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Voorwoord

 

2021, het laatste jaar van ons beleidsplan hebben we achter de rug. Op naar ons nieuwe strategische plan,

dat op moment van het schrijven van het voorwoord inmiddels in alle geledingen is vastgesteld. De VCOG

blikt terug op vier mooie waarvan twee bijzondere jaren als gevolg van de Covid pandemie. Met alle

medewerkers hebben we grote stappen gezet in het werken aan innovatief onderwijs en de kind ontwikkeling

van twee tot twaalf jaar met een opstap naar 0 tot 12 jaar. Binnen Stichting VCOG is veel aandacht voor de

ontwikkeling van opvang én onderwijs. Het goede zicht op de ontwikkelingen werd door de onderwijsinspectie

tijdens het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen gewaardeerd. Onze ambities rond een goed

pedagogisch klimaat voor kinderen van 2 tot 4 jaar hebben we op de eigen locaties, waar we zelf opvang en

onderwijs bieden kunnen maken, daarnaast hebben we voor de leeftijdsgroep vier tot twaalf jaar

vergelijkbare stappen gezet. Het verslag van de onderwijsinspectie geeft een mooie en positieve weergave

van VCOG onderwijs. Samen kunnen we de aanbevelingen verder inhoud en vormgeven.

In de kwaliteitsdialogen met de scholen wordt naast de onderwijskundige onderwerpen meer en meer

aandacht besteed aan personele aangelegenheden in relatie tot de bezetting van de klassen en de

ondersteuning daarin. De maatschappelijke ontwikkelingen omtrent het steeds moeilijker vinden van goed

gekwali�ceerde medewerkers wordt steeds lastiger. Wel kunnen we trots zijn op de verbondenheid van onze

medewerkers met de kinderen en de VCOG. Iedereen zet zich elke dag weer in om alle groepen te bezetten.

Het project Leren & Ontwikkelen is tot meer volwassenheid gekomen waarbij fysiek samen kunnen komen

erg belangrijk blijkt. De organisatie is �nancieel gezond met de mogelijkheid tot extra investeringen in de

komende twee jaar. Alle geledingen betrekken bij de beleidsavonden en de beleidskeuzes is binnen de VCOG

de richting die is gekozen. Samen willen we inhoud en vormgeven aan organisatorische en

beleidsinhoudelijke thema’s. In het afgelopen jaar zijn de ondersteunende- en directiefuncties ingevuld

conform het nieuwe functiebouwwerk.

In het primair onderwijs wordt steeds meer gesproken over de leerling én de medewerker centraal stellen.

Daarin lopen we met ons a�opende én ons nieuwe beleidsplan voorop met deze ontwikkelingen door het

bieden van innovatief goed onderwijs en goede opvang. Voorts geven we ook steeds onze medewerkers de

verantwoordelijk voor het geven van de gewenst kwaliteit van onderwijs aan de kinderen.

Inmiddels zijn er meerdere hoogbegaafden satellietgroepen van start gegaan en is het project sociale

inclusie en kansengelijkheid in één van de wijken in de pilotfase. Nu de coronaperikelen wat meer in de luwte

een rol spelen kunnen de introductiebijeenkomsten en leernetwerken weer doorgang gaan vinden. Hiermee

geven we het VCOG stichtingsgevoel een impuls.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/voorwoord/voorwoord?toc_static_id=10
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De nieuwbouw en renovatie plannen worden steeds concreter en waarmee het Integraal Huisvestingsplan

Onderwijs eindelijk tot uitvoering kan komen. De ambitie rond energie neutrale scholen en de stijgende

bouwprijzen kent echter een forse extra investering wat voor de langere termijn een risico met zich

meebrengt. Echter hierbij moeten we ook de vraag stellen of deze kosten alleen voor rekening van de

onderwijsstichting moeten komen. Naar mijn mening hebben we hier ook een gezamenlijk belang met de

overheid lokaal en landelijk.

VCOG blijft koers houden met lef en liefde in de ver�jning en uitbreiding van onze ambities. Ambities die we

samen willen en moeten vormgeven.

Tot slot wil ik alle medewerkers bedanken voor hun beschikbaarheid en kwalitatieve inzet voor onderwijs,

opvang en ondersteuning op de locaties en het bestuursbureau.

Albert Velthuis, interim-bestuurder Stichting VCOG
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1. Het schoolbestuur
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1.1 Pro�el

 

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.

Op 1 oktober 2021 is de Vereniging omgezet in een Stichting en is de ALV opgeheven. Het schoolbestuur is

het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de organisatie. Sinds maart 2017 tot en met januari 2022

werd het bestuur gevormd door de heer drs. E.J. Vredeveld. Per 1 februari 2022 is de heer A. Velthuis

aangetreden als interim bestuurder. Zowel in de Medezeggenschapsraad van de scholen als in de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn alle scholen vertegenwoordigd door medewerkers en

ouders.

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

ondergebracht. De stichting is statutair gevestigd op de locatie van het bestuursbureau aan de

Eenrumermaar 4 te Groningen. Per ultimo 2021 was er bij VCOG 286 fte medewerkers in dienst.

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

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/het-schoolbestuur/11-profiel?toc_static_id=19
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inspirerende ontmoeting. Ter voorbereiden van besluitvorming door de bestuurder, na bespreking in het MT-

overleg, zijn staf adviseurs en schooldirecteuren verdeeld over verschillende portefeuillegroepen waarin

beleidstukken worden voorbereid alvorens deze worden besproken in het MT-overleg.

De bestuurder heeft periodiek overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin

zijn van alle basisscholen medewerkers en ouders vertegenwoordigd. De bestuurder informeert hen over de

voortgang van de realisatie van 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. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen GMR en RvT en tussen het MT (directeuren en

stafmanagers) en de RvT.

Missie

Wij dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de

school en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden innovatief, bezield en

kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn betrokken en verbonden bij onze leerlingen, hun

ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de scholen staan.

Visie

Leerling centraal 

Op iedere VCOG-school staat de leerling op de eerste plaats. De leerlingen worden gezien en krijgen het

onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te pakken over het

eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen aan alle kinderen en sluit

aan bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Onze inspiratiebron is onze liefde voor uw kind,

voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op liefde, saamhorigheid en respect voor ieder mens.

Innovatief onderwijs 

De samenleving en het onderwijs zijn voortdurend in ontwikkeling en maakt grote veranderingen door. In ons

onderwijs sluiten wij aan bij wat de 21-eeuwse samenleving aan levensvaardigheden van kinderen vraagt en

bereiden wij onze leerlingen daarop voor. We gaan als vereniging actief aan de slag met het vernieuwen en

vervolgens invoeren van het onderwijscurriculum.

Medewerkers kostbaarste bron goed onderwijs 

We leggen de lat hoog als het gaat om het om ontwikkelen van de competenties van de leerlingen. Dit kan

niet zonder gemotiveerde leerkrachten en medewerkers. Zij zijn de kostbaarste bron van goed onderwijs. In

ons beleid is zorg en ontwikkeling voor hen en van hun loopbaan van groot belang. Een goede en plezierige

school kenmerkt zich door een gezond werkklimaat. Dit wordt mede bepaald door een prettige collegiale

samenwerking en goede leiding.

Duurzame huisvesting 

Wij streven naar schoolgebouwen en terreinen die duurzaam zijn en passen bij de eisen van deze tijd, zo

mogelijk energieneutraal zijn en altijd fris en schoon zijn.

Samen en nooit alleen 

Het is onze visie dat goed passend onderwijs niet kan zonder een sterke partnerschap met ouder of

verzorger vanuit een wederzijdse open, betrokken en respectvolle relatie. Ouderparticipatie in al zijn vormen
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is van oudsher één van de pilaren van ons beleid en hebben wij hoog in het vaandel.

Motto

VCOG, onderwijs met lef en liefde! 

Onderwijs is er van nature op gericht talenten te ontwikkelen, nieuwe zaken te ontdekken, vooruitgang te

boeken in wat we weten en kunnen. Voortdurend verleggen we onze grenzen. Dat doen we omdat ons

bestaan en leven waardevol is. Dat vraagt van ons om durf en vertrouwen.

In het onderwijs dat we geven staat het kind centraal. De liefde voor het leven en het kind is onze passie.

Leren in een omgeving van liefde maakt het kind gelukkig. Dan gaat leren spelenderwijs. Die liefde staat niet

voor niets centraal in onze christelijke identiteit.

Kernactiviteiten

Het schoolbestuur 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.

Strategisch beleidsplan 2018-2021

In augustus, september en oktober 2021 blikken we terug, met al onze stakeholders en de geledingen uit de

organisatie. Het beleidsplan uit 2017 beschrijft de ontwikkelingen voor de periode 2018-2021. Sommige van

deze ontwikkelingen hebben zich sterker doorgezet dan voorzien, zoals bijvoorbeeld het toenemend

lerarentekort. Ook de coronapandemie was uiteraard niet te voorzien. Bovendien heeft VCOG zelf een aantal

extra ontwikkelingen in gang gezet. We lichten de ontwikkelingen die grote impact hebben gehad, nader toe:

Onderwijs op afstand (corona) 

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op het onderwijs-, opvang- en zorgproces en heeft

geleid tot zoveel mogelijk werken op afstand. Daardoor hebben sommige kinderen en groepen

leerachterstanden opgelopen. We hebben anderhalf jaar lang op de stand ‘overleven’ gestaan. Gelukkig

hadden we onze ICT redelijk op orde en konden we daardoor onderwijs op afstand verzorgen.  Gedurende de

pandemie is er nauwelijks ruimte geweest voor onderwijs- en organisatievernieuwing. De beleidsperiode

2017–2021 die we nu evalueren gaat over de afgelopen vier en een half jaar. Maar in feite is er door de

pandemie maar drie jaar beschikbaar geweest voor vernieuwing.

Oplopende lerarentekorten 

In 2017 dachten we dat we voldoende in de personeelsbehoefte zouden kunnen voorzien door een invalpool

op VCOG-niveau te ontwikkelen, de relaties met Pabo’ s te versterken en een ‘VCOG Academie’ te starten. In

werkelijkheid is in de sector de schaarste aan medewerkers toegenomen en zijn we geconfronteerd met een

groeiend verloop. Dat was en is een forse uitdaging. Voor onze organisatie, en met name voor HR, betekent

het een �inke extra werkbelasting. Zowel voor het op orde houden van de bezetting bij tijdelijke ziekten, als

ook voor het opnieuw tijdig invullen van vacatures op directieniveau en in de teams. De tijd en energie die dat

kostte, kon niet worden gestoken in beleidsdoelen.
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Beleid gericht op doorgaande ontwikkellijn kinderen 

In 2017 hebben we besloten een onafgebroken, doorlopende leerlijn van 0-18 jaar inzet te maken van ons

beleid. We voelen ons in de juistheid van deze keuze bevestigd: de afgelopen vier jaar is er in het landelijk

onderwijsveld veel aandacht geweest voor dit thema. VCOG heeft daarop geanticipeerd langs vier lijnen:

We lichten deze vier lijnen hieronder toe.

Extra geld voor onderwijs 

De afgelopen jaren is op landelijk politiek niveau het begrip gegroeid voor de krappe �nanciële situatie

waarin het onderwijs zich na jaren van bezuinigingen bevindt. De sector is steeds minder aantrekkelijk

geworden voor nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt. Dat heeft geleid tot personeelskrapte, die ook de

kinderopvang en zorg treft. Inmiddels komt er meer geld beschikbaar voor het weer aantrekkelijk maken van

de sector en voor het wegwerken van corona-achterstanden. Vooralsnog zal de krapte op de arbeidsmarkt,

Het omarmen van de ontwikkeling van IKC ‘s.

Het intensiveren van doorgaande leerlijnen.

Het versterken van onze samenwerking met voortgezet en speciaal onderwijs.

Het omvormen van onze eigen organisatiestructuur.

Integrale kind centra 

Landelijk vindt de beweging plaats om kinderdagopvangvoorzieningen meer en meer op de

schoollocaties in te voegen. Dat maakt ‘gesleep met kinderen’ overbodig en de afstemming van

begeleiding en activiteiten tussen bso’s en scholen gemakkelijker. VCOG heeft besloten deze ontwikkeling

van scholen en opvanglocaties tot integrale kind centra (IKC’s) te omarmen. Hiertoe hebben we de

stichting VCOG Kinderopvang opgericht. Inmiddels hebben we drie IKC’s en werken we eraan om ook op

onze andere schoollocaties IKC’s (in hybride vorm) te realiseren. Ons streven is dat aan het eind van dit

decennium al onze scholen integrale kind centra zijn.

Doorgaande leerlijnen 

De afgelopen vier jaar hebben we ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van doorgaande

leerlijnen in onze onderwijsprogramma’s van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, zodat

kinderen die overgangen soepeler kunnen doorlopen. Een aantal ‘scholen’ heeft hierin belangrijke slagen

gemaakt.

Samenwerking versterkt met voortgezet en speciaal onderwijs 

In dit kader hebben we op diverse terreinen de relaties aangehaald met het voortgezet en speciaal

christelijk onderwijs en zijn we op verschillende terreinen intensiever gaan samenwerken. Een vergaande

fusie is overwogen, maar vooralsnog niet ingezet.

VCOG: van vereniging naar stichting 

Door bovengenoemde ontwikkelingen ontwikkelt VCOG zich van een schoolorganisatie tot een integrale

organisatie voor de ontwikkeling van het kind. Onder andere om die reden heeft VCOG de

organisatievorm gewijzigd van vereniging naar stichting. De VCOG bestaat uit een stichting Onderwijs,

een stichting Kinderopvang én een stichting waarin de beide "dochters" (onderwijs én opvang) verbonden

worden tot één geheel. En in deze stichting is toezicht en besturen van de beide stichtingen geregeld. De

overkoepelende "moeder" stichting draagt zorg voor alle verbindingen, zodat de VCOG één organisatie

is. Organisatorisch zijn we van een vereniging drie stichtingen geworden: een bestuurs-, onderwijs- en

opvangstichting.
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door gebrek aan medewerkers en door pensionering, blijven bestaan. Daardoor zal het veel creativiteit

vergen van VCOG om alle formatieplaatsen te kunnen bemensen en om, indien nodig, de werkwijzen aan te

passen.

Professionalisering GMR en Governance 

De afgelopen vier jaar is het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) verbeterd.

De komende tijd wordt een verdere professionaliseringsslag gemaakt. Het aantal leden is op 1 oktober 2021

teruggebracht van vierentwintig naar twaalf. Dat komt de werkbaarheid en de kwaliteit van het overleg

tussen bestuur en GMR ten goede. Bovendien is de nieuwe Governance-code (werkwijze) ingevoerd. Voor

onderwijs en opvang is een code "goed bestuur" van toepassing. Als lid van de VTOI-NVTK hanteren we deze

codes.

Omgekeerde piramide in overlegstructuur en beleidsproces 

VCOG wil in de beleids- en besluitvorming de visie van de werkvloer beter tot zijn recht laten komen. Daarom

zijn de overlegwijze en de overlegstructuren aangepast volgens het principe van de ‘omgekeerde piramide’.

Ook in dit beleidstraject hebben we dit principe toegepast. Eerst hebben we in de teams van de kind centra op

locatieniveau de bereikte resultaten geëvalueerd en vervolgens op de visieavonden met alle betrokkenen.

Daarnaast zijn we gestart met extra inspiratiebijeenkomsten voor directeuren, staf en teamleiders. Daarin

worden belangrijke onderwerpen in de gezamenlijke ontwikkelingslijn van VCOG besproken, hetgeen de

samenwerking versterkt.

Resultaten op VCOG-niveau

De directeuren en de scholen hebben ieder individueel geëvalueerd of en in welke mate er vooruitgang is

bereikt op de in 2017 gekozen zeven speerpunten. Twee van deze speerpunten (‘passend aanbod in elke wijk’

en ‘doorgaande leerlijnen’) hebben collectief aandacht gekregen.

Beleving progressie thema’s 2017 tot en met 2021:

Toelichting legenda: rv = ruim voldoende, v =

voldoende, matig, onvoldoende.

Flinke vooruitgang op 

8 van de 12 thema’s! 

 

Drie 3 thema’s ‘redelijke’ vooruitgang 

Marketing, HR en IKC. 

 

Thema Samenwerking 

(in- en extern) kent beperkte vooruitgang.

Onderwijsresultaten  

Voor het eerst sinds tien jaar heeft VCOG geen kind centra meer waarvan de onderwijsresultaten beneden de

maat zijn. Dat is een enorme prestatie. De basiskwaliteit is dus nu in alle ‘VCOG-scholen’ op orde. Dit doel, dat

we onszelf in 2017 hadden gesteld, hebben we met succes bereikt.
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Verkort vierjaarlijks onderzoek (4 JO) Inspectie  

Met trots melden we in lijn met deze goede onderwijsresultaten, dat VCOG in de afgelopen periode ook

vanuit de onderwijsinspectie geen herstelopdrachten opgelegd heeft gekregen. Dit geeft reden tot

tevredenheid en we zien met vertrouwen de resultaten van het uitgebreide Inspectieonderzoek tegemoet.

Eerste IKC’s in de lucht 

We hebben zelf de IKC-ontwikkeling ingezet. Daarmee hebben we belangrijke stappen gezet en successen

behaald op onze beleidsdoelen ‘de integrale school’ en ‘doorlopende leerlijnen van 

0–14 jaar’. We hebben een IKC-VCOG-visie en een IKC-bedrijfsmodel ontwikkeld. Inmiddels werken drie IKC’s

in volledig eigen beheer. Op de overige locaties geven we de komende jaren IKC’s vorm via samenwerking

met externe partners. Tegen het einde van dit decennium zullen alle scholen eigen IKC’s geworden zijn.

Verbeterde samenwerking en overlegstructuren 

We hebben, onder andere in onze overlegstructuren, gewerkt aan systematische en verbeterde

kennisuitwisseling tussen de kind centra binnen VCOG. Het directeurenoverleg, het managementoverleg en

de gezamenlijke inspiratiedagen zijn daarvan goede voorbeelden. In de samenwerking binnen het MT zien

we, na de moeizame periode van voor 2017, een positieve en open onderlinge samenwerkingscultuur

groeien. We bese�en steeds meer dat de afzonderlijke kind centra door krachtenbundeling (het verdelen van

specialismen) en het delen van kennis samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Zo hoeft niet iedereen

steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

VCOG Academie; project Leren en Ontwikkelen 

De manier waarop wij het project Leren en Ontwikkelen hebben vormgegeven, is een prachtig voorbeeld van

hoe we ook in de toekomst in VCOG-verband projectmatig kunnen samenwerken. Voor het uitbreken van de

coronapandemie hebben we belangrijke stappen gezet in ons opleidingsbeleid op het gebied van samen

leren en ontwikkelen. Onder andere door het organiseren van kennisuitwisseling tussen onze kind centra en

medewerkers. Helaas is dit door de pandemie stil komen te liggen. Na corona willen we op deze positieve

ervaringen verder doorbouwen, onder andere door het verder ontwikkelen van een VCOG Academie voor

onze medewerkers. Dit zal bijdragen aan het binden, boeien en bloeien van medewerkers en aan goed

werkgeverschap. Dat zal ons imago op de krappe arbeidsmarkt positief beïnvloeden.

Politieke verhoudingen verbeterd (IHP, wethouder, ambtenaren) 

De afgelopen vier jaar heeft VCOG, samen met het speciaal en voortgezet christelijk onderwijs, gericht

geïnvesteerd in samenwerking op politiek niveau in Groningen. Zo is er nu regulier overleg met de wethouder

Onderwijs, wat leidt tot meer voortgang bij nieuwe ontwikkelingen en projecten, zoals het integraal

huisvestingsplan (IHP). 
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Toegankelijkheid & toelating

VCOG vindt het belangrijk dat voor ouders en leerlingen helder is wat de formele procedure van haar 12

scholen en IKC’s zijn rondom toelating op het moment dat zij zich oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind.

Het toelatingsbeleid hebben wij duidelijk kenbaar gemaakt op alle 12 websites en in de schoolgidsen. Wij

passen het toelatingsbeleid consequent toe en communiceren schriftelijk met ouders van leerlingen over de

voorwaarden van het door de school gehanteerde toelatingsbeleid. 

In ieder geval voldoen wij aan de volgende beginselen: 

Transparantie;

Kenbaarheid;

Non-discriminatie; 

Consequente toepassing. 
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1.2 Organisatie

 

Naam Functie Nevenfuncties 
betaald/ontbetaald

Aandachtgebieden en/of 
commissies

De heer A. Velthuis Interim-bestuurder n.v.t. n.v.t.

Naam school Website school 

Anna Frankschool www.annefrankschool-hoogkerk.nl

Nassauschool www.cbsaquamarijn.nl

De Kleine Wereld www.kleinewereld.nl

De Wegwijzer www.cbs-dewegwijzer.nl

De Hoeksteen www.dehoeksteen.nl

‘t Kompas www.tkompas.nl

De Tamarisk www.tamarisk.nl

De Heerdstee www.heerdstee.nl

Dom Helder Camaraschool www.ikc-domheldercamara.nl

AquaMarijn www.cbsaquamarijn.nl/

De Rietzee www.derietzee.nl/

SWS Meeroevers www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl/

Contactgegevens

Stichting VCOG Onderwijs 

Bestuursnummer: 69669  

Adres: Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen  

Telefoonnummer: 050-5713735  

E-mail: info@vcog.nl 

Website: www.vcog.nl 

Bestuur

Scholen

Scholen op de kaart, Groningen: www.scholenopdekaart.nl

Organisatie structuur

De VCOG bestaat uit de Stichting VCOG Onderwijs, Stichting VCOG Kinderopvang én een beheerstichting

waarin de beide "dochters" (onderwijs én opvang) verbonden worden tot één geheel, Stichting Bestuur VCOG

Onderwijs en Kinderopvang. In deze beheerstichting is toezicht en besturen van de beide stichtingen

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/het-schoolbestuur/12-organisatie?toc_static_id=254
http://www.annefrankschool-hoogkerk.nl/
http://www.cbsaquamarijn.nl/
http://www.kleinewereld.nl/
http://www.cbs-dewegwijzer.nl/
http://www.dehoeksteen.nl/
http://www.tkompas.nl/
http://www.tamarisk.nl/
http://www.heerdstee.nl/
http://www.ikc-domheldercamara.nl/
http://www.cbsaquamarijn.nl/
http://www.derietzee.nl/
http://www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl/
https://www.vcog.nl/
https://scholenopdekaart.nl/zoeken/basisscholen?zoektermen=groningen&weergave=Kaart&denominatie=3,5
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geregeld en wordt zorggedragen voor alle verbindingen, zodat de VCOG één organisatie is. Organisatorisch

zijn we van één vereniging dus drie stichtingen geworden: een bestuurs-, onderwijs- en opvangstichting.

Voor de Stichting VCOG Onderwijs geldt nu het volgende organogram:

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

Zowel in de Medezeggenschapsraad van de scholen als in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

(bestaande uit 24 leden en met ingang van 1 oktober 2021 uit 12 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

tweemaal overleg plaats tussen de GMR en de RvT.

Klachtenbehandeling

Er zijn in het kalender jaar 2021 geen klachten geweest die zijn aangeboden aan de landelijke

klachtencommissie of de geschillencommissie Passend Onderwijs. Voor de klachtenregeling verwijzen wij

naar onze website, klik hier.

Juridische structuur

Van 1 januari tot 1 oktober 2021 spreken we van een Vereniging. Vanaf 1 oktober een Stichting

Bestuurscommissie Openbare rechtspersoon.

https://www.vcog.nl/klachtenregeling/
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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. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de VTOI. 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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2. Organisatie
 

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/organisatie?toc_static_id=12
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2.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

 

In het najaar van 2020 is het kwaliteitshandboek opnieuw vastgesteld. In dit handboek staat naast de visie op

kwaliteit beschreven hoe de organisatie kwaliteitsmanagement vormgeeft. VCOG gaat bij kwaliteit uit van een

aantal drijfveren. Kwaliteit wordt integraal en proactief benaderd vanuit de strategische doelen van het

bestuur en de scholen. Het gaat over opbrengst- en kwaliteitsbewustzijn door een professionele en betrokken

cultuur. En een sterke wil om het primaire proces en de eigen ambities steeds opnieuw te analyseren en te

verbeteren. Het bestuur voert naast verantwoordingsgesprekken met alle scholen een kritische dialoog over

de onderwijskwaliteit vanuit bovenstaande drijfveren. Vanuit een vaste planning vinden er meerdere keren in

een schooljaar gesprekken plaats met de scholen. Dat zijn soms nog gesprekken rond één beleidsonderwerp,

steeds vaker vinden deze gesprekken in overeenstemming met de visie op kwaliteit plaats, vanuit een

integrale benadering. Een voorbeeld hiervan zijn de formatiegesprekken en de onderwijskwaliteitsdialogen.

Onderwijskwaliteit is integraal, omdat zij nauw samenhangt 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 school meer mogelijkheden om integraal aan de kwaliteit te werken. Naast de

aparte beleidsgesprekken waren er in 2021 twee onderwijskwaliteitsdialogen gepland met iedere school. Op

de agenda stonden de onderwijsopbrengsten, het jaarplan/inzet van de NPO-middelen, passend onderwijs,

personele inzet en kwaliteit en tot slot de realisatie van schooleigen en gezamenlijke ambitiedoelen van

VCOG.

Deze agendapunten zijn besproken vanuit twee pijlers. De eerste pijler gaat over de basiskwaliteit van de

school. Deze kwaliteit moet minimaal van voldoende niveau zijn. Het toezicht kader van de inspectie is hierin

leidend. Het bestuur is verantwoordelijk voor het zicht op deze kwaliteit. Naast de informatie vanuit de

scholen zelf, wordt het bestuur hierin gevoed door de stafafdeling onderwijs & kwaliteit. Deze afdeling kent

de scholen van binnenuit en maakt gebruik van onafhankelijke databronnen waarmee de zienswijze wordt

onderbouwd. Tijdens de onderwijskwaliteitsdialogen wordt het bestuurlijke zicht op de kwaliteit naast de

zienswijze van de school gelegd en doorgesproken. Daarbij wordt uitgegaan van transparantie en

vertrouwen. Op scholen waar de basiskwaliteit onder druk staat, wordt met de directie van de school een plan

van aanpak opgesteld. De afdeling onderwijs & kwaliteit werkt nauw samen met het bestuur in de monitoring

en de resultaten van het opgestelde plan.

In 2021 was dit het geval op één school. De onderwijsresultaten op het terrein van de basisvaardigheden

(spelling) stonden ernstig onder druk. De school heeft mede op grond hiervan het veranderingsproces

richting een nieuw en toekomstbestendig onderwijsconcept aangepast. Dat heeft geleid tot een beter zicht op

de ontwikkeling van leerlingen en meer e�ectieve interventies op individueel leerling niveau. Het bestuur

volgt de e�ecten van deze aanpassingen nauwgezet met behulp van de onderwijsresultaten in schooljaar

2021- 2022.

Op de overige scholen is de basiskwaliteit op orde. Wel zijn de toenemende gevolgen van de segregatie in

Groningen merkbaar in een aantal scholen. Op scholen met een forse achterstandsscore trekt

gezinsproblematiek en een ontwikkelingsachterstand bij aanvang van de basisschool een zware wissel op de

borging van de basiskwaliteit. Steeds vaker werken deze scholen nauw samen met jeugdhulp ook onder

schooltijd om de ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Dat kost tijd en vaak andere expertise van

leerkrachten, IB-ers en de schoolleiding. Op iedere VCOG-school is in het najaar van 2021 een kindteam

ingericht, waar de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp, leerplicht en de GGD is belegd. De opzet van

een vast team die werkt met een geplande vergaderstructuur en een duidelijke rolverdeling moet ertoe

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/organisatie/21-onderwijskwaliteit-en-kwaliteitszorg?toc_static_id=20
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bijdragen dat onderwijs en jeugdhulp sneller en e�ectiever met elkaar samenwerken. Dat is in het belang van

de veiligheid en de ontwikkeling van het kind. In het voorjaar van 2022 worden de eerste resultaten van de

inrichting van het kindteam geëvalueerd.

VCOG ondersteunt de scholen met segregatie problematiek door het aanvragen van subsidies voor VVE-

schakelgroepen, brugfunctionarissen, fruit en ontbijt en de verlengde schooldag. Daarnaast vinden er

ondersteuningsgesprekken plaats per school op het terrein van onder andere passend onderwijs. Naast de

basiskwaliteit werken de scholen aan de ambities uit het strategisch plan. De twee doelen die in 2021 tijdens

iedere kwaliteitsdialoog op de agenda stonden betro�en de ontwikkeling van de school richting IKC en de

positionering van de school in de wijk.

Overige en toekomstige ontwikkelingen

In de tweede helft van 2021 is het nieuwe strategisch beleidsplan ontwikkeld. Bij de totstandkoming was de

gehele organisatie breed betrokken. De strategische doelen in het nieuwe plan vormen deels een verlengde

van de doelen uit het vorige plan, aangevuld met nieuw geformuleerde ambities. Twee daarvan moeten

worden benoemd in dit jaarverslag. We gaan de komende jaren inzetten op talentontwikkeling van leerlingen

en personeel. Dit onderwerp begint bij de de�nitie van talent. De portefeuillegroep kwaliteitsmanagement

heeft zich in het najaar van 2021 al volop met dit onderwerp beziggehouden in de eerste helft van 2022 vindt

de introductie van dit onderwerp in de organisatie plaats. De portefeuillegroep voert de regie op dit proces.

Het tweede onderwerp betreft de eerdergenoemde segregatie en daarbij horende kansengelijkheid. Iedere

leerling hoort dezelfde ontwikkelkansen te krijgen. Dat is een ambitieus doel. In 2021 hebben de directeuren

en teamleiders na een inleiding over kansengelijkheid voor het eerst school overstijgend met elkaar

gesproken over dit onderwerp. In de uitwerking van het nieuwe strategische plan zal ook dit onderwerp hoog

op de agenda staan.

De ontwikkeling van het personeelstekort en de Coronacrisis met de daarbij horende belemmeringen wat

betreft inzet van personeel heeft 2021 grote uitdagingen opgeleverd. Schoolleidingen kampen bijna dagelijks

met het probleem van het rondkrijgen van de bemensing op alle groepen. De uitvoering van de (school)

ontwikkelingen en plannen, zoals beschreven in de school(jaar)plannen en de inzet van de NPO-middelen

beschreven in de schoolscans/NPO programma’s zijn daarmee in 2021 behoorlijk onder druk komen te staan.

Het primaire proces moet zoveel mogelijk doorgang vinden, daarnaast worstelen scholen ook met de vraag

of en hoe zij het schoolplan kunnen realiseren en verbeterdoelen in de school moeten vormgeven.

Oplossingen zijn niet direct voorhanden. Het helpt om er met elkaar over van gedachten te wisselen en

samen hoe klein soms ook oplossingen voor dit grote vraagstuk te verzinnen. Verwacht wordt dat dit

vraagstuk ook in 2022 van grote invloed gaat zijn op de alle scholen.



VCOG Jaarverslag 2021

20

AquaMarijn cito 24 97,5% 85,0% 93% 69,4% 58,6% 70,0%
Anne Frankschool iep 32 95,4% 85,0% 100% 58,2% 43,5% 86,0%
Nassauschool cito 24 97,5% 85,0% 92% 69,4% 58,6% 59,0%
De Kleine Wereld iep 36 94,1% 85,0% 96% 51,3% 37,5% 52,0%
De Wegwijzer iep 33 95,4% 85,0% 89% 58,2% 43,5% 58,0%
De Hoekstee n iep 34 94,6% 85,0% 95% 55,1% 41,5% 54,0%
't Kompas iep 34 94,6% 85,0% 92% 55,1% 41,5% 48,0%
De Tamarisk cito 32 95,5% 85,0% 98% 58,2% 43,5% 52,0%
De Hee rdstee iep 35 94,2% 85,0% 98% 53,7% 39,5% 70,0%
Dom Helder Camaraschool iep 29 96,6% 85,0% 97% 63,3% 50,6% 71,0%
De Rietzee cito 24 97,5% 85,0% 100% 69,4% 58,6% 72,0%
Mee roevers AMN 24 97,5% 85,0% 96% 69,4% 58,6% 40,0%

Groen: boven het landelijk gemiddelde;  Oranje: boven de signaalwaarde, onder de LG; Rood: onder de signaalwaarde 

Doelen en Onderwijsresultaten

VCOG heeft haar doelen op het terrein van de basiskwaliteit en het zicht op de kwaliteit in 2021 gerealiseerd.

Op de school waar de kwaliteit niet op orde was, heeft een bestuurlijke interventie ertoe bijgedragen dat er

aanpassingen zijn gedaan in de schoolontwikkeling. Zoals vermeld in het jaarverslag van 2020 is bij drie

scholen een visitatie laten uitvoeren, om het zicht op de kwaliteit scherper in beeld te krijgen. Daarnaast

heeft er op deze drie scholen ook een wisseling van schoolleiding plaatsgevonden. In 2021 zijn de e�ecten

hiervan met de scholen besproken. De doelen in het herstel van de kwaliteit zijn gehaald of er wordt gericht

aan gewerkt. De drie scholen bouwen aan verdere borging van de kwaliteit en de schoolontwikkeling. VCOG

realiseert gestaag haar doelen wat betreft het onderwijs van 0 tot 14 jaar. Het plan van de tienerschool is na

de Coronaperiode in het najaar van 2021 opnieuw geformuleerd en besproken met de CSG. In het schooljaar

2022-2023 gaan beide onderwijsorganisaties over tot de inrichting van twee tienerscholen die in het

schooljaar erop operationeel kunnen worden. Daarnaast wordt gewerkt aan de aansluiting met kinderopvang

en de voorschool. In 2021 is de ombouw van de basisscholen naar kindcentra in een volgende fase

terechtgekomen.

De eindopbrengsten zijn in 2021 voor het eerste weergegeven in resultaten op de twee verschillende

referentieniveaus. Alle VCOG-scholen laten opbrengsten zien boven de signaalwaarde van 85%. Drie scholen

zijn niet boven het landelijk gemiddelde horend bij de schoolweging gekomen. In het nieuwe wegingssysteem

is de populatie van de school meegenomen in de schoolweging. Dat betekent dat de opbrengsten met name

bij het percentage 2F gedi�erentieerd naar schoolpopulatie worden gewogen. Zo ontstaat een eerlijker beeld

van de onderwijsresultaten.

In bovenstaand overzicht zijn deze resultaten weergegeven per school per referentieniveau. We zijn trots op

deze eindresultaten. De scholen hebben een enorme prestatie geleverd, omdat ook in het betre�ende

schooljaar de Coronapandemie haar schaduw wierp op het onderwijs, waardoor de kwaliteit op de scholen

door personeelsgebrek, onverwachte sluiting en hybride vormen van onderwijs van tijd tot tijd zeer zwaar

onder druk stond.
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Toelichting:

Toets: de keuze van de school uit het aanbod van eindtoetsen.

Schoolweging 2021: op grond van de achterstandsscore van iedere lln (opleiding ouders/moeder,

migratieachtergrond, verblijfsduur NL, schuldsanering) berekent het CBS per lln een onderwijsscore, de

schoolweging betreft de onderwijsscore van alle lln van de school op de peildatum van het schooljaar

(1/10/2020).

LG 1F: de opbrengsten worden gemeten naar referentieniveaus (daadwerkelijk behaalde onderwijsdoelen

afgeleid van de kerndoelen.1F is het eerste referentieniveau (VMBO BB t/m GL/TL). De LG is het landelijk

gemiddelde van Nederlandse scholen met soortgelijke schoolweging. Voor LG 2F (TL/HAVO/VWO) geldt

dezelfde uitleg.

Signaleringswaarde: de signaleringswaarde (voorheen de ondergrens) voor 1F betreft voor alle scholen,

ongeacht de schoolweging 85%. De inspectie duidt een percentage onder 85% als onvoldoende. De komende

jaren gaat de signaleringswaarde van 1F naar 100%. De signaleringswaarde van 2F wordt bepaald door de

schoolweging, deze is niet generiek.

Internationalisering en onderzoek

VCOG is niet betrokken bij internationale initiatieven op het terrein van onderwijs en ontwikkeling. Wel is er

een convenant gesloten met de gemeente en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) rond onderzoek en

implementatie van de methodiek Succes for All. Op de school De Hoeksteen wordt een praktijkonderzoek

uitgevoerd op het terrein van technisch lezen. De Amerikaanse methodiek Succes for All wordt op deze school

in samenwerking met ondersteuners en onderzoekers van de RUG geïmplementeerd en uitgevoerd in groep

3 t/m 8 van de school. Daarnaast werken er nog twee scholen mee aan de onderwijswerkplaats van de RUG

rond deze methode. Deze scholen kunnen onderdelen van de methodiek die goed aansluiten bij de school

inzetten op school. De onderwijswerkplaats heeft door de Corona periode vrijwel stilgestaan in 2021. Er staan

nieuwe initiatieven voor 2022 op de agenda. De methodiek is inmiddels volledig geïmplementeerd op De

Hoeksteen. De onderwijsresultaten worden nauwlettend gevolgd.

Inspectie en visitatie

In oktober 2021 heeft de inspectie een volledig vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de VCOG. Het betrof een

beoordeling van de kwaliteit van het bestuur van de VCOG gemeten naar het nieuwe bestuurlijke toezicht

kader van de inspectie (versie augustus 2021). In het startgesprek heeft het bestuur samen met de manager

O&K een presentatie gegeven over de kwaliteit van VCOG. Tijdens het gesprek is ook de invloed van het

personeelstekort op de kwaliteit van het onderwijs aan de orde geweest, als ook de toenemende segregatie

in de gemeente Groningen. Hierdoor komt VCOG voor grotere uitdagingen te staan wat betreft de

basiskwaliteit en de realisatie van kansengelijkheid. Naar aanleiding van het laatste thema heeft de inspectie

haar wens uitgesproken over dit thema in gesprek te willen gaan met de wethouder onderwijs van de

gemeente Groningen. Deze wens heeft VCOG kunnen inwilligen. In het verlengde van het startgesprek heeft

de inspectie in de maand november verschillende veri�catie activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten

bestonden uit scholen bezoek, gesprekken met de Raad van Toezicht, de GMR, de IB-ers van VCOG en de

wethouder onderwijs van de gemeente Groningen. Ook heeft de inspectie een kwaliteitsdialoog met één van

de scholen bijgewoond.
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In januari 2022 bleek dat VCOG op de drie bestuurlijke standaarden is beoordeeld met een voldoende. Dat

betekent dat de bestuurlijke kwaliteit van VCOG op orde is. De kleine herstelopdracht met vertrouwen die de

inspectie aan VCOG heeft gegeven betrof de koppeling van de strategische ambities en de inhoudelijke

keuzes die daarmee gepaard gaan aan de �nanciële cijfers. Daarnaast heeft de inspectie geconstateerd dat

er op dit moment geen reden is om over te gaan tot direct toezicht op één van VCOG-scholen. Dit omdat er

geen risico’s in de kwaliteit zijn geconstateerd die het bestuur niet in beeld heeft en waaraan gewerkt wordt

in samenwerking met de school. VCOG is trots op dit resultaat, het geeft vertrouwen in de beleidskeuzes en

de wijze van werken. Tegelijkertijd zijn de drie voldoendes een aanmoediging om de aanbevelingen en

adviezen van de inspectie te vertalen naar ambities en ontwikkeldoelstellingen voor de komende jaren. De

uitwerking daarvan wordt gerealiseerd in de jaarplannen van schooljaar 2022-2023.

Passend Onderwijs

VCOG heeft in 2021 geïnvesteerd in de realisatie van Passend Onderwijs op al haar scholen. Alle school

ondersteuningspro�elen zijn herschreven en opnieuw vastgesteld. In de scholen zijn de grenzen van de zorg

van de school opnieuw met elkaar besproken en gede�nieerd. Ook is er opnieuw vastgesteld wat de school

kan bieden aan leerlingen die een aanbod nodig hebben die de basisondersteuning ontstijgt. Door het

aanbod en de grenzen weer duidelijk met elkaar af te stemmen is het belang van kinderen gediend. De

scholen zijn beter in staat de zorgplicht uit te voeren. Bijkomende belemmering is dat de SBO-scholen in de

gemeente Groningen in 2021 in toenemende mate werken met volverklaringen, waardoor het vinden van een

passend aanbod door plaatsing op een andere school steeds vaker een langdurige zoektocht wordt. Het

bestuur van VCOG heeft samen met andere besturen in de gemeente het initiatief genomen om deze

ontwikkeling een halt toe te roepen. In 2022 worden experimenten met meer �exibele plaatsing en betere

doorstroommogelijkheden opgezet en uitgevoerd.

VCOG helpt scholen met de realisatie van passend onderwijs door de inzet van onderwijsassistenten in

groepen die door een opeenstapeling van de problematiek als geheel de basisondersteuning ontstijgen.

Deze inzet volstaat in het algemeen om het aanbod voor alle leerlingen te realiseren afgestemd op wat zij

nodig hebben. Deze zogenaamde groepsarrangementen worden deels vanuit het bestuur bekostigd en deels

met de middelen die VCOG krijgt van het Samenwerkingsverband PO 20.01. Daarnaast heeft het bestuur

geïnvesteerd in passend onderwijs aan leerlingen die door hun hoogbegaafdheid de basisondersteuning

ontstijgen. Deze leerlingen staan door hun begaafdheid anders in de wereld. Hierdoor volstaat ook het

plusklas aanbod op de eigen school niet meer. Op twee VCOG-scholen zijn satellietgroepen ingericht waar

deze leerlingen voltijds en meer afgestemd op hun ontwikkelbehoefte les krijgen. Voor leerlingen met een

dubbele diagnose op het terrein van hoogbegaafdheid gecombineerd met een diagnose op het terrein van

gedrag- en/of sociale ontwikkeling heeft het Samenwerkingsverband een voltijds voorziening ingericht. De

plaatsing van deze leerlingen wordt door het toeleverende schoolbestuur bekostigd in 2021. Drie leerlingen

van VCOG hebben (een deel) van 2021 op deze voorziening onderwijs genoten.

VCOG heeft haar eigen expertisecentrum. Dit centrum waar drie orthopedagogen werken en meerdere

ambulante begeleiders op projectbasis bij zijn betrokken wordt gerealiseerd met passend onderwijsmiddelen

van het Samenwerkingsverband. Iedere VCOG-school heeft haar eigen schoolbegeleider (orthopedagoog).

Drie tot vier keer per jaar voert deze begeleider een zorggesprek met de ib-ers en andere direct betrokkenen

binnen de school. Het doel is een plan van aanpak per leerling en de bespreking van algemene onderwerpen

rond Passend Onderwijs. Dat laatste gaat vaak over handelingsverlegenheid van leerkrachten op

gedragsterrein. De insteek is vooral het proactief handelen en interveniëren. De orthopedagogen voeren



VCOG Jaarverslag 2021

23

daarnaast observaties uit en doen onderzoek. Zij hebben de beschikking over meerdere ambulante

begeleiders die ingezet kunnen worden in de scholen. Het meest passende aanbod en de daarbij passende

plek wordt altijd in samenwerking met ouders, de school en als het nodig is jeugdhulp besproken.

Ieder schooljaar ontvangen de scholen een budget voor Passend Onderwijs waarmee zij groeps- en

individuele arrangementen realiseren. Het bestuur monitort de inzet van deze middelen uit het budget van

het Samenwerkingsverband. Voorafgaand aan de inzet wordt een plan van de school gevraagd. Eens per jaar

wordt dit plan besproken tijdens een onderwijskwaliteitsdialoog. Voor de complexe individuele

arrangementen heeft VCOG bestuurlijk een budget gereserveerd. Scholen dienen een aanvraag in en vier

keer per jaar bekijkt de commissie arrangeren of het arrangement toegekend wordt en voor welke duur.

Deze arrangementen zijn voor leerlingen met zeer grote gedragsproblematiek, die moeilijk plaatsbaar zijn in

het S(B)O, voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor chronisch zieke

leerlingen.
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2.2 Personeel en Professionalisering

 

Algemeen

De beleidsplannen vanuit HR lopen ook dit jaar vertraging op door corona, maar ook door de

personeelskrapte. Deze twee ontwikkelingen beheersen het korte en lange termijn denken en handelen van

de afdeling HR. Er wordt gewerkt met een meerjarenbegroting en daaraan gekoppeld een formatieplan wat

vooruitkijkt naar de inzet van personeel voor de komende jaren. De extra middelen (NPO) en �uctuerende

leerlingenaantallen maken een �exibele schil van personeel noodzakelijk. Dit om de inzet van personeel de

komende jaren te blijven garanderen en tevens rekening te houden met de instroom van personeel in de ww.

Inmiddels is er een nieuw strategisch plan in de maak, wat hier op inspeelt.

2021 stond in het teken van corona. Vanuit HR moest er goed gekeken worden naar de inzet van personeel.

De gehele formatie vond online plaats (incl. de carrousel) en vele sollicitatiegesprekken zijn via Teams

gevoerd. Dit was lastig voor de leerkrachten, die zo een beperkt beeld kregen van een nieuwe school. Ook

lastig voor een school om beeld te krijgen of een leerkracht op een school zou passen en of de kwaliteit

geleverd kon worden door de betre�ende leerkracht op dat moment. Gelukkig konden de kwaliteitsdialogen

tussen bestuur, onderwijs, HR en de school wel online plaatsvinden. Vanuit deze gesprekken was het ook dit

jaar weer mogelijk om de kwaliteit van onderwijs en de inzet van personeel op elkaar af te stemmen.

VCOG had in 2021 meer uitval van personeel door quarantainevoorschriften en ook zijn er vele klassen naar

huis gestuurd, een landelijke trend. Ook was het voor medewerkers lastig re-integreren door corona. Voor

het schooljaar 2021-2022 zijn met de NPO gelden meer leerkrachten aangetrokken. Kleinere klassen, meer

ambulante uren en meer mensen op de scholen om ook de gaten te kunnen dichten. Helaas heeft dit niet

geleid tot minder uitval. Er kon simpelweg niet worden voldaan aan de vraag naar leerkrachten.

In 2020 waren er meer inschrijvingen op de Pabo’s, dat lijkt op dit moment weer af te nemen. Ook in 2021

participeert VCOG in de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP), waardoor we samen met andere besturen

de uitdagingen te lijf gaan.

Wat is er verder nog gebeurd in 2021 op het gebied van HR? Er is een aanzet gegeven voor een

verdergaande digitalisering van de personeelsadministratie. Het project Leren en Ontwikkelen heeft verder

vorm gekregen en dat heeft geleid tot een eigen ruimte in het gebouw van De Kleine Wereld. Tenslotte heeft

de afdeling HR meer focus op de Stichting VCOG Kinderopvang, waarvoor HR-diensten worden verzorgd. In

de volgende alinea’s worden een aantal onderdelen verder toegelicht.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/organisatie/22-personeel-en-professionalisering?toc_static_id=288
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Professionalisering personeelsadministratie

In 2021 is werk gemaakt van het verder digitaliseren van de personeelsadministratie en de uitrol van

selfservice. Zo kunnen medewerkers eigen gegevens veranderen, reiskosten en andere kosten digitaal

indienen en worden ziek- en herstelmeldingen vanuit de scholen ingevoerd. Eind 2021 is de derde fase van

de uitrol stopgezet, omdat de keuze is gemaakt om in 2023 over te gaan op de opvolger van Raet, Visma. Het

Raet systeem wordt niet verder uitgebreid, maar overgezet naar een nieuw systeem. In 2022 wordt verder

gesproken over het overzetten van dit systeem, met als doel om per 1 januari 2023 te starten

Corona en Personeelsschaarste

In 2021 is de druk op het vinden van leerkrachten verder toegenomen, met name door corona. De

onverwachte uitval van leerkrachten 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 stichting. Een aantal activiteiten werden vanuit

HR wel uitgevoerd zoals de voorlichtingsbijeenkomst voor Lio-ers en de carrousel rond de formatie werd

online gehouden. Ook in 2021 zijn er regionaal en landelijk subsidies toegekend om de ontwikkeling van

kinderen door te laten gaan, maar dat betekende dat er ook meer leerkrachten en ondersteunend personeel

nodig waren. Al met al een hele puzzel om de bezetting rond te krijgen.

In oktober 2021 is er een bijeenkomst gehouden om het personeelstekort te bespreken, geïnitieerd vanuit de

portefeuillegroep HR met als thema ‘anders organiseren’.  Deze bijeenkomst is aangevlogen vanuit drie

pijlers, deze komen hier aan bod

1. Open toegang

Hiermee wordt bedoeld de instroom van nieuwe leerkrachten binnen de PO. Dus alle routes die leiden tot het

worden van leerkracht. Te denken valt aan zij-instroom, vergroten van de doelgroep die naar de Pabo gaat.

Stille reserves aanboren (medewerkers met bevoegdheid die niet in het onderwijs werken).

In 2021 heeft VCOG twee zij-instromers tegelijkertijd binnen de scholen. Voorgaande jaren hebben we twee

leerkrachten via zij-instroom opgeleid en een iemand is voortijdig uitgestroomd. Daarnaast investeren we

ook in de verkorte route naar leerkracht, inmiddels zijn daar 2 leerkrachten uit voort gekomen. Verder

investeren we veel in LIO-ers (ook door een speciaal begeleidingsprogramma).

Daarnaast investeren we in stille reserves door ze kansen te bieden binnen onze stichting. Vaak maken deze

medewerkers een begin als onderwijsassistent om er weer in te komen en stromen vervolgens door naar

een leerkrachtfunctie.

Ook het werken aan het imago van het beroep van leerkracht hoort onder de eerste pijler. Op dit gebied

wordt al veel gedaan door samenwerking en het opzetten van het project RAP. Hierin wordt samen met

andere besturen gewerkt aan campagnes om leerkrachten te trekken, zoals leuke �lmpjes, middelbare

scholen actief benaderen en een spreekbeurt box voor kinderen op de basisschool. Ook wordt ingezet op het

aantrekkelijker maken van het beroep als leerkracht en wordt samen met de Pabo’s naar manieren om de

opleiding aantrekkelijker te maken. Dit komt allemaal samen op de site van SchoolpleinNoord. Daarnaast

zetten we ook in op het actief werven van personeel en nemen we deel aan beurzen en voorlichtingen aan

studenten. Daarnaast wordt vanuit het HR-netwerk gesproken over de problematiek en gestreefd naar

samenwerking met besturen in de omgeving

https://www.schoolpleinnoord.nl/
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2. Aantrekkelijk beroep

Deze tweede pijler betreft de interne mogelijkheden voor behoud en binnenhalen van personeel. Hier wordt

veel in geïnvesteerd, zoals in de ontwikkeling van medewerkers, promotiekansen voor medewerkers, en

werkdrukvermindering. Ook wordt geïnvesteerd vanuit de scholen in hun personeel. Er wordt gekeken of

mensen passen bij de school waar ze terecht komen en er wordt veel geïnvesteerd in het coachen van LIO-

ers en startende leerkrachten. Ook bestaat er een poule van coaches voor leerkrachten die al langer voor

VCOG werken. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van vrijwillige interne mobiliteit naar een andere

school en zelfs in deze tijden van krapte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen

van personeel.

Tevens bekijken we voorafgaand aan de formatie hoe we aan het begin van het nieuwe schooljaar zoveel

mogelijk mensen aan ons kunnen binden. Dit doen we door mensen aan een school te verbinden en ook door

te luisteren naar de behoefte en de wensen.

3. Anders organiseren

Pijler een en twee moeten op orde zijn in deze tijden van tekorten. Dat betekent dat er nog een knop over

blijft om aan te draaien en dat is pijler drie: anders organiseren. Hoe kunnen we ons onderwijs zo

organiseren dat we minder afhankelijk worden van het personeelsprobleem. Hier hebben we over

gebrainstormd en dat heeft geleid tot oplossingsrichtingen, zoals de grootte van de groepen en daarbij oog

houden voor de onderwijskwaliteit. Ook is er nagedacht over creatieve schooldagen. Het lastige van deze

uitdaging is dat het ergens pijn gaat doen en daarin zijn keuzes maken vaak moeilijk.

In 2021 hebben al meerdere medewerkers extra gewerkt of hun ouderschapsverlof tijdelijk stil laten zetten,

zodat er zoveel mogelijk groepen bemenst konden blijven. 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 ingezet worden om personele problemen op

te lossen. Het netwerk van onze eigen medewerkers is belangrijk bij het werven van nieuwe mensen.

Dit onderdeel wordt ook opgepakt vanuit de samenwerking met andere besturen en wordt geïnitieerd vanuit

de RAP.  In 2022 wordt doorgegaan met het nadenken en stappen zetten ten aanzien van de

personeelsschaarste.

Professionalisering personeel

Professionalisering in brede zin moet meer bijdragen aan verbetering van het onderwijs, een betere

opbrengst en een stimulerend leerklimaat op scholen. In 2021 heeft het project Leren en Ontwikkelen verder

vorm gekregen, dit als onderdeel van het beleidsplan. Er wordt ingezet op begeleiding van LIO-ers en

startende leerkrachten. Voor dit begeleiden zijn twee vaste coaches aangetrokken. Ook is er een ontwikkeling

gaande om een nieuwe de�niëring te geven aan start, basis en bekwame leerkracht met hieraan gekoppeld

een volgsysteem. In 2022 kan verder vormgegeven worden aan loopbaanpaden voor de verschillende

functies binnen VCOG. In het verleden was de uitval onder jonge leerkrachten behoorlijk hoog. Dat willen we

voorkomen door meer begeleiding te bieden.

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
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Verzuim per school      

  2021 2020 2019

       

AquaMarijn 2,6% 3,6% 3,1%

Anne Frankschool 8,3% 2,5% 4,9%

De Nassauschool 1,5% 3,5% 10,5%

De Kleine Wereld 2,3% 4,7% 1,5%

De Wegwijzer 8,4% 3,8% 4,6%

De Hoeksteen 5,2% 4,7% 3,4%

't Kompas 9,6% 7,3% 5,0%

De Tamarisk 3,0% 4,7% 1,7%

De Heerdstee 6,1% 7,1% 4,7%

Dom Helder Camara 4,2% 9,5% 9,0%

De Rietzee 2,8% 2,6% 3,5%

SWS Meeroevers 4,0% 2,3% 0,0%

Bestuursbureau 2,5% 2,7% 0,0%

Totaal stichting 4,8% 4,8% 5,2%

volgen. Externe scholing heeft in 2021 veelal online plaatsgevonden. Er wordt jaarlijks geïnvesteerd in het

opleiden van schoolleiders, daarvoor worden plekken beschikbaar gesteld. Dit heeft al geleid op de doorgroei

van vier potentials naar leidinggevende functies in de afgelopen twee jaar.

Functiebouwwerk

In het voorjaar van 2020 is het beleidsstuk ten aanzien van het functiebouwwerk gepresenteerd en

goedgekeurd door MT, bestuur en GMR. Bij het ontwikkelen van het nieuwe functiebouwwerk is samen met

een extern adviseur gekeken naar een evenwichtig functiebouwwerk, 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 2020 en 2021 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. Dit heeft doorgelopen tot in 2021. Vanaf 2022 worden er nog functies toegevoegd op

moment dat daar behoefte aan is.

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. Hier is een begin

mee gemaakt vanuit Leren en Ontwikkelen in samenwerking met HR. In 2022 krijgt dit verder vorm.

Verzuimcijfers

Het verzuim in onderstaande tabel laat een stabiel beeld zien van het totale verzuim in de afgelopen drie

jaren.

Het verzuim op de scholen laat een divers beeld zien. Opvallend is de grote daling op de Nassauschool en het

veel lagere verzuim op de Dom Helder Camara. De Wegwijzer, Anne Frankschool en ‘t Kompas laten een

hoger verzuim zien in 2021. Oorzaken zijn hier corona en de nasleep hiervan. Er wordt actief ingezet op het

terugdringen van het verzuim, maar door corona wordt dit bemoeilijkt.
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Branchecijfers (bron: DUO)      

OP 2020 2019 2018

Verzuimpercentage 5,8% 5,8% 5,9%

Meldingsfrequentie 0,9% 1,0% 1,1%

       

OOP 2020 2019 2018

Verzuimpercentage 6,2% 6,2% 6,3%

Meldingsfrequentie 0,9% 1,0% 1,0%

Re-integratie was niet altijd mogelijk door lockdowns en onderliggende klachten kwamen door corona boven

drijven. Verder gaven de telefonische consulten door de bedrijfsarts een minder goed beeld en daarmee een

minder adequate aanpak.

Het totale verzuim lag in 2021 onder het landelijk gemiddelde van 2020. De meldingsfrequentie lag bij VCOG

in 2021 met 0,99 iets boven het branchegemiddelde van 2020.

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. 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 2021 zijn alle transitie uitkeringen teruggevraagd bij het UWV en toegekend.
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Werkdrukvermindering

Er worden structureel middelen ontvangen voor vermindering van de werkdruk bij leerkrachten. In 2021

bedroeg dit € 619.000,-. Ter voorbereiding op de begroting wordt door elke schooldirecteur, samen met het

medewerkersteam, een bestedingsplan aanpak werkdruk ingevuld. In 2021 zijn de middelen vrijwel geheel

als personele inzet aangewend, onder meer 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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2.3 Huisvesting en Facilitaire zaken

 

Strategisch huisvestingsplan

In 2018 heeft VCOG een 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) vastgesteld. Behalve een duidelijke visie op

onderwijshuisvesting voor de stad Groningen is ook de planning voor de eerste vier jaren van renovatie en

nieuwbouw voor de schoolbesturen bekend gemaakt.

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 onderhoud organiseert. Ook neemt

men 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. De organisatie hiervan is 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 cyclisch onderhoud om daarmee de

onderhoudslasten minder te laten �uctueren.

Ook VCOG heeft het convenant “energieneutraal 2035”, samen met de andere schoolbesturen en de

gemeente Groningen, ondertekent. Hiervoor is een onderzoek gestart om te komen tot een routekaart voor

duurzaam maken van de onderwijsgebouwen. Medio 2022 wordt het onderzoek afgerond en zal de impact

duidelijk zijn. Hierbij wordt ook de landelijke routekaart “energieneutraal 2050” afgewogen.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/organisatie/23-huisvesting-en-facilitaire-zaken?toc_static_id=289
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-Visie-IHP-2020-2039-1.pdf
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Uitbreiding huisvesting en nieuwbouw

In 2021 is gestart met de planvorming van de projecten in het IHP van de gemeente Groningen. Zie hiervoor

de volgende planning:

Voor De Kleine Wereld is besloten om vanaf augustus 2022 verder te gaan op één locatie (Celebesstraat).

Van hieruit zal verder bekeken worden hoe invulling te geven aan de opdracht uit het IHP. In overleg met de

gemeente Groningen zal verder gekeken worden wat er op korte termijn over de locatie Rosensteinlaan

wordt afgesproken.

Op de Nassauschool is een vooronderzoek gestart naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van het verblijf

op de huidige locaties en met de huidige gebouwconstellatie. De uitkomst hiervan kan van invloed zijn op de

mogelijke investering, met name voor de locatie aan de Graaf Adolfstraat.

Voor De Heerdstee zijn ook de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met de schooldirectie. Punt van

aandacht hierbij is het dalend aantal leerlingen in de wijk Beijum.

Voor SWS Meeroevers is in 2021 een sterke herstart in de planvorming gemaakt. Het programma van eisen

voor de nieuwe school is opgeleverd. Door veranderende omstandigheden is een nieuw structuurplan

gemaakt met meer woningen in het gebied van onze school. Een nieuwe locatie wordt in het tweede kwartaal

van 2022 vastgelegd. Verwachting is start bouw in 2024 en oplevering medio 2025.

In 2022 zal een start gemaakt worden met de planvorming voor de nieuwbouw van De Wegwijzer. Dit is dan

ook het laatste project in de eerste fase van de uitvoering van het IHP van de gemeente Groningen. In de

opvolgende fase (2024-2027) staan geen projecten voor VCOG gepland.

Vernieuwende en duurzame huisvesting is en blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
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2.4 Financiën

 

Financieel beleid 

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen geldt als uitgangspunt een sluitende exploitatie per

organisatieonderdeel. Daarnaast is van belang dat het eigen vermogen van de stichting op het gewenste

niveau wordt gehouden. De rijksbijdrage en overige inkomsten dienen toereikend te zijn om een school te

kunnen exploiteren. Daarbij is een schooldirecteur integraal verantwoordelijk voor alle budgetonderdelen.

Voor elke school wordt een jaarbegroting opgesteld waarbij de verwachte baten en lasten zijn weergegeven.

Daarbij worden de baten per brinnummer rechtstreeks toebedeeld aan de school. Elke school draagt,

middels een vast percentage, een deel af ter dekking van de lasten van het bestuursbureau en de

projectuitgaven voor gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling.

De begroting van het volgende jaar wordt opgesteld in de tweede helft van het lopende jaar. Allereerst wordt

een kaderbrief geschreven met algemene en speci�eke uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar.

Vervolgens worden gesprekken gevoerd met budgethouders en staf om te komen tot een begroting die

realistisch is en welke past binnen de gestelde kaders. Voor de verwachte besteding van enkele geoormerkte

middelen, waarbij achteraf mogelijk een verantwoordingsrapportage wordt verwacht, wordt met behulp van

een ontwikkeld format een deelbegroting opgevraagd. Het monitoren van de realisatie gedurende het jaar

gebeurt op basis van periodiek overleg tussen schooldirecteuren en staf en met volledige en juiste

informatievoorziening.

Bij het opstellen van de begroting van het komende jaar wordt ook voor de jaren daarna een zo nauwkeurig

mogelijke inschatting gemaakt van de begrotingsontwikkelingen. Daarmee wordt in één applicatie zowel de

begroting als de meerjarenbegroting gegenereerd. Hoewel de begroting formeel in december wordt

vastgesteld wordt er feitelijk het gehele jaar gesleuteld aan een meerjaren conceptbegroting.

Ontwikkelingen in 2021

De meest opmerkelijke ontwikkelingen in de exploitatie van 2021 waren:

Van het ministerie van OCW zijn in totaal € 2,4 mln. extra, eenmalige gelden ontvangen voor het

wegwerken van leerachterstanden en het ontwikkelen van het primair onderwijs. Dit betreft gelden

inzake Nationaal Programma Onderwijs (€ 1,5 mln.), Covid inhaalprogramma (€ 0,4 mln.) en de subsidie

extra hulp in de klas (€ 0,5 mln.). 

 

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/organisatie/24-financien?toc_static_id=290
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Inzet NPO gelden in 2021-2022      

  2021 2022 2021-2022

bedragen in euro's aug - dec jan - jul totaal

       

Extra personeelsformatie 688.000 963.000 1.651.000

Inzet ambulante medewerkers 62.000 86.000 148.000

Inzet specialisten 101.000 141.000 242.000

Inzet personeel niet in looondienst 17.000 23.000 40.000

Scholing 75.000 106.000 181.000

Aanschaf leermiddelen 105.000 148.000 253.000

Aanschaf overig materiaal 39.000 54.000 93.000

Reserveren voor 2022-2023 109.000 152.000 261.000

  1.196.000 1.673.000 2.869.000

Arbeidsmarkttoelage 293.000 410.000 703.000

  1.489.000 2.083.000 3.572.000

De personeelslasten waren in 2021 fors hoger dan begroot door de inzet van extra medewerkers. Dit is

een direct gevolg van de uitvoering van de voornoemde extra programma’s, met in het algemeen gesteld

als doel om de onderwijsvertragingen, ten gevolge van Covid, weg te werken. 

 

De huisvestingslasten waren hoger dan begroot door een aanvullende dotatie voor de voorziening

cyclisch onderhoud, op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen. Ook de

schoonmaaklasten waren hoger dan begroot vanwege extra schoonmaakwerkzaamheden.   

 

De algemene lasten zijn hoger dan begroot, mede door de inzet van de Covid herstelprogramma’s,

anders dan personele inzet. Hier valt te onderscheiden extra diensten door derden, aanschaf van

bijzondere leermiddelen en licenties.

Nationaal Programma Onderwijs

Ter voorbereiding op de inzet van de NPO gelden heeft elke school vooraf een schoolscan gemaakt. Daarna

zijn per school passende bestedingen bedacht en na instemming van de medezeggenschapsraad van de

school vastgesteld. De NPO gelden voor het schooljaar 2021-2022 worden als volgt ingezet:

Enkele scholen hebben voor een deel van het budget nog geen besteding gepland en dit deel gereserveerd

voor een volgend schooljaar.

Overig

Voor één VCOG-school is bijzondere bekostiging ontvangen ten behoeve van de opvang van kinderen van

asielzoekers en overige vreemdelingen. Deze worden opgenomen in een schakelklas nieuwkomers. Zij

ontvangen allereerst maatwerk onderwijs dat is gericht op integratie en taalontwikkeling. 

De bekostiging voor professionalisering en begeleiding starters is in de begroting geheel opgenomen als

opleidingsbudget. Dit wordt aangewend voor individuele training, teamdagen en coaching
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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. Men maakt

geen gebruik gemaakt van beleggingen, derivaten en leningen en heeft alleen spaarrekeningen en een

rekening courant in gebruik.



VCOG Jaarverslag 2021

35

2.5 Continuïteitsparagraaf

 

  Te verwachten (extra) risico's kans van geschatte

    optreden kosten

       

1. Mogelijke gevolgen van aanhoudend hoog ziekteverzuim 30% € 200.000

  Tijdens de Covid pandemie is het verzuim sterk gestegen en blijft aanhoudend hoog. Er 
wordt rekening mee gehouden dat ook in 2022 er extra verzuim zal zijn door Covid.

   

       

2. Leerlingprognoses laten op sommige locaties een krimp zien 50% € 150.000

  Stichting VCOG Onderwijs heeft te maken met een lichte krimp van aantal leerlingen. 
Door de scholen wordt vol ingezet op herstel van de bezetting, onder andere door 
nieuwe huisvesting.

   

       

3. Nieuwbouw en renovatie van de schoolgebouwen 75% € 818.000

  In het actuele Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Groningen is een 
mogelijke eigen bijdrage van Stichting VCOG Onderwijs genoemd. Dit is als risico 
opgenomen.

   

       

4. Fluctuaties in een actueel en passend MJOP ten behoeve van onderhoud 
schoolgebouwen

30% € 500.000

  Het meerjaren onderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd en dat kan leiden tot een 
extra dotatie van de voorziening cyclisch onderhoud.

   

       

Interne risicobeheersingssysteem

De organisatie van de interne risicobeheersing is bij VCOG zo ingericht dat dit is ingebed in de reguliere

werkzaamheden. Voorname uitingen van interne risicobeheersing zijn:

Raad van Toezicht en College van Bestuur  

Stichting VCOG heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In de statuten en het

managementstatuut is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht vormgegeven. VCOG houdt zich aan de

code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

Periodieke managementrapportage 

Elk kwartaal wordt het College van Bestuur voorzien van een integrale managementrapportage waardoor de

bestuurder inzicht heeft in de ontwikkelingen en hier adequaat op kan sturen. Deze rapportage wordt

besproken met diverse geledingen, zoals het MT en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Ook

de Raad van Toezicht kan met behulp van deze rapportage haar toezichthoudende rol vervullen.

Aanbevelingen externe accountant 

De externe accountant rapporteert jaarlijks aan het College van Bestuur inzake risico’s met een divers niveau

van geschatte impact. Deze managementletter wordt uitgebreid besproken en aan de hand daarvan worden

verbeterafspraken geformuleerd.  

Risico’s en onzekerheden

VCOG wordt geconfronteerd met risico’s die momenteel in het onderwijs gelden. Hierna volgt een overzicht

van mogelijke risico’s en een raming van de geschatte kosten:

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/organisatie/25-continuiteitsparagraaf?toc_static_id=292
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Het meest urgente risico is het vinden van goed gekwali�ceerde medewerkers. Met name tijdelijke,

kortdurende vervanging van leerkrachten is een knelpunt. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat in

geval van ziekte het bericht volgt dat de les van die dag niet kan doorgaan en leerlingen onverrichterzake

weer naar huis kunnen.

Ook geldt dat er een permanent spanningsveld is tussen de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de

beschikbaarheid van passende 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.

Zo is er gestart met de uitvoering van een nieuw integraal huisvestingsplan. Hierin is voor een aantal VCOG-

scholen in de komende jaren vervangende nieuwbouw gepland. 

Voor de huidige gebouwen geldt een meerjaren onderhoudsplan. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd en dit

kan leiden tot een bijstelling van de voorziening cyclisch onderhoud en een mogelijke extra, niet begrote

dotatie.

De risico’s worden periodiek besproken in het managementoverleg met de sta�eden (MO) en voorgelegd aan

de bestuurder. Ook is er jaarlijks een generiek overleg tussen MT leden (bestuurder, directies en staf) en de

toezichthouders.
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3. Verantwoording van de �nanciën
 

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/verantwoording-van-de-financien?toc_static_id=13
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3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

 

Ontwikkeling leerlingaantal          

   1/okt/20  1/okt/21  1/okt/22  1/okt/23  1/okt/24

           

Aantal leerlingen 3.381 3.204 3.212 3.169 3.167

Fte personeelsformatie          

aantal in fte 2022 2023 2024 2025 2026

           

Directie 15 15 15 15 15

Onderwijzend personeel 206 186 184 184 184

Ondersteunend personeel 42 37 37 37 37

  263 238 236 236 236

In deze paragraaf een vooruitzicht naar de komende jaren. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie uit de

meerjarenbegroting 2022 – 2026 welke op 8 december 2021 is vastgesteld. Op als basis van de verwachte

ontwikkeling van het leerlingaantal wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de personeelsformatie, de

exploitatie en de vermogenspositie.

Leerlingaantal

Op 1 oktober 2021 telde VCOG 3.204 leerlingen, een krimp van 5% ten opzichte van een jaar geleden. Bijna

alle scholen hebben een lichte tot aanzienlijke terugloop van leerlingen. De prognose van de ontwikkeling van

het leerlingaantal ziet er als volgt uit:

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 de

komende jaren wordt gerealiseerd.

Fte personeelsformatie

In de meerjarenbegroting is de ontwikkeling van de personeelsformatie als volgt:

Doordat de NPO-gelden in de meerjarenbegroting zijn opgenomen tot en met juli 2022 is de formatie

onderwijzend en ondersteunend personeel in 2023 op een niveau zonder NPO-inzet.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/verantwoording-van-de-financien/31-ontwikkelingen-in-meerjarig-perspectief?toc_static_id=293
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3.2 Staat van Baten en Lasten en Balans

 

Staat van baten en lasten begroting realisatie begroting begroting begroting verschil 

  2021 2021 2022 2023 2024 2021 - 
begroting

             

Baten            

Rijksbijdrage OCW 19.587.000 21.513.000 21.718.000 19.418.000 19.525.000 1.926.000

E�ect nieuwe bekostiging     -950.000 180.000 277.000 0

Overige inkomsten OCW 1.258.000 1.878.000 945.000 945.000 940.000 620.000

Gemeentelijke bijdragen  762.000 835.000 838.000 794.000 794.000 73.000

Overige inkomsten 250.000 462.000 276.000 261.000 261.000 212.000

  21.857.000 24.688.000 22.827.000 21.598.000 21.797.000 2.831.000

Lasten            

Personeelslasten 18.574.000 20.313.000 19.657.000 17.876.000 18.058.000 1.739.000

Afschrijvingen 540.000 544.000 637.000 677.000 741.000 4.000

Huisvestingslasten 1.404.000 1.991.000 1.701.000 1.687.000 1.687.000 587.000

Overige lasten 1.335.000 1.950.000 1.687.000 1.506.000 1.456.000 615.000

  21.853.000 24.798.000 23.682.000 21.746.000 21.942.000 2.945.000

             

Resultaat 4.000 -110.000 -855.000 -148.000 -145.000 -114.000

             

Hierna volgt een overzicht van de exploitatie over 2021 en de begroting van de komende jaren:

In 2021 zijn € 2,8 mln. meer inkomsten ontvangen dan begroot. Dit betreft met name de eenmalige gelden uit

het Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken van leerachterstanden en het ontwikkelen van het

basisonderwijs. Deze NPO-gelden (€ 1,5mln.), een subsidie extra hulp in de klas (€ 0,5 mln.), de subsidie Covid

inhaalprogramma (€ 0,4 mln.) en de afrekening van het schooljaar 2021-2022 (€ 0,4 mln.) maken de

inkomsten ruim hoger dan begroot. Bij de uitgaven is tegelijk een extra inzet van personeel gerealiseerd.

Verder waren de huisvestingslasten hoger dan begroot door een extra dotatie aan de voorziening cyclisch

onderhoud, op basis van het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplannen. De algemene lasten zijn

ook ruime hoger, mede door de aanwending van de extra middelen, anders dan personele inzet. Hier valt te

onderscheiden de inhuur van derden en de aanschaf van bijzondere leermiddelen en licenties. De exploitatie

2021 is geëindigd met een negatief resultaat van -110K.

De overgang naar een nieuwe bekostigingsmethode door het ministerie heeft een eenmalig negatief e�ect

op de inkomsten in 2022. De rijksbijdrage in de periode augustus tot en met december 2022 wordt gesteld op

de omvang van de beschikking die zou gelden bij een schooljaar met een lagere betaling in die maanden. Er

vindt in 2022 geen correctie plaats door het ministerie. De afgelopen jaren was er sprake van een vordering

in de balans per einde jaar, vanwege een afwijkend betaalritme in de eerste en tweede helft van het

schooljaar. In de meerjarenbegroting is verder uitgegaan van een licht positief e�ect van de nieuwe

bekostiging op de rijksbijdrage.

In de meerjarenraming zijn de rijksbijdrage en de personeelslasten gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling

van het leerlingaantal. 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

het investeringsprogramma van de scholen. Bij de huisvestingslasten en overige lasten wordt uitgegaan van

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/verantwoording-van-de-financien/32-staat-van-baten-en-lasten-en-balans?toc_static_id=294
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Ontwikkeling balans          

  2020 2021 2022 2023 2024

           

Activa          

Vaste activa          

- materiële vaste activa 2.906.000 3.206.000 3.058.000 2.817.000 3.283.000

Vlottende activa          

- vorderingen 1.238.000 1.193.000 300.000 300.000 300.000

- liquide middelen 4.059.000 4.591.000 3.318.000 3.150.000 2.539.000

  8.203.000 8.990.000 6.676.000 6.267.000 6.122.000

Passiva          

Eigen vermogen          

- algemene reserve 3.502.000 3.131.000 2.015.000 1.867.000 1.722.000

- bestemmingsreserves 0 261.000 261.000 0 0

Voorzieningen 2.107.000 2.762.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000

Kortlopende schulden 2.594.000 2.836.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000

  8.203.000 8.990.000 6.676.000 6.267.000 6.122.000

           

een normalisering van uitgaven. Ook is de verwachting dat, wanneer vervangende nieuwbouw in gebruik

wordt genomen, de omvang van huisvestingslasten zal afnemen. In het vierde kwartaal van het jaar wordt, bij

het opstellen van de begroting van een volgend jaar, de meerjarenbegroting opnieuw geactualiseerd.

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. Op basis van de verwachte meerjarenbegroting geldt de volgende ontwikkeling van de

balanspositie:

Er wordt continu geïnvesteerd in goed ingerichte scholen en voldoende onderwijsmiddelen. Er worden daarbij

relatief korte afschrijvingstermijnen gehanteerd, waardoor men liquide middelen reserveert voor komende

vervangingsinvesteringen. Met de intrede van de nieuwe bekostigingsmethodiek in 2023, waarbij de gehele

bekostiging op kalenderjaar wordt verstrekt in plaats van schooljaar, is er per eind 2022 geen sprake meer

van een vordering op het ministerie van OCW.

In 2021 zijn niet alle NPO-gelden besteed en dit restant is als bestemmingsreserve geparkeerd. Voor de

komende jaren is het niveau van het verwachte niveau van voorzieningen en kortlopende scholen conform de

meerjarenbegroting. Met het verwachte tekort in 2022 en in de komende jaren zullen het eigen vermogen en

de liquide middelen de komende jaren aanzienlijk dalen.
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3.3 Financiële positie

 

Kengetallen           signalering

  2020 2021 2022 2023 2024 inspectie bij

             

Solvabiliteit 68% 66% 63% 65% 64% <  30%  

eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal            

Weerstandsvermogen 16% 13% 9% 9% 8% < 5%  

eigen vermogen / totale baten            

Rentabiliteit -3,0% 0,0% -0,4% -3,7% -0,7% < -10%

resultaat / totale baten            

Liquiditeit 2,0 2,0 1,6 1,6 1,3 < 0,75  

vlottende activa / kortlopende schulden            

Ratio eigen vermogen 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 > 1,0

eigen vermogen / genormeerd eigen vermogen            

             

             

Op basis van de staat van baten en lasten en de balanspositie per einde jaar, geldt voor VCOG het volgende

overzicht van kengetallen:

De ratio’s zijn en blijven op een niveau dat ver is verwijderd van een te verwachten signalering door de

inspectie. Wel is het zo dat de waarden de komende jaren zullen dalen en dat is een direct gevolg van de

e�ecten van de vereenvoudiging bekostiging op de omvang van de rijksbijdrage. Met name het niet

corrigeren door het ministerie van de rijksbijdrage in de tweede helft van 2022, met een inkomsten derving

van € 1,0 mln. als gevolg, raakt alle ratio’s. Het heeft er alle schijn van dat het ministerie de overgang naar de

nieuwe bekostigingssystematiek per 2023 wil aanwenden om een correctie op de vermogenspositie van

onderwijsinstellingen te bewerkstelligen.

VCOG zal in de komende jaren alles in het werk stellen om het leerlingaantal te laten herstellen naar het

niveau van enkele jaren geleden. Daarbij kan vernieuwde huisvesting aantrekkelijk zijn om te kiezen voor

onze scholen. VCOG denkt zich als onderwijsorganisatie en als attractieve werkgever blijven te kunnen

onderscheiden. Ook is de verwachting dat de ingezette koers naar IKC-vorming een aantrekkingskracht heeft

voor ouders en kinderen en een herstel van het aantal leerlingen kan bewerkstelligen.   

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/verantwoording-van-de-financien/33-financiele-positie?toc_static_id=295
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4. Verslag Raad van Toezicht
 

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/verslag-raad-van-toezicht?toc_static_id=14
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Verslag Raad van Toezicht

 

Jaaragenda

Onderwerpen Documenten

Strategie en planning jaarverslag 2020

  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 2022

  jaarrekening 2020

  kwartaalrapportages 2021

Overige onderwerpen besproken en 
vastgesteld

functioneringsgesprek met de bestuurder 

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 Stichting VCOG Onderwijs bestond in 2021 uit:  

S. Raap (voorzitter), J.G. Knot (vice voorzitter), E.J. Veldman, M. Bolle, J.W. Lobeek en M. Beishuizen.

De RvT heeft in 2021 vergaderd op 4 februari, 18 maart, 22 april, 10 juni, 30 september, 4 november en 16

december. De RvT heeft verantwoording afgelegd voor haar werk aan de ALV op 10 juni.

Wettelijke toezichtstaken en algemeen oordeel

De RvT is in 2021 zeven keer bijeengeweest.

De RvT werkt met een vaste jaaragenda waarin de volgende onderwerpen staan, die alle zijn besproken.

De RvT heeft toegezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen en de code voor

goed bestuur in het primair onderwijs. Er zijn in 2021 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 10 juni 2021 verslag heeft uitgebracht aan de toezichthouder over de controle

van het boekjaar 2020.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/verslag-raad-van-toezicht/verslag-raad-van-toezicht?toc_static_id=296
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Samenstelling RvT

S. Raap-De Groot  

Functie Voorzitter

Leeftijd 41

Benoeming  1 december 2017

Herbenoeming  1 december 2021

Aftreden  -

Beroep projectleider demogra�e en wonen, provincie Fryslân (bezoldigd)

  adviseur regionale samenwerking, Netwerk Noordoost (bezoldigd)

Nevenfuncties voorzitter Stichting Zonnelaan (onbezoldigd)

M. Beishuizen  

Functie Lid

Leeftijd 49

Benoeming  1 november 2016

Herbenoeming  1 november 2020

Aftreden  -

Beroep eigenaar Beishuizen Projectmanagement & Consultancy (bezoldigd)

Nevenfuncties lid ledenraad Rabobank Stad & Midden Groningen (bezoldigd, tot 1 december 2021)

J.W. Lobeek  

Functie Lid

Leeftijd 53

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)

  eigenaar van Jeweel Management & Advies (bezoldigd)

   

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.

De RvT heeft naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2019 nog scherper in protocollen uitgewerkt hoe

toezicht vorm krijgt. Tevens heeft er in het najaar van 2021 onder begeleiding een nieuwe zelfevaluatie

plaatsgevonden. Daarnaast is er verder gewerkt aan het handboek RvT.

Werkgeverstaken

In 2021 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 2021 de volgende samenstelling:
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E.J. Veldman  

Functie Lid

Leeftijd 64

Benoeming  1 november 2013

Herbenoeming  1 december 2021

Aftreden   1 oktober 2021

Beroep predikant Nieuwe Kerk Groningen (bezoldigd)

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

M. Bolle  

Functie Lid

Leeftijd 40

Benoeming  1 november 2016

Herbenoeming  1 november 2020

Aftreden  -

Beroep �nancieel adviseur provincie Drenthe (bezoldigd)

Nevenfuncties penningmeester Stichting Zonnelaan (onbezoldigd)

  gemeenteraadslid Gemeente Groningen (bezoldigd)

J.G. Knot  

Functie Vice-voorzitter

Leeftijd 42

Benoeming  1 december 2014

Herbenoeming -

Aftreden   1 december 2022

Beroep raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (bezoldigd)

Nevenfuncties universitair docent internationaal privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen (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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5. Jaarrekening
 

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening?toc_static_id=27
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Balans per 31 december 2021, vergelijkende cijfers 2020

 

      31-12-21   31-12-20

    € € € €

Activa          

           

  Vaste activa        

1.1 Materiële vaste activa 3.206.000   2.906.000  

      3.206.000   2.906.000

           

           

  Vlottende activa        

1.2 Vorderingen 1.193.000   1.238.000  

           

1.3 Liquide middelen 4.591.000   4.059.000  

      5.784.000   5.297.000

           

      8.990.000   8.203.000

           

           

Passiva          

           

2.1 Eigen vermogen   3.392.000   3.502.000

           

2.2 Voorzieningen   2.762.000   2.107.000

           

2.3 Kortlopende schulden   2.836.000   2.594.000

           

      8.990.000   8.203.000

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/balans-per-31-december-2021-vergelijkende-cijfers-2020?toc_static_id=28
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Staat van baten en lasten 2021, vergelijkende cijfers 2020

 

    realisatie 2021   begroting 2021   realisatie 2020

    €   €   €

Baten            

             

3.1 Rijksbijdragen OCW 21.513.000   19.587.000   19.590.000

             

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.713.000   2.020.000   1.879.000

             

3.3 Overige baten 462.000   250.000   485.000

             

    24.688.000   21.857.000   21.954.000

             

Lasten            

4.1 Personeelslasten 20.313.000   18.574.000   18.932.000

             

4.2 Afschrijvingslasten 544.000   540.000   517.000

             

4.3 Huisvestingslasten 1.991.000   1.404.000   1.536.000

             

4.4 Overige lasten 1.950.000   1.335.000   1.619.000

             

    24.798.000   21.853.000   22.604.000

             

             

  Resultaat -110.000   4.000   -650.000

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/staat-van-baten-en-lasten-2021-vergelijkende-cijfers-2020?toc_static_id=29
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Kasstroomoverzicht

 

      2021   2020

    € € € €

           

  Kasstroom uit operationele activiteiten        

  Resultaat   -110.000   -650.000

  Overdracht vermogen Stichting Opos   -   430.000

           

  Aanpassingen voor:        

  - afschrijvingen 544.000   517.000  

  - mutatie voorzieningen 655.000   -104.000  

      1.199.000   413.000

           

  Veranderingen in vlottende middelen        

  - vorderingen 45.000   -169.000  

  - kortlopende schulden 242.000   511.000  

      287.000   342.000

           

  Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   1.376.000   535.000

           

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

  (Des-) investeringen in materiële vaste activa   -844.000   -1.073.000

           

  Mutatie liquide middelen   532.000   -538.000

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/kasstroomoverzicht?toc_static_id=30
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Grondslagen waardering en resultaatbepaling

 

Algemeen

Algemene gegevens 

Stichting VCOG Onderwijs is statutair en feitelijk gevestigd aan de Eenrumermaar 4 te Groningen. De

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40023004. De belangrijkste activiteit

is het onderwijs geven aan kinderen in het primair onderwijs.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald

dat de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

(in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin

aangeduide uitzonderingen. De bedragen in de jaarrekening zijn gepresenteerd in euro’s en afgerond op

duizendtallen.

Foutenherstel voorziening groot onderhoud 

Bij de waardering van de voorziening groot onderhoud is tot aan het boekjaar 2021 geen rekening gehouden

met uitgaven aan groot onderhoud met betrekking tot het bestuursbureau. De stichting is mede-eigenaar van

het pand waarin het bestuursbureau is gevestigd. De uitgaven ten aanzien van het groot onderhoud worden

door de mede-eigenaar gefactureerd in de periode waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tot aan

boekjaar 2021 zijn deze kosten rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Dit leidt ertoe dat de voorziening

groot onderhoud in de jaarrekening 2020 onjuist was gewaardeerd. In 2021 heeft in lijn met de richtlijnen

voor de jaarverslaggeving een aanvullende dotatie plaatsgevonden in de voorziening groot onderhoud met

betrekking tot de nominale waarde van de verwachte kosten van het cyclisch onderhoud aan het

bestuursbureau van € 129 duizend. In 2021 zijn er geen kosten in rekening gebracht met betrekking tot het in

2021 uitgevoerde groot onderhoud. Het totale e�ect op de exploitatie 2021 bedraagt daarmee € 129

duizend. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen is vastgesteld dat er bij deze fout geen

sprake is van een fout met materieel e�ect. De fout is daarom prospectief verwerkt in boekjaar 2021 en de

vergelijkende cijfers 2020 zijn hierop niet aangepast.

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december

2021.

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Segmentatie 

In de jaarrekening is geen nadere segmentatie van de staat van baten en lasten opgemaakt aangezien

Stichting VCOG Onderwijs alleen in het primair onderwijs actief is.

Verbonden partijen 

Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang, en andere informatie

die nodig is voor het verscha�en van inzicht, toegelicht. De Stichting Kinderopvang VCOG is niet

geconsolideerd.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/grondslagen-waardering-en-resultaatbepaling?toc_static_id=31
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Afschrijvingspercentages    

gebouwen 2,5% 40 jaar

inrichting terreinen 10% 10 jaar

installaties 6,7% 15 jaar

andere vaste bedrijfsmiddelen 10% - 20% 5 - 10 jaar

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en bijzondere waardevermindering. De afschrijvingslasten worden berekend als een

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode, op basis van de gebruiksduur en zonder

restwaarde. Alleen investeringen hoger dan € 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 bestuursbureau aan de Eenrumermaar 4 te Groningen,

welke ook economisch eigendom is van VCOG. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Vorderingen 

Vorderingen worden bij de eerste opname gewaardeerd op reële waarde, inclusief transactiekosten. Daarna

worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Behoudens (dis-)agio en

transactiekosten is dit de nominale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt een voorziening voor het risico

van oninbaarheid in mindering gebracht. 

De vordering op het ministerie van OCW, inzake de personele bekostiging voor het lopende schooljaar, is aan

het eind van het kalanderjaar bepaald op het verschil tussen de vastgestelde vergoeding conform de meest

recent afgegeven beschikking en de reeds ontvangen voorschotbedragen in het verslagjaar.

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is opgedeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves. 

Een algemene reserve betreft een bu�er ter waarborging van de continuïteit van de vereniging.

Bestemmingsreserves worden gevormd om aan te wenden voor een speci�ek doel. Indien 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. Uitgaven die worden

gedekt uit bestemmingsreserves worden in de staat van baten en lasten verantwoord en via de

resultaatbestemming ten laste van de betre�ende reserve gebracht. Herzieningen van een gevormde

bestemmingsreserve, op basis van een bestuursbesluit, worden als overige mutatie binnen het eigen

vermogen verwerkt.

Voorzieningen 

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 contante of

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
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Voorziening jubileumverplichtingen 

Deze wordt gevormd door contante waarde van de toekomstige jubileumuitkeringen. Bij de berekening van

de voorziening wordt uitgegaan van diverse schattingselementen ten aanzien van de opbouw, de contante

waarde berekening en de blijfkans.

Voorziening ziekteverzuim 

Deze wordt gevormd door de nominale waarde van de loondoorbetaling aan medewerkers gedurende de

verwachte afwezigheid in verband met langdurige ziekte.

Voorziening groot onderhoud 

Deze wordt gevormd door de nominale waarde van de verwachte kosten van het cyclisch onderhoud aan

panden en installaties gedurende de komende dertig jaren. Deze verwachting is gebaseerd op het meerjaren

onderhoudsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Kortlopende schulden 

Bij de eerste opname worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen reële waarde, daarna tegen de

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten. De kortlopende verplichtingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten in het verslagjaar, met inachtneming

van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode

waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verplichtingen worden verwerkt voor

zover deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit

voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Rijksbijdrage en overige vergoedingen OCW  

De rijksbijdrage en overige vergoedingen van het ministerie van OCW uit hoofde van de basisbekostiging

worden in het jaar, waarop de toekenning betrekking heeft, verwerkt in de staat van baten en lasten. In geval

de baten zijn toegerekend aan een schooljaar, worden deze verdeeld over twee kalenderjaren.

Subsidies 

Een toegekende subsidie wordt geboekt in het tijdvak waaraan deze is toegewezen. In het geval dat dit geen

kalenderjaar is wordt de subsidie geboekt in hetzelfde jaar als waarin de gesubsidieerde activiteiten hebben

plaatsgevonden.

Personeelslasten 

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode

waarin de arbeidsprestatie is verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans

opgenomen.

Pensioenen 

VCOG heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd,

salaris en het aantal dienstjaren. De verplichtingen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP.
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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.

Onderhoudslasten 

Het jaarlijks terugkerend onderhoud aan gebouwen wordt bekostigd uit de jaarlijkse exploitatie. Ten behoeve

van het cyclisch 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 staat van baten en lasten opgenomen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 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.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan

de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die

geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening

verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de

jaarrekening worden de aard en de geschatte �nanciële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Toelichting op de balans - activa

 

      31-12-21   31-12-20

  Activa   €   €

           

1.1 Materiële vaste activa        

  De speci�catie is als volgt:        

  Gebouwen    589.000     609.000 

  Inrichting terreinen    225.000     172.000 

  Installaties    135.000     120.000 

  Inventaris    891.000     812.000 

  ICT apparatuur    1.089.000     961.000 

  Onderwijslesmethoden    277.000     232.000 

       3.206.000     2.906.000 

           

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

  Boekwaarde per 1 januari    2.906.000     2.350.000 

  Bij: investeringen    844.000     1.073.000 

  Af: afschrijvingen    544.000-    517.000-

  Af: bijzondere waardevermindering   0-   0-

  Boekwaarde per 31 december    3.206.000     2.906.000 

           

  Recapitulatie:        

  Aanschafwaarde    4.901.000     4.492.000 

  Cumulatieve afschrijvingen    1.695.000-    1.586.000-

  Boekwaarde per 31 december    3.206.000     2.906.000 

Het pand in eigendom op de locatie Eenrumermaar 4 te Groningen is vrij van hypotheek en heeft een

verzekerde waarde van € 1 mln.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-de-balans---activa?toc_static_id=32
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      31-12-21   31-12-20

  Activa € € € €

           

1.2 Vorderingen        

           

  Debiteuren   64.000   121.000

  Ministerie OCW   970.000   948.000

  Overige vorderingen        

  - vordering Gemeente Groningen 119.000   1.000  

  - vordering UWV 0   72.000  

  - rekening courant St. VCOG Kinderopvang 32.000   60.000  

  - diverse te ontvangen bedragen 8.000   36.000  

      159.000   169.000

      1.193.000   1.238.000

1.3 Liquide middelen        

           

  Bankrekeningen ouderraden   115.000   119.000

  Bankrekeningen VCOG   4.476.000   3.940.000

      4.591.000   4.059.000

De vorderingen hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.
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Toelichting op de balans - passiva

 

    01-01-21 resultaat overige mutaties 31-12-21

  Passiva € € € €

           

2.1 Eigen vermogen        

           

  Algemene reserve 3.502.000 -371.000 0 3.131.000

  Bestemmingsreserve publiek 0 261.000 0 261.000

  Bestemmingsreserve privaat 0 0 0 0

    3.502.000 -110.000 0 3.392.000

    01-01-21 dotatie onttrekking vrijval 31-12-21

    € € € € €

             

2.2 Voorzieningen          

             

  Personele voorzieningen          

  - voorziening jubileumverplichtingen 190.000 36.000 25.000 0 201.000

  - voorziening ziekteverzuim 292.000 280.000 154.000 0 418.000

  Voorziening groot onderhoud 1.625.000 629.000 111.000 0 2.143.000

    2.107.000 945.000 290.000 0 2.762.000

  Het saldo voorzieningen, uitgesplitst naar looptijd:      

  - looptijd < 1 jaar     620.000

  - looptijd 1 tot 5 jaar     775.000

  - looptijd > 5 jaar     1.367.000

        2.762.000

In 2021 zijn extra middelen ontvangen ter dekking in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs

(NPO). Voor een deel hiervan is een publieke bestemmingsreserve gevormd. De besteding hiervan is

doorgeschoven naar het schooljaar 2022-2023.

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.

De omvang van de voorziening ziekteverzuim is per ultimo 2021 gestegen op basis van een actuele

inschatting van de resterende ziekteduur van het aantal zieke medewerkers per 31 december 2021.

De voorziening voor cyclisch onderhoud is gevormd op basis van de meerjaren onderhoudsplannen van de

schoolgebouwen, met een vooruitzicht van 30 jaren. Van een aantal scholen, waarbij nieuwbouw aanstaande

is maar nog onbekend wanneer precies, is alsnog het verwachte, benodigde onderhoud opgenomen voor de

komende vier jaren. De voorziening is in 2021 mede daardoor aanzienlijk gestegen.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-de-balans---passiva?toc_static_id=401
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      31-12-21   31-12-20

  Passiva   €   €

           

2.3 Kortlopende schulden        

           

  Crediteuren   759.000   307.000

  Belastingen en premies sociale verzekeringen   935.000   799.000

  Schulden terzake pensioenen   280.000   245.000

  Te betalen vakantiegeld   641.000   591.000

  Vooruitontvangen bedragen   49.000   490.000

  Schuld aangaande gelden ouderraden   115.000   119.000

  Overige kortlopende schulden   57.000   43.000

      2.836.000   2.594.000

- looptijd < 1 jaar     486.000

- looptijd 1 tot 5 jaar     227.000

- looptijd > 5 jaar     0

      713.000

In 2020 is een subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs ontvangen van € 347.000,-. Deze

middelen zijn geheel aangewend in 2021.

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 2022 tot einde contract, geeft per balansdatum een �nanciële

verplichting van € 713.000,-. 

De resterende looptijd kan als volgt worden gespeci�ceerd:
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Toelichting op de staat van baten en lasten

 

    realisatie begroting realisatie

    2021 2021 2020

  Baten € € €

         

3.1 Rijksbijdragen      

  Personele bekostiging 12.606.000 12.351.000 12.493.000

  NPO gelden 1.489.000 0 0

  Personeels- en arbeidsmarktbeleid 3.162.000 2.927.000 2.866.000

  Onderwijs achterstandsmiddelen 1.046.000 1.011.000 902.000

  Prestatiebox / professionalisering starters 575.000 694.000 696.000

  Materiële instandhouding 2.558.000 2.579.000 2.556.000

  Personele bekostiging groei 77.000 25.000 77.000

    21.513.000 19.587.000 19.590.000

3.2 Overige overheidsbijdrage en -subsidies      

  SWV - middelen passend onderwijs 926.000 915.000 925.000

  OCW - subsidie extra hulp voor de klas 488.000 0 0

  OCW - subsidie inhaalprogramma Covid 369.000 293.000 23.000

  OCW - overige bijdragen 95.000 50.000 64.000

  Gem Groningen - subsidie Positief Opgroeien 569.000 516.000 525.000

  Gem Groningen - subsidie bewegingsonderwijs 192.000 196.000 199.000

  Overige subsidies 74.000 50.000 143.000

    2.713.000 2.020.000 1.879.000

Vanaf augustus 2021 zijn extra gelden ontvangen vanuit het NPO. Deze middelen zijn bedoeld voor innovatie

en ontwikkeling van het basisonderwijs en verder voor een extra beloning voor medewerkers van scholen

met een achterstandsscore. 

Daarnaast is over het schooljaar 2020-2021 nog een afrekening ontvangen van € 361.000,-.

In 2021 zijn extra gelden ontvangen.Ten eerste voor het wegwerken van eventueel ontstane

leerachterstanden, het Covid inhaalprogramma. Hiervoor zijn extra lessen georganiseerd na de reguliere

lestijden. Verder zijn er in 2021 gelden ontvangen voor de tijdelijke inzet van extra ondersteuning voor de

klas. 

Subsidies van de gemeente Groningen zijn pas de�nitief nadat deze zijn vastgesteld in het opvolgende

kalenderjaar.

https://jaarverslagvcog2021.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-de-staat-van-baten-en-lasten?toc_static_id=33
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    realisatie begroting realisatie

    2021 2021 2020

  Baten € € €

         

3.3 Overige baten      

  Verhuur ruimten 204.000 167.000 227.000

  Detachering medewerkers 186.000 49.000 168.000

  Overige inkomsten 72.000 34.000 90.000

    462.000 250.000 485.000

  Lasten      

         

4.1 Personeelslasten      

  Lonen en salarissen 14.403.000   13.835.000

  Sociale lasten 2.578.000   2.497.000

  Pensioenlasten 2.301.000   2.010.000

  Af: uitkeringen -353.000   -295.000

    18.929.000 17.442.000 18.047.000

         

  Personeel niet in loondienst 666.000 677.000 528.000

  Overige personele lasten 581.000 455.000 394.000

  Vrijval / dotatie personele voorzieningen 137.000 0 -37.000

    20.313.000 18.574.000 18.932.000

4.2 Afschrijvingslasten      

  Gebouwen 20.000 20.000 20.000

  Inrichting terreinen 24.000 30.000 17.000

  Installaties 10.000 9.000 10.000

  Inventaris 172.000 169.000 152.000

  ICT 276.000 258.000 176.000

  Onderwijslespakketten 42.000 54.000 142.000

    544.000 540.000 517.000

De inkomsten van verhuur van ruimten en detachering van medewerkers zijn in 2021 hoger dan was

begroot. Dit komt mede door de toename van kinderopvang activiteiten van de Stichting VCOG Kinderopvang

op de VCOG scholen. Hierbij worden ruimten en stafmedewerkers door VCOG beschikbaar gesteld.

Per 31 december 2021 was er 286 fte in dienst (271 fte per 31 december 2020). Er zijn geen medewerkers

buiten Nederland werkzaam bij VCOG. In 2021 zijn de diverse extra ontvangen rijksbijdragen besteed aan

extra inzet van medewerkers en en de inhuur van externe ondersteuning. Verder was er inzet van interim

functionarissen voor de tijdelijke invulling van enkele vacante managementfuncties.

In 2021 zijn wederom investeringen ICT infrastructuur gerealiseerd. Onder de afschrijvingslasten is ICT nu de

grootste post. Tegelijk was een aantal investeringen onderwijslesmethoden geheel afgeschreven en zijn de

afschrijvingslasten hier gedaald.
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    realisatie begroting realisatie

    2021 2021 2020

  Lasten € € €

         

4.3 Huisvestingslasten      

         

  Huurlasten 266.000 196.000 205.000

  Onderhoud 815.000 364.000 394.000

  Energielasten 239.000 273.000 269.000

  Schoonmaakkosten 589.000 504.000 610.000

  Overige huisvestingslasten 82.000 67.000 58.000

    1.991.000 1.404.000 1.536.000

4.4 Overige materiële lasten      

  Administratie en beheer 680.000 547.000 681.000

  Inventaris, apparatuur en leermiddelen 971.000 600.000 700.000

  Onderwijskwaliteit 171.000 103.000 147.000

  Overige 128.000 85.000 91.000

    1.950.000 1.335.000 1.619.000

4.5 Honoraria accountant      

  De honoraria van de accountant zijn als volgt:      

  - controle van de jaarrekening 21.780   19.842

  - overige controlewerkzaamheden 4.229   4.461

  - �scale advisering 69   0

  - overige advisering 0   0

    26.078 20.000 24.303

In 2021 zijn de huurlasten van Vensterscholen aanzienlijk gestegen. Verder is, op basis van de

geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen, een extra dotatie aan de voorziening cyclisch onderhoud

verricht van € 436.000,-. 

Ook wordt er nog extra schoongemaakt op scholen. In totaal waren de huisvestingslasten € 587.000,- hoger

dan begroot.

Alle onderdelen zijn hoger dan was begroot maar het betreft toch name de aanschaf van inventaris,

leermiddelen en onderwijslicenties. Het betreft aanschaf onder de investeringsgrens van € 3.000,- en

materiaal dat geldt voor de duur van één schooljaar.

De honoraria voor de controle van de jaarrekening zijn gebaseerd op het boekjaar waarop de jaarrekening

betrekking heeft en incl. BTW, ongeacht of de werkzaamheden door de accountant reeds gedurende dat

boekjaar zijn verricht.
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Overzicht doelsubsidies OCW

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule      

       

Omschrijving kenmerk datum prestatie

  toewijzing toewijzing afgerond?

       

Subsidie zij-instroom 2019 18BM 1027429-1 19 december 2019 ja

Subsidie zij-instroom 2021 18BA 1152176-1 15 april 2021 nee

Subsidie studieverlof 1183429-14 22 november 2021 nee

Subsidie studieverlof 1165339-1 20 augustus 2021 nee

Subsidie studieverlof 1165759-1 20 augustus 2021 nee

Subsidie inhaalprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP2-69669-PO 16 oktober 2020 ja

Subsidie inhaalprogramma's onderwijs 2020-2021 IOP4-69669-PO  9 juni 2021 ja

Subsidie innovatie bewegingsonderwijs 2021-2023 IIB210026 13 december 2021 nee

Subsidie opleiding tot leraar SOOL210110  5 oktober 2021 nee

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

Gegevens 2021  

Leidinggevende topfunctionarissen  

Naam E.J. Vredeveld

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging (bedragen x € 1)  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 122.088

Beloningen betaalbaar op termijn 22.068

Subtotaal 144.156

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 149.000

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Bezoldiging 144.156

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(WNT) ingegaan. Stichting VCOG Onderwijs past met 8 complexiteitspunten in de bezoldigingsklasse C.

Zie hiervoor de volgende toelichting:

Het bezoldigingsmaximum dat in 2021 bij klasse C hoort bedraagt € 149.000,-. Dit geldt naar rato van de duur

en/of omvang van het dienstverband. Hierna volgen de overzichten van de WNT-verantwoording 2021.



VCOG Jaarverslag 2021

62

Gegevens 2020  

Leidinggevende topfunctionarissen  

Naam 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 (bedragen x € 1)  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 121.159

Beloningen betaalbaar op termijn 20.180

Subtotaal 141.339

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 143.000

Bezoldiging 141.339

Gegevens 2021            

Toezichthoudende functionarissen            

Naam S. Raap M. Bolle J.G. Knot M. Beishuizen J.W. Lobeek E.J. Veldman

Functiegegevens voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Aanvang/einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/10

             

Bezoldiging (bedragen x € 1)            

Bezoldiging 3.850 2.550 2.550 2.550 2.255 1.913

Individueel bezoldigingsmaximum 21.450 14.900 14.900 14.900 14.900 11.175

             

-/- 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.

Bezoldiging 3.850 2.550 2.550 2.550 2.255 1.913

             

Reden toegestane overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting vordering onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020            

Naam S. Raap M. Bolle J.G. Knot M. Beishuizen J.W. Lobeek E.J. Veldman

Functiegegevens voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

             

Bezoldiging (bedragen x € 1)            

Bezoldiging 3.850 2.550 2.550 2.550 2.255 2.550

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.450 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300
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Naam juridische statutaire code eigen resultaat art. 2:403 BW deelname consolidatie

  vorm zetel activiteiten vermogen 2021 ja/nee % ja/nee

                 

St. Kinderopvang VCOG Stichting Groningen overig -€ 89.004 -€ 87.487 nee 100% nee

St. Bestuur VCOG Onderwijs en 
Kinderopvang

Stichting Groningen overig - - nee 100% nee

                 

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Verbonden partijen

Stichting VCOG Onderwijs heeft sinds augustus 2020 een nauwe samenwerking met Stichting VCOG

Kinderopvang. De opvang activiteiten vinden immers plaats op de VCOG-scholen. Vanaf oktober 2021 vallen

beide stichtingen onder de Stichting Bestuur Onderwijs en Kinderopvang. Derhalve is Stichting VCOG

Onderwijs een verbonden partij. De �nanciële verantwoording is strikt gescheiden en opgenomen in separate

jaarrekeningen.
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6. Overige gegevens
 

https://jaarverslag2021.vcog.nl/overige-gegevens-2?toc_static_id=228
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Statutaire winstbestemming

In de statuten van de Stichting is geen artikel opgenomen aangaande de winstbestemming.

Vaststelling Jaarverslag en jaarrekening

De jaarrekening en het jaarverslag zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de

interim-bestuurder in de vergadering van maandag 20 juni 2022.

Groningen, 21 juni 2022

S. Raap-de Groot 

voorzitter Raad van Toezicht

A. Velthuis 

interim-bestuurder

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

https://jaarverslag2021.vcog.nl/overige-gegevens-2/$35?toc_static_id=35
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Contact

Stichting VCOG

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

mailto:info@vcog.nl
https://www.vcog.nl/
https://nl.linkedin.com/company/vcognl

