een	feit.

De	nieuwbouw	van	‘Het	Knikdak’,	het	beoogde	gebouw	achter	de	DHC	ten	behoeve	van	een	jeugdzorg	instelling	en
kinderopvang,	is	ook	aan	een	aannemer	gegund.

Organisatie

Ten	aanzien	van	de	organisatie	VCOG	zijn	onderstaande	ontwikkelingen	te	melden:

De	Raad	van	Toezicht	heeft	besloten	de	samenwerking	tussen	VCOG	en	CSG	niet	te	formaliseren	in	een	vergaande	gezamenlijke
juridische	entiteit.	Voor	de	kinderopvang	is	wel	gekozen	voor	een	eigen	stichting	die	in	een	hybride	samenwerking	met	een
externe	organisatie	uitgebouwd	gaat	worden.

In	2019	is	de	Europese	aanbesteding	afgerond	inzake	gezamenlijke	schoonmaak.	Ook	is	er	een	aanbesteding	hardware	geweest
en	een	onderhandse	aanbesteding	beheer	ICT.	Een	extern	bureau	heeft	de	projectleiding	ondersteund	tijdens	het	traject.
De	werkdruk	verlagende	middelen	zijn	ingezet	door	de	teams	van	de	scholen.	Over	het	algemeen	is	dit	voor	het	tweede	jaar	als
positief	ervaren.	Gevoelig	punt	blijft	de	inzet	van	middelen	bij	scholen	die	een	overschrijding	hebben	op	de	reguliere	begroting.
Het	verzuimbeleid	is	verder	aangescherpt	na	de	hernieuwde	samenwerking	met	de	huidige	arbodienst.	Het	verzuim	laat	een
gestage	daling	zien.
Subsidieregelingen	voor	extra	leerkrachten	zijn	toegekend.	In	2019	is	door	verschillende	besturen	in	Groningen	de	RAL
(regionale	aanpak	lerarentekort)	aangevraagd,	in	samenwerking	met	de	pabo’s.	Dit	betekent	dat	VCOG	samen	met	andere
besturen	in	de	stad	Groningen	bezig	is	om	gezamenlijk	op	verschillende	terreinen	te	werken	aan	het	lerarentekort.	Zo	zijn	er
verschillende	werkgroepen	samengesteld	die	zich	bezighouden	met	werving	van	studenten	en	imago,	behoud	van	leerkrachten
en	curriculumverbetering.	Dit	heeft	al	geresulteerd	in	gezamenlijke	plannen	en	een	website	die	binnenkort	wordt	gelanceerd
onder	de	naam	Schoolplein	Noord.	Ook	de	vervolg	subsidie	RAP	2020	is	aangevraagd.
Het	project	‘Leren	en	Ontwikkelen’	is	in	de	steigers	gezet	na	consultatie	door	de	projectleider	van	alle	scholen.	Implementatie	zal
het	komende	jaar	plaatsvinden.

In	het	kader	van	boeien,	binden	en	verrijken	hebben	er	weer	introductiebijeenkomsten	plaatsgevonden.	Dit	jaar	mochten	alle
medewerkers	van	VCOG	deelnemen	aan	de	studiedag	die	in	het	teken	stond	van	werkgeluk.	Deze	dag	is	aanvullend	gefinancierd	met
middelen	die	overbleven	na	de	stakingen	dit	jaar.	Ook	dit	jaar	is	het	jaar	afgesloten	met	een	saamhorige	kerstmarkt	georganiseerd	op
’t	Kompas.
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Onderwijs	en	kwaliteit



16

Onderwijs	en	kwaliteit

Ambities	en	Kwaliteitsmanagement	2019

In	2019	zijn	goede	stappen	gezet	om	het	kwaliteitsmanagement	binnen	VCOG	verder	te	ontwikkelen.

Er	is	een	visie	op	kwaliteit	geformuleerd	die	ertoe	heeft	geleid	dat	de	scholen	en	het	bestuur	een	keuze	hebben	gemaakt	om	alle
scholen	in	gezamenlijkheid	aan	dezelfde	twee	kwaliteitsambities	uit	het	strategisch	plan	te	laten	werken.	De	eerste	ambitie	betreft	de
ontwikkeling	van	onderwijsaanbod	van	0	tot	18	jaar.	Alle	VCOG-scholen	formuleren	de	minimale	doelen	die	zij	op	het	terrein	van	deze
strategische	ambitie	willen	halen.	Het	gaat	om	doelen	op	het	gebied	van	IKC-vorming	en	op	het	terrein	van	flexibele	overgangen	en
doorgaande	leerlijnen	richting	het	VO.	Ook	de	inrichting	van	een	tienerschool	in	samenwerking	met	de	CSG	behoort	tot	deze	ambitie.
Door	de	inrichting	van	projecten	op	het	terrein	van	IKC-vorming	en	doorgaande	lijnen	in	het	VO	en	tienerscholen,	werkt	VCOG
bestuurlijk	aan	deze	ontwikkeling.	De	tweede	ambitie	is	de	profilering	van	iedere	VCOG-school	in	de	eigen	omgeving.	Welk
toekomstbestendig	concept	past	bij	de	school	en	haar	doelgroep?	Hoe	gaat	de	school	dit	concept	vervolgens	krachtig	uitdragen?	Aan
het	einde	van	de	strategische	planperiode	zijn	er	binnen	beide	ambities	op	alle	VCOG-scholen	zichtbare	minimale	doelen	gerealiseerd.
In	de	onderwijsdialogen	die	het	bestuur	met	de	scholen	voert,	staan	beide	doelen	steeds	geagendeerd.	Tijdens	deze	gespreken
monitort	en	stuurt	het	bestuur	waar	nodig	op	de	realisering	van	de	ambities.

In	2019	is	er	op	het	terrein	van	deze	ambities	al	een	flinke	stap	gezet,	zowel	wat	betreft	de	overgang	naar	het	VO	als	de	IKC-vorming
voor	kinderen	van	0	tot	6	jaar.	Er	zijn	werkgroepen	gevormd	van	leraren	uit	het	PO-VO	van	VCOG	en	CSG	die	gezamenlijk	een
doorgaande	leerlijn	ontwikkelen	voor	de	vakken	Nederlands,	Wiskunde	en	Engels.	Leraren	willen	graag	bij	elkaar	kijken	en	van	elkaar
leren.	In	het	project	collegiale	visitatie	organiseren	de	drie	schoolbesturen	SCSOG,	CSG	en	VCOG	deze	mogelijkheid.	De	leerlingen	van
groep	8	van	alle	VCOG-scholen	maken	kennis	met	de	echte	dagelijkse	praktijk	van	het	VO.	Zij	hebben	in	het	najaar	als	klas	volledige
lesdagen	in	het	VO	meegedraaid.	De	samenwerkende	schoolbesturen	gaan	in	2020	de	ingezette	losse	activiteiten	door	ontwikkelen
tot	vaststaand	beleid	en	daar	waar	het	mogelijk	is	tot	tienerscholen.	De	vorming	van	een	doorgaande	lijn	van	0	tot	6	jaar	wordt	op	de
VCOG-scholen	ontwikkeld	door	IKC-vorming.	De	scholen	werken	hierin	nauw	samen	met	bestaande	kinderopvangorganisaties.	In	het
najaar	heeft	het	bestuur	van	VCOG	een	onderzoek	laten	verrichten	onder	de	scholen	om	de	ambities	op	dit	vlak	te	peilen	en	te
beschrijven.	Een	hybride	vorm	waarin	scholen	zelf	de	keuze	hebben	of	zij	de	IKC	willen	vormgeven	samen	met	een	bestaande
organisatie	of	waarin	zij	dit	in	eigen	beheer	willen	organiseren,	kwam	als	preferente	richting	uit	het	onderzoek.	In	2020	gaat	VCOG
door	met	de	ontwikkelingen	voorvloeiend	uit	het	onderzoek.

Begin	2020	is	er	een	ééndaagse	conferentie	georganiseerd	voor	alle	directeuren,	teamleiders,	bestuur	en	staf,	waarin	scholen	zijn
geprofessionaliseerd	over	de	wijze	waarop	een	concept	gekozen	en	uitgedragen	wordt	om	de	school	mee	te	profileren.

Daarnaast	werken	alle	VCOG-scholen	aan	andere	onderwijsambities	in	het	strategisch	plan.	Zij	maken	daarin	zelf	een	keuze	op	grond
van	de	kwaliteitsvraagstukken	binnen	de	school	en	de	onderwijsbehoefte	van	de	doelgroep	van	de	school.	De	ambities	zijn	vanuit	het
strategisch	plan	verbonden	aan	de	school	door	het	schoolplan.	Tot	slot	werken	alle	scholen	altijd	aan	de	realisatie	en	borging	van	de
basiskwaliteit.	Deze	kwaliteit	moet	volgens	eigen	geformuleerde	standaarden	op	orde	zijn.	In	2020	gaan	de	scholen	deze	eigen
standaarden	verder	ontwikkelen	en	duidelijk	maken.

Het	kwaliteitsmanagement	van	VCOG	staat	beschreven	in	het	kwaliteitshandboek.	Dit	handboek	is	in	2015	vastgesteld.	In	2019	is
VCOG	begonnen	met	de	herdefiniëring	van	kwaliteit	en	kwaliteitsmanagement.	Dit	zal	leiden	tot	een	nieuw	kwaliteitsboek.	Vanuit	de
afdeling	onderwijs	&	kwaliteit	is	de	totstandkoming	van	dit	hernieuwde	kwaliteitsmanagement	zowel	procesmatig	als	inhoudelijk
beschreven.	De	laatste	helft	van	2019	is	de	realisatie	van	het	nieuwe	kwaliteitsboek	van	start	gegaan.	VCOG	zal	in	de	zomer	van	2020
dit	traject	hebben	voltooid.	Gelijktijdig	wordt	er	naast	het	bestaande	kwaliteitsinstrument	WMK-PO,	dat	door	de	scholen	wordt
gebruikt,	onderzocht	of	er	andere	instrumenten	op	de	markt	zijn	die	beter	aansluiten	bij	de	visie	op	kwaliteitsmanagement	binnen
VCOG.	Eén	van	de	VCOG-scholen,	De	Rietzee,	voert	dit	onderzoek	uit.	De	verwachting	is	dat	de	scholen	eind	2020	in	gezamenlijkheid
de	keuze	voor	een	instrument	gaan	maken.	Dat	kan	opnieuw	een	keuze	voor	WMK-PO	zijn,	maar	ook	de	keuze	voor	een	ander
instrument.

Het	gehele	instrumentarium	heeft	ten	doel	het	kwaliteitsmanagement	te	voorzien	van	data	en	bronnen,	waarmee	de	monitoring	en
sturing	op	kwaliteit	overal	in	de	organisatie	goed	kan	plaatsvinden.	Zodat	alle	professionals	binnen	VCOG	goed	zicht	hebben	op	de
kwaliteit	en	daarop	sturen	vanuit	hun	positie	in	de	organisatie,	van	leerkracht	tot	het	bestuur.
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Onderwijsresultaten	2019

De	leerlingen	van	de	elf	VCOG-scholen	hebben	op	16	t/m	19	april	de	eindtoets	2019	gemaakt.	Ook	in	2019	heeft	VCOG	vastgehouden
aan	haar	beleid	rond	de	eindtoetsing,	zoals	dat	in	2015	is	vastgesteld.

De	scholen	hebben	in	dat	jaar	voor	een	gecertificeerde	eindtoets	gekozen,	deze	toets	is	ook	in	2019	ingezet	om	de
onderwijsopbrengsten	mee	te	meten.	De	VCOG-scholen	gebruiken	voor	de	meting	ofwel	de	eindtoets	van	CITO	of	de	IEP-toets	van
bureau	ICE.	Evaluatie	en	herijking	van	dit	beleid	is	uitgesteld	naar	2020,	omdat	de	eindtoetsing	dan	ook	landelijk	een	grote	verandering
doormaakt.

Op	drie	VCOG-scholen	staan	de	eindopbrengsten	de	laatste	jaren	onder	druk.	Het	bestuur	heeft	op	twee	scholen	een	extern
onderwijsadviesbureau	ingezet,	om	samen	met	de	school	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	te	vergroten.	Daarnaast	is	het	bestuur	ook	zelf
intensief	betrokken	geweest	bij	deze	scholen	in	2019.	Er	is	een	gerichte	aanpak	geweest	op	het	terrein	van	monitoring	en	sturing	op
de	onderwijskwaliteit.	Op	de	scholen	had	de	directie	van	de	school	samen	met	het	team	voldoende	in	beeld	waar	de
kwaliteitsaspecten	aangepakt	moesten	worden.	Vanuit	de	gesprekken	die	hierover	bestuurlijk	zijn	gevoerd,	heeft	de	school	samen	met
het	externe	adviesbureau	een	plan	van	aanpak	opgesteld.	Het	bestuur	is	steeds	op	de	hoogte	gehouden	door	de	school	en	het
adviesbureau	over	de	gang	van	zaken.	

Op	de	Anne	Frankschool	waren	de	eindresultaten	ruim	voldoende,	de	school	heeft	de	onderwijskundige	richting	die	zij	in	school	jaar
2018-2019	heeft	uitgezet,	doorontwikkeld.	De	Kleine	Wereld	werkt	hard	aan	het	vergroten	van	de	onderwijskwaliteit.	De	resultaten
daarvan	zijn	nog	niet	zichtbaar	in	de	onderwijsopbrengsten.	De	school	kampt	met	enorme	sociaal-emotionele	problematiek,	waardoor
het	leerproces	van	een	grote	groep	leerlingen	traag	en	grillig	verloopt.	De	school	werkt	nauw	samen	met	de	jeugdhulp	in	de	wijk.	Op
De	Heerdstee	heeft	ook	een	traject	plaatsgevonden	met	het	externe	adviesbureau.	Vanuit	het	nieuwe	schoolplan	zet	de	school	fors
meer	in	op	de	basisvaardigheden,	door	dagelijks	vaste	structuuroefening	in	te	voeren	voor	alle	groepen,	de	leertijd	voor	rekenen	en
taal	te	vergroten	en	veel	aandacht	te	besteden	aan	goede	instructie.

Binnen	alle	scholen	van	VCOG	is	de	problematiek	rond	het	lerarentekort	fors	toegenomen	in	2019.	Deze	problematiek	raakt	echter	de
scholen	in	de	achterstandswijken	van	Groningen	het	meest.	De	uitdaging	om	voor	iedere	groep	een	leerkracht	te	hebben	staan,	is
gelijk	aan	de	andere	scholen.	Maar	de	invloed	die	het	lerarentekort	met	zich	meebrengt	op	de	onderwijsresultaten	van	de	leerlingen,
is	op	deze	scholen	duidelijker	zichtbaar.	Voor	veel	leerlingen	in	deze	wijken	is	de	veilige	relatie	met	de	leerkracht	essentieel	om	goed
tot	leren	te	komen.	De	onrust	die	ontstaat	vanuit	het	tekort	heeft	directe	invloed	op	de	voorwaarden	om	tot	leren	te	komen	bij	deze
doelgroep.	Veel	leerlingen	zijn	uitermate	instructie-afhankelijk.	Bovendien	vinden	startende	leerkrachten	het	lesgeven	op	deze	scholen
vaak	ingewikkelder.	Nu	er	keuzevrijheid	is	voor	leerkrachten,	is	het	voor	deze	scholen	soms	moeilijker	om	een	goede	leerkracht	te
vinden.	Het	lerarentekort	heeft	daarmee	directe	invloed	op	de	kansenongelijkheid	in	het	onderwijs.	VCOG	maakt	zich	daarover	grote
zorgen	en	is	sinds	de	tweede	helft	van	2019	actief	met	het	gemeentebestuur	in	gesprek	hoe	de	kansengelijkheid	in	Groningen	in
gezamenlijkheid	te	stimuleren.	Directeuren	van	verschillende	scholen	participeren	samen	met	het	bestuur	in	deze	gesprekken.

VCOG	is	trots	op	het	feit	dat	zij,	ondanks	de	negatieve	invloed	die	het	lerarentekort	in	2019	in	toenemende	mate	heeft	op	het	primaire
proces,	de	onderwijsopbrengsten	gemiddeld	goed	op	orde	heeft.

Daarnaast	kunnen	we	ook	dit	jaar	uit	de	jaarlijkse	monitor	naar	het	welzijn	binnen	VCOG	de	conclusie	trekken	dat	de	leerlingen	zich
gemiddeld	genomen	veilig	en	gelukkig	voelen	op	de	VCOG-scholen.	Uit	de	tevredenheidspeilingen	onder	ouders	komt	hetzelfde	beeld
naar	voren.	De	ouders	zijn	doorgaans	tevreden	over	het	onderwijs	en	het	welzijn	van	hun	kind	op	school.	Hierna	volgt	een	overzicht
met	de	schoolopbrengsten	van	de	afgelopen	jaren.

Schoolopbrengsten	april	2019
school toetsing score	2019 ondergrens

score
%	gewogen
leerlingen

score	2018

Aquamarijn cito 538,3 535,2 0% 538,9
Anne	Frankschool iep 88,2 78,7 9% 76,4
Nassauschool cito 539,0 535,1 1% 538,7
De	Kleine	Wereld iep 84,6 75,8 27% 75,7
De	Wegwijzer iep 78,7 77,7 15% 79,0
De	Hoeksteen iep 81,0 78,8 8% 81,8
't	Kompas iep 82,6 78,8 8% 81,4
De	Tamarisk cito 532,5 533,4 12% 535,4
De	Heerdstee iep 78,1 78,2 12% 81,4
Dom	Helder	Camaraschool iep 84,6 79,7 2% 86,0
De	Rietzee cito 536,4 535,2 0% 539,2
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Een	nieuw	schoolplan	2019-2023

In	de	eerste	helft	van	2019	hebben	de	VCOG-scholen	een	nieuw	schoolplan	geschreven.	Daaraan	voorafgaand	zijn	de
tevredenheidspeilingen	uit	WMK-PO	uitgezet	onder	de	ouders,	leerkrachten	en	leerlingen.	Daarnaast	zijn	de	schoolplannen	uit	de
voorafgaande	periode	uitvoerig	geëvalueerd.	Deze	uitkomsten	plus	de	ontwikkelingsambities	van	de	school	gekoppeld	aan	het
strategisch	plan	van	VCOG	hebben	geleid	tot	een	nieuw	schoolplan.	Het	strategisch	plan	van	VCOG	was	al	in	2018	voltooid.	Dat	had	als
voordeel	dat	de	strategische	ambities	en	de	schoolambities	goed	op	elkaar	afgestemd	konden	worden.	De	afspraak	is	dat	alle	scholen
gezamenlijk	aan	twee	ambities	werken	en	daarnaast	kiezen	uit	strategische	doelen	die	passen	in	de	ontwikkeling	van	de	school.

Alle	scholen	hebben	de	plannen	besproken	met	het	bestuur	en	de	staf.	In	september	zijn	de	doelen	uit	ieder	schoolplan
gepresenteerd	aan	de	collega-scholen.	De	realisatie	van	het	schoolplan	en	het	jaarplan	vormen	een	vast	onderdeel	van	de
onderwijskwaliteitsdialoog.

Passend	onderwijs

De	scholen	van	VCOG	meten	tweejaarlijks	de	kwaliteit	van	de	basisondersteuning.	Deze	meting	gebeurt	met	hulp	van	het	ijkinstrument
basisondersteuning	van	het	Samenwerkingsverband	20-01	waar	VCOG	onder	valt.	Vorig	jaar	is	dit	instrument	aangepast	aan	de
basiskwaliteit	van	het	huidige	inspectiekader.	Vanuit	de	meting	van	de	basisondersteuning	past	de	school	jaarlijks	het
schoolondersteuningsprofiel	aan.	Hierbij	formuleren	de	scholen	niet	alleen	de	kwaliteit	van	hun	basisondersteuning,	maar	ook	de
grenzen	van	de	extra	ondersteuning	die	de	school	kan	bieden.	Op	de	websites	van	alle	scholen	is	het	schoolondersteuningsprofiel
vermeld.	De	middelen	van	het	samenwerkingsverband	worden	vanuit	het	bestuur	ingezet	voor	leerlingen	met	een	forse	extra
ondersteuning.	Voor	deze	leerlingen	kan	de	school	een	bestuurlijk	arrangement	aanvragen.	De	overige	ondersteuningsmiddelen
worden	toegekend	aan	de	scholen,	wanneer	zij	door	het	opstellen	van	een	groeps-	of	een	individueel	arrangement	aantonen	dat	de
groep	of	de	leerling	de	basisondersteuning	ontstijgt	en	er	extra	middelen	nodig	zijn	om	aan	het	onderwijsaanbod	te	voldoen.
Daarnaast	heeft	VCOG	sinds	2018	een	expertisecentrum,	waar	vanuit	twee	orthopedagogen	de	scholen	ondersteunen	bij
begeleidingsvragen.	Zij	stellen	een	zienswijze	op	bij	verwijzing	van	leerlingen	en	doen	onderzoek	om	de	ontwikkelingsbehoefte	van
leerlingen	helder	te	krijgen.	Naar	verwachting	zal	het	expertisecentrum	in	2020	verder	worden	uitgebreid.	Hiermee	wordt	de	eigen
begeleiding	verruimd	en	zal	minder	een	beroep	hoeven	te	worden	gedaan	op	externe	partijen,	hetgeen	kostenbesparend	zal	werken.

Aandacht	voor	hoogbegaafde	leerlingen

Het	afgelopen	jaar	heeft	VCOG	een	notitie	vastgesteld	rond	het	onderwijs	aan	meer-	en	hoogbegaafde	leerlingen.	Voor	het	aanbod
aan	alle	leerlingen	die	onder	deze	brede	definitie	vallen,	heeft	VCOG	afspraken	gemaakt	om	de	kwaliteit	te	verbeteren.	Dat	geldt	voor
het	extra	aanbod	op	de	scholen	in	de	groep	en	buiten	de	groep	en	ook	voor	de	leerlingen	die	op	grond	van	hun	begaafdheid	een
aanbod	nodig	hebben	die	de	reguliere	school	niet	meer	kan	bieden.	In	het	najaar	van	2019	zijn	er	in	samenwerking	met	het
Samenwerkingsverband	20-01	twee	groepen	ingericht.	De	eerste	groep	betreft	een	groep	op	bovenschools	niveau	van	VCOG,	waar
leerlingen	met	een	zeer	hoge	intelligentie	geplaatst	kunnen	worden.	De	tweede	groep	is	bovenbestuurlijke	ingericht	door	het
samenwerkingsverband	waar	leerlingen	geplaatst	kunnen	worden	waarbij	naast	een	hoge	intelligentie	met	name	gedrag	voorliggend
is.	De	VCOG-scholen	kunnen	de	leerling	aanmelden	bij	één	van	beide	groepen,	wanneer	het	onderwijsaanbod	voor	de	leerlingen	op
de	eigen	school	niet	meer	toereikend	is.	Een	toeleidingscommissie	onderzoekt	vervolgens	of	plaatsing	aan	de	orde	is.	In	2020	gaat
VCOG	samen	met	de	schoolbesturen	in	de	gemeente	Groningen	en	het	Samenwerkingsverband	20-01	kijken	hoe	de	leerkrachten	van
de	reguliere	scholen	verder	geprofessionaliseerd	kunnen	worden	om	deze	doelgroep	tijdig	te	signaleren	en	vervolgens	een	goed
aanbod	te	kunnen	realiseren.	Op	deze	wijze	verwacht	VCOG	dat	het	aanbod	op	de	eigen	school	steeds	verder	versterkt	kan	worden
en	aparte	opvang	minder	nodig	zal	zijn.	Het	is	wel	de	visie	van	VCOG	dat	er	leerlingen	blijven	binnen	deze	doelgroep	die	blijvend	een
specifiek	aanbod	nodig	zullen	hebben	buiten	de	reguliere	school.
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Personeel	en	Organisatie
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Personeel	en	Organisatie

Algemeen

In	2019	zijn	de	HR-doelen	uit	het	strategisch	beleidsplan	verder	vormgegeven	en	daarvoor	is	het	HR-plan	bijgesteld.	Zo	is	er	aandacht
voor	een	personeelsplanning	voor	meerdere	jaren	en	is	er	extra	aandacht	voor	het	boeien	en	binden	van	leerkrachten,	zeker	nu	de
schaarste	aan	personeel	toeneemt.	De	schaarste	is	steeds	lastiger	op	te	vangen	binnen	de	vereniging	en	de	plannen	rondom	het
vinden	van	nieuw	personeel	worden	steeds	bijgesteld.	Dit	heeft	enorme	invloed	op	de	(onderwijskundige)	ontwikkelingen	binnen	de
vereniging.	Inmiddels	participeert	VCOG	in	de	Regionale	Aanpak	Lerarentekort	(RAL)	en	het	vervolg	hiervan,	de	Regionale	Aanpak
Personeelstekort	(RAP).

Ook	is	er	meer	aandacht	voor	duurzame	inzetbaarheid,	zo	was	werkgeluk	het	thema	van	de	centrale	studiedag	in	september.	In	2019
is	het	werkverdelingsbeleid	opgesteld	en	ingevoerd	op	de	scholen.	Bij	de	samenstelling	van	de	formatie	van	het	schooljaar	2019/2020
is	het	relevante	beleid	toegepast.	Eind	2019	is	een	akkoord	bereikt	over	een	nieuwe	CAO,	met	daarin	veel	aandacht	voor	het
onderwijsondersteunend	personeel	en	directeuren.	Dit	leidt	ertoe	dat	er	een	nieuw	functiebouwwerk	voor	1	augustus	2020	gereed
moet	zijn	binnen	de	vereniging.	Er	blijft	aandacht	voor	professionalisering	van	het	personeel.	Hieronder	volgt	een	toelichting	per
onderwerp.

Personeelsschaarste

In	2019	is	de	druk	op	het	vinden	van	leerkrachten	verder	toegenomen.	Zo	kunnen	voor	kortdurende	ziektedagen	bijna	geen	invallers
worden	geregeld	en	moeten	de	scholen	dit	steeds	meer	intern	oplossen.	Ook	is	het	vinden	van	langdurige	vervanging	lastig.	In	2018	is
er	al	veel	tijd	besteed	aan	het	bedenken	van	oplossingen	en	in	2019	zijn	daar	de	volgende	maatregelen	aan	toegevoegd	en	uitgewerkt:

1.	

In	januari	2019	is	voor	het	eerst	een	bijeenkomst	voor	stagiaires	en	LIO’s	georganiseerd,	waarin	ze	konden	kennismaken	met	de
vereniging.	Het	doel	van	deze	bijeenkomst	is	om	met	VCOG	in	contact	te	komen	en	te	horen	wat	leerkrachten	in	opleiding	belangrijk
vinden	in	het	werk	wat	ze	gaan	doen.

Op	deze	middag	waren	twee	directeuren	aanwezig	die	iets	vertelden	over	alle	scholen	binnen	VCOG.	In	de	gesprekken	die	volgden
met	de	bestuurder,	HR	en	onderwijs	werd	informatie	verstrekt	en	opgehaald.	Deze	bijeenkomst	wordt	jaarlijks	herhaald.

2.	

In	het	verleden	kregen	leerkrachten	vaak	de	eerste	jaren	een	invalcontract	bij	een	bestuur.	Dit	bleek	tijdens	de	werving	en	selectie	van
nieuwe	leerkrachten	niet	meer	voldoende	te	zijn	en	daarom	is	VCOG	sneller	overgegaan	tot	het	bieden	van	uren	op	een	school	voor
een	klas.	Gekeken	wordt	wat	kan	worden	aangeboden	en	ook	hoe	kan	worden	zorggedragen	voor	kwalitatief	sterke	leerkrachten.
Beoordelingen	van	nieuwe	leerkrachten	door	twee	verschillende	directeuren,	voordat	een	vast	contract	wordt	geboden,	borgt	de
kwaliteit	van	de	leerkrachten	voor	VCOG.

3.	

In	2019	heeft	VCOG	voor	het	eerst	meegedaan	aan	de	open	dag	van	de	Hanzehogeschool	en	heeft	zich	daarbij	geprofileerd	door
middel	van	een	informatiekraam	met	eigen	medewerkers.	Ook	wordt	jaarlijks	voorlichting	gegeven	bij	Stenden.	Daarbij	worden	jonge
enthousiaste	leerkrachten	gebruikt.	Verder	is	het	streven	om	actiever	naar	de	doelgroep	toe	te	gaan	en	iedereen	te	benaderen.

4.	

In	2019	is	budget	vrijgemaakt	voor	zes	zij-instromers	tegelijkertijd.	Daarbij	geldt	dat	scholen	zelf	mogen	aangeven	of	ze	ruimte	hebben
voor	een	zij-instromer,	omdat	de	begeleiding	een	behoorlijke	impact	heeft	op	een	school.	In	2019	zijn	twee	zij-instromers	begonnen
bij	VCOG.	Een	derde	zij-instromer	is	gestopt.	Twee	nieuwe	zij-instromers	zijn	begonnen	met	een	oriëntatiefase,	zodat	ze	in	2020	bij
VCOG	kunnen	starten.
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5.	

Het	probleem	van	de	schaarste	wordt	ook	landelijk	aangepakt	door	het	vrijmaken	van	geld	voor	regionale	oplossingen	en	door
subsidies	voor	mensen	die	zich	willen	omscholen	tot	leerkracht.	VCOG	participeert	in	deze	regelingen	en	probeert	met	externe
partners	een	bijdrage	te	leveren	aan	het	oplossen	van	dit	maatschappelijke	probleem.	Voorbeelden	hiervan	zijn	het	opzetten	van	een
Schoolplein	Noord,	een	website	waar	alle	informatie	is	te	vinden	over	het	beroep	van	leerkracht,	onderwijsroutes	om	leerkracht	te
kunnen	worden,	ambassadeurscholen	en	natuurlijk	de	vacatures.	Verder	wordt	nagedacht	hoe	we	de	doelgroep	nog	beter	kunnen
bereiken,	door	bijvoorbeeld	voorlichting	te	gaan	geven	binnen	het	VO,	maar	ook	de	Pabo-opleiding	interessanter	te	maken	voor
mannen,	zodat	de	uitstroom	na	één	of	twee	jaar	kleiner	wordt.

6.	

Op	een	paar	scholen	hebben	ouders	zich	bereid	verklaard	te	willen	invallen,	wanneer	dat	nodig	is.	Deze	ouders	zijn	alleen	aan	de
school	verbonden.	Ze	beschikken	over	een	bevoegdheid	en	een	geldige	VOG.

In	een	enkel	geval	heeft	een	leerkracht	gevraagd	om	een	vergoeding	voor	kinderopvang.	Er	zijn	regelmatig	verzoeken	van	leerkrachten
om	de	uren	duurzame	inzetbaarheid	voor	oudere	werknemers	stop	te	zetten.	Ook	komt	het	regelmatig	voor	dat	het	ouderschapverlof
wordt	stopgezet.	Daarnaast	geven	vaste	medewerkers	regelmatig	aan	dat	ze	wel	tijdelijk	meer	willen	werken	om	de	acute
vervangingsproblematiek	op	te	lossen.	Door	de	werkdrukmiddelen	werken	meer	onderwijsassistenten	die	ook	in	gezet	worden	om
personele	problemen	op	te	lossen.	Er	wordt	geregeld	geworven	via	social	media	en	via	de	website.	Ook	is	het	netwerk	van	onze	eigen
medewerkers	hierbij	belangrijk.

Werkverdelingsbeleid

Met	de	invoering	van	het	werkverdelingsplan	in	de	CAO	PO	2018-2019	hebben	de	CAO-partijen	beoogd	de	medewerker	in	het
onderwijs,	als	zelfbewuste	professional,	in	staat	te	stellen	om	professionele	ruimte	te	krijgen	en	de	werkzaamheden	binnen	de	kaders
zelf	in	te	delen.	Hierbij	neemt	het	team	het	voortouw	bij	het	opstellen	van	een	werkverdelingsplan	in	de	school.	Het
werkverdelingsplan	regelt	de	lessen	en	taken	binnen	een	school	(taakbeleid)	en	dit	wordt	door	de	invoering	van	dit	plan	meer
neergelegd	bij	het	team	dan	bij	de	directie.	VCOG	heeft	in	2019	een	plan	uitgewerkt	waarin	kaders	zijn	geformuleerd	waarmee	de
scholen	aan	het	werk	kunnen.	Vanaf	augustus	2019	wordt	er	gewerkt	met	het	werkverdelingsbeleid.	Op	de	scholen	van	VCOG	vragen
de	meeste	teams	om	input	van	de	directeuren.	Zij	hebben	aangegeven	dat	in	overleg	de	taken	worden	verdeeld	en	zij	zijn	erg	blij	met
het	werk	dat	de	directeur	hierin	verricht.

Professionalisering	personeel

Professionalisering	in	brede	zin	moet	meer	bijdragen	aan	verbetering	van	het	onderwijs,	een	betere	opbrengst	en	een	stimulerend
leerklimaat	op	scholen.	In	2019	heeft	het	plan	Leren	en	Ontwikkelen	op	onderdelen	doorgang	gevonden,	zoals	bovenschoolse
leernetwerken,	het	opzetten	van	een	eigen	expertisecentrum	en	het	ontwikkelen	van	een	plan	om	meer	begeleiding	te	bieden	aan
leerkrachten.	In	2020	wordt	verder	gewerkt	aan	het	integrale	plan.

In	de	CAO	van	het	primair	onderwijs	is	een	bedrag	opgenomen	per	medewerker	voor	de	individuele	professionele	ontwikkeling	van
medewerkers,	tevens	worden	daaraan	naar	rato	uren	gekoppeld.	Medewerkers	mogen	daarvan	gebruik	maken,	door	bij	de
leidinggevende	aan	te	geven	waarvoor	ze	dit	bedrag	willen	inzetten.	Veel	medewerkers	besteden	dit	bedrag	aan	scholing	op	het
vakgebied,	waarbij	enkele	een	masteropleiding	volgen.

De	verschillende	teamscholingen	die	binnen	de	vereniging	worden	gevolgd	en	de	centrale	scholingsdag	van	VCOG,	dragen	bij	tot
verdere	professionalisering.	In	het	jaar	2019	stond	deze	in	het	teken	van	werkgeluk.	Er	blijft	aandacht	voor	het	functioneren	van
leerkrachten	en	interventies	als	coaching,	begeleiding	en	beoordeling.	We	zien	dat	het	belangrijk	is	dat	nieuwe	leerkrachten	meer
begeleiding	krijgen,	omdat	we	deze	leerkrachten	willen	behouden	voor	het	onderwijs.	In	het	verleden	was	de	uitval	onder	jonge
leerkrachten	behoorlijk	hoog,	dat	willen	we	voorkomen	door	meer	begeleiding	te	bieden.	We	hebben	al	meerdere	jaren	een	video
interactie	coach	die	met	nieuwe	leerkrachten	werkt.	Daarnaast	wordt	er	een	plan	geïmplementeerd	waarbij	coaches	binnen	de
vereniging	geworven	worden	om	mensen	te	kunnen	begeleiden.
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De	nieuwe	functiebeschrijvingen	van	leerkrachten	en	het	onderwijsgevend	personeel	geven	ruimte	voor	ontwikkeling	van
medewerkers	in	hun	eigen	functie.	De	scholing	zal	zich	daarom	moeten	richten	op	persoonlijke	ontwikkeling	van	medewerkers	in
combinatie	met	de	doelen	van	de	school.

Het	is	lastiger	om	nieuwe	leidinggevenden	te	vinden	binnen	het	onderwijs,	daarom	wordt	er	sinds	enige	jaren	binnen	VCOG
geïnvesteerd	in	het	volgen	van	een	schoolleidersopleiding	en	worden	medewerkers	gestimuleerd	om	een	opleiding	te	volgen.	In	2019
zijn	vier	medewerkers	begonnen	aan	een	schoolleidersopleiding.

Verzuimbeleid

In	2019	is	gestuurd	op	verzuim	en	is	RAET	Verzuim	Management	gei ̈mplementeerd.	Dit	is	een	verzuimtool	waarin	directeuren	en	HR
meer	stuurinformatie	krijgen	op	het	gebied	van	verzuim.	Ook	wordt	er	alweer	een	jaar	samengewerkt	met	een
arbeidsdeskundige/verzuimcoach	vanuit	de	Arbo	Unie	die	in	een	vroeg	stadium	een	rol	krijgt,	gericht	op	de	vraag	of	re-integratie	in
eigen	werk	de	beste	stap	is	voor	de	medewerker.	De	implementatie	van	de	verzuimtool	en	het	meer	sturen	op	de	preventieve	kant
van	het	verzuim	heeft	meer	aandacht	gekregen.	Dit	betekent	dat	eerder	in	het	proces	de	vraag	wordt	gesteld	of	de	medewerker	kan
terugkeren	naar	eigen	werk	of	dat	er	eerder	ingezet	moet	worden	op	ander	werk	of	een	andere	interventie.
De	volgende	tabel	laat	zien	dat	het	verzuim	bij	VCOG,	ten	opzichte	van	2018,	behoorlijk	is	gedaald.

Overzicht	verzuim	2019
school 2019 2018
Aquamarijn 3,1% 13,2%
Anne	Frankschool 4,9% 5,3%
Nassauschool 10,5% 10,7%
De	Kleine	Wereld 1,5% 6,0%
De	Wegwijzer 4,6% 9,6%
De	Hoeksteen 3,4% 2,1%
't	Kompas 5,0% 4,4%
De	Tamarisk 1,7% 2,1%
De	Heerdstee 4,7% 4,8%
Dom	Helder	Camaraschool 9,0% 7,4%
De	Rietzee 3,5% 1,1%
	 5,2% 6,6%

Branchecijfers	(bron:	DUO)
OP 2018 2017
Verzuimpercentage 5,9% 5,9%
Meldingsfrequentie 1,1% 0,9%

OOP 2018 2017
Verzuimpercentage 5,9% 5,9%
Meldingsfrequentie 0,9% 0,7%

De	cijfers	fluctueren	en	dat	wordt	veroorzaakt	door	de	relatief	kleine	aantallen	medewerkers	per	school	en	de	afname	van	het
langdurig	verzuim.	In	verhouding	drukt	één	langdurig	zieke	medewerker	extra	zwaar	op	het	totaalverzuim	van	een	school.	Ondanks	de
toenemende	druk	op	het	onderwijs	door	de	schaarste,	lijkt	er	geen	sprake	te	zijn	van	een	toename	van	verzuim.	Het	verzuim	bij	VCOG
lag	in	2019	onder	het	landelijk	gemiddelde	van	2018.	De	meldingsfrequentie	lag	bij	VCOG	in	2019	met	0,9	onder	de	branche	cijfers	van
deze	jaren.
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Uitkeringen

Aan	medewerkers	die	de	organisatie	verlaten	en	in	aanmerking	komen	voor	een	uitkering,	wordt	een	budget	beschikbaar	gesteld	voor
outplacement	en/of	omscholing,	dit	conform	de	bestaande	regelingen.	VCOG	is	geen	eigen	risicodrager	voor	de	WIA,	dat	betekent	dat
de	uitkeringskosten	bij	ziekte	niet	worden	teruggelegd	bij	VCOG.	Soms	moet	afscheid	worden	genomen	van	medewerkers	omdat	ze
langer	dan	twee	jaar	ziek	zijn	en	door	het	UWV	worden	afgekeurd.	In	dat	geval	wordt	een	transitievergoeding	uitgekeerd.	Deze
uitkering	kan	vanaf	april	2020	worden	teruggevraagd	bij	het	UWV.

Ook	ontstaan	er	situaties	waarbij	afscheid	wordt	genomen	van	medewerkers,	waar	eerder	door	beide	partijen	hard	is	gewerkt	aan	een
andere	oplossing.	Bij	de	werving	van	personeel	wordt	al	een	goede	check	gedaan	door,	voordat	een	medewerker	een	vast	contract
wordt	aangeboden,	hen	door	twee	directeuren	te	laten	beoordelen.	Daarnaast	wordt	gekeken	of	er	intern	andere	mogelijkheden	zijn
voor	medewerkers.	Zo	hebben	er	binnen	VCOG	al	drie	medewerkers	een	andere	functie	gekregen.	Zij	hebben	ervoor	gekozen	om	van
leerkracht	naar	onderwijsassistent	te	gaan.

Werkdrukvermindering

Er	worden	nu	structureel	middelen	ontvangen	voor	vermindering	van	de	werkdruk	bij	leerkrachten.	In	2019	bedroeg	dit	€	587.000,-.
Ter	voorbereiding	op	de	begroting	wordt	door	elke	schooldirecteur	een	bestedingsplan	aanpak	werkdruk	ingevuld.	Voor	het	jaar	2019
zijn	de	middelen	geheel	als	personele	inzet	aangewend,	bijvoorbeeld	door	het	aanstellen	van	onderwijsassistenten,
leerkrachtondersteuners,	leerkrachten	voor	bewegingsonderwijs	en	voor	specifieke	aandachtsgebieden	als	cultuur	en	kunst.	In	de
periodieke	bespreking	van	de	managementrapportages	wordt	beoordeeld	of	de	inzet	naar	verwachting	is	gerealiseerd.
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Huisvesting	en	Facilitaire	zaken

Strategisch	huisvestingsplan

In	2018	heeft	VCOG	nieuw	strategisch	huisvestingsplan	opgesteld.	Hierbij	in	kaart	is	gebracht	wat	de	wensen,	risico’s	en	kansen	zijn
met	betrekking	tot	onderwijshuisvesting	in	de	stad	Groningen.	In	2019	is	door	de	Gemeente	Groningen	een	Integraal	Huisvestingsplan
(IHP)	geschreven.	Mede	op	basis	van	input	van	de	schoolbesturen	is	voor	de	periode	2020-2039	een	huisvestingsplan	ontwikkeld.
Behalve	een	duidelijke	visie	op	onderwijshuisvesting	voor	de	stad	Groningen	is	ook	van	belang	dat	de	planning	van	renovatie	en
nieuwbouw	voor	de	schoolbesturen	bekend	is	geworden.

De	algemene	strategie	op	gebied	van	onderwijshuisvesting	is	het	optimaal	gebruiken	van	de	beschikbare	huisvesting,	anticiperen	op
ontwikkelingen	in	de	wijk	en	aangehaakt	zijn	bij	besluitvorming	over	de	ontwikkelingen	in	de	gemeentelijke	ruimtelijke	ordening.	Voor
het	optimaal	gebruiken	van	de	beschikbare	huisvesting	heeft	VCOG	een	externe	partij	die	daarbij	adviseert	en	het	meeraren
onderhoud	organiseert.	Ook	neemt	VCOG	deel	aan	een	gezamenlijk	overleg	van	de	Gemeente	Groningen	met	onderwijsbesturen
inzake	onderwijshuisvesting.	Hierin	wordt	de		besluitvorming	over	nieuwe	huisvesting	en	uitbreiding	van	huisvesting,	of	tijdelijke
huisvesting,	voorbereid.

Onderhoud	en	investeringen

Er	is	per	schoolgebouw	een	meerjaren	onderhoudsplan	dat	tweejaarlijks	wordt	geactualiseerd.	Het	geplande	onderhoud	wordt	veelal
in	de	eerste	helft	van	het	jaar	uitgevoerd.	VCOG	heeft	de	organisatie	hiervan	uitbesteed.	Om	de	schoolgebouwen	zo	netjes	en	veilig
mogelijk	te	houden	wordt	dit	MJOP	nauwgezet	uitgevoerd.	Er	is	een	onderhoudsvoorziening	getroffen	om	te	kunnen	sparen	voor
toekomstig	onderhoud	en	daarmee	de	onderhoudslasten	minder	te	laten	fluctueren.

Uitbreiding	huisvesting	en	nieuwbouw

Op	enkele	scholen	is	een	dringende	wens	om	uit	te	breiden	of	te	renoveren.	Bij	de	Dom	Helder	Camaraschool	is	in	2019	tijdelijke
uitbreiding	gerealiseerd	door	het	plaatsen	van	twee	noodlokalen.	Hierdoor	kan	meer	instroom	van	nieuwe	leerlingen	worden
gerealiseerd.	Andere	scholen	richten	zich	nu	op	de	planning,	zoals	gepubliceerd	in	het	IHP	van	de	Gemeente	Groningen,	zie	het
volgende	overzicht:

Impact	IHP	Groningen	voor	VCOG-scholen
School jaar actie budget	Gemeente bijdrage	VCOG
	 	 	 	 	
Nassauschool	-	Nassaulaan 2021 uitbreiding	/	transformatie 3.055.000 50.000
Meeroevers 2021 vervangende	nieuwbouw 7.146.000 246.000
Kleine	Wereld	-	Celebesstraat 2021 vervangende	nieuwbouw 1.960.000 63.000
Kleine	Wereld	-	Rosensteinlaan 2021 transformatie 1.944.000 92.000
De	Heerdstee 2021 vervangende	nieuwbouw 3.481.000 -
De	Wegwijzer 2022 vervangende	nieuwbouw 5.822.000 185.000
	 	 	 23.408.000 636.000

Op	enkele	scholen	van	VCOG	is	al	op	relatief	korte	termijn	nieuwbouw	dan	wel	renovatie	gepland.	Dat	geeft	tegelijk	de	noodzaak
hiervan	aan.	Naast	de	bovenvermelde	scholen	is	in	de	wijk	De	Wijert	al	gestart	met	het	bouwen	van	een	nieuwe	locatie	voor	De
Tamarisk.	De	oplevering	hiervan	is	gepland	in	2021,	waarna	één	schoollocatie	zal	verhuizen.	Vernieuwende	huisvesting	is	de	komende
jaren	een	belangrijk	aandachtspunt	bij	VCOG.
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Financiën

Financieel	beleid	in	2018

Om	de	continuïteit	van	de	vereniging	te	waarborgen,	geldt	als	uitgangspunt	een	sluitende	exploitatie	per	organisatieonderdeel.	De
bijdrage	van	het	ministerie	dient	toereikend	te	zijn	om	een	school	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	worden	alle	inkomsten	die	zijn	toegekend	op	basis	van	brinnummer	rechtstreeks
toebedeeld	aan	de	school.	Elke	school	draagt,	middels	een	vast	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	periodieke,	volledige	en	juiste
informatievoorziening.
De	jaarrekening	2019	is	door	de	raad	van	toezicht	goedgekeurd	en	vergezeld	van	een	controleverklaring	van	de	accountant.	Zie	het
volgende	samenvattend	overzicht	van	de	exploitatie	over	2019:

Exploitatie	overzicht
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
Inkomsten 	 	 	
Bijdragen	ministerie	OCW 19.007.000 17.891.000 18.011.000
Gemeentelijke	bijdragen 743.000 660.000 617.000
Overige	inkomsten 430.000 316.000 459.000
	 20.180.000 18.867.000 19.087.000
	 	 	 	
Personeelslasten 	 	 	
Salarislasten 15.030.000 15.084.000 14.696.000
Dotatie	personele	voorzieningen 52.000 0 ‑49.000
Overige	lasten 814.000 423.000 666.000
	 15.896.000 15.507.000 15.313.000
	 	 	 	
Materiële	lasten 	 	 	
Afschrijvingslasten 648.000 588.000 637.000
Huisvestinglasten 1.566.000 1.132.000 1.336.000
Algemene	lasten 1.554.000 1.636.000 1.497.000
	 3.768.000 3.356.000 3.470.000
	 	 	 	
Resultaat 516.000 4.000 304.000

Analyse	exploitatie	2019

De	meest	opmerkelijke	ontwikkelingen	in	de	exploitatie	van	2019	waren:

De	rijksbijdrage	van	het	ministerie	voor	personele	bekostiging	is	aanzienlijk	hoger	dan	was	begroot.	Zo	gaf	de	invoering	van	het
onderwijs	achterstandsbeleid	een	verhoging	van	de	rijksbijdrage	en	gaf	de	vaststelling	van	de	personele	bekostiging	2018-2019
een	nagekomen	indexering.	Ook	was	er	een	aantal	overige	OCW-inkomsten	niet	begroot,	met	name	extra	middelen	passend
onderwijs,	subsidies	zij-instromers	en	groeibekostiging.	Tenslotte	is	in	december	2019	een	bijzondere	bekostiging	ontvangen
voor	nieuwe	CAO-afspraken,	welke	pas	in	februari	2020	zijn	geëffectueerd.
	
De	personeelslasten	waren	in	2019	hoger	dan	verwacht.	Zo	waren	de	reguliere	salarislasten	conform	de	begroting,	maar	waren
de	overige	personeelslasten	hoger	dan	begroot,	door	een	hogere	inzet	van	ingehuurd	onderwijzend	personeel	en	meer
uitgaven	voor	scholing.	
	
De	afschrijvingslasten	zijn	hoger	dan	begroot	vanwege	een	extra	afwaardering	van	ICT-middelen.
	
De	huisvestingslasten	waren	hoger	dan	verwacht	door	een	hogere	dotatie	aan	de	voorziening	groot	onderhoud	dan	was
gepland.	Na	een	inventarisatieronde	op	de	scholen	in	het	najaar	van	2019,	is	een	aantal	aanvullende	onderhoudsinvesteringen
toegevoegd	aan	het	meerjaren	onderhoudsplan.
	
De	algemene	lasten	waren	grotendeels	conform	verwachting.	Een	aantal	kwaliteitsprojecten	is	in	2019	nog	niet	gerealiseerd,
waardoor	in	totaal	een	lagere	besteding	dan	begroot	zichtbaar	is.
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Analyse	kengetallen

Op	basis	van	de	jaarrekeningen	2019	en	vorige	jaren	zijn	de	volgende	kengetallen	te	geven:

Historie	balans
(bedragen	x	€	1.000) 2019 2018 2017
Activa 	 	 	
Materiële	vaste	activa 2.350 2.417 2.625
Vorderingen 1.069 860 1.015
Liquide	middelen 4.597 3.737 3.036
	 8.016 7.014 6.676
Pasiva 	 	 	
Eigen	vermogen 3.722 3.206 2.902
Voorzieningen 2.211 1.899 1.790
Kortlopende	schulden 2.083 1.909 1.984
	 8.016 7.014 6.676

Kengetallen	VCOG
	 2019 2018 2017
Liquiditeit 2,7 2,4 2,0
Rentabiliteit 6,4% 4,3% ‑5,3%
Weerstandsvermogen 19,6% 17,8% 17,3%
Sovabiliteit 74% 73% 70%

De	 	is	bepaald	door	de	verhouding	(vorderingen	+	liquide	middelen)	/	kortlopende	schulden.	Een	liquiditeitsratio	van	2,7
geeft	aan	dat	VCOG	voldoende	liquide	middelen	heeft	om	de	kortlopende	schulden	te	kunnen	voldoen.	Daarbij	wordt	ervan	uitgegaan
dat	vorderingen	relatief	snel	worden	voldaan	en	dan	beschikbaar	zijn	als	liquide	middelen.	De	 	is	bepaald	door	het
exploitatieresultaat	uit	te	drukken	in	een	percentage	van	het	totaal	vermogen.	Het	 	geeft	de	verhouding	aan
tussen	het	eigen	vermogen	en	de	bijdrage	van	het	ministerie	van	OCW.	Deze	ratio	wordt	medebepaald	door	de	benodigde	omvang
van	voorzieningen.	De	 	wordt	uitgedrukt	als	de	verhouding	tussen	het	eigen	vermogen	en	het	balanstotaal.	De	ratio	is	in
2019	gestegen	door	het	positieve	resultaat.

Resultaat,	risico’s	en	onzekerheden

VCOG	heeft	als	streven	een	sluitende	exploitatie	per	school	en	voor	de	gehele	organisatie.	Ook	in	2019	is	dit	gelukt,	al	is	het	resultaat
bijzonder	positief	door	een	ontstane	reserve	eigen	vermogen	met	bestemming	in	2020.	Er	is	continue	aandacht	voor	het	verbeteren
van	sturingsmogelijkheden	voor	schooldirecteuren,	met	name	door	het	intensiveren	van	de	informatievoorziening,	het	bespreken	en
analyseren	ervan	en	het	gezamenlijk	opstellen	van	een	schoolbegroting	voor	het	nieuwe	kalenderjaar.	Ook	zijn	de	raad	van	toezicht	en
de	gemeenschappelijke	medezeggenschapsraad	goed	geïnformeerd	en	meegenomen	in	de	totstandkoming	van	de	begroting.	In	de
bespreking	van	periodieke	rapportages	met	directeuren	ligt	de	focus	op	een	analyse	van	de	exploitatie	en	een	forecast	voor	het
lopende	jaar.	In	2020	wordt	verder	gezocht	naar	mogelijkheden	voor	online-informatie	aan	budgethouders	waarbij	men	op	elk
gewenst	moment	zelf	de	beschikking	heeft	over	realtime	managementinformatie.	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	2020	worden
voorbereidingen	getroffen	voor	de	start	van	het	nieuwe	integraal	huisvestingsplan	onderwijs	van	de	Gemeente	Groningen.	Hierin	is
voor	een	aantal	VCOG-scholen	vervangende	nieuwbouw	gepland	in	2021-2022.

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

In	deze	paragraaf	een	vooruitzicht	naar	de	komende	jaren.	Op	basis	van	de	verwachte	ontwikkeling	van	het	leerlingaantal	wordt	inzicht
gegeven	in	de	ontwikkeling	van	de	exploitatie	en	vermogenspositie	van	VCOG.

Prognose	leerlingaantal

Op	1	oktober	2019	telde	VCOG	3.108	leerlingen,	een	lichte	krimp	ten	opzichte	van	2018.	Enkele	scholen	hebben	een	terugloop	van
leerlingen.	Ook	zijn	er	scholen	die	aan	het	maximum	van	hun	capaciteit	zitten	waarbij	gepoogd	wordt	uitbreiding	van	huisvesting	te
realiseren.	VCOG	is	met	de	Gemeente	Groningen	op	zoek	naar	mogelijkheden.	De	prognose	van	de	ontwikkeling	van	het	leerlingaantal
is	in	kaart	gebracht	en	ziet	er	als	volgt	uit:

Ontwikkeling	leerlingaantal
School 	1/10/18 	1/10/19 	1/10/20 	1/10/21 	1/10/22
Aquamarijn 366 359 356 340 330
Anne	Frankschool 213 204 208 215 220
Nassauschool 484 479 486 500 510
De	Kleine	Wereld 168 155 143 145 145
De	Wegwijzer 291 292 292 300 300
De	Hoeksteen 281 263 259 265 270
't	Kompas 293 292 289 290 290
De	Tamarisk 184 183 186 190 190
De	Heerdstee 217 205 180 195 205
Dom	Helder	Camaraschool 447 452 460 465 470
De	Rietzee 245 224 227 230 235
Meeroevers 	 	 400 400 400
	 3.189 3.108 3.486 3.535 3.565

Het	blijft	de	komende	jaren	een	uitdaging	voor	scholen	om	het	leerlingaantal	op	hetzelfde	niveau	te	houden.	In	sommige	wijken	van	de
stad	is	sprake	van	weinig	doorstroming	en	nieuwbouw,	waardoor	de	toestroom	van	leerlingen	opdroogt.	In	andere	wijken	is	de	hoop
nu	gevestigd	op	nieuwe	huisvesting,	welke	vanaf	2021	zal	worden	gerealiseerd.	Met	de	komst	van	de	school	Meeroevers	stijgt	het
totale	leerlingaantal	van	VCOG	in	2020	aanzienlijk.	Voor	de	vereniging	is	dit	een	prachtige	aanwinst	in	de	nieuwe	wijk	Meerstad.	Op
basis	van	de	verwachte	ontwikkeling	van	het	leerlingaantal,	en	rekening	houdende	met	de	eenmalige	salarisuitkering	in	februari	2020,
is	de	ontwikkeling	van	de	exploitatie	als	volgt	weergegeven:

Ontwikkeling	exploitatie
(bedragen	x	€	1.000) 2019 2020 2021 2022
	 jaarrekening begroting 	 	
Inkomsten 	 	 	 	
Bijdrage	ministerie	OCW 19.007 19.686 20.150 20.500
Overige	inkomsten 1.173 1.106 1.100 1.100
	 20.180 20.792 21.250 21.600
Uitgaven 	 	 	 	
Personeelslasten 15.896 17.459 17.800 18.100
Afschrijvingen 648 626 550 600
Huisvestingslasten 1.566 1.327 1.450 1.500
Overige	lasten 1.554 1.357 1.450 1.400
	 19.664 20.769 21.250 21.600
	 	 	 	 	
Resultaat 516 23 0 0

Het	gezamenlijk	optrekken	van	alle	scholen	in	één	organisatie	VCOG	is	van	groot	belang	om	op	termijn	de	continuïteit	van	VCOG	te
kunnen	waarborgen.	Met	goede	mogelijkheden	tot	sturing	en	het	in	control	blijven	van	de	organisatie	wordt	een	bestendige	exploitatie
ontwikkeling	voorzien.
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De	komende	jaren	behoudt	het	streven	naar	een	sluitende	exploitatie	prioriteit.	In	de	forecast	is	een	behoudende	aanname	gedaan
over	de	inkomstenontwikkeling.	Net	als	elke	onderwijsinstelling	zal	ook	VCOG	zich	moeten	wapenen	tegen	de	schaarste	van
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
(bedragen	x	€	1.000) 2019 2020 2021 2022 	
Activa 	 	 	 	 	
Materiële	vaste	activa 2.350 2.700 2.900 3.100 	
Vorderingen 1.069 1.000 1.000 1.000 	
Liquide	middelen 4.597 3.750 3.450 3.150 	
	 8.016 7.450 7.350 7.250 	
Pasiva 	 	 	 	 	
Eigen	vermogen 3.722 3.745 3.745 3.745 	
Voorzieningen 2.211 1.700 1.600 1.500 	
Kortlopende	schulden 2.083 2.005 2.005 2.005 	
	 8.016 7.450 7.350 7.250 	

Kengetallen	VCOG
	 2019 2020 2021 2022 streefwaarde
Liquiditeit 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0
Rentabiliteit 6,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Weerstandsvermogen 19,6% 19,0% 18,6% 18,3% 15,0%
Sovabiliteit 74% 73% 73% 72% 70%

De	ratio’s	blijven	op	een	meer	dan	voldoende	niveau.	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	blijven	realiseren,	ziet	de
nabije	toekomst	er	positief	uit.	Dit	biedt	VCOG	de	mogelijkheid	om	zich	als	onderwijsorganisatie	en	als	attractieve	werkgever	te
onderscheiden.	Ook	kan	VCOG,	door	te	blijven	investeren	in	de	bestaande	huisvesting,	de	scholen	meer	aantrekkelijk	maken.
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Balans	per	31	december	2019

	 Activa 	 31/12/19 	 	 31/12/18
	 	 € € 	 € €

1. Materiële	vaste	activa 	 	 	 	 	
	 Installaties 629.000 	 	 651.000 	
	 Inventaris	en	apparatuur 160.000 	 	 42.000 	
	 Onderwijslesmethoden 125.000 	 	 88.000 	
	 	 1.130.000 	 	 1.266.000 	
	 Boekwaarde	per	1	januari 306.000 	 	 370.000 	
	 	 	 2.350.000 	 	 2.417.000

2. Vorderingen 	 	 	 	 	
	 Debiteuren 76.000 	 	 37.000 	
	 Ministerie	OCW 824.000 	 	 740.000 	
	 Overige	vorderingen 169.000 	 	 83.000 	
	 	 	 1.069.000 	 	 860.000

3. Liquide	middelen 	 	 	 	 	
	 Bankrekeningen	ouderraden 119.000 	 	 102.000 	
	 Bankrekeningen	VCOG 4.478.000 	 	 3.635.000 	
	 	 	 4.597.000 	 	 3.737.000

	 	 	 	 	 	 	
	 Totaal	activa 	 8.016.000 	 	 7.014.000

	 	 € € 	 € €
4. Eigen	vermogen 	 	 	 	 	
	 Algemene	reserve 3.101.000 	 	 3.206.000 	
	 Bestemmingsreserve	publiek 621.000 	 	 0 	
	 Bestemmingsreserve	privaat 0 	 	 0 	
	 	 	 3.722.000 	 	 3.206.000

5. Voorzieningen 	 	 	 	 	
	 Personele	voorzieningen 508.000 	 	 456.000 	
	 Voorziening	groot	onderhoud 1.703.000 	 	 1.443.000 	
	 	 	 2.211.000 	 	 1.899.000

6. Kortlopende	schulden 	 	 	 	 	
	 Crediteuren 381.000 	 	 390.000 	
	 Belastingen	en	premies	SV 747.000 	 	 596.000 	
	 Pensioenpremies 214.000 	 	 182.000 	
	 Te	betalen	vakantiegeld 508.000 	 	 481.000 	
	 Overlopende	passiva 233.000 	 	 260.000 	

	 	 	 2.083.000 	 	 1.909.000
	 	 	 	 	 	 	
	 Totaal	passiva 	 8.016.000 	 	 7.014.000
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Staat	van	baten	en	lasten

	 	 realisatie	2019 	 begroting	2019 	 realisatie	2018
	 	 € 	 € 	 €
	 Inkomsten 	 	 	 	 	

7. Rijksbijdragen	OCW 17.884.000 	 16.906.000 	 16.846.000
8. Overige	vergoedingen	OCW 1.123.000 	 985.000 	 1.165.000
	 	 19.007.000 	 17.891.000 	 18.011.000
9. Gemeentelijke	bijdragen	en	subsidies 743.000 	 660.000 	 617.000
10. Overige	inkomsten 430.000 	 316.000 	 459.000
	 	 20.180.000 	 18.867.000 	 19.087.000

	 	 	 	 	 	 	
	 Uitgaven 	 	 	 	 	

11. Personeelslasten 15.896.000 	 15.507.000 	 15.313.000
12. Afschrijvingslasten 648.000 	 588.000 	 637.000
13. Huisvestingslasten 1.568.000 	 1.132.000 	 1.336.000
14. Overige	materiele	lasten 1.552.000 	 1.636.000 	 1.497.000
	 	 19.664.000 	 18.863.000 	 18.783.000

	 	 	 	 	 	 	
	 Resultaat	boekjaar 516.000 	 4.000 	 304.000

	 	 	 	 	 	 	
	 Resultaatbestemming 	 	 	 	 	
	 Algemene	reserve ‑105.000 	 	 	 304.000
	 Bestemmingsreserve	publiek 621.000 	 	 	 0
	 Bestemmingsreserve	privaat 0 	 	 	 0
	 	 516.000 	 	 	 304.000
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Kasstroomoverzicht

	 	 2019 	 	 2018
	 € € 	 € €
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 	 	 	 	 	
Exploitatieresultaat 	 516.000 	 	 304.000
	 	 	 	 	 	
Aanpassingen	voor: 	 	 	 	 	
-	afschrijvingen 648.000 	 	 637.000 	
-	mutatie	voorzieningen 312.000 	 	 109.000 	
	 	 960.000 	 	 746.000
	 	 	 	 	 	
Mutaties	werkkapitaal 	 	 	 	 	
-	vorderingen ‑209.000 	 	 155.000 	
-	kortlopende	schulden 174.000 	 	 ‑75.000 	
	 	 ‑35.000 	 	 80.000
	 	 	 	 	 	
	 	 1.441.000 	 	 1.130.000
	 	 	 	 	 	
Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten 	 	 	 	 	
(Des-)	investeringen	in	materiële	vaste	activa 	 ‑581.000 	 	 ‑429.000
	 	 	 	 	 	
Mutatie	geldmiddelen 	 860.000 	 	 701.000

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Recapitulatie 	 	 	 	 	
Stand	liquide	middelen	per	1	januari 	 3.737.000 	 	 3.036.000
Stand	liquide	middelen	per	31	december 	 4.597.000 	 	 3.737.000
	 	 	 	 	 	
Mutatie	in	het	boekjaar 	 860.000 	 	 701.000
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Grondslagen	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.	Alle	bedragen	zijn	afgerond	op
duizendtallen.

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	bedragen	zijn	afgerond	op
duizendtallen.

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.

Materiële	vaste	activa

De	materie ̈le	vaste	activa	worden	gewaardeerd	op	aanschafwaarde,	verminderd	met	de	lineair	berekende	afschrijvingen,	gebaseerd
op	de	verwachte	economische	levensduur	en	zonder	restwaarde.	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% 40	jaar
inrichting	terreinen 10% 10	jaar
installaties 6,7% 15	jaar
andere	vaste	bedrijfsmiddelen 10%	-	20% 5	-	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	continui ̈teit	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.



37

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	ter	dekking	van	het	risico	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.

Onderhoud
Het	jaarlijks	terugkerend	onderhoud	aan	gebouwen	wordt	bekostigd	uit	de	jaarlijkse	exploitatie.	Ten	behoeve	van	het	cylisch
onderhoud	wordt	jaarlijks	gedoteerd	aan	een	onderhoudsvoorziening.	In	het	jaar	van	het	cyclisch	onderhoud	wordt	dit	ten	laste	van
de	voorziening	geboekt.	Hiermee	worden	de	onderhoudsuitgaven	gelijkmatig	over	de	jaren	in	de	exploitatie	opgenomen.

Pensioenen
VCOG	heeft	voor	haar	werknemers	een	toegezegde	pensioenregeling.	Hiervoor	in	aanmerking	komende	werknemers	hebben	op	de
pensioengerechtigde	leeftijd	recht	op	een	pensioen	dat	afhankelijk	is	van	leeftijd,	salaris	en	dienstjaren.	De	verplichtingen	zijn
ondergebracht	bij	het	bedrijfstakpensioenfonds	ABP.	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.	Daarom	zijn	alleen	de	verschuldigde	premies	tot
en	met	het	einde	van	het	boekjaar	in	de	jaarrekening	verantwoord.

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.
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Toelichting	balans

Activa

1.	Materiële	vaste	activa
	 	 31/12/19 	 31/12/18

	 € 	 €
Gebouwen 	 	629.000	 	 	651.000	
Inrichting	terreinen 	 	160.000	 	 	42.000	
Installaties 	 	125.000	 	 	88.000	
Inventaris	en	apparatuur 	 	1.130.000	 	 	1.266.000	
Onderwijslesmethoden 	 	306.000	 	 	370.000	
	 	 	2.350.000	 	 	2.417.000	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

Boekwaarde	per	1	januari 	 	2.417.000	 	 	2.625.000	
Bij:	investeringen 	 	581.000	 	 	429.000	
Af:	afschrijvingen 	 	502.000	 	 	509.000	
Af:	bijzondere	waardevermindering 	 	146.000	 	 	128.000	
Boekwaarde	per	31	december 	 	2.350.000	 	 	2.417.000	

	 	 	 	 	
	 	 	 	

Aanschafwaarde 	 	4.203.000	 	 	3.622.000	
Cumulatieve	afschrijvingen 	 	1.853.000	 	 	1.205.000	
Boekwaarde	per	31	december 	 	2.350.000	 	 	2.417.000	

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

Overzicht	materiële	vaste	activa
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2.	Vorderingen
	 	 31/12/19 	 31/12/18
	 € € € €
Debiteuren 	 76.000 	 37.000
Ministerie	OCW 	 824.000 	 740.000
Overige	vorderingen 	 	 	 	
-	vordering	Gemeente	Groningen 49.000 	 9.000 	
-	vordering	UWV 96.000 	 59.000 	
-	diverse	te	ontvangen	bedragen 24.000 	 15.000 	
	 	 169.000 	 83.000
	 	 1.069.000 	 860.000

De	vorderingen	hebben	allen	een	looptijd	korter	dan	1	jaar.

3.	Liquide	middelen
	 	 31/12/19 	 31/12/18
	 	 € 	 €
Bankrekeningen	ouderraden 	 119.000 	 102.000
Bankrekeningen	VCOG 	 4.478.000 	 3.635.000
	 	 4.597.000 	 3.737.000

Passiva

4.	Eigen	vermogen
	 01/	1/2019 dotatie onttrekking 12/31/2019
	 	 	 	 	
Algemene	reserve 3.206.000 0 105.000 3.101.000
Bestemmingsreserve	publiek 0 621.000 0 621.000
Bestemmingsreserve	privaat 0 0 0 0
	 3.206.000 621.000 105.000 3.722.000

De	dotatie	aan	de	bestemmingsreserve	publiek	is	gesteld	op	de	omvang	van	de	eenmalige	CAO-uitkeringen	die	zijn	betaald	in	februari
2020.	Hiervoor	waren	2019	al	extra	middelen	ontvangen	in	de	rijksbijdrage.	De	omvang	van	deze	uitkeringen	(€	875,-	per	fte	en	33%
van	het	maandsalaris)	bedroeg	in	totaal	€	621.000.	In	2019	resteert	een	negatief	resultaat	van	€	105.000	hetgeen	is	onttrokken	aan	de
algemene	reserves.

De	inkomsten	die	VCOG	ontvangt,	niet	zijnde	de	rijksbijdrage	van	het	ministerie	van	OCW	en	geoormerkte	subsidies	van	de	Gemeente
Groningen,	dienen	ter	dekking	van	de	uitgaven	die	hier	aan	gekoppeld	zijn.	Meest	voorname	zijn	de	gebruikersvergoeding	voor	het
beschikbaar	stellen	van	ruimten	aan	derden	en	de	inkomsten	inzake	detachering	van	medewerkers.	Derhalve	is	in	de	jaarrekening
geen	sprake	van	een	private	bestemmingsreserve.
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5.	Voorzieningen
	 01/	1/2019 dotatie onttrekking 12/31/2019
Personele	voorzieningen 	 	 	 	
-	voorziening	jubileumverplichtingen 101.000 0 7.000 94.000
-	voorziening	ziekteverzuim 355.000 59.000 0 414.000
Voorziening	groot	onderhoud 1.443.000 484.000 224.000 1.703.000
	 1.899.000 543.000 231.000 2.211.000

Bij	de	voorziening	jubileumverplichtingen	is	een	verdisconteringsvoet	gehanteerd	van	1%.	Het	saldo	voorzieningen,	uitgesplitst	naar
looptijd:

-	looptijd	<	1	jaar 607.000
-	looptijd	1	tot	5	jaar 964.000
-	looptijd	>	5	jaar 640.000
	 2.211.000

6.	Kortlopende	schulden
	 	 31/12/19 	 31/12/18
	 	 € 	 €
Crediteuren 	 	 	 	
Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen 	 381.000 	 390.000
Schulden	terzake	pensioenen 	 747.000 	 596.000
Vooruitontvangen	bedragen 	 214.000 	 182.000
Te	betalen	vakantiegeld 	 203.000 	 260.000
Overige	overlopende	passiva 	 508.000 	 481.000
	 	 30.000 	 0
	 	 2.083.000 	 1.909.000

Niet	in	de	balans	opgenomen	activa	en	verplichtingen

Er	zijn	verplichtingen	aangegaan	met	een	schoonmaakleverancier	tot	1	juni	2022.	De	resterende	contractduur,	vanaf	1	januari	2020
tot	einde	contract,	geeft	per	balansdatum	een	financie ̈le	verplichting	van	€	830.000,-.	De	resterende	looptijd	kan	als	volgt	worden
gespecificeerd:

-	looptijd	<	1	jaar 343.000
-	looptijd	1	tot	5	jaar 487.000
-	looptijd	>	5	jaar 0

	 830.000
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Toelichting	staat	van	baten	en	lasten

Inkomsten

7.	Rijksbijdragen	OCW
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Personele	bekostiging 11.702.000	 11.548.000	 11.769.000	
Bijzondere	bekostiging 317.000	 0	 0	
Personeels-	en	arbeidsmarktbeleid 2.502.000	 2.362.000	 2.090.000	
Onderwijs	achterstandsmiddelen 334.000	 0	 0	
Prestatiebox 633.000	 624.000	 600.000	
Materiële	instandhouding 2.341.000	 2.372.000	 2.354.000	
Personele	bekostiging	groei 55.000	 0	 33.000	
	 17.884.000 16.906.000 16.846.000

8.	Overige	vergoedingen	OCW
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Middelen	passend	onderwijs 938.000 885.000 1.039.000
Subsidie	studieverlof 62.000 50.000 62.000
Subsidie	zij-instromers 40.000 0 0
Bekostiging	vreemdelingenkinderen 83.000 50.000 64.000
	 1.123.000 985.000 1.165.000

9.	Gemeentelijke	bijdragen	en	subsidies
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Taalstimulering 214.000	 233.000	 192.000	
Brugfunctionaris 164.000	 164.000	 104.000	
Bewegingsonderwijs 156.000	 156.000	 158.000	
Groeimiddelen	Gemeente	Groningen 49.000	 0	 34.000	
Overige	subsidies 160.000	 107.000	 129.000	
	 743.000 660.000 617.000

10.	Overige	inkomsten
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Verhuur	onroerende	zaken 173.000 165.000 174.000
Detachering	medewerkers 107.000 65.000 102.000
Overige	inkomsten 150.000 86.000 183.000
	 430.000 316.000 459.000

Model	G	-	overzicht	doelsubsidies	OCW
Omschrijving kenmerk

toewijzing
datum	

toewijzing
bedrag

toewijzing
€

ontvangen
t/m

verslagjaar
€

prestatie
afgerond?

Subsidie	teambeurs	2018	18BA TEAM18001 	6	juli	2018 95.217	 95.217	 nee
Subsidie	studieverlof	2019	30RH 1007245-1 20	september	2019 6.651	 6.651	 nee
Subsidie	studieverlof	2019	18PC 1007020-1 20	september	2019 7.256	 7.256	 nee
	 	 	 	 	 	
Totaal 	 	 109.124	 109.124	 	
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Uitgaven

11.	Personeelslasten
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Lonen	en	salarissen 11.526.000 	 11.284.000
Sociale	lasten 2.075.000 	 2.101.000
Pensioenlasten 1.812.000 	 1.487.000
Af:	uitkeringen ‑383.000 	 ‑176.000
	 15.030.000 15.084.000 14.696.000
	 	 	 	
Overige	personele	lasten 814.000 423.000 666.000
Vrijval	/	dotatie	personele	voorzieningen 52.000 0 ‑49.000
	 15.896.000 15.507.000 15.313.000

Bij	VCOG	was	per	31	december	2019	243	fte	in	dienst	(per	31	december	2018	236	fte).	

12.	Afschrijvingslasten
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Gebouwen 22.000 20.000 17.000
Inrichting	terreinen 8.000 10.000 3.000
Installaties 8.000 4.000 2.000
Inventaris 129.000 130.000 120.000
ICT 348.000 285.000 372.000
Onderwijslespakketten 133.000 139.000 123.000
	 648.000 588.000 637.000

In	2019	is	een	extra	afwaardering	ICT	middelen	verwerkt	(146K).	In	het	jaar	2020	staan	vervangingsinvesteringen	gepland	waarmee
een	uniforme	en	actuele	ICT	infrastructuur	zal	worden	gerealiseerd.	Hierop	vooruitlopend	is	de	boekwaarde	van	de	ICT,	ouder	dan
2017,	al	in	2019	afgewaardeerd.

13.	Huisvestingslasten
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Huurlasten 174.000 185.000 217.000
Onderhoud 672.000 304.000 476.000
Energielasten 239.000 198.000 205.000
Schoonmaakkosten 417.000 384.000 377.000
Heffingen 66.000 61.000 61.000
	 1.568.000 1.132.000 1.336.000

14.	Overige	materiële	lasten
	 realisatie	2019 begroting	2019 realisatie	2018
	 € € €
Administratie	en	beheer 532.000 409.000 515.000
Inventaris,	apparatuur	en	leermiddelen 625.000 520.000 590.000
Onderwijskwaliteit 317.000 630.000 322.000
Overige 78.000 77.000 70.000
	 1.552.000 1.636.000 1.497.000
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Wet	normering	bezoldiging	topfunctionarissen

Op	1	januari	2013	is	de	Wet	normering	topinkomens	(WNT)	in	werking	getreden.	Het	voor	VCOG	toepasselijke	bezoldigingsmaximum
is	in	2019	klasse	C.	

Vermelding	alle	bestuurders	met	dienstbetrekking

Vermelding	alle	toezichthouders
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Overige	gegevens

Vaststelling	en	goedkeuring	jaarrekening

Het	College	van	Bestuur	heeft	de	jaarrekening	2019	vastgesteld	in	de	vergadering	van	28	mei	2020.	De	Raad	van	Toezicht	heeft	de
jaarrekening	2019	goedgekeurd	in	de	vergadering	van	11	juni	2020.

Resultaatbestemming

Vanuit	de	statuten	zijn	geen	nadere	bepalingen	opgenomen	met	betrekking	tot	de	bestemming	van	het	resultaat.	De
resultaatbestemming	is	als	volgt:
Van	het	resultaat	2019	is	een	bedrag	van	€	621.000	gedoteerd	aan	de	publieke	bestemmingsreserve.	Het	restant,	een	negatief
resultaat	van	€	105.000,	is	onttrokken	aan	de	algemene	reserve.

Gebeurtenissen	na	balansdatum

Vanaf	16	maart	2020	heeft	VCOG,	conform	de	landelijke	richtlijnen,	maatregelen	genomen	om	leerlingen	en	medewerkers	te
beschermen	tegen	een	verspreiding	van	het	coronavirus.	Tot	nader	bericht	zijn	de	scholen	gesloten	en	wordt	aan	leerlingen	op
afstand	lesgegeven.	Met	de	kennis	van	heden	verwacht	VCOG	niet	dat	het	coronavirus	gevolgen	zal	hebben	die	van	invloed	zijn	op	de
continuiteit	van	de	organisatie.

Controle	verklaring

De	controle	verklaring	is	opgenomen	op	de	volgende	pagina.
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Aan: Raad van Toezicht van Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons Oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 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 Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen op 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 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 2019. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019;  
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 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is 
 
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 informatie: 

 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 2019 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 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 2019 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 verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
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 van die relevante 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 continuïteit 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief 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 financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
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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, afzonderlijk 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. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van 

materieel belang zijn 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie 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 passend 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 deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 

Tynaarlo, 11 juni 2020 

Afier Auditors B.V. 
 
w.g. 
 
drs. J.H. Kreuze RA/RE 
 

 

 


