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Voorwoord
Het jaar 2020 was het derde jaar van ons beleidsplan waarin we de ambitie hadden grote stappen te zetten
met innovatief onderwijs en kind ontwikkeling van nul tot twaalf jaar. En toen overviel ons iets waar virologen
al jaren over spreken. De COVID-19-pandemie hield en houdt ons in de greep. Niet zomaar een gebeurtenis
in onze geschiedenis waar niet alleen in dit verslag veel over geschreven zal worden. Daar waar het in het
bedrijfsleven zeer veel sectoren raakt bleef de nanciële schade bij ons beperkt. De sociaal emotionele kant
trof onze kinderen des te meer. En ook onze medewerkers werden niet alleen blootgesteld aan het virus
maar kregen het ook mentaal zwaar te verduren. Als eerste sector uit de eerste lockdown. Ga er maar
aanstaan!
De voorgenomen inzet op de ontwikkeling van onze ondersteunende processen en applicaties kon doorgang
vinden maar de uitwerking van onze ingezette weg naar betere monitoring van onze kwaliteitszorg en onze
onderwijskundige ambities bleven noodgedwongen achter bij onze verwachtingen. De directeuren en de
teams op de scholen leefden van dag tot dag en hadden hun handen vol om de school draaiende te houden.
In dit zware weer hebben we wel onze ambities rond een eigen pedagogisch klimaat voor kinderen van 2 tot 4
jaar waar kunnen maken alsook voor de kinderopvang van vier tot twaalf jaar.
De formatieperikelen hebben we deels het hoofd kunnen bieden met de inzet van extra medewerkers in de
vervangingspoule. Ook zijn de onderwijsdialogen met de scholen verbreed door meer aandacht te besteden
aan personele aangelegenheden in relatie tot de nanciële posities van de scholen. De gezamenlijke grotere
projecten hebben zich voornamelijk kunnen beperken tot Leren & Ontwikkelen. Samenlevingsschool
Meeroevers heeft voor het eerste jaar naar tevredenheid meegedraaid in onze vereniging.
De organisatie is in dit jaar nancieel stabiel gebleven. Na een jaar met overwinsten door werkdruk
verlagende middelen is deze nanciële impuls dit jaar ruimschoots ingezet met als gevolg een verwacht
negatief resultaat over dit boekjaar. De ondersteunende- en directiefuncties zijn grotendeels ingevuld
waarbij, naast de krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten, de markt voor schoolleiders inmiddels ook
onder druk staat.
Bij VCOG staat de leerling op de eerste plaats met innovatief goed onderwijs. Ondanks de corona perikelen is
de eerste hoogbegaafden satellietgroep van start gegaan en door het succes staat de tweede op het punt
van beginnen. In overleg met de gemeente is het project sociale inclusie en kansengelijkheid voortvarend van
start gegaan met input van meerdere schoolbesturen en de gemeente. Helaas hebben de
introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en stagiaires geen doorgang kunnen vinden. Dit maakt
dat onze kracht rond het ‘verenigingsgevoel’ onvoldoende uit de verf is gekomen.
Dit jaar is veel aandacht besteed aan de planning van nieuwbouw en renovatie van vier van onze twaalf
scholen. Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs met de ambitie van energie neutrale scholen ligt
op schema waarbij onze zorg ligt bij de snelheid van ontwikkelen voor Meeroevers en De Kleine Wereld.
Na vier jaar VCOG-ontwikkeling hapert de machine al bijna een jaar. Tegelijk maken we nog steeds stappen
en zien we het, evenals voor onze kinderen, niet als het oplopen van achterstanden maar betreft het een
vertraging die we weer in gaan lopen. We blijven koers houden met onze ambities. Vol trots hebben onze
kinderen en medewerkers het roerige jaar met verve doorstaan.
Erik Vredeveld, bestuurder VCOG
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Organisatie
VCOG
De Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) is opgericht op 1 januari 1977. De vereniging omvat
twaalf basisscholen binnen de gemeente Groningen, waarvan één zelfstandig opererende nevenlocatie,
bestaande uit 10 Christelijke basisscholen, een Oecumenische school en een algemeen bijzonder onderwijs
school. De structuur van de organisatie kent het model Algemene Leden - Raad van Toezicht - Bestuur. Zie
het volgende organisatieschema:

Het bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de organisatie. Sinds maart 2017 wordt het
bestuur gevormd door de heer drs. E.J. Vredeveld.
Zowel in de Medezeggenschapsraad van de scholen als in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(bestaande uit 24 leden) zijn alle scholen vertegenwoordigd door medewerkers en ouders. De GMR overlegt
periodiek met het bestuur over onderwerpen die gelden voor het merendeel of alle VCOG-scholen, zoals het
formatieplan, personeelsbeleid, kwartaalrapportages en het strategisch beleidsplan. Verder heeft de GMR
een vrijwillig adviesrecht inzake de begroting. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen GMR en RvT en tussen het
MT (directeuren en stafmanagers) en de RvT.
Het bestuur en de schooldirecties worden ondersteund door het bestuursbureau. Hier zijn naast de
stafmanagers medewerkers van Onderwijs & Kwaliteit, HRM, Financiën & Control en Huisvesting & Facilitair
(derden) ondergebracht. De vereniging is statutair gevestigd op de locatie van het bestuursbureau aan de
Eenrumermaar 4 te Groningen. Per ultimo 2020 was er bij VCOG 271 fte medewerkers in dienst.

Kernactiviteiten
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn ten behoeve en bevordering van kwalitatief hoogwaardig
christelijk en algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente 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 speci eke doelstellingen van de individuele scholen geeft de scholen een
onderscheidende VCOG-identiteit.
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Hierna volgt een overzicht van de scholen met daarbij het leerlingaantal per peildatum 1 oktober 2020.
Organisatie VCOG
brinnummer

school

wijk Groningen

leerlingen per 1 okt. 2020

09MS00

Anne Frankschool

Hoogkerk

207

18BA00

Nassauschool

Oranjewijk

470

18BM00

De Kleine Wereld

Oosterparkwijk

134

18CF00

De Wegwijzer

Selwerd

294

18HL00

De Hoeksteen

Vinkhuizen

243

18LB00

't Kompas

Lewenborg

304

18NS00

De Tamarisk

De Wijert

181

18PC00

De Heerdstee

Beijum Noord

184

18QF00

Dom Helder Camaraschool

Beijum Zuid

454

30RH00

AquaMarijn

Gravenburg

323

30RH01

De Rietzee

Reitdiep

230

30PF00

SWS Meeroevers

Meerstad

357
3.381

Overlegstructuur
Bij VCOG zijn diverse overlegvormen voor afstemming en besluitvorming om gezamenlijk gestelde doelen te
bereiken. Elk gremium steekt in op een strategisch, tactisch en/of 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 en legt elke school deze vast in een schoolplan. De schooldirecteuren zijn integraal
verantwoordelijk voor het leiden van de basisschool en leggen in het schoolplan de speerpunten van het
komende schooljaar vast. Zij hebben daarbij de beschikking over nanciële middelen zoals vastgelegd in de
begroting. De bestuurder en schooldirecteuren worden ondersteund door sta unctionarissen op gebied van
onderwijs en kwaliteit, HRM, ICT en nanciën. 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 voorbereiden van
besluitvorming door de bestuurder, na bespreking in het MT-overleg, zijn staf adviseurs en schooldirecteuren
verdeeld over verschillende portefeuillegroepen (PfO's) 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 het uit te voeren beleid. De GMR denkt mee over allerlei belangrijke
ontwikkelingen op scholen en geeft, naast haar reguliere advies- en instemmingsrecht, advies ten aanzien
van de begroting en de personeelsformatie. Minimaal één keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de
Raad van Toezicht.
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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 te 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 inspiratie sessies 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 a egt 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 2020 uit:
S. Raap (voorzitter), J.G. Knot (vice voorzitter), E.J. Veldman, M. Bolle, J.W. Lobeek en M. Beishuizen.
De RvT heeft in 2020 vergaderd op 6 februari, 23 april, 11 juni, 24 september, 5 november en 17 december.
De RvT heeft verantwoording afgelegd voor haar werk aan de ALV op 25 juni.

Wettelijke toezichtstaken en algemeen oordeel
De RvT is in 2020 zes 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 2019
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 2021
jaarrekening 2019
kwartaalrapportages

Overige onderwerpen besproken en vastgesteld

functioneringsgesprek met de bestuurder

De RvT heeft toegezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen en de code voor
goed bestuur. Er zijn in 2020 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 A er als accountant aangewezen als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek die op 25 juni 2020 verslag heeft uitgebracht aan de toezichthouder over de controle
van het boekjaar 2019.
De RvT heeft naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2019 nog scherper in protocollen uitgewerkt hoe
toezicht vorm krijgt. Daarnaast is er verder gewerkt aan het handboek RvT.
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De RvT is tevreden over het functioneren van de bestuurder. Er wordt voldaan aan de doelstellingen van de
rechtspersoon. De RvT oordeelt dat de organisatie voldoende in control is en dat het systematisch werken
aan kwaliteitsverbetering tot de gewenste resultaten leidt. Het overleg tussen RvT en het bestuur is
transparant en constructief.

Werkgeverstaken
In 2020 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 2020 de volgende samenstelling:
S. Raap-De Groot
Functie

Voorzitter

Leeftijd

40

benoeming

1 december 2017

herbenoeming

1 december 2021

aftreden

-

Beroep

projectleider Onderwijshuisvesting en Leefbaarheid, gemeente Noardeast Fryslan (bezoldigd)

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 (bezoldigd)

J.W. Lobeek
Functie

Lid

Leeftijd

52

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 november 2013

herbenoeming

1 december 2021

aftreden

-

Beroep

predikant Nieuwe Kerk Groningen (bezoldigd)

Nevenfuncties

lid van Programma Beleidsbepalend Orgaan van OOG-TV (onbezoldigd)

11

VCOG Jaarverslag 2020

M. Bolle
Functie

Lid

Leeftijd

39

benoeming

1 november 2016

herbenoeming

1 november 2020

aftreden

-

Beroep
Nevenfuncties

nancieel adviseur provincie Drenthe (bezoldigd)
penningmeester Stichting Zonnelaan (onbezoldigd)
gemeenteraadslid Gemeente Groningen (bezoldigd)

J.G. Knot
Functie

Vice-voorzitter

Leeftijd

41

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)
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Bestuurlijke en algemene ontwikkelingen
Strategisch beleidsplan 2018-2021
Na het overgangsjaar 2019 was 2020 het jaar om verder invulling te geven aan innovatief onderwijs. De
ambitie met betrekking tot funderende educatie van 2 tot 12 is op 3 locaties in gang gezet en operationeel.
Voor de doelgroep 13-18 jaar zijn de ambities tot samenwerking beperkt gebleven door de coronacrisis. Ook
op de scholen lag de focus op het draaiende houden van de scholen en het geven van (digitaal) onderwijs op
afstand. Er zijn speci ek een aantal ontwikkelingen te noemen op de diverse beleidsterreinen.

Onderwijskwaliteit
Op het terrein van onderwijskwaliteit zijn de volgende beperkte ontwikkelingen te noemen:
De doorstart van het project Success for All op De Hoeksteen is op 1 groep na geslaagd. De Kleine
Wereld en De Wegwijzer hebben 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 Success for All in de school te versterken.
In het kader van doorgaande leerlijn 0 t/m 18 jaar is er in 2020 nauwelijks ontwikkeling geweest. Het
project exibele overgangen en doorgaande leerlijnen wordt na de zomervakantie van 2021
doorontwikkeld. Op het gebied van doorgaande leerlijn van 0 tot 4 jaar heeft VCOG inke stappen gezet in
de IKC-vorming.
Het pedagogisch klimaat heeft door de crisis een deuk opgelopen. Uit onderzoek moet nog blijken wat de
lange termijn e ecten zullen zijn. De uitdaging wordt balans zoeken tussen inlopen van de vertraging bij
leerlingen en het vinden van voldoende gekwali ceerd personeel om de verkregen subsidies volledig in
te kunnen zetten.
Er is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement en de bestuurlijke
kwaliteitsinstrumenten ten behoeve van het nieuwe bestuurlijke toezicht. De onderwijskwaliteitsdialogen
zijn omgezet naar integrale kwartaalgesprek, er wordt gewerkt met een bestuurlijk dashboard en het
integrale zicht op de kwaliteit van alle VCOG-scholen is toegenomen. In de managementgesprekken
tussen staf en bestuur worden alle scholen doorgesproken en er vinden individuele gesprekken tussen
bestuur en directeuren plaats. Al deze inspanningen hebben geleid tot een positief verkort vierjaarlijks
onderzoek (4JO) met verschillende thema onderzoeken waarbij er geen herstelopdrachten zijn voor de
scholen.
Na vooronderzoek is het project leren en ontwikkelen (VCOG Academie) opgestart en zal vanaf
schooljaar 21/22 tot de eerste zichtbare e ecten en resultaten leiden.

Klachten en geschillen
In 2020 zijn er geen klachten gemeld bij de geschillencommissie passend onderwijs. Intern zijn er enkele
klachten geweest op scholen die het bestuur hebben bereikt. Allen zijn opgelost en hebben niet tot verdere
escalatie geleid. Er zijn twee kinderen geschorst, hetgeen uiteindelijk niet tot verwijdering heeft geleid. Er
hebben zich in 2020 twee casussen gemeld bij de vertrouwenspersoon waarop geen verder actie
noodzakelijk was.
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Huisvesting
Ten aanzien van huisvesting van scholen zijn in 2020 de volgende besluiten genomen:
De nieuwbouw voor De Tamarisk locatie De Wijert is gestart en wordt in april 2021 afgerond. De spelhal
is inmiddels gereed en in gebruik.
SWS Meeroevers in Meerstad is per 1 januari 2020 naar volle tevredenheid toegetreden tot VCOG.
De nieuwbouw van ‘Het Knikdak’, het beoogde gebouw achter de DHC ten behoeve van een jeugdzorg
instelling en kinderopvang, was einde jaar nagenoeg gereed. Momenteel vindt overleg plaats met de
externe kinderopvangorganisatie hoe het gebouw in gebruik genomen gaat worden.

Organisatie
Ten aanzien van de organisatie VCOG zijn onderstaande ontwikkelingen te melden:
Voor de kinderopvang is de eigen stichting operationeel en zijn afspraken gemaakt met een externe
organisatie hoe de middellange termijn samenwerking vorm te geven.
In 2020 is een interne projectleider benoemd voor Leren en Ontwikkelen en is onderzoek geweest naar
het stichten van een school op het voormalige Suikerunieterrein.
De satellietgroep voor hoogbegaafde kinderen is naast de plusgroepen op de diverse scholen gestart op
één locatie. Gezien het succes start de tweede locatie in januari 2021.
De werkdruk verlagende middelen zijn ingezet door de teams van de scholen en ook de eerste subsidies
in verband met COVID-19 zijn uitgekeerd. Zorgpunt is de beheersbaarheid en
verantwoordingsmogelijkheden van deze uitgaven.
Het verzuimbeleid is verder ontwikkeld met een nieuwe arbodienst aangezien de huidige samenwerking
aan het einde van het jaar is beëindigd. Het verzuim liet een gestage daling zien maar liep in het vierde
kwartaal toch weer enigszins op.
Diverse applicaties hebben een update ondergaan wat tot gewijzigde werkwijzen leidt.
Wegens COVID-19 maatregelen hebben onze initiatieven rond boeien, binden en verrijken, onze studiedag,
de kerstmarkt en fysieke heisessies o.a. in relatie tot lef en liefde, geen doorgang kunnen vinden.

Financiën
De VCOG is nancieel gezond met goede kengetallen. De hoge positieve resultaten van 2019 door
bekostiging voor 2020 zijn volledig ingezet waarmee door het negatieve resultaat de kpi's op orde blijven.
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Onderwijs en kwaliteit
Onderwijskwaliteit
Om de onderwijskwaliteit op de VCOG scholen op eenduidige wijze te monitoren heeft de VCOG het
kwaliteitshandboek in het najaar van 2020 opnieuw vastgesteld. In dit handboek staat naast de visie op
kwaliteit beschreven hoe de VCOG organisatorisch haar kwaliteitsmanagement vormgeeft. De planning en de
agenda van de kwaliteitsdialogen zijn meer integraal geworden. Onderwijskwaliteit hangt samen met de
kwaliteit van het personeel, de huisvesting en de nanciële situatie van de school. Door deze aspecten met
elkaar te verenigen in een bestuurlijke dialoog krijgt de directie van de school meer mogelijkheden om
integraal aan de kwaliteit te werken.
Inhoudelijk bestaat het kwaliteitsmanagement van de VCOG uit twee pijlers. De eerste pijler gaat over dat wat
moet op het gebied van onderwijskwaliteit. Daarmee wordt de basiskwaliteit van het onderwijs op iedere
school bedoeld. Deze kwaliteit moet minimaal van voldoende niveau zijn. Het toezichtskader van de inspectie
is hierin leidend. Het bestuur is verantwoordelijk voor de zicht op deze kwaliteit. Naast de informatie vanuit
de scholen wordt het bestuur hierin gevoed door de afdeling onderwijs en kwaliteit. Op scholen waar de
basiskwaliteit onder druk staat, wordt met de directie van de school een plan van aanpak besproken. In 2020
is dit het geval geweest op drie VCOG scholen. Naast het opstellen van een kwaliteitsherstelplan hebben twee
scholen gebruik gemaakt van een externe audit om met name de instructievaardigheden van het team in
kaart te brengen. Gezien de voortgang op dit moment gaat de VCOG ervan uit dat de basiskwaliteit op deze
scholen in 2021 is hersteld. Vanuit de afdeling onderwijs en kwaliteit is er in 2020 een pilot gerealiseerd
waaraan twee VCOG scholen hebben bijgedragen. Het doel van de pilot betrof de inrichting van een systeem
waarmee, vanuit het toezichtskader van de inspectie het bestuurlijke zicht op de kwaliteit verbeterd kan
worden. In 2021 wordt deze pilot aan de overige scholen gepresenteerd, waarna de realisatie organisatie
breed wordt uitgevoerd.
Naast dat wat moet hebben de VCOG scholen ook in 2020 gewerkt aan de tweede pijler, dat wat mag. De
ontwikkelingen binnen deze pijler staan beschreven in de volgende paragraaf.

Gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen
Iedere VCOG school heeft vanuit het schoolplan ambities beschreven in het jaarplan om het onderwijs op de
school te ontwikkelen en te innoveren. Daarnaast heeft de VCOG in haar strategisch plan ambities voor alle
scholen geformuleerd. Van twee strategische ambities is afgesproken dat alle VCOG scholen de ontwikkeling
ervan in gezamenlijkheid inzetten. Het betreft de onderwijsontwikkeling van 2-18 jaar en de pro lering van
iedere VCOG school in de eigen omgeving. In 2020 heeft de VCOG vooral veel bereikt op het gebied van IKC
vorming. De Rietzee en de Dom Helder Camara zijn IKC centra geworden. Op meerdere VCOG scholen zijn
initiatieven voor een peuter opvang ingezet, ofwel zijn de gesprekken daarover gaande.
Helaas moeten wij ook constateren dat andere ontwikkelingen op VCOG- en schoolniveau niet of nauwelijks
zijn gerealiseerd in 2020. Het is voor de VCOG een zeer bijzonder jaar geweest, waarin vanaf half maart fors
ingezet moest worden op de inrichting en realisatie van het online thuisonderwijs. Na deze periode werd er
van de scholen in hoog tempo een omschakeling verwacht naar het onderwijs op school, zowel als thuis. Het
in kaart brengen en analyseren van de ontwikkeling op leerling niveau heeft direct na de zomervakantie veel
van scholen gevraagd. Direct gevolgd door de opzet en inrichting van ondersteuningsprogramma's om
leerlingen die forse achterstanden hebben opgelopen te helpen. Daarnaast was het fysieke, normale
onderwijs weer volledig ingericht. Deze situatie was feitelijk net goed van start toen het voor het
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basisonderwijs opnieuw anders werd. Kortom, er is in 2020 een enorme exibiliteit en inzet van de
professionals van de VCOG gevraagd. De leerkrachten hebben er in gezamenlijkheid alles aan gedaan om
het welzijn en de ontwikkeling van alle VCOG leerlingen te volgen en zo goed en kwaad als dat ging op peil te
houden. Het bestuur is daar zeer van onder de indruk. Veel zo niet alle energie is hier naartoe gegaan.
In de onderwijsdialogen die het bestuur in september met alle scholen heeft gevoerd is samen met de
directie van de school gekeken naar de schoolontwikkeling en de stagnatie daarvan op grond van
bovenstaande feiten. Er zijn aangepaste jaarplannen tot stand gekomen. Ook op bestuurlijk niveau is er in
2020 niet tot nauwelijks ruimte geweest om de tienerschool in samenwerking met de CSG te ontwikkelen.
Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een duidelijk schoolpro el voor iedere VCOG school. De verwachting
is dat er in 2021 meer ruimte is om met deze ambitie verder te gaan. In de tweede helft van 2021 start de
evaluatie van het strategisch plan en de totstandkoming van nieuwe ambities. Een aantal ontwikkelingen
vanuit het oude plan worden daarin meegenomen.

Onderwijsresultaten
In 2020 is de eindtoets voor de groep acht leerlingen niet afgenomen. Dat betekent dat er in dit jaarverslag
geen up-to-date onderwijsresultatenoverzicht kan worden gepubliceerd. Uit het jaarverslag van 2019 bleek
echter dat de onderwijsresultaten van de VCOG scholen in totaliteit positief genoemd kan worden. Dat
betekent niet dat alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie en de VCOG nastreeft. Voor meer
informatie hierover verwijzen wij u terug naar de eerste paragraaf.
De VCOG scholen hebben na de zomer van 2020 de onderwijsresultaten op leerling-, groeps- en
schoolniveau met behulp van het LOVS systeem in kaart gebracht. Deze resultaten zijn samen met een plan
van aanpak besproken met het bestuur. Op deze wijze heeft het bestuur goed zicht op de huidige stand van
zaken. De conclusie is een wisselend beeld, daar waar soms aan de voorkant veel zorg was over de doorgang
van het onderwijs in de thuissituatie bleken de resultaten nauwelijks signi cante achterstanden te laten zien.
En daar waar zowel de school als het bestuur vertrouwen had in het op peil blijven van het onderwijs tijdens
de lockdown, bleken er grotere achterstanden dan was vermoed. De lessen die we hieruit hebben getrokken
zijn ingezet om tijdens de tweede lockdown de onderwijsresultaten op alle scholen nog beter op peil te
houden. In de eerste helft van 2021 moet blijken of dat gerealiseerd is. Want de VCOG is zich er ook van
bewust dat de thuissituatie hierin cruciaal is en dat de invloed van de school hierop in veel gevallen beperkt
is.

Inspectie
Compact vierjaarlijks onderzoek bestuur
In december 2020 heeft de inspectie een compact vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd op bestuurlijk niveau.
Vanwege de corona beperkende maatregelen heeft dit gesprek online plaatsgevonden tussen de bestuurder,
de manager onderwijs en kwaliteit en de inspecteur. Het kwaliteitshandboek is besproken met de inspecteur.
Tijdens het gesprek heeft zij haar waardering uitgesproken voor de kwaliteit van dit handboek en de
beschreven werkwijzen. Die kwaliteit uit zich volgens de inspecteur mede door de proactieve benadering van
kwaliteitszorg door de VCOG. Er is tevens voor het voetlicht gebracht dat er vanuit het strategisch beleidsplan
2018-2021 gewerkt wordt aan gezamenlijke VCOG doelen, naast de doelen die elke school heeft beschreven
in haar jaarplan. Voor het jaar 2020 stonden de volgende twee doelen centraal; de pro lering van de school
in de wijk en beeldvorming rond het thema IKC. De bestuurder heeft in samenspraak met de manager
onderwijs en kwaliteit een beeld geschetst van de huidige kwaliteit op de scholen. Hierbij is een reëel beeld
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neergezet van elke school, waarbij de zaken die goed lopen besproken zijn, maar waarbij ook relevante
vraagstukken benoemd zijn. Juist hiermee kreeg de inspecteur het beeld dat de VCOG een duidelijk beeld
heeft van haar kwaliteit. Als laatste is het thema nanciële deugdelijkheid besproken. Hierin heeft de
inspectie geen bijzonderheden gevonden, de VCOG is een nancieel gezonde organisatie.
Themaonderzoek kwaliteitsverbetering en zicht op de populatie op school
In het verlengde van het compacte bestuur onderzoek is de inspectie met 10 scholen van de VCOG online in
gesprek gegaan over de thema's kwaliteitsverbetering en zicht op de populatie. Deze thema's worden door
de inspectie gebruikt in haar jaarverslag De Staat van het Onderwijs 2020. Op meerdere scholen zijn de
aangekondigde gesprekken uitgesteld in verband met de werkdruk rond de corona maatregelen. Inmiddels
hebben de gesprekken op bijna alle scholen plaatsgevonden. Deze gesprekken worden in principe niet
meegewogen in het oordeel van de inspectie over de VCOG en haar scholen. Echter wanneer de inspectie
tijdens het gesprek ernstige tekortkomingen vermoedt, kan zij besluiten over te gaan tot het formele
toetsingskader. Dit is bij geen van de VCOG scholen het geval geweest. Samen met het positieve oordeel op
bestuursniveau mag de VCOG er op dit moment vanuit gaan dat de inspectie geen risico's heeft
geconstateerd in de kwaliteit van de VCOG als geheel. Dat is een resultaat waar de VCOG trots op is.

Passend onderwijs
In 2020 heeft de VCOG net als de andere besturen vallend onder het samenwerkingsverband PO20.01 een
regievoerder zorgplicht aangesteld. Bij de VCOG is dat de manager onderwijs en kwaliteit. Deze regievoerder
kan door de scholen betrokken worden bij (dreigende) thuiszitters en/of moeilijk plaatsbare leerlingen. Op
deze wijze kan de VCOG maatwerk leveren en beter voldoen aan haar zorgplicht. Daarnaast heeft de VCOG
in het najaar van 2020 het instrument INDIGO geïmplementeerd. In dit instrument registreren de scholen alle
leerlingen die behoren tot de doelgroep (dreigende) thuiszitters. Door het gebruik van dit instrument kan de
VCOG in samenwerking met het samenwerkingsverband PO 20.01 aan haar wettelijke verplichting voldoen
door dreigende thuiszitters snel in beeld te hebben en proactief te handelen. De VCOG trekt middels het
thuiszitters pact hierin samen op met de overige schoolbesturen in de gemeente Groningen.
In 2020 heeft het expertisecentrum VCOG een nieuwe orthopedagoog benoemd. Het betreft een
gedragswetenschapper die tevens generalist is. Met deze benoeming heeft het centrum een goede nieuwe
stap gezet in het expertiseaanbod richting de scholen. Het expertisecentrum VCOG werkt in het aanbod van
ambulante begeleiding in 2020 ook nog nauw samen met het expertisecentrum van de SCSOG Educonnect.
De VCOG scholen hebben ook in 2020 de middelen van het samenwerkingsverband ingezet voor individuele
leerlingen en groepsarrangementen. Het verwijzingspercentage van de VCOG richting SBO/SO blijft ook in
2020 net onder de 2%. De exacte berekening vanuit het samenwerkingsverband is bij het publiceren van dit
jaarverslag nog niet beschikbaar. Bij de VCOG en op de scholen is echter wel een toenemende zorg rond de
vol verklaringen op het SBO en de moeilijke toeleiding en toelating richting het SO. De besturen, inclusief de
VCOG, zijn hierover in gesprek met het samenwerkingsverband en de besturen waaronder het specialistische
onderwijs valt. Het probleem kent echter geen eenvoudige of snelle oplossing waardoor de VCOG
genoodzaakt is SWV middelen op de scholen in te zetten voor deze leerlingen, om er op deze wijze met extra
personele inzet voor te zorgen dat leerlingen die op een wachtlijst staan of niet toegelaten kunnen worden
geen thuiszitter worden. In 2021 is dit thema de grootste uitdaging voor de VCOG wat betreft passend
onderwijs. De samenwerking met andere besturen en het SWV wordt hierin nadrukkelijk gezocht.
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6 Personeel en Organisatie
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Personeel en Organisatie
Algemeen
2020 stond in het teken van corona. Alles wat tot dan toe normaal was kwam stil te staan en in het kader van
HR moest er goed gekeken worden naar de inzet van personeel. De gehele formatie vond online plaats en
vele sollicitatiegesprekken zijn via Teams gevoerd. De VCOG had in 2020 meer uitval van personeel door de
coronatesten (geen ziekte). Ook was het voor medewerkers lastig re-integreren door corona. Voor stagiaires
van de Pabo was het moeilijk om op de scholen stage te lopen. Voor het schooljaar 2020-2021 is een plan in
werking gesteld waarin werd gewerkt met een poule van leerkrachten. Door corona en langdurige uitval was
deze poule niet afdoende om aan de vraag naar leerkrachten te voldoen.
Het imago van het beroep van leerkracht is door corona wel veranderd. Veel mensen hebben gezien wat de
impact is van het onderwijs geven aan (eigen) kinderen. Inmiddels is duidelijk dat er in 2020 veel meer
inschrijvingen zijn op de pabo’s, waar de VCOG haar voordeel mee kan doen. Ook in 2020 participeert de
VCOG in de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP).
Wat is er verder nog gebeurd in 2020 op het gebied van HR? Er is een aanzet gegeven voor een
verdergaande digitalisering van de personeelsadministratie, de VCOG moest in december op zoek naar een
nieuwe arbodienst en de VCOG heeft een nieuw functiebouwwerk. In 2020 is tevens meer aandacht voor
professionalisering van het personeel. Het project Leren en Ontwikkelen heeft verder vorm gekregen door
het aanstellen van een projectleider. Tenslotte heeft de VCOG een eigen kinderopvang opgezet onder de
naam VCOG Kinderopvang, waarvoor de afdeling HR de HR diensten verzorgd. In de volgende alinea's
worden een aantal onderdelen verder toegelicht.

Professionalisering personeelsadministratie
In 2020 is een begin gemaakt met het verder digitaliseren van de personeelsadministratie. Zo is gestart met
de uitrol van Selfservice waarbij medewerkers zelf hun eigen adres kunnen wijzigen, declaraties kunnen
indienen en reiskosten digitaal kunnen laten verrekenen. Voor het eerste half jaar van 2021 staat verdere
uitrol op het programma, zoals digitale akten, het rechtstreeks invoeren van ziek- en herstelmeldingen en
verdere ingebruikname van het digitale personeelsdossier.

Corona en Personeelsschaarste
In 2020 is de druk op het vinden van leerkrachten verder toegenomen, met name door corona. De
onverwachte uitval van leerkrachten voor meerdere dagen door testen die moesten worden afgenomen
hadden tot gevolg dat niet alle leerkrachten konden worden vervangen. De lesuitval en het thuisonderwijs
hebben een enorme impact gehad op leerlingen en leerkrachten en daarmee op de (onderwijskundige)
ontwikkelingen binnen de vereniging. Ook gingen vele activiteiten in het kader van het werven en behouden
van personeel niet door, zoals de voorlichtingsbijeenkomst voor Lio-ers en introductiebijeenkomst voor
nieuwe tijdelijke leerkrachten. Er worden in 2020 regionaal en landelijk subsidies toegekend om de
ontwikkeling van kinderen door te laten gaan, maar dat betekent dat er ook meer leerkrachten en
ondersteunend personeel nodig zijn. Ook betekent corona dat we leerkrachten zoveel mogelijk op 1
groep/locatie laten staan vanwege het verspreidingse ect. Al met al een hele puzzel om de bezetting rond te
krijgen en dat zal in 2021 doorlopen. Er zijn nog een aantal ontwikkelingen op het gebied van het werven van
nieuw personeel die we verder hebben uitgewerkt in 2020.
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1. Instellen van een poule van leerkrachten
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 de
VCOG in 2020 overgegaan op een poule, zodat leerkrachten al op voorhand uren krijgen toebedeeld en
kunnen worden ingezet. Ze zijn verbonden aan een stamschool waar ze ook terecht kunnen op het
moment dat ze niet worden ingezet in de vervanging. Zo kunnen de leerkrachten op die dagen
meehelpen op de scholen, vallen ze niet tussen wal en schip en houden we leerkrachten vast door ze
perspectief te bieden. Gekeken wordt wat kan worden aangeboden en ook hoe kan worden zorggedragen
voor kwalitatief sterke leerkrachten. In 2020 bleek al snel dat door het uitbreken van corona de poule te
klein was en niet kon inspringen op de lastige vervangingsvraag die heel grillig bleek door het afnemen
van de coronatesten en de lange wachttijd. Onder het kopje verzuim komen kengetallen naar voren over
de uitval door corona.
2. Werven van zij-instromers en andere doelgroepen
In 2020 heeft de VCOG drie zij-instromers tegelijkertijd binnen de scholen opgeleid. Twee van hen zijn
inmiddels klaar en een is in september begonnen. Het is lastig om in coronatijd nieuwe zij-instromers te
gaan werven omdat zij voorafgaand aan het traject een tijdje in de scholen moeten meelopen. Door het
beleid dat er geen externe mensen in de scholen aanwezig mogen zijn werd dit een lastige opgave. De
verwachting is dat er in 2021 één of twee nieuwe zij-instromers zullen gaan beginnen binnen de VCOG.
Overigens wordt er wel kritisch gekeken hoe de zij-instromers het eraf hebben gebracht. Corona heeft
het imago van leerkrachten ook veranderd. Er is een enorme toename van studenten op de Pabo, dat
betekent dat we nu ook een opgave hebben samen met de Pabo’s om deze mensen vast te houden en
daarin te investeren.
3. RAL/RAP
De regionale activiteiten waar de VCOG in meedraait zijn deels online doorgegaan. In plaats van een
scholingscongres over personeelsschaarste is er een online congres georganiseerd. Verder zijn de
werkgroepen doorgegaan met hun werk. Concreet is de website van Schoolplein Noord actueel, dit is een
platform waar alle informatie is te vinden over het beroep van leerkracht, onderwijsroutes om leerkracht
te kunnen worden, ambassadeurscholen en natuurlijk de vacatures. In 2020 is verder een imago lm
gemaakt over het onderwijs. Daarnaast zijn veel ideeën over voorlichtingen, samenwerking VO e.d.
gesneuveld vanwege corona.
4. Uitvoering van eerder afgesproken maatregelen
In 2021 hebben meerdere medewerkers extra gewerkt of hun ouderschapsverlof tijdelijk stil laten zetten,
zodat er zoveel mogelijk kon blijven doordraaien. 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. Het netwerk van onze eigen medewerkers is belangrijk bij het werven van nieuwe mensen.

Professionalisering personeel
Professionalisering in brede zin moet meer bijdragen aan verbetering van het onderwijs, een betere
opbrengst en een stimulerend leerklimaat op scholen. In 2020 heeft het plan Leren en Ontwikkelen binnen de
VCOG een nieuwe impuls gekregen, nadat er in november een nieuwe projectleider is aangesteld. Er wordt
meer ingezet op begeleiding van startende leerkrachten en het verbeteren van de ontwikkeling van
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teamleiders. Er wordt tevens gesproken over het invoeren van loopbaanpaden voor de verschillende functies
binnen de VCOG. 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 is er een plan geïmplementeerd waarbij coaches binnen de
vereniging geworven worden om mensen te kunnen begeleiden. Dit is uitgevoerd. De bovenschoolse
leernetwerken blijven intact en worden wellicht uitgebreid met een leernetwerk voor teamleiders en een
leernetwerk voor coaches binnen de VCOG.
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. Veel
medewerkers besteden dit bedrag aan scholing op het vakgebied, waarbij enkele een masteropleiding
volgen. Externe scholing heeft dit jaar helaas mondjesmaat plaatsgevonden vanwege corona, wel zijn er
pogingen gedaan om online cursussen en trainingen aan te bieden.

Functiebouwwerk
Bij het ontwikkelen van het nieuwe functiebouwwerk is samen met een extern adviseur gekeken naar een
evenwichtig functiebouwwerk voor de VCOG, waarbij recht wordt gedaan aan de werkzaamheden van alle
medewerkers. De voorbeeldfuncties van de PO-raad zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Er is binnen de
functiegroepen ruimte gelaten voor meerdere niveaus zodat medewerkers binnen alle geledingen
mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen en door te groeien. In het voorjaar van 2020 is het beleidsstuk
gepresenteerd en goedgekeurd door MT, bestuur en GMR. Na de zomervakantie heeft de implementatie en
uitvoer verder vorm gekregen. Zo is er extra tijd besteed aan het afspreken van een ontwikkeltraject voor
OOP-functies op de scholen en is lang stilgestaan bij het inschalen van de directieschalen. De volgende stap
is om loopbaanpaden te ontwikkelen voor de verschillende functies en daaraan gekoppeld een
scholingsprogramma. Dit kan ondergebracht worden bij leren en ontwikkelen. Er zal extra aandacht besteed
worden aan leerkrachtfuncties en de loopbaanpaden van managementfuncties.

Verzuim
Door corona was het verzuim anders dan normaal. Er was meer uitval van leerkrachten doordat ze getest
moesten worden, maar dit was niet altijd ziekte. Het ziekteverzuim geeft dus niet de volledige uitval van
personeel weer. Daarnaast hadden leerkrachten die wel ziek werden, lange tijd nodig om te herstellen en ook
bleven langdurig zieken langer ziek doordat de risico’s van het op school komen te groot waren. In 2020 is er
een einde gekomen aan de jarenlange samenwerking met de Arbo Unie. Vanaf 2021 werken we samen met
Verzuimweg. Er is gekozen voor een arbodienst die het complete pakket van arbodiensten aanbiedt, omdat
ook de kinderopvang is toegevoegd aan de diensten.

Verzuimcijfers
Het verzuim in onderstaande tabel laat een stabiel beeld zien van het totale verzuim 2020 t.o.v. het verzuim
in 2019. Een daling van 0,4% op het totaal. Het verzuim op de scholen laat een divers beeld zien. Opvallend is
de grote daling op de Nassau en het stabiele hoge verzuim op de Dom Helder Camara. Er wordt op de DHC
dan ook actief ingezet op het terugdringen van het verzuim. Het vergelijken van het verzuim per school blijft
lastig omdat de aantallen op de school klein zijn. Een langdurige zieke heeft een enorme impact op het
verzuim van één van de scholen. Overigens laat het verzuim in het laatste kwartaal van 2020 een hoog
verzuim zien, dat is voor een groot deel te verklaren door uitval vanwege corona.
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Overzicht verzuim 2020
school

2020

2019

2018

AquaMarijn

3,6%

3,1%

13,2%

Anne Frankschool

2,5%

4,9%

5,3%

Nassauschool

3,5%

10,5%

10,7%

De Kleine Wereld

4,6%

1,5%

6,0%

De Wegwijzer

3,8%

4,6%

9,6%

De Hoeksteen

4,7%

3,4%

2,1%

't Kompas

7,3%

5,0%

4,4%

De Tamarisk

4,7%

1,7%

2,1%

De Heerdstee

7,2%

4,7%

4,8%

Dom Helder Camaraschool

9,5%

9,0%

7,4%

De Rietzee

2,6%

3,5%

1,1%

SWS Meeroevers

2,3%

-

-

4,8%

5,2%

6,6%

Het verzuim bij VCOG lag in 2020 onder het landelijk gemiddelde van 2019. De meldingsfrequentie lag bij
VCOG in 2020 met 0,9 onder de branche cijfers van deze jaren.
Branchecijfers (bron Voion)
OP

2019

2018

2017

Verzuimpercentage

5,8%

5,9%

5,9%

Meldingsfrequentie

1,0%

1,1%

0,9%

OOP

2019

2018

2017

Verzuimpercentage

6,2%

5,9%

5,9%

Meldingsfrequentie

1,1%

0,9%

0,7%

Coronacijfers
Onderstaande guur laat de uitval door corona in dagen zien, gemeten van september tot en met eind
december 2020.

Het totale aantal dagen uitval betrof 391. De Dom Helder Camara, de Nassau en de AquaMarijn laten de
grootste uitval zien. Dit is wel verklaarbaar vanwege de grootte van deze scholen en de cijfers in aantallen.
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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. In 2020 zijn alle
transitie uitkeringen teruggevraagd bij het UWV en toegekend.

Werkdrukvermindering
Er worden nu structureel middelen ontvangen voor vermindering van de werkdruk bij leerkrachten. In 2020
bedroeg dit € 790.000. Ter voorbereiding op de begroting wordt door elke schooldirecteur een
bestedingsplan aanpak werkdruk ingevuld. In 2020 zijn de middelen geheel als personele inzet aangewend,
bijvoorbeeld door het aanstellen van onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, leerkrachten voor
bewegingsonderwijs en voor speci eke 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 is in kaart 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, het raadsvoorstel is in
februari door B&W vastgesteld. 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 meerjaren 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 getro en om te kunnen sparen voor toekomstig onderhoud en
daarmee de onderhoudslasten minder te laten uctueren.

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

2022 uitbreiding / transformatie

3.055.000

50.000

Meeroevers

2022 vervangende nieuwbouw

7.146.000

246.000

Kleine Wereld - Celebesstraat

2022 vervangende nieuwbouw

1.960.000

63.000

Kleine Wereld - Rosensteinlaan

2022 transformatie

1.944.000

92.000

De Heerdstee

2022 vervangende nieuwbouw

3.481.000

De Wegwijzer

2023 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 2020
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 en projectuitgaven gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling.
De totstandkoming van de begroting en het monitoren van de realisatie hiervan gedurende het jaar
gebeurt op basis van periodiek overleg tussen schooldirecteuren en staf en met volledige en juiste
informatievoorziening.
De jaarrekening 2020 is door de raad van toezicht goedgekeurd en vergezeld van een controleverklaring van
de accountant. Zie het volgende samenvattend overzicht van de exploitatie over 2020:
Exploitatie overzicht
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

Inkomsten
Bijdragen ministerie OCW

20.579.000

19.686.000

18.386.000

Gemeentelijke bijdragen

889.000

751.000

743.000

Overige inkomsten

485.000

355.000

430.000

21.953.000

20.792.000

19.559.000

17.426.000

16.715.000

15.030.000

‑37.000

0

52.000

Personeelslasten
Salarislasten
Dotatie personele voorzieningen
Overige lasten

922.000

744.000

814.000

18.311.000

17.459.000

15.896.000

Materiële lasten
Afschrijvingslasten

517.000

626.000

648.000

Huisvestinglasten

1.534.000

1.327.000

1.566.000

Algemene lasten

1.620.000

1.357.000

1.554.000

3.671.000

3.310.000

3.768.000

Regulier resultaat

‑29.000

23.000

‑105.000

Af: eenmalige salarisuitkering

621.000

0

0

0

0

621.000

‑650.000

23.000

516.000

Bij: bijzondere bekostiging
Resultaat
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Analyse exploitatie 2020
De meest opmerkelijke ontwikkelingen in de exploitatie van 2020 waren:
De rijksbijdrage van het ministerie voor personele bekostiging is in 2020 aanzienlijk gestegen door een
extra indexering, als gevolg van de cao-loonstijging van 4,5% per januari 2020.
In 2019 was een bijzondere bekostiging ontvangen (621K) als dekking voor een eenmalige
salarisuitkering, op basis van nieuwe cao-afspraken, welke in februari 2020 is geë ectueerd. Doordat de
bate al in 2019 was genomen ontstond in dat jaar een vrij fors positief resultaat.
De personeelslasten waren in 2020 fors hoger dan begroot omdat bij het opstellen van de begroting
geen informatie bekend was over nieuwe cao-afspraken. De gesprekken hierover waren gestart in
december 2019 en afgerond in januari 2020 en de loonstijging van 4,5% was pas na vaststelling van de
begroting 2020 bekend. Voor de eenmalige salarisuitkering in februari was sowieso geen dekking in
2020.
De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot omdat een aantal vervangingsinvesteringen nog niet, of
later dan gepland, zijn gerealiseerd.
De huisvestingslasten waren hoger dan begroot, grotendeels door extra schoonmaakkosten als
preventieve COVID-19 maatregel. De scholen worden momenteel vaker en intensiever schoongemaakt.
De algemene lasten zijn hoger dan begroot door een aantal extra eenmalige diensten door derden. Met
name op ICT-gebied zoals de verbetering van wi -netwerken en de ontwikkeling van websites.

Analyse kengetallen
Op basis van de jaarrekeningen 2020 en vorige jaren zijn de volgende kengetallen te geven:
Historie balans
(bedragen x € 1.000)

2020

2019

2018

2017

Materiële vaste activa

2.906

2.350

2.417

2.625

Vorderingen

1.238

1.069

860

1.015

Liquide middelen

4.059

4.597

3.737

3.036

8.203

8.016

7.014

6.676

Eigen vermogen

3.502

3.722

3.206

2.902

Voorzieningen

2.107

2.211

1.899

1.790

Kortlopende schulden

2.594

2.083

1.909

1.984

8.203

8.016

7.014

6.676

Activa

Pasiva

Kengetallen VCOG
2020

2019

2018

2017

2,0

2,7

2,4

2,0

2,0

‑7,9%

6,4%

4,3%

‑5,3%

0%

0,96

1,23

1,03

0,89

< 1,0

Liquiditeit
Rentabiliteit
Ratio eigen vermogen

target

Een liquiditeitsratio van 2,0 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 rentabiliteit op het totaal vermogen is in 2020 negatief maar
gemiddeld over de afgelopen vier jaren is deze 0%. Verder is het feitelijk eigen vermogen per ultimo 2020
licht lager dan het genormeerd eigen vermogen.
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Resultaat, risico’s en onzekerheden
VCOG heeft als streven een sluitende exploitatie per school en voor de gehele organisatie. Zowel in 2019 als
in 2020 was het reguliere exploitatieresultaat licht negatief. Daarbij waren de exploitatieresultaten van
individuele scholen ook wisselend positief en negatief. Het gehele resultaat is erg beïnvloed door een
eenmalige salarisuitkering in 2020, waarvoor in 2019 al een bijzondere bekostiging was ontvangen.
Er blijft 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 de Raad van Toezicht en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn goed geïnformeerd en meegenomen in de totstandkoming
van de begroting. Bij de bespreking van periodieke rapportages met schooldirecteuren ligt de focus op een
analyse van de exploitatie en een forecast voor het lopende jaar. In 2021 wordt een applicatie voor onlineinformatie aan budgethouders geïmplementeerd waarmee 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 gekwali ceerde 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 2021 wordt gestart met de uitvoering van een nieuw integraal huisvestingsplan van de
gemeente Groningen. Hierin is voor een aantal VCOG-scholen vervangende nieuwbouw gepland in 20212022. Het middellange termijn risico is dat de ‘populaire scholen’ vol zitten en blijven en de minder populaire
scholen krimpen.
De risico’s worden periodiek besproken in het Managementoverleg met de sta eden (MO) en voorgelegd en
indien nodig besproken met de Raad van Toezicht. Eens per jaar vindt er een generiek overleg plaats tussen
de MT leden (directies en staf) en de toezichthouders. Ad hoc worden eventuele of potentiële risico’s
besproken met de bestuurder.
Te verwachten (extra) risico’s

Kans van
optreden

Geschatte
kosten

1. Nieuwbouw en renovatie van de schoolgebouwen

20%

636.000

2. Leerling prognoses laten op sommige locaties een krimp zien

30%

150.000

3. Fluctuaties in een actueel en passend mjop ten behoeve onderhoud schoolgebouwen

60%

500.000

4. Het niet kunnen realiseren van aangevraagde subsidies voor COVID-19

10%

500.000

5. Onduidelijk beeld over de gevolgen van COVID-19 op de gezondheid van medewerkers

5%

300.000

6. Vertraging projecten vanwege de COVID-19 maatregelen

40%

150.000

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 beleggingen, derivaten en leningen en heeft alleen spaarrekeningen en een rekening
courant in gebruik. Om die reden was er tot dusverre geen treasurystatuut opgesteld. In 2021 zal een
dergelijk statuut worden opgesteld waarover in een volgend jaarverslag kan worden gerapporteerd. Voor
bijzondere uitgaven kan VCOG een beroep doen op het steunfonds Stichting Zonnelaan.

31

VCOG Jaarverslag 2020

9 Continuïteitsparagraaf

32

VCOG Jaarverslag 2020

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 2020 telde VCOG 3.381 leerlingen, een lichte krimp ten opzichte van 2019. Enkele scholen
hebben een terugloop van leerlingen. De prognose van de ontwikkeling van het leerlingaantal ziet er als volgt
uit:
Ontwikkeling leerlingaantal
school

1/okt/19

1/okt/20

1/okt/21

1/okt/22

1/okt/23

AquaMarijn

359

323

302

278

284

Anne Frankschool

204

207

214

226

234

Nassauschool

479

470

469

473

475

De Kleine Wereld

155

134

131

134

140

De Wegwijzer

292

294

296

307

301

De Hoeksteen

263

243

223

207

198

't Kompas

292

304

306

304

303

De Tamarisk

183

181

185

172

181

De Heerdstee

205

184

175

176

163

Dom Helder Camaraschool

452

454

463

448

441

De Rietzee

224

230

237

245

239

SWS Meeroevers

314

357

375

379

373

3.422

3.381

3.376

3.349

3.332

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, vervangende huisvesting, welke
vanaf 2021 zal worden gerealiseerd. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal is de
ontwikkeling van de exploitatie als volgt weergegeven:
Ontwikkeling exploitatie
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

realisatie

begroting

2022

2023

20.579
1.374

20.552

20.500

20.300

1.305

1.100

1.100

21.953

21.857

21.600

21.400

18.932

18.574

18.350

18.100

517

540

550

600

1.534

1.404

1.350

1.350

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

1.620

1.335

1.350

1.350

22.603

21.853

21.600

21.400

‑650

4

0

0

Bij de rijksbijdrage en de personeelslasten is uitgegaan van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.
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Het voortduren van enkele overige inkomsten is niet zeker en is uit voorzichtigheid lager gesteld in de
komende jaren. Bij de ontwikkeling van afschrijvingslasten is uitgegaan van het e ect van een
investeringsprogramma inzake de vervanging van ICT-middelen op de VCOG scholen. Bij de
huisvestingslasten en overige lasten wordt ervan uitgegaan van een normalisering van uitgaven. In
2020 was onder andere sprake van extra schoonmaaklasten. Ook is de verwachting dat in een situatie van
vervangende nieuwbouw de omvang van huisvestingslasten zal afnemen. Tegelijk zal bij het opstellen van de
begroting van een volgend jaar opnieuw worden bekeken of er aanleiding is om bijzondere uitgaven te
begroten.
Met goede mogelijkheden tot sturing en het in control blijven van de organisatie wordt een
bestendige exploitatie ontwikkeling voorzien. 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
exibele 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)

2020

2021

2022

2023

Materiële vaste activa

2.906

3.300

3.700

4.000

Vorderingen

1.238

1.200

1.200

1.200

Liquide middelen

4.059

3.600

3.200

3.000

8.203

8.100

8.100

8.200

Eigen vermogen

3.502

3.506

3.506

3.506

Voorzieningen

2.107

2.000

2.000

2.000

Kortlopende schulden

2.594

2.594

2.594

2.694

8.203

8.100

8.100

8.200

Activa

Pasiva

Kengetallen VCOG
2020

2021

2022

2023

2,0

1,9

1,7

1,6

2,0

‑7,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,96

0,87

0,79

0,75

< 1,0

Liquiditeit
Rentabiliteit
Ratio eigen vermogen

target

Met de investeringen in ICT middelen en de bijdrage van VCOG aan vervangende nieuwbouw van enkele
scholen zal de waarde van materiële vaste activa de komende jaren stijgen en tegelijk de omvang van liquide
middelen dalen. Met het streven naar een sluitende exploitatie zal het eigen vermogen vrijwel onveranderd
blijven. Het saldo van de voorzieningen zal de komende jaren naar verwachting niet dalen, met name omdat
de voorziening voor cyclisch onderhoud de komende jaren verder zal stijgen, wanneer de
onderhoudsplannen van nieuwe schoolgebouwen worden toegevoegd.
De ratio’s blijven op een 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.
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Balans per 31 december 2020
Activa

31‑12‑20
€

€

31‑12‑19
€

€

1. Materiële vaste activa
Gebouwen

609.000

629.000

Inrichting terreinen

172.000

160.000

Installaties

120.000

125.000

Inventaris

812.000

789.000

ICT apparatuur

961.000

342.000

Onderwijslesmethoden

232.000

305.000
2.906.000

2.350.000

2. Vorderingen
Debiteuren

121.000

76.000

Ministerie OCW

948.000

824.000

Overige vorderingen

169.000

169.000
1.238.000

1.069.000

3. Liquide middelen
Bankrekeningen ouderraden
Bankrekeningen VCOG

119.000

119.000

3.940.000

4.478.000

Totaal activa

Passiva

4.059.000

4.597.000

8.203.000

8.016.000

31‑12‑20
€

€

31‑12‑19
€

€

4. Eigen vermogen
Algemene reserve

3.502.000

3.101.000

Bestemmingsreserve publiek

0

621.000

Bestemmingsreserve privaat

0

0
3.502.000

3.722.000

5. Voorzieningen
Personele voorzieningen
Voorziening groot onderhoud

482.000

508.000

1.625.000

1.703.000
2.107.000

2.211.000

6. Kortlopende schulden
Crediteuren

307.000

381.000

Belastingen en premies SV

799.000

747.000

Pensioenpremies

245.000

214.000

Te betalen vakantiegeld

591.000

508.000

Overlopende passiva

652.000

Totaal passiva

36

233.000
2.594.000

2.083.000

8.203.000

8.016.000

VCOG Jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

19.590.000

18.646.000

17.884.000

Inkomsten
7. Rijksbijdragen OCW
8. Overige vergoedingen OCW
9. Gemeentelijke bijdragen en subsidies
10. Overige inkomsten

989.000

1.040.000

1.123.000

20.579.000

19.686.000

19.007.000

890.000

751.000

743.000

485.000

355.000

430.000

21.954.000

20.792.000

20.180.000

15.896.000

Uitgaven
11. Personeelslasten

18.932.000

17.459.000

12. Afschrijvingslasten

517.000

626.000

648.000

13. Huisvestingslasten

1.536.000

1.327.000

1.568.000

14. Overige materiele lasten

Resultaat boekjaar

1.619.000

1.357.000

1.552.000

22.604.000

20.769.000

19.664.000

‑650.000

23.000

516.000

Resultaatbestemming
Algemene reserve

‑29.000

‑105.000

Bestemmingsreserve publiek

‑621.000

621.000

Bestemmingsreserve privaat

0

0

‑650.000

516.000
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Kasstroomoverzicht
2020
€

€

2019
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

516.000

‑650.000

Overdracht vermogen Stichting Opos

430.000

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen

517.000

648.000

‑104.000

312.000
413.000

960.000

Mutaties werkkapitaal
- vorderingen
- kortlopende schulden

‑169.000

‑209.000

511.000

174.000
342.000

‑35.000

535.000

1.441.000

‑1.073.000

‑581.000

‑538.000

860.000

Stand liquide middelen per 1 januari

4.597.000

3.737.000

Stand liquide middelen per 31 december

4.059.000

4.597.000

‑538.000

860.000

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

Recapitulatie

Mutatie in het boekjaar
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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 materiële 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:
Afschrijvingspercentages
gebouwen

2,5%

40 jaar

inrichting terreinen

10%

10 jaar

installaties

6,7%

15 jaar

10% - 20%

5 - 10 jaar

andere vaste bedrijfsmiddelen

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 bu er ter waarborging van de continuïteit van de vereniging en wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten.
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Bestemmingsreserves worden gevormd om deze in de toekomst aan te wenden voor een speci ek 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.

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 jubileumuitkeringen wordt gevormd door de bepaling van de contante waarde van
toekomstige jubileumuitkeringen. Bij het berekenen van de voorziening wordt uitgegaan van diverse
schattingselementen ten aanzien van de opbouw, de contante waarde berekening en de blijfkans. VCOG
heeft met ingang van 2020 de wijze van berekening van de opbouw van de voorziening jubilea aangepast. In
de nieuwe systematiek zijn de blijfkansen gewijzigd. De impact hiervan bedraagt € 24.000,-.
Voorziening ziekteverzuim
De voorziening langdurige ziekte is gevormd door de nominale waarde van het risico van loondoorbetaling
aan medewerkers gedurende de verwachte afwezigheid in verband met langdurige ziekte.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd door de nominale waarde van 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.
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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 e ect 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
31‑12‑20
De speci catie is als volgt:

31‑12‑19

€

€

Gebouwen

609.000

629.000

Inrichting terreinen

172.000

160.000

Installaties

120.000

125.000

Inventaris

812.000

789.000

ICT apparatuur

961.000

342.000

Onderwijslesmethoden

232.000

305.000

2.906.000

2.350.000

Boekwaarde per 1 januari

2.350.000

2.417.000

Bij: investeringen

1.073.000

581.000

Af: afschrijvingen

517.000‑

502.000‑

-

146.000‑

2.906.000

2.350.000

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt:

Af: bijzondere waardevermindering
Boekwaarde per 31 december

Recapitulatie:
Aanschafwaarde

4.492.000

4.203.000

Cumulatieve afschrijvingen

1.586.000‑

1.853.000‑

Boekwaarde per 31 december

2.906.000

2.350.000

Locatie Eenrumermaar 4 te Groningen is vrij van hypotheek. De verzekerde waarde van dit object is € 1 mln.
Overzicht materiële vaste activa
Type activa

boekwaarde

investeringen

desinvesteringen

afschrijvingen

aanschafwaarde

cum. afschrijv.

boekwaarde

31‑12‑19

2020

2020

2020

31‑12‑20

31‑12‑20

31‑12‑20

Gebouwen

629.000

0

0

20.000

789.000

180.000

609.000

Inrichting terreinen

160.000

29.000

0

17.000

200.000

28.000

172.000

Installaties

126.000

5.000

0

11.000

140.000

20.000

120.000

Inventaris

789.000

175.000

0

152.000

1.353.000

541.000

812.000

ICT apparatuur

341.000

795.000

784.000

175.000

1.269.000

308.000

961.000

Onderwijslesmethoden

305.000

69.000

0

142.000

741.000

509.000

232.000

2.350.000

1.073.000

784.000

517.000

4.492.000

1.586.000

2.906.000

Totaal
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2. Vorderingen
31‑12‑20
€

31‑12‑19

€

€

€

Debiteuren

121.000

76.000

Ministerie OCW

948.000

824.000

Overige vorderingen
- vordering Gemeente Groningen

1.000

49.000

- vordering UWV

72.000

96.000

- rekening courant St. Kinderopvang VCOG

60.000

0

- diverse te ontvangen bedragen

36.000

24.000
169.000

169.000

1.238.000

1.069.000

31‑12‑20

31‑12‑19

De vorderingen hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.
3. Liquide middelen

Bankrekeningen ouderraden
Bankrekeningen VCOG

€

€

119.000

119.000

3.940.000

4.478.000

4.059.000

4.597.000

Passiva
4. Eigen vermogen
overige
01‑01‑20
Algemene reserve

resultaat

mutaties

31‑12‑20

3.101.000

‑29.000

430.000

3.502.000

Bestemmingsreserve publiek

621.000

‑621.000

0

0

Bestemmingsreserve privaat

0

0

0

0

3.722.000

‑650.000

430.000

3.502.000

In 2019 zijn extra middelen ontvangen ter dekking van een eenmalige salarisuitkering in februari 2020 en
hiervoor was een publieke bestemmingsreserve gevormd. Na de uitbetaling ervan in 2020 is de
bestemmingsreserve weer opgeheven. Het exploitatieresultaat 2020 is, afgezien van deze eenmalige
salarisuitkering, € 29.000 negatief. De balansoverdracht van de Stichting Opos in december 2020 heeft geleid
tot een vermogenstoename van € 430.000,-.
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
01‑01‑20

dotatie

onttrekking

vrijval

31‑12‑20

Personele voorzieningen
- voorziening jubileumverplichtingen
- voorziening ziekteverzuim
Voorziening groot onderhoud

94.000

96.000

0

0

190.000

414.000

0

0

122.000

292.000

1.703.000

160.000

238.000

2.211.000

256.000

238.000

1.625.000
122.000

2.107.000

Het saldo voorzieningen, uitgesplitst naar looptijd:
- looptijd < 1 jaar

378.000

- looptijd 1 tot 5 jaar

892.000

- looptijd > 5 jaar

837.000
2.107.000

6. Kortlopende schulden
31‑12‑20

31‑12‑19

€

€

Crediteuren

307.000

381.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen

799.000

747.000

Schulden terzake pensioenen

245.000

214.000

Te betalen vakantiegeld

591.000

508.000

Vooruitontvangen bedragen

490.000

84.000

Schuld aangaande gelden ouderraden

119.000

119.000

43.000

30.000

2.594.000

2.083.000

Overige kortlopende schulden

In 2020 is een subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs ontvangen van € 347.000,-. Deze
middelen worden geheel aangewend in 2021 en zijn derhalve als vooruit ontvangen bedrag opgenomen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met een schoonmaakleverancier en een ICT dienstverlener. De
resterende contractduur, vanaf 1 januari 2021 tot einde contract, geeft per balansdatum een nanciële
verplichting van € 533.000,-.
- looptijd < 1 jaar

329.000

- looptijd 1 tot 5 jaar

204.000

- looptijd > 5 jaar

0
533.000
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Toelichting staat van baten en lasten
Inkomsten
7. Rijksbijdragen OCW
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

12.493.000

11.842.000

11.702.000

0

0

317.000

2.866.000

2.740.000

2.502.000

Onderwijs achterstandsmiddelen

902.000

813.000

334.000

Prestatiebox

696.000

663.000

633.000

2.556.000

2.588.000

2.341.000

77.000

0

55.000

19.590.000

18.646.000

17.884.000

Personele bekostiging
Bijzondere bekostiging
Personeels- en arbeidsmarktbeleid

Materiële instandhouding
Personele bekostiging groei

De rijksbijdrage is in 2020 aanzienlijk gestegen door een extra indexering, als gevolg van de CAO-loonstijging
van 4,5% per januari 2020. In 2019 was al een bijzondere bekostiging ontvangen als dekking voor een
eenmalige salarisuitkering, welke pas is gerealiseerd in 2020.
8. Overige vergoedingen OCW
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

925.000

965.000

938.000

Bekostiging vreemdelingenkinderen

51.000

75.000

83.000

Subsidie studieverlof

13.000

0

62.000

Middelen passend onderwijs

Subsidie zij-instromers

0

0

40.000

989.000

1.040.000

1.123.000

realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

Taalstimulering

283.000

247.000

214.000

Brugfunctionaris

170.000

151.000

164.000

Bewegingsonderwijs

199.000

179.000

156.000

Overige subsidies

238.000

174.000

160.000

0

0

49.000

890.000

751.000

743.000

realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

9. Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Groeimiddelen Gemeente Groningen

10. Overige inkomsten
€

€

€

Verhuur ruimten

227.000

189.000

173.000

Detachering medewerkers

168.000

63.000

107.000

90.000

103.000

150.000

485.000

355.000

430.000

Overige inkomsten
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Model G - overzicht doelsubsidies OCW
G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Subsidie teambeurs 2018 18BA

kenmerk

datum

prestatie

toewijzing

toewijzing

afgerond?

TEAM18001

6 juli 2018

ja

Subsidie studieverlof 2019 30RH

1007245-1

20 september 2019

ja

Subsidie studieverlof 2019 18PC

1007020-1

20 september 2019

ja

Subsidie inhaalprogramma's onderwijs 2020-2021

IOP-69669-PO

2 juli 2020

ja

Subsidie inhaalprogramma's onderwijs 2020-2021

IOP2-69669-PO

16 oktober 2020

nee

Uitgaven
11. Personeelslasten

Lonen en salarissen

realisatie 2020

begroting 2020

€

€

realisatie 2019
€

13.835.000

11.526.000

Sociale lasten

2.497.000

2.075.000

Pensioenlasten

2.010.000

1.812.000

Af: uitkeringen

‑295.000

‑383.000

18.047.000

16.715.000

15.030.000

Overige personele lasten

922.000

744.000

814.000

Vrijval / dotatie personele voorzieningen

‑37.000

0

52.000

18.932.000

17.459.000

15.896.000

Per 31 december 2020 was er 271 fte in dienst (243 fte per 31 december 2019). Door een aanzienlijke
loonstijging (4,5%) en enkele eenmalige uitkeringen, beiden op basis van nieuwe CAO-afspraken uit januari
2020, zijn de personeelslasten fors hoger dan was begroot. Verder was er meer inzet van interim
functionarissen voor de tijdelijke invulling van enkele vacante managementfuncties.
12. Afschrijvingslasten
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

Gebouwen

20.000

20.000

22.000

Inrichting terreinen

17.000

30.000

8.000

Installaties

10.000

11.000

8.000

Inventaris

152.000

151.000

129.000

ICT

176.000

350.000

348.000

Onderwijslespakketten

142.000

64.000

133.000

517.000

626.000

648.000

In het jaar 2020 zijn vervangingsinvesteringen ICT infrastructuur gerealiseerd. Vooruitlopend hierop was in
2019 een extra afwaardering (146K) verwerkt van verouderde ICT middelen. De lasten zijn in 2020 lager dan
begroot omdat een aantal ICT-vervangingsinvesteringen nog niet waren gerealiseerd.
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13. Huisvestingslasten
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

Huurlasten

205.000

210.000

174.000

Onderhoud

394.000

364.000

672.000

Energielasten

269.000

256.000

239.000

Schoonmaakkosten

610.000

421.000

417.000

58.000

76.000

66.000

1.536.000

1.327.000

1.568.000

Overige huisvestingslasten

De scholen zijn vanaf het tweede kwartaal 2020 vaker en intensiever schoongemaakt, als preventieve COVID19 maatregel. Hierdoor zijn de schoonmaakkosten fors gestegen.
14. Overige materiële lasten
realisatie 2020

begroting 2020

realisatie 2019

€

€

€

Administratie en beheer

681.000

438.000

532.000

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

700.000

582.000

625.000

Onderwijskwaliteit

147.000

264.000

317.000

91.000

73.000

78.000

1.619.000

1.357.000

1.552.000

Overige

In 2020 waren extra uitgaven voor enkele eenmalige diensten door derden. Met name op ICT-gebied zoals
de verbetering van wi -netwerken en de ontwikkeling van websites. De uitgaven voor onderwijskwaliteit zijn
lager dan was begroot doordat de inzet van leerlingbegeleiding meer is uitgevoerd door eigen medewerkers,
in plaats van de inhuur van een externe partij.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. VCOG past met 8 complexiteitspunten in de bezoldigingsklasse C. Zie hiervoor de volgende
toelichting:

Aantal onderwijssectoren

1

1 punt

Gemiddelde omvang baten

5 mln - 25 mln

4 punten

Gemiddeld aantal leerlingen

2.500 - 10.000

3 punten
8 punten

Het bezoldigingsmaximum dat in 2020 bij klasse C hoort bedraagt € 143.000,-. Dit geldt naar rato van de duur
en/of omvang van het dienstverband. Hierna volgen de overzichten van de WNT-verantwoording 2020.
Leidinggevende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1

E.J. Vredeveld

Functiegegevens

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

121.159

Beloningen betaalbaar op termijn

20.180

Subtotaal

141.339

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

143.000

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

141.339

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1

E.J. Vredeveld

Functiegegevens

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,95

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

103.954

Beloningen betaalbaar op termijn

18.509

Subtotaal

122.463

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

131.100

Bezoldiging

122.463
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Toezichthoudende functionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

S. Raap

M. Bolle

J.G. Knot

voorzitter RvT

lid RvT

lid RvT

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

M. Beishuizen J.W. Lobeek E.J. Veldman
lid RvT

lid RvT

lid RvT

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

3.850

2.550

2.550

2.550

2.255

2.550

21.450

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.850

2.550

2.550

2.550

2.255

2.550

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

S. Raap

M. Bolle

J.G. Knot

voorzitter RvT

lid RvT

lid RvT

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

M. Beishuizen J.W. Lobeek E.J. Veldman
lid RvT

lid RvT

lid RvT

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

2.475

2.200

2.475

2.200

2.200

2.200

20.700

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen

Verbonden partijen
VCOG heeft sinds augustus 2020 een nauwe samenwerking met Stichting Kinderopvang VCOG. Vanuit deze
stichting wordt peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden op VCOG-scholen. De stichting, met
hetzelfde bestuur als VCOG, opereert binnen de VCOG-scholen en dient derhalve als een verbonden partij te
worden beschouwd. De nanciële verantwoording is strikt gescheiden en opgenomen in een separate
jaarrekening.
Naam

Stichting Kinderopvang VCOG

juridische

statutaire

code

eigen

resultaat

art. 2:403 BW

deelname

consolidatie

vorm

zetel

activiteiten

vermogen

2020

ja/nee

%

ja/nee

Stichting

Groningen

overig

nee

100%

nee

-€ 1.514
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11 Overige gegevens
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het College van Bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021. De Raad
van Toezicht heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 10 juni 2021.
Groningen, 25 mei 2021

E.J. Vredeveld
bestuurder VCOG
Groningen, 10 juni 2021

S. Raap-de Groot
voorzitter Raad van Toezicht

Resultaatbestemming
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het
resultaat.
Van het resultaat 2020 is een bedrag van € 621.000 gedoteerd aan de publieke bestemmingsreserve. Het
restant, een negatief resultaat van € 29.000, is onttrokken aan de algemene reserve.

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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9482 WE Tynaarlo
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9480 AB Vries
T (0592) 53 09 53
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KvK 02086462
BTW 8138.33.991.B01
IBAN NL55INGB0669748528
154/422080/2020/17926

24 februari 2021

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Raad van Toezicht van Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen
Ons Oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen te Groningen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking' een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen op 31 december
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2020 uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons
oordeel met beperking' 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 OCW2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voorons oordeel met beperking
De overname van de samenwerkingsschool Meeroevers per 1 januari 2020 is rechtstreeks verwerkt in het eigen
vermogen ter waarde van € 430.000. Op basis van RJ 216.6 is sprake van een fusie, waarbij de
verwekingsmethode pooling of interest dient te worden toegepast. Hierbij dienen de boekwaarde van de fuseerde
partijen te worden samengevoegd en de vergelijkende cijfers in de jaarrekening met terugwerkende kracht per 1
januari 2019 te worden aangepast. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast maar de overnamebalans is
toegevoegd aan de balans van Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen hetgeen een afwijking is van RJ
216.6. De toevoeging heeft rechtstreeks plaatsgevonden in het eigen vermogen waardoor het eindvermogen na
de fusie wel juist en volledig is verantwoord.
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Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor 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 met
beperking.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 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 WNTplichtige 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 bestaat uit
•
•

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden en uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheden
beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking' 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.
Wel wijzen wij op de materiële tekortkomingen ten aanzien van het bestuursverslag betreffende:
• In afwijking van artikel 4, vierde lid van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is de gegevensset in de
continuïteitsparagraaf door het ontbreken van een meerjarenbegroting niet verantwoord conform bijlage 3
van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
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 afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW2020 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 met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW2020.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met 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, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW2020. 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 haar
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 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
instelling 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.
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 fraude of fouten 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 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 OCW2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
- 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;
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•

•
•

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 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.

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, 18 juni 2021
Afier Auditors B.V.
w.g.
drs. J.H. Kreuze RA/RE
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Contact

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen
Eenrumermaar 4
Postbus 9401
9703 LP Groningen
050-571 37 35
KvK: 40023004
Bestuursnummer: 69669
info@vcog.nl
www.VCOG.nl
volg ons op linkedIn
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