
Voor u ligt ons jaarverslag. Hierin willen we laten zien  

wat we in het afgelopen jaar gerealiseerd hebben op de 

gebieden Identiteit, Personeel en Organisatie, Onderwijs, 

Innovatie en Kwaliteit, Huisvesting en Financiën.

We zijn trots op de verschillende ontwikkelingen die  

onze scholen doormaken. We zijn er trots op dat  

we het geld zo veel mogelijk in het onderwijs van onze 

scholen hebben gestoken. En dat is te zien.
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Bij de toekomst van VCO denk ik aan de toekomst van  

onze kinderen. Ons doel is om goed onderwijs te geven wat 

bijdraagt aan maximale ontwikkelkansen voor kinderen. 

Ik denk dan aan brede ontwikkeling van 

kinderen. Want kinderen voorbereiden op 

de toekomstige maatschappij begint met 

ze wegwijs te maken in de huidige maat

schappij. Die ontwikkelt en in die ont

wikkeling gaan we mee. Dat vraagt van 

onze medewerkers dat ze ‘leren’ altijd in 

verbinding zien met deelgebieden als 

samenleving, cultuur, wetenschap, 

 techniek, sport, communicatieve vaardig

heden en bovenal persoonlijkheids

ontwikkeling. Want als je weet dat je er 

mag zijn, geeft dat zo veel vertrouwen,  

dat je die ontwikkeling aandurft. 

Als ik aan de toekomst denk, geloof ik  

dat ‘weten wie je bent’ en ‘vertrouwen  

hebben in je eigen kunnen’, belangrijk zijn 

voor het succes van kinderen. Natuurlijk  

is het ook goed om je grenzen te weten. 

Niemand kan alles. Maar als je weet dat  

jij oké bent, kun je onbevangen mee 

 ontwikkelen naar die nieuwe maatschappij 

toe. En dat noem ik een levenlang leren. 

Onze medewerkers mogen daarvan  

het voorbeeld zijn. Ik zie de toekomst 

positief tegemoet.

Geurt Morren

Voorzitter CvB VCO
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In de afgelopen jaren stond “ kwaliteit” hoog op de agenda. 

We vinden het belangrijk dat scholen ervoor zorgdragen  

dat leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod. 

We volgen scholen daarom op verschillende manieren.  

Zo gaan we in gesprek met de school

directeur over de resultaten van de school. 

Dit zijn natuurlijk de onderwijsresultaten, 

maar ook over personeel en financiële 

 cijfers. We stimuleren directeuren om na te 

denken over de ontwikkeling van de school. 

Zicht op kwaliteit

Naast de “cijfers” vinden we het van  

groot belang om echt zicht te krijgen  

op het onderwijs in de school. Alle scho

len  worden daarom 1 keer in de 2 jaar 

bezocht middels een interne audit.  

Een interne auditcommissie bezoekt de 

lessen en gaat in gesprek met de directeur, 

intern begeleider, leerkrachten, ouders en 

leerlingen. Aan het einde van de dag 

 presenteert de audit  commissie de resul

taten. Deze resultaten zijn gericht op 

schoolontwikkeling. De audits lijken op  

het inspectiebezoek. We zoeken hierin  

ook de samenwerking met de inspectie.   

Zo kan het zijn dat de inspecteur de 

bevindingen van de audit meeneemt  

in het onderzoek en hierop reflecteert. 

In 2016 zijn de volgende scholen bezocht 

door de inspectie: Drakensteyn, 

Mecklenburg, Meester Snel en het 

Sterrenpalet. Alle scholen kregen een posi

tieve beoordeling van de inspectie.  

Alle scholen binnen onze organisatie 

 hebben een basisarrangement. 

Twee eindtoetsen 

Elke school een eigen gezicht! Onze scho

len liggen verspreidt in de regio. Scholen 

verschillen daardoor in populatie.  

We vinden het belangrijk dat scholen op 

basis van hun visie beleidskeuzes kunnen 

maken. Daarom hebben we afgelopen 

schooljaar onderzoek gedaan naar een 

“andere eindtoets” in plaats van de 

 wel bekende Cito eindtoets. We hebben  

de keuze gemaakt om naast de Cito 

 eindtoets de DIA eindtoets af te nemen. 

Een digitale toets welke is ontwikkeld in 

samenwerking met de rijksuniversiteit 

Groningen. Deze toets duurt ongeveer  

1 ochtend in tegenstelling tot de 3 dagen 

welke de Cito eindtoets in beslag neemt. 

Daarnaast maakt de DIA toets gebruik van 

andere type vraagstelling zoals open 

 vragen. Scholen en kinderen reageren 

positief op de “nieuwe” eindtoets. Scholen 

kunnen daarom volgend schooljaar 

wederom de keuze maken uit twee eind

toetsen. Om de continuïteit te waarborgen 

maken scholen de keuze voor 3 jaar.  

We scoren als organisatie op beide toetsen 

boven het landelijk gemiddelde. 

Ouderbetrokkenheid 

Naast ons eigen onderzoek vinden we het 

belangrijk om te onderzoeken hoe ouders 

ons onderwijs waarderen. Daarom heeft 

afgelopen jaar het ouderbetrokkenheids

onderzoek plaatsgevonden op onze 

 scholen. Gemiddeld waarderen onze ouders 

onze scholen met een 7,9. Ouders zijn posi

tief over de gastvrijheid, relatie met de 

school en leerkracht en het welzijn van de 

kinderen. Ouders geven aan dat de betrok

kenheid bij activiteiten en deelname in bij

voorbeeld in een commissie of mr een ont

wikkelpunt is. Als organisatie onderzoeken 

we hoe we deze betrokkenheid kunnen 

verhogen. We zijn blij en trots op de posi

tieve  waardering van ouders! 

Onderwijs in ontwikkeling 
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In 2016 hebben we sterk ingezet op Human 

Research Management (HRM). Aandacht voor 

medewerkers was er altijd al, maar in het 

afgelopen jaar zijn er een aantal zaken dui-

delijk op papier gezet.  

•	 		Gesprekkencyclus	en	instrument	beoordeling	starters

  We hebben afgelopen schooljaar gekozen voor een nieuwe 

gesprekkencyclus, namelijk een korte gesprekkencyclus van  

1 schooljaar. Dat betekent dat alle leidinggevenden binnen 

VCO 3 keer per jaar een gesprek gaan voeren met de mede

werker. Ter ondersteuning voor de planning en vastlegging  

van de gesprekken hebben we de ‘digitale gesprekscyclus’.  

In dit digitale instrument hangen tevens instrumenten om de 

starters te beoordelen.

•	 		  Gezondheidsbeleid

  Het ziekteverzuim is flink gedaald van 6% naar 4,6% in 2016. 

Het lijkt erop dat de ingezette interventies succesvol zijn 

geweest. We hebben in 2016 gekozen voor een andere ver

zuimaanpak en dit vastgelegd in een gezondheidsbeleid met 

als doel verlaging van ons verzuimcijfer naar 4%. Een onder

deel hiervan is de inzet van een inzetbaarheidscoach. Ook heb

ben we nieuwe afspraken voor de toekomst gemaakt met onze 

arbodienst Arbo Unie.

•	 		Beleid	starters	vastgesteld	en	coach	

  We hebben een startersprotocol opgesteld om invulling te 

geven aan de begeleiding van de startende leerkracht. Er is een 

coach aangesteld (intern) die deze taak op zich gaat nemen. 

We voldoen hiermee aan de cao en verwachten met deze inzet 

uitval van starters te voorkomen en kwaliteit te bevorderen. 

•	 		  Inzet	flexpool	en	vervangingsbeleid

  Het vervangingsbeleid wordt goed uitgevoerd. De flexpool 

heeft afgelopen jaar veel vervangingen op zich genomen en 

daarnaast hebben we deze in de piekperiode begin dit jaar uit 

moeten breiden vanwege een tekort. 

In 2016 hebben we ook onze organisatie onder de loep geno

men. We zijn bezig om zo veel mogelijk zelf te doen. Dit werkt 

kostenbesparend en zorgt voor kortere communicatielijnen.  

 Zo hebben we de afdeling Financiële Administratie en de 

Personeel Salaris Administratie in huis gehaald. Naast het opzet

ten van Informatiebeveiliging zijn we bezig met de voorberei

dingen van ons nieuwe Strategisch	BeleidsPlan	2019-2024.

HRM
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VCO vindt het belangrijk dat 

de scholen goed zijn gehuis-

vest in gebouwen met een 

aantrekkelijke uitstraling en 

goede voorzieningen waarin 

de leerlingen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen.  

Het afgelopen jaar hebben we volgens de 

meerjarenonderhoudsplannen gewerkt 

aan een verbetering van de kwaliteit van 

de gebouwen. In een aantal scholen is de 

uitstraling van de centrale hal sterk ver

beterd. Bij CBS Willem van Oranje en  

CBS Drakensteyn zijn de centrale keukens 

vervangen, deze zijn zo uitgebreid dat ze 

gebruikt kunnen worden tijdens de lessen. 

Wat betreft uitstraling is het schoolplein 

ook gezichtsbepalend voor de school.  

In 2016 is in samenwerking met Jantje 

Beton en in overleg met de leerlingen  

het schoolplein van CBS Mecklenburg 

 vernieuwd met eigentijdse speeltoestellen. 

Het plein is onderdeel van een groter 

‘groener’ plan in de wijk. 

Door het aantrekken van een goede advi

seur en onderhoudspartij voor de installa

ties in de gebouwen, is er meer duidelijk

heid gekomen over de aanwezige installa

ties. In de aankomende jaren kan beter 

gestuurd worden op kwaliteit en gebruik 

van de installaties. Voor de scholen bete

kend dit meer duidelijkheid en ontzorging. 

Afgelopen jaar is een start gemaakt met 

het strategisch Huisvestingsplan van VCO. 

Voor een strategisch huisvestingsplan is 

een koppeling met de integrale huisves

tingsplannen van de gemeenten essenti

eel. Daarnaast zullen alle gebouw langs 

een meetlat worden gelegd op basis van 

onderstaande onderdelen:

•	 Exploitatiekosten

•	 Technische	Kwaliteit	

•	 Leerlingaantal	(prognose)/capaciteit

•	 Onderhoudskosten	komende	10	jaar

•	 Algemene	beleving	gebruiker

•	 	Toekomstbestendigheid	voor	nieuwe	

onderwijsvormen

In de gemeente Enschede is in 2016 een 

strategisch huisvestingsplan opgesteld in 

samenwerking met de schoolbesturen. 

Gevolg hiervan is dat de fusieschool 

AverbekeHelmerhoek bij de Willem van 

Oranje is ingetrokken en de verdieping in 

gebruik heeft.

Door sterke krimp in de gemeente 

Berkelland is er door de gemeente in 

samenspraak met de schoolbesturen een 

visie samengesteld voor toekomstbesten

dig onderwijs voor de kernen Eibergen en 

Neede. De gesprekken over de visie van 

de kern Neede zijn nog in volle gang, hier

bij	worden	ouders/bewoners	betrokken	

om tot een breedgedragen plan te komen.

De visie voor Eibergen is duidelijk: van  

6 scholen naar 3 onderwijslocaties.  

In 2016 is door de gemeente een krediet 

verleend aan VCO voor het realiseren van 

IKC	het	Sterrenpalet.	Dit	is	een	fusie	

school	van	IKC	Juliana	en	het	Sterrenpalet.	

De voorbereidingen voor de verbouwing 

van de nieuwe locatie voor deze school 

zijn in volle gang, de school zal worden 

gevestigd in een prachtig gebouw.

Bevolkingsontwikkeling per leeftijdgroep
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In het afgelopen jaar hebben onze scholen zich dusdanig 

geprofileerd dat we in een gebied met een verwachte krimp 

van 20% een lichte groei in leerlingenaantal hebben door  

gemaakt. En die kleine groei koesteren we. Ik denk dat we die 

kleine groei vooral te danken hebben aan de bevlogenheid 

en betrokkenheid van onze medewerkers. Medewerkers die 

aanpakken om kinderen maximale ontwikkelkansen te geven.

We hopen volgend jaar opnieuw stappen 

te kunnen zetten om samen met onze 

ouders te zoeken naar kansen voor onze 

kinderen. Dat vraagt om een goede com

municatie, om wederzijds begrip en een 

gedeelde visie waarbij ouders en mede

werkers zoeken naar wat het beste past bij 

de kinderen uit hun wijk of dorp.

Daarom zetten we volgend jaar in op pro

fessionalisering van onze medewerkers. 

Binnen VCO stimuleren we dat iedereen 

ontwikkelt. Zo gaat de RvT op cursus om 

samen met de bestuurder op te trekken en 

inhoudelijk te sparren over relevante 

 thema’s. De GMR gaat een opleiding volgen 

om hun rol als critical friend nog beter te 

kunnen vervullen. Zo gaat de bestuurder 

deelnemen aan bestuurlijke visitatie en 

komen er opleidingen voor directeuren, 

IBers en medewerkers. Teams ontwikkelen 

met elkaar en teamleden kunnen individu

eel weer gebruik maken van ons prachtige 

aanbod van de Academie VCO Consent.

Onderwijs geven, doen we samen. 

Ouders, Medewerkers, Raad van Toezicht , 

Medezeggenschapsraad en Bestuur. 

Helaas kunnen we het niet iedereen naar 

de zin maken, maar we kunnen wel 

samen kijken wat mogelijk is. Uit onder

zoek van de PORaad blijkt dat 40% van 

de ouders bewust kiezen om hun kinde

ren aan te melden bij een Integraal 

Kindcentrum.	Een	ontwikkeling	die	we	in	

Enschede en omstreken hebben staan.  

Zo verwachten we veel van het nieuwe 

IKC	‘Het	Sterrenpalet’	in	Eibergen	en	van	

de innovatie ‘Op de Akker’ in Haaksbergen. 

Onderwijs met een gedegen instructie 

maar met innovatieve impulsen gericht op 

het leren van de toekomst. 

VCO heeft toekomstplannen genoeg.  

Het ontbreekt ons niet aan visie. We zullen 

wel steeds keuzes moeten maken wat op 

welk moment mogelijk is. Daarom vinden 

wij onze meerjarenplanning zo belangrijk. 

Door scherp te sturen, lukt het ons om 

jaarlijks al ons geld aan de ontwikkeling 

van onze medewerkers en onze kinderen 

te steken. Want de leraar doet er toe.  

Een goede leerkracht, die in een samen

werkend team functioneert, ontwikkelt 

zich steeds verder door. En die ontwikke

ling stimuleert de ontwikkeling van onze 

kinderen. Daarom vragen we ons op alle 

lagen af: Wat is onze volgende stap? 

Professionalisering betekent voor mij dus 

vooral: In ontwikkeling zijn en blijven.  

Niet denken dat je het weet, maar telkens 

zoeken naar oplossingen om elk kind te 

helpen zijn of haar talenten te ontwikke

len. Talenten in de breedste zin van het 

woord. Want een goede leraar weet 

 verbinding te maken tussen onderwijs, 

cultuur, wetenschap, sport en identiteits

ontwikkeling, zodat ze elkaar versterken 

en kinderen helpen om evenwichtige 

 burgers van onze maatschappij te worden. 

Die innovatie is een vliegwiel wat ons 

onderwijs constant positief in beweging 

zet. En meewerken aan die toekomst van 

kinderen, daar willen we mee doorgaan.

VCO, kleurrijk en in ontwikkeling
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Bij VCO zijn bestuur en  toezicht onder gebracht in verschil-

lende organen; een zogeheten dualistische  structuur. De raad 

van  toezicht heeft als primaire taak het houden van toezicht 

op het bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht taken op 

het gebied van besluit vorming (goedkeuring van bepaalde,  

in de regel zwaarwegende, bestuurs besluiten, de jaarrekening 

en de begroting), werkgeverschap (voor het bestuur) en als 

klankbord voor het bestuur. De taken en bevoegd heden van 

de raad van toezicht  volgen uit de statuten van VCO en de 

 relevante wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek en de Wet 

op het primair onderwijs. 

De raad van toezicht bestond in 2016 uit de 

volgende personen: mevrouw S. Biesmeijer 

(secretaris),	mevrouw	L.	Hazenberg,	 

de heer M. de Jong, de heer WJ. Somsen 

(voorzitter), de heer P. ten Voorde en 

mevrouw M. Zeeman . Er zijn in 2016 de 

 volgende mutaties in de raad van toezicht 

geweest: afgetreden op basis van het roos

ter dienst verband: de heer M. van Rozen 

(voorzitter) en mevrouw A. Harmsen. 

Toegetreden	zijn	mevrouw	L.	Hazenberg	

en mevrouw M. Zeeman. 

De volgende onderwerpen zijn in 2016 

specifiek aan bod gekomen:

•	 	Opvolging	van	het	bestuur. In mei 2016 

is er een nieuwe bestuurder aangetrokken, 

de heer G. Morren. In het voortraject is 

een benoemingscommissie bezig geweest 

met de sollicitatieprocedure. Hierin had

den onder andere directeuren, mede

werkers van het bestuurscentrum en 

leden van de raad van toezicht, zitting. 

Begin 2016 heeft de Raad van Toezicht het 

benoemingsbesluit genomen. Met ingang 

van 1 mei is de bestuurder aangesteld.

•	 	Financiën.	De financiering raakt de 

continuïteit van VCO. De raad van 

 toezicht stuurt sterk op begroting en 

tussentijdse rapportages. De gevolgen 

voor VCO van het faillissement van admi

nistrateur Metrium zijn nauwlettend in het 

oog gehouden. De raad van toezicht is in 

2016 betrokken geweest bij het selectie

proces van een nieuwe accountant. 

•	 	Scholenbestand.	De thema’s kleinere 

scholen en krimpgebieden stonden veel

vuldig op de agenda. Deze thema´s blij

ven aandacht vragen. Daarnaast is er 

extra aandacht geweest voor de school 

op het UT terrein, ´Quriosity´. Deze 

school heeft na haar  eerste jaar als  

´De Elfenbron´ een doorstart gemaakt 

met een ander type onderwijs en andere 

directeur. De verschillende ontwikkelin

gen zijn in elke vergadering tussen raad 

van toezicht en bestuur besproken. Zo 

nodig werd er tussen vergaderingen door 

met de voorzitter van de raad gecommu

niceerd zodat hij altijd op de hoogte was 

van de actuele stand van zaken.

•	 	Kinderopvang.	Het aanbieden van kin

deropvang is voor VCO een belangrijke 

pijler en blijft in ontwikkeling. In het 

werkgebied van de stichting zijn ook 

kleine scholen. De combinatie van basis

school en kinderopvang vervult een 

behoefte en is een  aantrekkelijke manier 

om kinderen vroeg aan ons te ´binden´.

Raad van toezicht 2016
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Financieel jaarverslag 2016
Exploitatieoverzicht	2016	met	begrotingen	2016	en	2017

 Begroting	2016 Realisatie	2016 Begroting	2017

Baten

3.1. Rijksbijdragen € 13.009.072 € 13.709.972 € 13.343.613 

3.2. Overige rijksbijdragen € 107.000 € 131.138 € 100.000 

3.5. Overige baten € 263.819 € 422.106 € 325.673 

Totaal baten €	 13.379.891	 €	 14.263.216	 €	 13.769.286	

Lasten

4.1.  Personele lasten € 11.403.884 € 11.715.578 € 11.706.098 

4.2.  Afschrijvingen € 327.928 € 441.387 € 455.698 

4.3.  Huisvestingslasten € 786.124 € 1.085.157 € 1.025.640 

4.4.  Overige lasten € 860.475 € 1.029.969 € 621.650 

Totaal lasten €	 13.378.411	 €	 14.272.092	 €	 13.809.086	

Saldo baten en lasten € 1.480 € 8.876 € 39.800 

5. Saldo fin. resultaat € 10.000 € 9.112 € 5.000 

Exploitatieresultaat €	 11.480	 €	 235	 €	 -34.800	

VCO heeft over 2016 een positief resultaat gedraaid van € 235,. Dit past binnen het 

beleid van VCO om te investeren in het onderwijs en geen gelden op te potten.  

Voor de komende jaren ligt de uitdaging in het blijven vinden van ruimte om te 

investeren bij een niet toereikende bekostiging van het Rijk.

Investeringen	2016

Gebouwen           Inventaris        

Meubilair               ICT
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Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de schoolgebouwen van VCO.  

Dit is ook terug te zien in de staat en de uitstraling van de gebouwen. Daarnaast is er 

veel geïnvesteerd in ICT wat de komende tijd zich verder gaat ontwikkelen.
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Leerlingaantallen	VCO

Vanaf 2006 is er een stijgende lijn te zien in het leerlingenaantal van VCO.  

De laatste jaren blijft het leerlingen aantal stabiel. Echter is dit in een krimpende 

markt nog steeds een goede prestatie.

Geurt Morren

Stroop je mouwen op! 
Een jaarverslag maakt dat ik terug en voor

uit kijk. Even stil staan bij het  afgeleverde 

werk en vooruitkijken naar wat er komt. Een 

prima moment om de balans op te maken. 

Wat zitten we in een prachtige ontwikkeling.

En dit realiseren kan alleen met een Achter

hoekse en Twentse nuchterheid: aanpakken.  

De mouwen opstropen en er voor gaan. 

Weten waar je naar toe wilt met de school, 

voor de kinderen en doorpakken.

Ik heb een hekel aan lang praten. We moe

ten doen, aanpakken, aan het werk.  

Met hard werken kan iedereen veel berei

ken. Het gaat er om dat je je talenten benut. 

Je kunt supergetalenteerd zijn, maar als  

je niet oefent, kom je niet vooruit. Dus 

stroop je mouwen op en help jezelf en je 

kinderen vooruit. 

Natuurlijk is het goed om je balans te bewa

ken. Je kunt niet altijd vol gas geven, maar 

gewoon lekker doordoen is prima.  

Let	dus	op	je	eigen	belastbaarheid.	Want	

met werken is het net als met sport. Als je 

gedreven bent, kan je overtraind raken.  

Je zoekt je grenzen op en soms ga je er 

over. Dat is niet erg, maar moet je niet te 

vaak doen. Als je te hard traint, worden je 

prestaties minder. Met werken is dat ook zo.

Zoek je eigen grens. Voor de één is dat  

50 uur per week, voor een ander 80 uur. 

Zolang je er van geniet, is hard werken niet 

erg. Het is juist leuk en leverde ook in het 

afgelopen jaar veel voldoening op.

Ik daag je uit om opnieuw je  mouwen op te 

stropen en aan de slag te gaan. In een tempo 

dat bij jou past. Dat geeft geen werkdruk, 

maar vol doening. En daarna uitrusten ook. 8


