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Inleiding
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2018 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 
De Kring op Voorne-Putten en Rozenburg. Door middel van dit jaarverslag willen wij verantwoording 
afleggen over het gevoerde beleid in de periode 1 januari tot en met 
31 december 2018.

Met Gods hulp en uw inzet en steun streven we er naar ook in het nieuwe jaar in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen in het onderwijs  en kwalitatief goed (Christelijk primair) onderwijs voor de leerlingen te  
realiseren.

Dit jaarverslag bevat een algemeen deel met het verslag van de Raad van Beheer en de jaarrekening 
met het rapport van de accountantscontrole.
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1. Algemene informatie
1.1 Grondslag
De Grondslag van VCO De Kring is de Bijbel als Gods Woord.

1.2 Doel
VCO De Kring heeft als doel het oprichten en in stand houden van Protestants Christelijke 
basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg.

1.3 Visie en missie 
VCO De Kring staat voor kwalitatief goed onderwijs, voor kinderen van 4 tot 12 jaar en  bevordert dit 
actief door het:
 werken vanuit de Christelijke identiteit;
 zorgen voor kwalitatief goed onderwijs;
 zorgen voor kwalitatief goed werkgever- en werknemerschap;
 werken vanuit een goede organisatie en communicatie.

1.4 Kernactiviteit
Kernactiviteit van VCO De Kring is het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs op Protestants 
Christelijke grondslag op haar basisscholen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, 
Rotterdam deelgemeente Rozenburg en Westvoorne.

1.5 Levensbeschouwelijke identiteit
De volgende uitspraken zijn geformuleerd:

 Alle scholen van VCO De Kring geven inhoud aan levensbeschouwelijke vorming en 
onderwijs. Met betrekking tot de invulling en de methode is er een vrije keus voor de scholen.

 Op de scholen is er ruimte voor scholing en training in het kader van levensbeschouwelijke 
vorming en onderwijs.

 De schoolteams gaan en blijven met elkaar in gesprek over de levensbeschouwelijke vorming 
en onderwijs.

1.6 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is de verenigingsvorm.
De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Voorne-Putten/ Rozenburg De Kring 
is opgericht op 28-12-2004 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
dossiernummer 24373336. 
Het adres van het bestuurskantoor is Gemeenlandsedijk Noord 26b, 3216 AG Abbenbroek.

1.7 Organisatiestructuur 
VCO De Kring kent de volgende bestuurlijke organen: 

- de vereniging
- de Raad van Beheer 
- de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de Raad van Beheer fungeren als toezichthouders en zijn eindverantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de vereniging. De uitvoerende taken liggen bij de directeur-bestuurder die ook 
deel uitmaakt van de Raad van Beheer. De directeur-bestuurder bespreekt het beleid met de 
schooldirecteuren in het directeurenoverleg. Beleidszaken op bovenschools niveau worden 
voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
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1.8 Organogram
Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie.

Vereniging

Directeuren GMR Scholen

MR

Raad van Beheer  Directeur 
Bestuurder

Vanaf 2012 wordt gewerkt met een Raad van Beheer. De directeur-bestuurder maakt in dit model deel 
uit van het bestuur. De toezichthoudende bestuursleden vormen het algemeen bestuur en de 
directeur-bestuurder fungeert als dagelijks bestuur. 

1.9 Vereniging
De Raad van Beheer legt in de ledenvergadering verantwoording af aan de leden van de verenging. 
De ledenvergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, de bestuursleden. Het aantal leden 
bedraagt 62 per 31 december 2018.

In de schoolgidsen van de scholen en bij het inschrijven van een leerling worden ouders op het 
lidmaatschap van de vereniging attent gemaakt.

1.10 Bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2012 wordt de administratie uitgevoerd door Onderwijskantoor De Cirkel. Dit kantoor 
houden we tezamen met VCPO Spijkenisse in stand. Vanaf 1 januari 2015 participeert ook Stichting 
Primo in dit kantoor en sinds 1 januari 2016 is ook Prokind aangesloten. Hierdoor kan de 
kwetsbaarheid van een klein kantoor worden opgevangen en kan er een impuls aan de kwaliteit 
worden gegeven. 



7

2. Verslag Raad van Beheer

2.1 Samenstelling Raad van Beheer

naam     functie jaar van aantreden jaar van aftreden

Gert-Jan Alberts     voorzitter 2012 2018
Henk Fledderus     voorzitter 2018 2022
Ron van der Lans     plv. voorzitter 2012 2020
Janneke Oudshoorn     secretaris 2015 2019
Heleen Molenaar     alg. bestuurslid 2012 2020
Peter Vermaat                       alg. bestuurslid 2012 2020
Anko Gernaat     alg. bestuurslid 2017 2021

In verband met het aftreden van de heer Alberts per 1 augustus werd tijdens de ledenvergadering van 
19 juni de heer Fledderus gekozen tot lid van de Raad van Beheer. De Raad van Beheer heeft de 
Fledderus gekozen tot voorzitter.

2.2 Vergaderingen Raad van Beheer
In 2018 vergaderde de Raad van Beheer 6 keer.
Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals de jaarrekening en de begroting, is ook in 2018 weer 
gesproken over samenwerkingsscholen. Ook is er een gezamenlijke vergadering geweest, waarop de 
schooldirecteuren de wens tot bestuurlijke samenwerking hebben toegelicht.

2.3 Samenwerkingscholen
In 2018 hebben er twee scholenfusies plaatsgevonden n de kernen Rockanje en Heenvliet.
In Rockanje fuseerde de oecumenische basisschool Baron de Vos met de openbare school Remix tot 
de samenwerkingsschool De Zeewinde.
In Heenvliet vond een fusie plaats van CBS Merula met OBS De Tweespan tot samenwerkingsschool 
De Ravelinde.
Beide scholen zijn overgedragen aan Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten waar sinds 
2016 ook samenwerkingsschool De Vlasbloem in Zuidland onder valt.

Voorts is gewerkt aan plannen voor een samenwerkingsschool in de binnenstad van Brielle. Hierbij is 
CBS Geuzenschip betrokken.

De Raad van Toezicht van deze Stichting wordt gevormd door drie leden van de Raad van Beheer 
van VCO De Kring en drie leden van de Raad van Toezicht van PRIMOvpr. Het bestuur bestaat uit de 
voorzitter van het College van Bestuur van PRIMOvpr en de directeur-bestuurder van VCO De Kring.

2.4 Bestuurlijke Samenwerking
In de tweede helft van 2018 is nadrukkelijk gesproken over de bestuurlijke samenwerking met de 
besturen van PRIMOvpr, Floréo en Stichting Samenwerkingsscholen. Aanleiding hiervoor was onder 
andere de intentieverklaring van alle schooldirecteuren van genoemde besturen. Hierin roepen zij op 
om te komen tot een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs in de regio Voorne-Putten en Rozenburg. 
Hierbij zijn zij van mening dat een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen tussen de 
scholen een vereiste is. Ter realisatie hiervan pleiten ze voor een verdergaande bestuurlijke 
samenwerking. Binnen de kernen wil men komen tot een het beiden van verschillende 
onderwijsconcepten, waardoor een passend aanbod kan worden gerealiseerd voor alle kinderen.
Om dit mogelijk te maken wordt aanbevolen te komen tot één schoolbestuur.
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De schooldirecteuren van de scholen van VCO De Kring hebben in de vergadering van 6 november 
bovenstaande toegelicht. Als Raad van Beheer zijn we van mening dat bestuurlijke samenwerking 
mogelijkheden biedt voor goed onderwijs aan alle leerlingen in de regio. Overleg met de overige 
schoolbesturen en de GMR is daarvoor nodig evenals een nader onderzoek naar de effecten van een 
bestuurlijke fusie. 
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3. De organisatie 
3.1 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De 
medezeggenschapraad van iedere school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft als primaire taak het toetsen van 
het bestuursbeleid. Daarnaast kan men ook geraagd of ongevraagd advies geven aan de Raad van 
Beheer. De directeur-bestuurder voert namens de Raad van Beheer het overleg met de GMR. Ook is 
er een gezamenlijke vergadering van de GMR met de Raad van Beheer. 

Onderwerpen die in 2018 in de GMR aan de orde kwamen zijn o.a. het bestuursformatieplan, de 
(meerjaren)begroting, het vakantierooster en de samenwerkingsscholen.

Het jaarverslag van de GMR is te vinden op www.vcodekring.nl

3.2 Management 
In totaal werken er bij VCO De Kring 7 schooldirecteuren, waarvan er 1 twee scholen aanstuurt. Eén 
van hen is interim directeur. Het bovenschools management bestaat uit de directeur-bestuurder. 
Overige bovenschoolse taken worden ingekocht via De Cirkel. Overzicht van het management van de 
vereniging in 2018. 2 scholen zijn per 1-8-2018 overgedragen aan stichting Samenwerkingsscholen.

Naam Functie
Henk de Kock Directeur-bestuurder
Jolanda Verbunt Directeur De Rank
Petra Beukelman Directeur De Regenboog te Rozenburg
Alette Osinga -Groenendijk Directeur De Bron te Hellevoetsluis
Marga Böhmers (interim) Directeur De Regenboog te Hellevoetsluis
Kalle van der Heiden Directeur CNS De Nieuwe Weg
Anoek Misker    Directeur De Aanwas te Zuidland
Dick Vreugdenhil Directeur Anker te Brielle
Dick Vreugdenhil Directeur Het Geuzenschip te Brielle
Martine Breukel (tot 1-8-2018) Baron de Vos van Steenwijk te Rockanje
Kees Bruggeman (tot 1-8-2018 Merula

Directeur-bestuurder Henk de Kock, is ook lid van het College van Bestuur van de Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en penningmeester van het bestuur van het 
samenwerkingsverband Kindkracht. 

http://www.vcodekring.nl/
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3.3 De scholen

Naam school
brinnnummer

Adres Telefoon E-mail

cbs De Bron 
13ES

Plataanlaan 6,
3224 TT Hellevoetsluis

088-1454535 info@cbsdebron.vcodekring.nl

cbs De Bron 
13ES01

Christinaplaats 1,
3223 XE Hellevoetsluis

0181-313638 info@cbsdebron.vcodekring.nl

pcbs De 
Regenboog(H)
12YU

Kreeft 37,
3225 AC Hellevoetsluis

088-1454540 postbus@regenboogschool. 
vcodekring.nl

pcbs De 
Regenboog(R)
11VJ

Perengaarde 1,
3181 PV Rozenburg 

088-1454505 info@pcbsderegenboog
vcodekring.nl.nl

pcbs De Rank
11JU

J. van Goyenstraat 4, 
3181 HE Rozenburg

088-1454500 admin@pcbsderank.
vcodekring.nl

CNS
07JU

Nieuweweg 12
3233 BK Oostvoorne

088-1454525 info@cnsoostvoorne. vcodekring.nl

De Aanwas
05VL

Dr. W. Dreesstraat 25
3214 XE Zuidland

088-1454520 directie@pcbdeaanwas.
vcodekring.nl

Anker
05MU

Gooteplein 4
3232 CH Brielle

088-1454560 info@cbsanker.vcodekring.nl

Geuzenschip
09BQ

Venkelstraat 18
3231 XT Brielle

088-1454555 info@geuzenschip.vcodekring.nl

3.4 Directeurenoverleg
In de structuur van het directeurenoverleg is in 2018 veel veranderd. Tot september vergaderden de 
directeuren van VCO De Kring apart. Na september waren er gezamenlijke overleggen met de 
schooldirecteuren van PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen en Floréo. Ook waren er in de 
eerste helft van 2018 4 studiedagen met de schooldirecteuren van VCO De Kring. Daar hebben we 
gesproken over de visie van VCO De Kring en dan met name om een visie op leren, organiseren, 
professionaliseren en ontwikkelen. Deze visie wordt meegenomen in het Strategisch Beleidsplan 
2019-2023.
Tijdens de gezamenlijke overleggen worden plannen besproken, die vooral gericht zijn op 
onderwerpen binnen de samenwerking. 

mailto:info@cbsdebron.vcodekring.nl
mailto:info@cbsdebron.vcodekring.nl
mailto:postbus@regenboogschool.vcodekring.nl
mailto:postbus@regenboogschool.vcodekring.nl
mailto:pcbsderegenboog@de-regenboog.rozenburg.kennisnet.nl
mailto:pcbs.derank@12move
mailto:info@cnsoostvoorne.vcodekring.nl
mailto:info@cbsanker.vcodekring.nl
mailto:info@geuzenschip.vcodekring.nl
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4. Leerlingenaantallen
4.1 Leerlingen
In onderstaand overzicht de leerlingenaantallen op de teldata van 1 oktober 2012 tot en met 2018.

Leerlingaantallen 2012-2018 per school
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Merula 170 160 150 142 140 152 --
Bron 197 190 314 299 284 272 236
Brug 132 133 ---- ---- --- --- --
Regenboog H. 267 279 291 284 278 302 288
CNS De Nieuwe 
Weg

208 199 201 202 201 195 206

BVS 122 119 115 116 96 78 --
Rank 210 200 186 180 179 180 172
Regenboog R. 288 275 267 256 247 229 221
Tintestein  49 42 --- --- --- --- --
Aanwas 172 182 195 216 223 218 211
Bongerd 154 137 135 117 --- --- --
Anker 236 216 218 211 196 186 188
Geuzenschip 124 105 109 111 107 113 109
Totaal 2329 2237 2181 2134 1951 1925 1631

Onze regio heeft te kampen met een behoorlijke krimp. Dit komt door vergrijzing en stagnerende 
woningbouw. Inmiddels trekt de woningbouw met name in Zuidland en Brielle weer aan. Dat betekent 
ook dat de daling van het aantal leerlingen minder sterk wordt dan in het verleden. We voorzien de 
komende jaren nog een daling van zo’n 50 leerlingen per jaar, omdat de bovenbouwgroepen in het 
algemeen nog wat groter zijn dan de instroom. Rond 2021 is de verwachting dat het aantal leerlingen 
stabiel blijft. Per kern kan dit beeld verschillen. Dit is conform de ontwikkeling binnen de regio. 

De opheffingsnormen zijn per gemeente:
Nissewaard   50 leerlingen (betreft deel Bernisse van de gemeente Nissewaard)
Brielle 109 leerlingen 
Hellevoetsluis 149 leerlingen
Rotterdam 182 leerlingen
Westvoorne   65 leerlingen

4.2 Verwachte leerlingaantallen t/m 2022

Teldatum 1-10-2018 2018 2019 2020 2021 2022
De Aanwas 211 205 200 182 182
De Nieuwe Weg 206 206 206 206 206
De Rank 172 170 190 192 192
De Regenboog Rozenburg 221 211 188 188 188
De Regenboog Hellevoetsluis 288 274 270 256 256
De Bron 236 236 233 233 233
Het Anker 188 190 190 190 190
Het Geuzenschip 109 102 102 102 102
Totaal 1631 1594 1579 1549 1549

In het overzicht zijn de prognoses voor de komende jaren te zien. De verwachting is dat het aantal 
leerlingen nog licht afneemt en vanaf 2021 stabiliseert.



12

5. Kerncijfers Personeel
Op 31 december 2018 heeft VCO De Kring 158 personeelsleden, vast en tijdelijk, in de functie van 
directeur - groepsleerkracht - onderwijs ondersteunend personeel, in dienst.

5.1 Verdeling man/vrouw

        

                                 
Duidelijk blijkt dat het aantal vrouwelijke personeelsleden in het primair onderwijs sterk is 
vertegenwoordigd.  

5.2 Verdeling naar arbeidsrelatie

 
Het totaal aantal formatieplaatsen in 2018 was 108,4 fte verdeeld over 158 personeelsleden. Van 
deze 158 personeelsleden werken er 31 fulltime en 127 parttime.

man vrouw

Verdeling man/vrouw in 
fte's

Vast Tijdelijk
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5.3 Leeftijdsopbouw in fte’s
De 158 personeelsleden van VCO De Kring zijn verdeeld over de volgende leeftijdscategorieën.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65

5.4 GGL
De gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel (GGL) vormt,  samen met het leerlingenaantal, het 
kengetal voor de bekostiging van het formatieve gedeelte van de lumpsum.

In bovenstaande grafiek en in de onderstaande cijfers is zichtbaar dat de gemiddelde leeftijd van het 
personeel binnen VCO De Kring stijgt. De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd van het personeel 
verder zal oplopen. De pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, waardoor personeel langer zal 
doorwerken en door de daling van het aantal leerlingen is het lastiger om nieuw personeel te 
benoemen..

De GGL van de VCO De Kring  ligt met  41 jaar op het landelijk niveau.
Per school uitgesplitst de GGL per school per 01-10-2018:

Bijgaand op 01-10-2018 de GGL per school:

Org.nr. 
bevoegd 
gezag

Org.nr. 
School

Extractie
datum

Productensom Som 
betrekkings-
omvangen

GGL

41507 05MU 20181001 398,0223 10,1164 39,34
41507 05VL 20181001 446,2738 11,7243 38,06
41507 07JU 20181001 444,8990 10,6544 41,76
41507 09BQ 20181001 261,2625 5,7165 45,70
41507 11JU 20181001 292,6606 8,2783 35,35
41507 11VJ 20181001 531,3702 12,1263 43,82
41507 12YU 20181001 632,3211 14,083 44,90
41507 13ES 20181001 542,7338 13,1603 41,24
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5.5 Bestrijding werkdruk
Vanuit het werkdrukakkoord hebben de scholen middelen ontvangen om de werkdruk te verlagen.
De teams zijn betrokken in de keuze voor besteding van de beschikbaar gelden. Per school heeft de 
PMR instemming verleend voor het bestedingsplan. 
Op alle scholen van VCO de Kring zijn de beschikbare middelen geheel besteed aan personele inzet 
(onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel, vakleerkrachten).

Daarnaast zijn er op enkele scholen, niet financiële, maatregelen genomen om de werkdruk te 
verlagen. Voorbeelden hiervan zijn:

- Invoering van het continurooster met speciale aandacht voor de pauzes van leerkrachten en 
het gebruiken van specifieke talenten van leerkrachten.

- Het geven van meer ruimte tijdens vergaderingen en studiedagen om administratieve taken te 
verrichten

- Het schrappen van taken die niet per sé noodzakelijk zijn.
- Het onderzoeken van mogelijkheden om groepsplannen anders vorm te geven.
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5.6 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2018 uitgekomen op 5,02%. Het ziekteverzuim is hiermee iets hoger dan in 
2017. Toen was het ziekteverzuimpercentage namelijk 4,06%. De stijging van het 
ziekteverzuimpercentage wordt veroorzaakt door een aantal langdurige verzuimdossiers. Gezien de 
problematiek en complexiteit van deze dossiers was dit niet beïnvloedbaar. De oorzaak van het 
verzuim was in de meeste gevallen niet werk gerelateerd.

7.61%

6.39%
6.13% 6.22% 6%

4.06%

5.02%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ziekteverzuim

Hieronder is het verzuim per kwartaal schematisch weergegeven. Als wij kijken naar dit overzicht dan 
is er met name in het kort verzuim ( 0-8 dagen) en het kort middel verzuim ( 8-43 dagen) een 
opvallende daling te zien. De daling is veroorzaakt door de constante aandacht die is besteed aan het 
verzuim. Waarbij ook met name gelet is op de registratie van herstelmeldingen. De directeuren zijn 
verantwoordelijk voor het verzuim op hun school. De HRM-afdeling en de Verzuimcoach  van de 
ArboUnie hebben nauw contact met de directeuren over het verzuim. 

Verzuim Q1 Q2 Q3 Q4 2018
Verzuimpercentrage 5,00 % 5,85% 3,76% 5,38% 5,02%
Kort verzuim (0-8) 0,86% 0,29% 0,29% 0,53% 0,49%
Kort Middel (8-43) 1,10% 0,83% 0,39% 0,19% 0,39%
Lang Middel (43-366) 1,80% 3,50% 2,10% 3,84% 3,05%
Lang (>366) 1,24% 1,24% 0,98% 0,82% 1,08%
Meldingsfrequentie 1.33 0.63 0.44 0.93 0.84
Verzuimduur 6,37 14,89 24,65 5,95 10,31

De meldingsfrequentie komt voor 2018 uit op 0.84, wat onder de norm van 1 ligt.
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5.7 Scholing
Scholing valt in diverse categorieën uiteen We hebben te maken met teamscholing, waaraan alle 
teamleden deelnemen. Daarnaast is er sprake van individuele scholing van leerkrachten. Al deze 
scholing is gericht op het verwerven of onderhouden van specifieke  onderwijsbekwaamheden en op 
het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten volgen daarnaast ook cursussen 
gericht op de persoonlijke ontwikkeling, het bekwaamheidsdossier en de bedrijfshulpverlening. Voor 
het volgen van een master opleiding kunnen leerkrachten een beroep doen op de Lerarenbeurs.

In schooljaar 2018 hebben 4 leerkrachten gebruik gemaakt van de teambeurs.

5.8 Functiemix
In de cao-po 2018/2019 is de functiemix vervallen. 

5.9 Stages
Met de Pabo InHolland is een contract afgesloten om studenten gezamenlijk op te leiden tot 
leerkracht. De groepsleerkrachten vormen de spil in de praktische opleiding van studenten. Zij 
begeleiden de stagiaires bij het uitvoeren van praktijkopdrachten.
Op elke school is er een schoolopleider die de praktijkbegeleiders ondersteunt. Op hun beurt worden 
de schoolopleiders van de vereniging weer ondersteund door een bovenschoolse coach die ook weer 
nauw contact onderhoudt met de hogeschool InHolland over de student en met de directeur-
bestuurder over voortgang en facilitering.
In 2018 volgden in totaal 9 studenten de praktische scholing op onze scholen. Om het voor stagiairs 
aantrekkelijker te maken stage te lopen bij VCO De Kring is vanaf 1 augustus 2017 gestart met 
betaalde LIO stages. Hiermee hopen we meer stagiairs binnen te halen en die ook aan ons te kunnen 
binden in verband met het toenemend lerarentekort.

5.10 Mobiliteit
Jaarlijks  wordt de belangstelling voor mobiliteit geïnventariseerd. Waar mogelijk worden wensen 
inzake mobiliteit gehonoreerd. Vervolgens kan er ook sprake zijn van gedwongen mobiliteit. Dit is het 
geval wanneer er op een school minder formatie is. Personeel wordt dan op een andere school van 
VCO De Kring geplaatst. In 2018 maakten 4 personeelsleden gebruik van de mogelijkheid om op een 
andere school binnen VCO De Kring te gaan werken. 

5.11 Invalpool
Naast personeelsleden die een benoeming hebben in de formatie, zijn er ook elk jaar weer 
invalleerkrachten nodig voor vervanging bij onder meer ziekte en zwanger-en ouderschapsverlof. 
Hiervoor hebben we met vijf andere schoolbesturen in de regio de vervangingspool VPR. 
Uitgangspunten voor deelname aan de pool zijn:

- Kwantiteit. Het hebben van voldoende invalleerkrachten;
- Kwaliteit. De leerkrachten in de vervangingspool worden begeleid;
- Binden. Door het kunnen aanbieden van een jaarcontract, kunnen leerkrachten aan de regio 

worden gebonden.

5.12 Beleid inzake uitkeringen en ontslag
De wet normering topinkomens (WNT) wordt door VCO De Kring nageleefd. Voor uitkeringen en 
eventuele ontslagvergoedingen handelt VCO De Kring conform de cao. De maximaal toegekende 
transitieuitkering wordt hiermee niet overschreden. 

5.13 AVG
In 2017 is samen met de gezamenlijke besturen van VPR een contract afgesloten met het CED. Het 
CED begeleid de besturen bij het nemen van alle maatregelen die de AVG wetgeving vraagt. Er is een 
gezamenlijke Functionaris gegegevens beheer benoemd. In 2018 hebben zich geen datalekken 
voorgedaan.
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6. Onderwijsprestaties

6.1 Uitgangspunt
Het onderwijskundig beleid is bij uitstek het beleid dat door de school zelf wordt ontwikkeld en 
vormgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer de opbouw en kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en de wensen van de ouders. 
Aan de hand van managementrapportages, schoolanalyse van CITO scores en  uitstroomgegevens 
worden de resultaten van de scholen gevolgd en besproken. De schooldirecteur rapporteert aan de 
directeur-bestuurder aan de hand van een kwaliteitsinstrument dit model heet de WMKPO. 
De leerresultaten moeten minimaal liggen op het niveau dat van de school verwacht mag worden. 
Gestreefd wordt naar een hoog niveau van opbrengsten.

6.2 Resultaten
In 2018 hebben alle scholen van de vereniging een score boven de ondergrens passend bij het 
leerlingengewicht van de school behaald. Daarnaast valt te melden dat alle scholen een hogere score 
dan het landelijk gemiddelde hebben. 
Een drietal scholen heeft ervoor gekozen in het afgelopen schooljaar de IEP eindtoets af te nemen. 

De CITO biedt de opgaven aan in een voornamelijk talige context. de IEP-toets heeft kortere teksten 
en biedt daarbij visuele ondersteuning, waardoor de toets beter aansluit bij de populatie leerlingen op 
de betreffende scholen.

School Eindtoets % Gewichten-
leerlingen

Ondergrens Score Landelijk 
gemiddelde

CNS De Nieuwe 
Weg

CITO 1 535,2 535,8 534,9

CBS Anker CITO 6 534,3 535,1 534,9
CBS Geuzenschip CITO 2 534,9 535,8 534,9
CBS de Aanwas CITO 5 534,5 535,2 534,9
PCBS De 
Regenboog (Hsluis)

CITO 12 534,4 537,7 534,9

PCBS de 
Regenboog (Rburg)

IEP 7 79 84,1 81

CBS de Bron IEP 8 78,8 82,5 81
PCBS de Rank IEP 13 78 81,7 81

De scholen hebben de afgelopen jaren intensief aandacht besteed aan het verbeteren van de 
schoolresultaten door te focussen op het lesgeven en daarbij hebben zij zich specifiek op het aanbod, 
de instructievaardigheden en actieve betrokkenheid van de leerlingen gericht. 

Jaarlijks analyseert iedere school grondig de tussen- en eindresultaten en zet gerichte interventies in 
met als doel de leerling resultaten te verbeteren. Deze analyse en interventies zijn terug te vinden in 
de katern opbrengsten de individuele scholen. De scholen evalueren aan het einde van het schooljaar 
de onderwijskundige jaarplannen en maken daarbij onder andere gebruik van een QuickScan die het 
kwaliteitsprogramma WMKPO biedt. Deze evaluaties bieden samen met de analyse van de resultaten 
inhoud voor het volgende jaarplan. 
Het bestuur houdt toezicht op de kwaliteit van de onderwijsleerprocessen door jaarlijks de scholen te 
bezoeken en in gesprek met intern begeleiders en schoolleiders zicht te krijgen op de behoeften van 
de scholen. 

6.3 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is het Samenwerkingsverband op Voorne, Putten en Rozenburg van start 
gegaan. Kindkracht verzorgt de zorg voor alle leerlingen in de regio. Leerlingen die op onze scholen 
extra zorg nodig hebben, worden besproken in het School Ondersteuningsteam. Mocht de school 
behoefte hebben aan ondersteuning dan kan Kindkracht dat bieden. Deze ondersteuning vindt plaats 
in de vorm van Ondersteuning Jeugd Arrangementen; de zogenaamde OJA ’s. Binnen VCO De Kring 
worden veel van deze arrangementen ingezet. Hierdoor kunnen veel leerlingen op het basisonderwijs 
blijven en hoeven ze niet naar het speciaal onderwijs te worden doorverwezen.
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De ondersteuning kan ook bestaan uit expertise van ambulante begeleiders.
Mocht externe ondersteuning nodig zijn dan kan een leerling in een tijdelijke voorziening geplaatst 
worden, dit kan een speciale school voor basisonderwijs of een clusterschool voor speciaal onderwijs 
zijn. In onze regio is een dekkend netwerk van voorzieningen, zodat alle kinderen zo optimaal mogelijk 
begeleid kunnen worden. Waar een kind eventueel geplaatst gaat worden hangt af van de zorg die dat 
kind nodig heeft, dat kan zijn een reguliere school voor basisonderwijs, een speciale basisschool, een 
clusterschool of een andere voorziening.

6.4 Leeskliniek
Binnen VCO De Kring bestaat de Leeskliniek. Voor kinderen waarbij de leesontwikkeling zeer 
langzaam verloopt is er de Leeskliniek. Voor deze leerlingen wordt een individueel programma 
opgesteld, afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Ook worden door de leesspecialisten van de 
Leeskliniek groepsleerkrachten ondersteund.

6.5 Taalklas Anderstaligen
Op Voorne en  Putten zijn twee taalklassen actief om leerlingen, die recent in Nederland zijn komen 
wonen in korte tijd Nederlands als voertaal aan te leren. Deze taalklassen werken planmatig, is een 
kind klaar met het onderwijs na een taaltoets dan keert hij/zij terug naar de school waar het kind 
ingeschreven staat. Er zijn twee taalklassen, één in Spijkenisse onder verantwoordelijkheid van 
Prokind en één taalklas in Hellevoetsluis onder verantwoordelijkheid van Primo. 
VCO De Kring draagt daarbij de leerlingen tijdelijk over.  

6.6 Plusklas
Het beleid in het kader van onderwijs aan meer-en hoogbegaafden is, dat deze groep leerlingen zo 
veel mogelijk in de eigen groep met plusmateriaal worden bediend. Toch is er een categorie leerlingen 
die meer uitdaging nodig heeft. Hiervoor is met ingang van het nieuwe schooljaar de Plusklas 
ingesteld. Op woensdagochtend wordt op CNS De Nieuwe Weg in Oostvoorne deze groep leerlingen 
opgevangen. Voor deelname aan de Plusklas gelden strikte aanmeldingsvoorwaarden. Er zijn 
inmiddels twee groepen van 15 leerlingen.

6.7 Klachten
VCO De Kring kent een klachtenregeling voor ouders en personeel. Eventuele klachten kunnen, na 
een interne procedure, bij een externe klachtencommissie worden ingediend.
In het jaar 2018 zijn er geen klachten ingediend.

6.8 Buitenschoolse opvang
Uitgangspunt
VCO De Kring maakte voor buitenschoolse opvang (BSO) afspraken met externe professionele 
aanbieders. Bij deze afspraken voor BSO gaat het om voorschoolse,  tussen schoolse- en naschoolse 
opvang.

Resultaten
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door De Kinderkoepel, BSO De Bonte Vlinder en  
Kinderopvang Humanitas.
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7. Huisvesting
7.1 Decentralisatie
Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen volledig verantwoordelijk voor het onderhoud aan de 
schoolgebouwen. Tot die datum gold grofweg de verdeling van de schoolbesturen verantwoordelijk 
waren voor de binnenkant van de gebouwen en de gemeente voor de buitenkant. Om inzicht te 
verkrijgen in de onderhoudskosten is een meerjarenonderhouds- plan opgesteld voor een periode van 
20 jaar. Jaarlijks moet een bedrag van € 290.000,-- worden gereserveerd om het onderhoud te 
kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van en de controle op de werkzaamheden is een overeenkomst 
gesloten met bouwkundig bureau Anculus. 

7.2 Uitgangspunt 
VCO De Kring streeft naar een goede huisvesting van haar scholen, waarbij nadrukkelijk ook de wens 
is te participeren in zogenaamde brede scholen of integrale kindcentra (IKC).

7.3 Resultaten
 Door de daling van het aantal leerlingen is er op de diverse scholen sprake van leegstand. Deze 
leegstand brengt extra kosten met zich mee. Minder leerlingen betekent minder inkomsten. 
Schoolgebouwen met veel leegstand, leveren een tekort op in de materiële exploitatie. Het streven is 
dan ook de leegstand te minimaliseren door het in mede gebruik geven van ruimte aan 
maatschappelijke organisaties, zoals peuterspeelzalen en kinderopvang. 
 
De woningbouwactiviteiten, in alle gemeenten waar VCO De Kring scholen heeft, hebben de laatste 
jaren stil gelegen. Uitzondering hierop is Zuidland, waar een nieuwe wijk wordt gebouwd.
Ook andere gemeenten hebben nieuwbouwplannen. Het gaat dan vooral om Brielle en Hellevoetsluis.

In Hellevoetsluis zijn er verdere stappen gezet om een integraal kind centrum (IKC) in Hellevoetsluis 
West (terrein Vermaat) te realiseren. Hierin zal de nevenvestiging van De Bron participeren. De 
bouwlocatie is bekend en het gebouw moet gereed zijn in december 2020. 

Voorts wordt er voor de scholen in Hellevoetsluis een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
opgesteld. Dit plan moet in 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Als primair onderwijs 
zetten wij in op de ontwikkeling van IKC’s in de diverse wijken.

In de gemeente Westvoorne wordt in Rockanje een brede school gebouwd voor 
samenwerkingsschool De Zeewinde. Deze zal gereed zijn in het najaar van 2019.
Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de huisvesting van CNS De Nieuwe Weg. 

In de gemeente Nissewaard is een IHP traject gestart. Gevraagd is om nieuwbouw van een brede 
school in Heenvliet. Het IHP wordt in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.
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8. Financieel jaarverslag
8.1 Financiële positie 

Gerealiseerd in 2018

Er was voor 2018 een begroting vastgesteld met een tekort van € 86.446 De realisatie € 190.318 
negatief week daarvan af. In het totale resultaat zijn de buitenschoolse baten en lasten (private 
middelen) opgenomen. Per saldo is het resultaat op dit onderdeel over 2018 € 28.500 negatief 

Ten opzichte van 2017 zijn de richtlijnen omtrent de personele voorzieningen aangescherpt. De 
verplichte mutaties in de voorzieningen personeel hadden gevolgen voor het resultaat. De voorziening 
jubilea is conform de huidige richtlijnen opgenomen voor een bedrag van € 850 per 1 fte. Tevens is er 
een voorziening voor langdurig zieken gevormd. Per saldo is er in 2018 € 23.800 gedoteerd.

In 2018 zijn vanaf 1 augustus 2018 De Merula (14ZT) en Baron de Vos (04TJ) overgegaan naar de 
Stichting Samenwerkingsscholen VPR. Boekhoudkundig zijn alle kosten over het gehele jaar 2018 
opgenomen in de administratie van de Stichting Samenwerkingsscholen VPR. In de begroting van 
2018 was de Baron de Vos voor 7 maanden en de Merula voor 12 maanden opgenomen, dit geeft een 
vertekend beeld. 

De totale baten, inclusief financiële baten, bedroegen in 2018 € 10.149.574 (begroot € 10.060.340) en 
de totale lasten bedroegen € 10.339.892 (begroot € 10.147.086). 

Bestemming van het resultaat 2018

Eigen vermogen
Stand 1-1- 

2018 Resultaat Overige 
mutaties

Stand 31-12- 
2018

EUR EUR EUR EUR

Algemene reserve 3.527.680 -190.318 -293.600 3.043.762
Bestemmingsreserve (publiek) 131.623 0 131.623
Bestemmingsreserve (privaat) 499.364 0 -28.504 470.860

Eigen vermogen 4.158.667 -190.318 -322.104 3.646.245

De balansmutatie privaat komt onder andere voort uit het overdragen van een tweetal scholen naar 
een ander bestuur. Deze overdracht is gedaan naar de Stichting Samenwerkingsscholen VPR.

Het Eigen Vermogen zal door een onttrekking van het resultaat van € 190.318 op een totaalbedrag van 
€ 3.646.245 komen. Dit is opgebouwd uit een Bestemmingsreserve publiek van € 131.623, een 
Bestemmingsreserve privaat van € 470.860 en een Algemene reserve van € 3.043.762.
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Financiële kengetallen

De waarden van de financiële kengetallen zien er eind 2018 als volgt uit: 

Tabel: waarden financiële kengetallen

KENGETAL 2018 2017 Risico indicatoren OCW
   
Solvabiliteit 1 55,76% 58,93% geen vastgesteld
   
Solvabiliteit 2 85,31% 83,99% <30%
   
Current ratio 5,61 5,06 < 1
  
Weerstandsvermogen 35,91% 39,18%  

Solvabiliteit 
Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en geeft daarmee inzicht 
in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn 
aan haar verplichtingen kan voldoen.

De solvabiliteit van VCO De Kring van 55,76 % en 85,31 % wil zeggen dat het vermogen grotendeels 
uit eigen vermogen bestaat. De solvabiliteit ligt ruim boven de signaleringsgrens. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de vermogenspositie van VCO De Kring zeer goed is en dat VCO in staat is aan 
haar verplichtingen op langere termijn te voldoen.

Liquiditeit (current ratio)
De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en 
de kortlopende schulden.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn (korter dan een jaar) aan haar 
verplichtingen kan voldoen. De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,61 keer kan worden voldaan aan de 
uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, 
crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. 

Weerstandsvermogen
Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de totale baten 
(inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de organisatie erin slaagt om niet voorziene en tot de 
reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s te financieren. Het weerstandsvermogen van VCO De 
Kring is ten opzichte van 2017 afgenomen naar 35,91 %. Bij toepassing en verankering van het 
risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning-en controlcyclus blijven 
altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten hiervan heeft VCO De 
Kring ruim voldoende weerstandsvermogen. 
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Balans

Onderstaand treft u aan de balans per 31-12-2018. Deze balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van VCO De Kring.

Activa
31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR
Vaste Activa

Materiële vaste activa 1.106.578 1.299.425
Financiële vaste activa 42.600 39.750

Totaal vaste activa 1.149.178 1.339.175

Vlottende activa
Vorderingen 793.050 644.801
Liquide middelen 4.596.507 5.073.191

Totaal vlottende activa 5.389.557 5.717.992

Totaal activa 6.538.735 7.057.167

Passiva
31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR

Eigen Vermogen 3.646.245 4.158.667
Voorzieningen 1.932.009 1.769.080
Kortlopende schulden 960.481 1.129.420

Totaal passiva 6.538.735 7.057.167
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Staat van baten en lasten VCO De kring 2018

Realisatie Begroot Realisatie
BATEN  31-12-2018 31-12-2018 31-12-2017

             EUR
                    

EUR             EUR
Rijksbijdragen 9.557.457 9.918.340 10.422.432
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 219.732 89.000 77.268
Overige baten 377.269 59.000 114.967
    
Totaal Baten 10.154.458 10.066.340 10.614.667
    
LASTEN    
Personeelslasten 8.330.304 7.989.686 8.509.903
Afschrijvingen 286.518 345.600 321.688
Huisvestingslasten 841.558 929.800 876.626
Overige lasten 881.512 882.000 908.443
    
Totaal Lasten 10.339.892 10.147.086 10.616.660
    
Saldo Baten en Lasten -185.434 -80.746 -1.993
    
Financiële baten en lasten -4.884 -5.700 -4.505
    
Resultaat -190.318 -86.446 -6.498
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8.2 Toelichting op de financiële positie en gang van zaken verslagjaar

Grondslagen

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

Toelichting op de balans

De vaste activa is afgenomen doordat het bedrag aan afschrijvingen hoger was dan het bedrag aan 
investeringen in 2018. Daarnaast wordt deze afname voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de 
overgang van twee scholen naar de stichting Samenwerkingsscholen Voorne Putten.

Jaarlijks vindt een opschoning van de activa plaats. Bij het opstellen van de begroting worden de 
activakaarten door de schooldirecteur doorgenomen en geactualiseerd. Niet meer aanwezig activa 
wordt gedesinvesteerd. Tevens worden jaarlijks de investeringsplannen geactualiseerd.

In de vlottende activa heeft geen ongebruikelijke fluctuatie plaatsgevonden. De liquide middelen zijn 
met name afgenomen door het negatieve resultaat van 2018, mutaties in de voorzieningen en een 
vermogensoverdracht aan de stichting Samenwerkingsscholen Voorne Putten. In het 
kasstroomoverzicht van de jaarrekening wordt de mutatie van de liquide middelen nader toegelicht.

Het eigen vermogen is afgenomen door het negatieve resultaat 2018. De voorzieningen zijn 
toegenomen door de dotaties aan de onderhouds- en personeelsvoorziening.

Eigen Vermogen

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de VCO De Kring. 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit 
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves zijn de reserves opgenomen die bedoeld zijn voor specifieke 
toekomstige lasten waarvoor de toegerekende toekomstige baten onvoldoende zijn. Daarom is door 
het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht.

Bestemmingsreserve Passend Onderwijs
Bij het oprichten van het samenwerkingsverband Kindkracht heeft er vanuit de voorgangers een 
terugbetaling plaatsgevonden aan deelnemende besturen. Deze middelen zijn in de 
bestemmingsreserve Passend Onderwijs gereserveerd. In 2018 zijn er in Rozenburg concrete 
plannen gemaakt welke nu in 2019 uitgevoerd gaan worden. De kosten hiervan komen ten laste van 
de bestemmingsreserve.

Voorzieningen

Voorziening Jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De 
voorziening is opgenomen door het aantal fte in vaste dienst (peildatum 31-12-2018) te 
vermenigvuldigen met € 850. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december 2018 € 87.073.

Voorziening langdurig verzuim
De voorziening langdurig verzuim wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot 
het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar 
verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid

In 2018 is de voorziening gecreëerd en heeft een dotatie van € 48.018 plaatsgevonden. Het 
voorspellen van langdurig zieken gaat in overleg met de HRM-adviseur en kan jaarlijks fluctueren, 
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omdat het lastig is te voorspellen of de medewerkers per einde boekjaar nog steeds ziek zijn. Conform 
de boekhoudkundige regels zijn de zieke medewerkers meegenomen voor een volledige 
ziekteperiode van twee jaar. 

Voorziening duurzame inzetbaarheid
De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid bieden medewerkers van 57 jaar en ouder de 
mogelijkheid om verlof te sparen. Het saldo van de voorziening bedraagt per 31 december 2018 
€ 35.902.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudskosten gebouwen wordt bepaald op 
basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van de meerjaren 
onderhoudsplanning (MOP). De MOP is opgesteld en geactualiseerd in 2018 door Anculus.

Bij het opstellen van de MOP door Anculus worden de uitgaven beoordeeld om ervoor te zorgen dat 
de voorziening niet gebruikt wordt voor huisvestingsvoorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk 
voor is.

In 2018 is €91.415 onttrokken en € 230.500 gedoteerd aan de voorziening. Het saldo van de 
voorziening bedraagt per 31 december 2018 € 1.760.952.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De begroting van 2018 laat een negatief resultaat zien van € 86.400. Uiteindelijk is over boekjaar 2018 
een negatief resultaat van € 190.300 gerealiseerd. Een negatief verschil van € 130.900. De 
belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

Lagere Rijksbijdragen € 360.900
 De lagere Rijksbijdragen worden voornamelijk gerealiseerd, omdat er bij het opstellen van de 

begroting 2018 voor gekozen is om de Baron de Vos e de Merula mee te nemen in de begroting. 
Beide scholen zijn in 2018 overgegaan naar de stichting Samenwerkingsscholen VPR.

Hogere overige overheidsbijdragen en –subsidies € 130.700
 De subsidies voor leren loont van de gemeente Rotterdam is € 7.000 hoger dan begroot. Dit 

betreft de afrekening van 2017.
 Er is een niet begrote teambeurs aangevraagd en gehonoreerd € 123.700.

Hogere overige baten dan begroot van € 318.200
 Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 zijn de balansrekeningen opgeschoond. Hierdoor heeft 

er in 2018 een vrijval van € 212.300 plaatsgevonden. 
 Daarnaast zijn er voor detacheringen baten binnengekomen, € 56.300. Deze baten hebben 

betrekking op de verrekeningssystematiek van de VPR Pool. In de begroting zijn de totale kosten 
geraamd van de VPR Pool (saldo).

 Hoger baten verhuur, extra lokaal €6.400.
 Niet begrote subsidie LGF Visio, € 23.800.
 Onttrekkingen aan voorziening jubilea € 19.400.

 

Lagere personeelslasten dan begroot van € 71.700
 Op 6 juni 2018 heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het 

primair onderwijs met de vakbonden afgesloten. Hier tegenover staan ook hogere Rijksbijdragen. 
De loonkosten hebben niet voor een overschrijding van de personeelslasten geleidt.  De cao had 
voor de loonkosten in de exploitatie de volgende gevolgen:
 Alle leraren (L schalen) krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal;
 Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 

september 2018;

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderhandelaarsakkoord-voor-cao-primair-onderwijs-forse-stijging
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 Alle leraren (L schalen) in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 
42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur) en een 
eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato naar van de aanstelling en aanstellingsduur).  

Hogere overige personeelslasten dan begroot van € 412.300
 Inhuur personeel € 321.800, twee interim-directeuren, medewerker onderwijs en kwaliteit en 

medewerker HRM. Daarnaast zijn onder inhuur personeel ook de lasten die betrekking hebben op 
de verrekeningssystematiek van de VPR Pool geboekt. 

 In de begroting zijn de totale kosten van de VPR Pool in 2018 geraamd op € 247.400. De 
realisatie over 2018 was € 215.800.

 Dotatie aan de in 2018 getroffen voorziening voor langdurig verzuim € 48.100.
 Overige uitgaven zoals scholing, Arbo en personeelsgerelateerde kosten € 42.400.

Lagere afschrijvingslasten dan begroot van € 59.100
 De vaste activa is afgenomen doordat het bedrag aan afschrijvingen hoger was dan het bedrag 

aan investeringen in 2018. Daarnaast wordt deze afname veroorzaakt door de overgang van twee 
scholen naar de stichting Samenwerkingsscholen Voorne Putten. 

Lagere huisvestingslasten dan begroot van € 88.200
 Bij het opstellen van de begroting 2018 waren de huisvestingskosten van De Baron de Vos voor 7 

maanden en De Merula voor het gehele jaar meegenomen. Vanaf 1 augustus 2018 zijn beide 
scholen opgegaan in de stichting Samenwerkingsscholen VPR en de kosten over 2018 in de 
administratie van stichting Samenwerkingsscholen VPR geboekt.

Overige lasten conform begroting
 Onder de overige lasten worden onder andere de leermiddelen, ICT-contracten en licenties, 

kopieerkosten, telefoon- en internetkosten en overige dienstverlening geboekt (Anculus facilitair).

8.3 Treasuryparagraaf

De liquide middelen van VCO De Kring staan op de lopende rekening en de spaarrekening bij de 
Rabobank Het saldo op de spaarrekeningen bedroeg eind december 2018 € 4.200.3180 en dat van 
de lopende rekening € 231.278. De rente op de spaarrekeningen varieert van 0% tot 0,01% eind 
2018. 

Het treasurystatuut is begin 2019 aangepast aan de laatste versie van de regeling belenen en 
beleggen van het ministerie van OCW.  De wettelijke kaders voor het beleid inzake beleggen, lenen 
en financiële derivaten zijn opgenomen in de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 5 december 2018, nr. FEZ/1402273.

Er is gebruik gemaakt van een spaarrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar. 
Rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank. VCO De Kring leeft de Regeling 
Beleggen en Belenen na en heeft geen bijzondere financiële producten in haar bezit anders dan 
reguliere spaar- en betaalrekeningen.

VCO De kring bezit in 2018 een Rabo BedrijfsBonusRekening (rentepercentage 0,01%). Het totale 
renteresultaat in 2018 bedraagt € 457.



27

8.4 Continuïteitsparagraaf

In deze continuïteitsparagraaf geven we aan hoe omgegaan wordt met de financiële gevolgen van het 
gevoerde en te voeren beleid. Onderstaand worden de verwachte exploitatieresultaten en de 
ontwikkeling van de vermogenspositie van VCO De Kring weergegeven. Deze zijn onderdeel van de 
vastgestelde meerjarenbegroting 2019 t/m 2022.

De Rijksbaten in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de huidige leerlingenaantallen en de 
leerlingenprognose. De loonkosten zijn gebaseerd op de huidige en toekomstige begrote formatie.

Gegevensset

Tabel: leerlingenprognose (formatieplan 2019/2020)

Gehanteerd bij bekostigingsberekeningen meerjarenbegroting 2029-2022
Teldatum 1-10
School 2019 2020 2021 2022
Het Anker 190 190 190 190
De Aanwas 205 200 182 182
CNS De Nieuwe Weg 206 206 206 206
Geuzenschip 102 102 102 102
De Rank 170 190 192 192
Regenboog 211 188 188 188
Regenboog Hellevoetsluis 274 270 256 256
De Bron 236 233 233 233
Totaal 1.594 1.579 1.549 1.549

In de begroting 2019-2022 is voor de personele lasten voor de scholen rekening gehouden met de 
volgende formatie:

School Directie OP OOP

Het Anker 0,50 10,83 0,61
De Aanwas 0,63 11,22 0,38
CNS De Nieuwe Weg 0,95 10,00 1,15
Geuzenschip 0,50 4,95 0,01
De Rank 1,10 9,16 1,02
Regenboog 0,50 10,87 1,64
Regenboog Hellevoetsluis 1,00 10,63 4,20
De Bron 0,87 12,64 2,21
Pool VPR 1,00 2,80 0.00
Bestuur 1,00 0,83 1,72

8,05 83,93 12,94
Totaal 104,92

Toelichting gegevensset met verwachte ontwikkelingen

Uit het bovenstaande blijkt dat het aantal leerlingen volgens prognose 2020 afnemen tot 2021 en 
daarna min of meer stabiliseren. De grootste dalingen vinden plaats op de beide Regenboog scholen. 

De personele bezetting is gebaseerd op de inkomsten die worden verkregen uit de verwachte 
leerlingenaantallen t-1. Ze zijn gebaseerd op de benodigde leerling-formatieratio’s om goed onderwijs 
te kunnen geven. 

Voor meer informatie over het formatieplan verwijzen wij u naar het formatieplan 2019-2022.
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Meerjarenbegroting

De leerlingenprognoses dalen in de begroting. Dit heeft als gevolg dat de Rijksbijdragen van 2019 
naar 2022 ook afnemen. Hier zit ook de bekostiging voor samenvoeging in (Bron-Brug en Anker-
Tintestein) af. Dit betekent een daling van de Rijksbijdragen van € 159.200 ten opzichte van 2018.

Het tekort in de meerjarenbegroting wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een hoge 
personele bezetting. Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen de loonkosten.

Ontwikkelingen

Vereenvoudiging bekostiging

In nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is een voorstel voor een 
vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. Het voorstel voor een vereenvoudiging 
van de bekostiging gaat zoveel mogelijk uit van een vast bedrag per school en een bedrag per 
leerling. Vanwege de tijd die het kost om wetswijzigingen door te voeren, kan deze systematiek op zijn 
vroegst per 2022 worden doorgevoerd, beginnend met een overgangsregeling van drie jaar.

Dit voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging bevat op hoofdlijnen de volgende aanpassingen:

 Het afschaffen van de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL);
 Geen verschil tussen het bedrag per leerling afhankelijk van de leeftijd. Dit betekent dat er 

geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een leerling in de onderbouw of bovenbouw;
 De (groepsafhankelijke) materiële bekostiging omvormen tot één vaste voet plus een bedrag 

per leerling. Hierdoor kan de groepsafhankelijke materiële bekostiging worden samengevoegd 
met de leerling afhankelijke materiële bekostiging;

 De personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar omvormen, waarbij wordt 
uitgegaan van een teldatum per 1 februari voorafgaande aan het kalenderjaar (t-11 
maanden). Voor een bekostiging per kalenderjaar 2022 wordt dan dus uitgegaan van de 
teldatum 1 februari 2021.

De bekostiging van het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs kent een iets 
andere bekostigingssystematiek dan het reguliere basisonderwijs. De voorgestelde aanpassingen in 
het kader van de vereenvoudiging gelden, voor zover van toepassing, ook voor het SBAO en (V)SO. 
Ook hier geldt dat een aantal zaken nog nader uitgewerkt moeten worden (bijvoorbeeld ten aanzien 
van de groeiregeling). Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de bekostiging van deze 
scholen te vereenvoudigen.

Volgens het huidige model van de PO-raad geeft de vereenvoudiging het volgende resultaat voor 
VCO De kring (-0,4%):

VCO De kring Huidig Nieuw
Personeel + Prestatiebox € 7.767.158 € 7.714.201
Materiële Instandhouding € 1.289.305 € 1.306.700
Totaal € 9.056.463 € 9.020.901

Onderwijsachterstanden beleid

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op een 
andere wijze verdeeld. Voortaan wordt het geld verdeeld op basis van de nieuwe CBS-indicator. De 
huidige gewichtenregeling en impulsregeling komen te vervallen. 

In de overgangsregeling wordt de nieuwe bekostiging van een school vergeleken met de bekostiging 
die de school zou hebben ontvangen op basis van de oude regelingen. Het nieuwe bedrag wordt dus 
vergeleken met het bedrag dat een school zou hebben ontvangen in schooljaar 2019-2020 op basis 
van de gewichtenregeling en de impulsregeling.
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Volgens het huidige model van de PO-raad geeft de nieuwe regeling het volgende resultaat voor VCO 
De Kring:

School Huidig Nieuw Verschil Overgangsregeling
Het Anker 0 0 0 0
De Aanwas 0 0 0 0
CNS De Nieuwe Weg 0 0 0 0
Geuzenschip 0 0 0 0
De Rank 52.635  74.592 21.957 -10.759
Regenboog 0 59.048 59.048 -28.934
Regenboog Hellevoetsluis 0 € 304 304 -149
De Bron 68.376 23.337 -45.040 33.780

Tabel: meerjarenbegroting 2019-2022

STAAT / RAMING VAN BATEN EN LASTEN 2019 2020 2021 2022
 EUR EUR EUR EUR

     
         Baten 9.710.912 9.358.245 9.231.418 9.141.562
                 Rijksbijdrage 9.569.912 9.217.245 9.090.418 9.000.562
                 Overige overheidsbijdragen en subs. 86.400 86.400 86.400 86.400
                 Overige baten 54.600 54.600 54.600 54.600
     
        Lasten 9.939.720 9.563.971 9.400.695 9.370.743
                Personeelslasten c 7.641.215 7.534.746 7.542.687
                Afschrijvingen 306.724 266.506 209.399 176.306
                Huisvestingslasten 792.500 781.900 781.900 776.800
                Overige Lasten 873.950 874.350 874.650 874.950
     
        Saldo Baten en lasten -228.808 -205.725 -169.277 -229.181
     
        Saldo financiële bedrijfsvoering -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
     
        Totaal resultaat -233.808 -210.725 -174.277 -234.181
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Beschrijving van de belangrijkste risico’s

1. Opbouw van het personeelsbestand

Door de afname van het aantal leerlingen stromen er weinig jonge leerkrachten in. Hierdoor is 
sprake van vergrijzing, die nog versterkt wordt door de verhoging van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Een hoog percentage van het personeel heeft recht op uren duurzame inzetbaarheid, 
hetgeen weer kosten met zich meebrengt, omdat lesuren moeten worden ingevuld.

2. Bekostiging en regelgeving 

In toenemende mate is het achterblijven van de materiële bekostiging een probleem. De 
kosten en investeringen voor leermiddelen/ICT en aanverwante zaken stijgen onafgebroken. 
De bekostiging wordt meer en meer ontoereikend. Daarbij is toenemende regeldruk (bij bijv. 
aanbesteding) aanleiding om meer expertise in te huren. Daarnaast staat de modernisering 
van de bekostiging er aan te komen welke ook gevolgen heeft voor VCO De Kring.

3. Onderhoud en leegstand gebouwen.

Per 1 januari 2015 is ook het buitenonderhoud bij de schoolbesturen komen te liggen. Een 
meerjarenonderhoudsplan is opgesteld. De conclusie kan zijn dat de rijksvergoeding lager is, 
dan de onderhoudskosten voor de langere termijn. Voorts is er door de leerlingendaling 
sprake van toenemende leegstand in de schoolgebouwen. Voor deze leegstand wordt geen 
onderhoudsvergoeding ontvangen.

4. Vervanging.

Vanaf 1 januari 2017 is VCO De Kring Eigen Risico Drager voor wat betreft het ziekteverzuim. 
Op basis van historische gegevens omtrent verzuim is deze keuze in samenspraak met de 
diverse geledingen gemaakt. Er is hier wel een risico aan verbonden. Het is denkbaar dat in 
een zeker jaar de verzuimkosten hoger zijn dan de bespaarde premie. Zodoende zal er 
gekeken worden naar het vormen van een bestemmingsreserve welke in de komende jaren 
tot het gewenste niveau gevuld zal worden.

5. Verplichtingen in het kader van de WWZ.

Door invoering van de WWZ worden verplichtingen opgebouwd ten aanzien van  
invalleerkrachten. Dit kan leiden tot een te veel aan formatie en hogere salarislasten.
Een ander effect kan zijn dat niet meer kan worden vervangen. De kwaliteit van het onderwijs 
komt hiermee onder druk te staan. Goede invallers mogen een tijdje niet meer invallen omdat 
er anders te veel verplichtingen ontstaan.

6. Daling van het aantal leerlingen.

Voorne-Putten is een krimpregio. Daardoor zijn er minder leerlingen voor alle scholen in de 
regio. Het huidige personeelsbestand is afgestemd op het huidige aantal leerlingen. Bij een 
forse afname van het aantal leerlingen is dit een groot risico.

7. Niet doorgaan bestuurlijke fusie.

Het niet doorgaan van de bestuurlijke fusie tussen Primo vpr, Floreo, Stichting Samen-
werkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring heeft tot gevolg dat VCO o.a. een eigen 
bestuurskantoor moet opzetten. Tevens heeft het niet doorgaan  gevolgen voor de positie van 
de scholen van VCO De Kring binnen de regio.
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Jaarrekening B (bestand Cirkel)


