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Voorwoord bestuur 
 
Voor u ligt het bestuursverslag 2019 waarin wij inhoudelijk en financieel verantwoording 
afleggen over het gevoerde beleid van VPCO-Eerbeek. In het bestuursverslag worden de 
onderwijskundige doelstellingen, het personeelsbeleid en besteding van middelen ten 
aanzien van de huisvestingsplanning en materiële exploitatie verantwoord. Door op deze 
wijze het beleidsplan, de begroting, de activiteitenplannen en het jaarverslag te integreren 
binnen één systematiek, kan op de juiste wijze inzicht worden verstrekt aan de verschillende 
instanties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit jaarverslag hoort bij de verplichte 
externe jaarrekening ten behoeve van het Ministerie van O C en W. Verslag en jaarrekening 
worden ook gepubliceerd op onze website. https://www.basisschooleerbeek.nl/ 
 
De jaarrekening laat een gezonde financiële huishouding zien over 2019. Het uiteindelijke 
resultaat over dit boekjaar was licht positief. Dit is met name toe te schrijven aan de algehele 
salarisverhoging voor de leerkrachten die in november aan de baten is toegevoegd, maar in 
2020 bij de lasten moet worden opgenomen. Zonder dit bedrag zou er een licht negatief 
resultaat in vergelijking met de begroting ontstaan van ongeveer 0,5 %. Na de bouw en 
ingebruikname van de Triangel was in 2018 de Enk aan de beurt om een nieuw 
schoolgebouw te betrekken. De kosten die gepaard gingen met de intrede van een nieuw 
gebouw (eind juni 2018) en onvoorziene uitgaven dientengevolge in het jaar erna hebben 
ook enigszins bijgedragen aan het tekort in 2019.  
 
Als vereniging hebben we gemeend te moeten anticiperen op een mogelijk toekomstig tekort 
aan leerkrachten. In 2018 en 2019 is daarom op voorhand iets meer uitgegeven aan 
personeel met het doel deze te binden aan de organisatie. Dit lijkt te lukken.  
 
Tot slot heeft het bestuur zich ook het afgelopen jaar zeer ingespannen om in alle opzichten 
te kunnen voldoen aan de huidige eisen (Good Governance) voor het op een juiste wijze 
besturen van een maatschappelijke organisatie. Er is op een transparante manier 
duidelijkheid rond de scheiding tussen de uitvoerende en de toezichthoudende facetten 
binnen het bestuur. Voor ons is het belangrijk om dit goed te blijven onderhouden. Dit doen 
wij samen met de besturenorganisatie Verus.   
 
We zijn als bestuur blij met en ook trots op de behaalde resultaten en bouwen graag - in 
vertrouwen - samen met de medewerkers op de scholen, ouders en kinderen verder aan 
scholen als plaats waar “Ieder kind een mooi mens” mag zijn. 
 
 
  
Aldus vastgesteld in de vergadering van schoolbestuur VPCO-Eerbeek in mei 2020. 
 
 
 
Voorzitter        Secretaris 
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1.0 Juridische structuur 
De Vereniging VPCO-Eerbeek is opgericht op 15 februari 1929 en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer 40102129. 
Het adres is Postbus 157, 6960 AD Eerbeek. 
 

 

1.1 Organisatiestructuur + toelichting 
De organisatie VPCO-Eerbeek is in ontwikkeling. De Triangel is een volwaardig Integraal  
Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar. De Enk is een relatief kleine school met de 
doelstelling om blijvend een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod te realiseren binnen 
het nieuwe scholencluster. De ambitie daarbij is om ook de Enk t.z.t. uit te laten groeien tot 
een IKC voor kinderen van 0-12. Op dit moment is het aanbod op deze locatie uitgebreid met 
een sport BSO en een peutergroep. De gedeelde huisvesting met het katholiek onderwijs 
bemoeilijkt de voortgang enigszins, maar de totstandbrenging van een voorwaardig IKC 
wordt nochtans als een mooie uitdaging gezien. Voor het onderdeel kinderopvang op het IKC 
wordt samengewerkt met de hiervoor in het leven geroepen Stichting Kinderopvang Eerbeek 
(S.K.E.). Samen met deze stichting wordt het IKC binnen VPCO-Eerbeek vormgegeven en 
aangestuurd. De managementstructuur is passend bij de omvang en uitdagingen waarvoor 
de organisatie staat. Nadrukkelijk is daarbij de wens uitgesproken dat de twee scholen hun 
gezamenlijke cultuur en sfeer behouden waarbij ruimte is om eigen onderwijskundige 
concepten te ontwikkelen. In de praktijk gebeurt dit ook. Beide scholen ontwikkelen een 
eigen profiel, passend bij schoolgrootte en –populatie. 
De gewijzigde wet- en regelgeving heeft ertoe geleid dat het bestuur van VPCO Eerbeek aan 
de slag is gegaan, ondersteund door Verus, om de wet en gedragscode ‘goed bestuur’ op 
een goede wijze vorm te geven. Een goede borging van de scheiding tussen uitvoerend en 
toezichthoudend was daarbij een belangrijke aandachtspunt.  
 
In het gehanteerde model is voor wat betreft de managementstructuur sprake van drie 
‘stoelen’ / functies, te weten 1. Meerschoolse directeur, 2. Directeur en 3. Adjunct-directeur. 
 
De meerschoolse directeur is tevens gemandateerd uitvoerend bestuurder en is in dit model 
verantwoordelijk voor het bovenschools beleid, gericht op samenhang en integratie van 
beleid voor de twee scholen en opvang. De directeur is integraal (eind)verantwoordelijke 
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voor de school. Eén functionaris vervult in dit model de functie van zowel meerschoolse 
directeur als directeuren van de afzonderlijke scholen. Voor de dagelijkse leiding op De Enk 
en IKC de Triangel wordt de meerschoolse directeur/directeur ondersteund door een adjunct-
directeur. Deze directieverandering is in 2019 verder geëffectueerd. De adjunct-directeuren 
vormen voor een belangrijk deel het dagelijkse aanspreekpunt van de school. Zij geven 
leiding aan de onderwijskundige ontwikkeling en het personeelsbeleid. De directeur heeft de 
algehele leiding en verantwoordt de besluiten en handelingen aan het toezichthoudend 
bestuur. 
 
Leerkrachten met onderwijskundige specialisaties/Interne begeleiders vervullen in de 
beleidsvoering een ondersteunende en adviserende taak voor het MT. Van daaruit hebben 
ze een belangrijke rol bij de ondersteuning van het alledaagse onderwijsproces in de 
scholen. 

1.2 Kernactiviteiten  
De kerntaken van de Vereniging, neergelegd in de Statuten, betreffen het bevorderen van 
het basisonderwijs en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe strekt. Het onderwijs 
wordt gegeven vanuit een protestants-christelijke grondslag. Om deze taken te realiseren 
worden 2 scholen voor basisonderwijs in stand gehouden en wordt contact gehouden met 
organisaties die een gelijksoortig doel nastreven en wordt al datgene gedaan, dat tot het doel 
van de Vereniging kan bijdragen. 
 

2. Verslag van toezichthoudend bestuur  
Binnen VPCO-Eerbeek is gekozen voor nauwe betrokkenheid van ouders. Daar past als 
rechtsvorm een vereniging goed bij. De vereniging kent twee organen: de algemene 
ledenvergadering en het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
Zij houdt toezicht op de uitoefening van de bestuurstaken die zijn gemandateerd aan de 
directie.  
 

2.1 Leden 

Het bestuur van VPCO-Eerbeek bestaat uit 5 leden, benoemd door de algemene 
ledenvergadering. In 2019 / peildatum 27juni 2019 , bestond het bestuur uit de volgende 
leden: 
 

Functie Naam 

Voorzitter Xavier Zeilinga 

Penningmeester Robert Meijer 

Secretaris Jeffrey Deflers 

Algemeen lid Martijn van der Werff 

Algemeen lid Jan Neuteboom 

  

Bestuurlijke termijn: 3 jaar 
 

 
 

2.2 Bestuurlijke werkwijze  

Het vastgestelde bestuurlijk toezichtkader vormt het kerndocument voor het bestuur om 
namens de leden de rol van toezichthoudend bestuur uit te voeren. In het toezichtkader 
staan afspraken over de toezichthoudende rol en de werkwijze van het bestuur. Daarbij is 
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gekozen voor de principes van Policy Governance. De kern van het Policy Governance-
model is om bestuur en directie ieder in hun eigen rol te versterken.  
 
 

2.3 Bestuursvergaderingen in 2019 

In 2019 heeft het bestuur, conform de vastgestelde planning & control cyclus, 10 keer 
vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende stukken vastgesteld door het 
bestuur:  
 

 Jaarverslag 2018 

 Bestuurlijk Toezichtskader-update 

 Ons beleidsplan – 4 jaren strategisch 

 Bestuursformatieplan 2019 - 2022 

 Jaarbegroting 2020 

 Meerjarenbegroting 2020-2023 

 Jaarplan schooljaar 2019-2020 
 
De directie legt verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van de 
beleidsdoelstellingen, o.m. middels voortgangsrapportages. De voortgangsrapportages 
geven een omschrijving van de gerealiseerde activiteiten, de inzet van middelen en behaalde 
resultaten, onderbouwd met inhoudelijke - en financiële kengetallen. De verslaglegging 
hiervan vindt zoveel mogelijke plaats in aansluiting op hetgeen in het bestuurlijk 
toezichtskader (BTK) is overeengekomen. Hiertoe is het nieuwe werkdocument “toetsbare 
doelen” in gebruik genomen. In 2019 heeft het bestuur, conform de vastgestelde planning & 
control cyclus, voortgangsrapportages op het gebied van onderwijsopbrengsten, financiën en 
personeelsbeleid  van de directie ontvangen en vastgesteld. Belangrijk daarbij is de 
financiële input middels kwartaalrapportages via onderwijsbureau CABO.  
 

2.4 Werkgeversrol  
In oktober 2019 heeft een bestuursdelegatie met de directeur een gesprek gevoerd ten 
aanzien van het functioneren. De voorzitter rapporteerde hierover aan het bestuur in 
algemene zin. 
 

2.5 Verantwoording – Horizontaal en Verticaal 
Als schoolorganisatie bestaan en werken we binnen een maatschappelijke omgeving. 
Diverse interne en externe belanghebbenden worden beïnvloed door de activiteiten die we 
als schoolorganisatie uitvoeren. Voor deze belanghebbenden is het van wezenlijk belang dat 
zij geïnformeerd worden over onze activiteiten en toekomstplannen. Op die manier kunnen 
zij inschatten wat voor invloed deze activiteiten en plannen op hen en op de organisatie zelf 
(kunnen) hebben.  
Daarnaast is het van belang om ontwikkelingen in en signalen uit de omgeving te signaleren 
en daar waar nodig op te acteren. Op die manier is er over en weer sprake van beïnvloeding.  
We onderscheiden twee groepen belanghebbenden: de interne en de externe. Met deze 
groepen wordt op verschillende wijze gecommuniceerd. Afhankelijk van hun rol is er sprake 
van horizontale of verticale verantwoording vanuit de organisatie naar deze 
belanghebbenden.  
 
Interne belanghebbenden  
Onder interne belanghebbenden verstaan we de personen binnen onze organisatie, die 
beïnvloed worden door datgene wat we doen. Binnen VPCO-Eerbeek onderscheiden we de 
volgende belanghebbenden:  

 Leerlingen interne horizontale verantwoording  

 Personeel interne horizontale verantwoording  
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 Personeelsgeleding (G)MR interne horizontale verantwoording  

 Bestuur interne verticale verantwoording  

Met de interne belanghebbenden communiceren we door middel van bijeenkomsten 
(werkoverleg, vergaderingen), nieuwsbrieven, weekmails, (school)jaarplannen, de schoolgids 
en de website.  
Verantwoording aan de (G)MR en het bestuur vindt hoofdzakelijk plaats door middel van 
vergaderingen en de daarbij bijbehorende vergaderdocumenten. Twee keer per schooljaar 
staat een gezamenlijke vergadering met de (G)MR gepland. Op die momenten wordt ook het 
functioneren van de directie aan de orde gesteld.  
 
Externe belanghebbenden  
Onder externe belanghebbenden verstaan we mensen en organisaties buiten onze eigen 
organisatie, die direct of indirect worden beïnvloed door onze activiteiten of die anderzijds 
belang hebben bij de prestaties die we leveren. De belangrijkste externe belanghebbenden 
zijn:  

 Ouders/verzorgers externe horizontale verantwoording  

 Samenwerkingspartners externe horizontale verantwoording  

 Ministerie van OCW externe verticale verantwoording  

 DUO (voorheen CFI) externe verticale verantwoording  

 Gemeente externe verticale verantwoording  

De communicatie met en verantwoording aan de externe belanghebbenden vindt onder 
andere plaats door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en 
nieuwsbrieven. De communicatiekanalen variëren van de websites van de scholen tot 
schoolgidsen en publieksvriendelijke versies van het jaarverslag (via de Algemene leden 
vergadering).  
Waar nodig en gewenst is er natuurlijk ook sprake van communicatie en verantwoording 
via vergaderingen en bijeenkomsten. 

 
2.6 Klachtrecht 
Leerlingen van een school, ouders of voogden/verzorgers van die leerlingen en 
personeelsleden die zich in hun belang getroffen achten door gedragingen, handelingen en 
beslissingen van medeleerlingen, personeelsleden of andere bij de school betrokkenen, of 
die zich gekwetst voelen door een benadering die zij niet op prijs stellen, kunnen zich 
daarover beklagen.  
Schoolbestuur VPCO-Eerbeek kent een algemene klachtenregeling en een klachtenregeling 
inzake ongewenste intimiteiten. Schoolbestuur VPCO-Eerbeek is aangesloten bij de 
Stichting Onderwijsgeschillen, waar onder andere de Landelijke Bezwarencommissie 
Schoolbestuursbeslissingen (LBS) en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) zijn 
ondergebracht. De klachtenregeling en bijbehorende procedures worden jaarlijks 
gepubliceerd in de schoolgidsen en zijn tevens te vinden op de website.  
In 2019 was 1 externe en waren 2 interne  vertrouwenspersonen werkzaam voor VPCO-
Eerbeek. In 2019 zijn er geen klachten door hen in behandeling genomen. Bij de Landelijke 
Klachten Commissie zijn ook geen klachten in behandeling genomen.   

3.0 Missie / visie 
De vereniging voor PCO te Eerbeek vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar 
handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en doelen van de vereniging, zoals 
die zijn weergegeven in de statuten van de vereniging. 
De missie van onze vereniging is een kernachtige typering van onze organisatie en geeft aan 
waarom wij, de leden van de organisatie, het belangrijk vinden dat onze organisatie bestaat 
en blijft bestaan. 
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Missie 
                         Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek 

 
Vanuit onze Protestants Christelijke grondslag werken we binnen onze vereniging samen 
in een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien 
met vertrouwen in de toekomst.   
 

 
Waar de missie ons bestaansrecht verwoordt, geeft onze visie het gewenste perspectief van 
onze Vereniging op de lange termijn aan, oftewel waarheen wij gezamenlijk op weg zijn. Een 
visie is toekomstgericht en geeft een beeld van hetgeen wij aan het creëren zijn. 
 
  

 
Visie  
                           Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek 

 
Op onze scholen wordt met passie onderwijs gegeven. Leerlingen wordt een uitdagende 
en prettige leer- en leefomgeving geboden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, in een 
optimale balans tussen individuele ontwikkeling en samenwerking, zichzelf te ontwikkelen 
en veilig te voelen. Samenwerking met ouders/verzorgers, geloof in talenten van iedereen 
en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. 
 

 

4.0 Samenvatting 
Na het bestuursverslag, dat bestaat uit een algemeen gedeelte en een financieel gedeelte, 
bevat dit jaarverslag ook de jaarrekening met continuiteitsparagraaf en het rapport van de 
accountantscontrole. 
Met deze benadering hoopt het bestuur de integrale beleidsaanpak verder vorm te hebben 
gegeven. Hopelijk biedt het jaarverslag weer voldoende aanknopingspunten en inspiratie en 
energie om de ingeslagen weg verder te vervolgen. 
 

5.0 Lijst van afkortingen  
Om niet het risico te lopen dat de geïnteresseerde lezer het spoor al snel kwijtraakt, is hier 
een overzicht van de gebruikt afkortingen opgenomen. 
 
ARBO   Arbeidsomstandigheden 
BHV   Bedrijfshulpverlening 
CAO PO  Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 
Cfi   Centraal financiële instelling 
GMR   Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
ICT   Informatie en communicatie technologie 
MR   Medezeggenschapsraad 
OP  Onderwijzend Personeel 
OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel 
POP   Persoonlijk ontwikkelingsplan 
RI&E   Risico inventarisatie en evaluatie 
SBO   Speciale school voor basisonderwijs 
SWV   Samenwerkingsverband 
WMO  Wet medezeggenschap onderwijs 
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WMS  Wet medezeggenschap scholen 
WSNS  Weer Samen Naar School 
PON  Personeelscluster Oost-Nederland 
MJOP  Meer jaren Onderhoudsplan 
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6.0 Instellingsgegevens 

NAW gegevens 
 

Nummer  Naam  Telefoon Email  Website  

84046 VPCO-
Eerbeek 

  www.basisschooleerbeek.nl 

05NS De 
Triangel 

0313-
651042 

directie@triangeleerbeek.nl www.basisschooleerbeek.nl 

07YE De Enk 0313-
651796 

directie@enkeerbeek.nl www.basisschooleerbeek.nl 
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7.0 Bestuur en organisatie 

Bestuurssamenstelling - Toezichthouders 

Functie Naam Datum 
aantreden 

Datum  
verlenging 

Aftreden 

Voorzitter Xavier Zeilinga 27-06-2018   

Penningmeester Robert Meijer 21-06-2017   

Secretaris Jeffrey Deflers 27-06-2018   

Algemeen lid Martijn van der Werff 27-06-2018   

Algemeen lid Jan Neuteboom 29-06-2016 26-06-2019  

     
Bestuurlijke termijn: 3 jaar 

 

Er is sprake van een onbezoldigd bestuur. De bestuursleden hebben geen bezoldigde 
aanstelling bij de vereniging en er zijn geen voornemens om de bestuursleden een 
bezoldigde aanstelling te geven. Het bestuur opereert voltallig als toezichthoudend bestuur. 
De directeur is middels delegatie en mandaat belast met de uitvoerende bestuurlijke taken. 
 

Besturingsfilosofie. 
Onze vereniging realiseert zich dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen 
organisatie en dat (een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Doordat 
het bestuur bestaat uit vrijwilligers (in toezichthoudende rol) en een directeur (in uitvoerende 
rol) vergroten we de betrokkenheid van ouders en verkleinen we de afstand tussen het 
bestuur en de ouders. We onderschrijven de Code Goed Bestuur (PO). Bij de besturing van 
de organisatie gaan we uit van een aantal kernwaarden die van belang zijn voor de 
competenties en het gedrag van onze medewerkers: 
 

 Geloof: In God, in de ander en in jezelf 
 respect: voor de naaste en voor de omgeving 
 Vertrouwen: een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt 
 Ambitie: uitdaging om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering 

 
Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door: 
 

 Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie 
 We geven maximaal ruimte voor ontwikkeling 
 We streven naar synergie door samenwerking 
 We focussen met name op (de kwaliteit van) onderwijs 
 Solidariteit vinden we een kernwoord dat past bij onze organisatie 

 

7.1 Medezeggenschap  
Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden. 
Centraal functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de praktijk 
vergadert de (G)MR ongeveer 5 keer per jaar waarbij het eerste vergaderuur wordt 
ingeruimd voor de gesprekspunten van de MR op schoolniveau. Dit ook met eigen 
verslaglegging. Daarna vergadert men verder als GMR. In het afgelopen jaar heeft de raad 
weer een aantal beleidsvoornemens van het bestuur kunnen toetsen aan de eigen ideeën en 
meningen. Het gaat hierbij om de volgende documenten: 
 

 Jaarverslag 2018    TKN/Advies 

 Bestuursformatieplan 2019 – 2022  Instemming 
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 Werkverdelingsplan    Instemming   

 Jaarbegroting 2020    Advies 

 Meerjarenbegroting 2020-2023  Advies 

 Schoolplan 2019-2023   Instemming 

 Jaarplan schooljaar 2019-2020  Advies 
 
Tevens werd constructief meegedacht/geadviseerd in het kader van de personele 
ontwikkeling ten gevolge van het werkdrukakkoord en problematiek t.g.v. het landelijk 
lerarentekort dat ook langzaam maar zeker op onze scholen voor problemen gaat zorgen, in 
1e instantie bij vervanging van afwezige leerkrachten.  

7.2 Ontwikkeling ledental (vereniging) 
Het aantal leden van de vereniging daalt al een aantal jaren. Het bestuur beraadt zich over 
de consequenties hiervan en zal daarom in 2020 een bijeenkomst met Verus beleggen over 
deze materie.  

8.0 Activiteiten boekjaar 
In 2019 is het nieuwe strategisch Beleidsplan 2019 – 2022 ontwikkeld. Vanuit dit plan 
worden strategische keuze voorbereid en tot uitvoer gebracht. De strategische 
beleidsagenda vormde in 2019 het uitgangspunt bij beleidsontwikkeling. Het bestuur gebruikt 
het bestand “Toezichtkader VPCO-Eerbeek” als kader stellend document.  
 
Het bestuur is als interne toezichthouder minimaal belast met de volgende wettelijke taken:  
a) het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, waaronder begrepen de jaarrekening, 

en het meerjaren strategisch beleidsplan en schoolplan;  
b) het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur voor 

primair onderwijs en afwijkingen van de code;  
c) het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming 

en aanwending van de middelen van de stichting verkregen op grond van de Wet op het 
primair onderwijs;  

d) het aanwijzen van een accountant;  
e) het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag.  
 
Bovenstaande zaken zijn vastgelegd in de statuten van VPCO Eerbeek en in overige 
reglementen. In het managementstatuut wordt verwoord wat de specifieke taken zijn voor de 
directeur met mandaat. Op deze wijze is aan het ‘papier toevertrouwd’ wie welke taak, rol, 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft. Het is duidelijk hoe het functioneren van de 
diverse geledingen binnen een schoolorganisatie feitelijk is bedoeld.  
 
Activiteiten en actiepunten in 2019. 
 

1. Borging van de identiteit en verdere uitwerking ervan via aanhalen van contacten met 
de Prot. Gem. te Eerbeek. Dit heeft geresulteerd in verdere professionalisering van 
het pioniersteam Eerbeek dat de zogenaamde Kliederkerken organiseert (5 a 6 keer 
per jaar).  

2. Borging en waar nodig verbetering van onderwijskwaliteit. In het jaar 2019 liepen de 
ontwikkelingen op de scholen wat uiteen.  Zowel tussen- als ook de eindopbrengsten 
laten op de Triangel een voldoende tot ruim-voldoende niveau zien op het gebied van 
technisch lezen, spelling en rekenen. Aandachtspunten zijn er op het gebied van 
woordenschatontwikkeling en Begrijpend lezen. Dat is al enkele jaren het geval. In 
aansluiting op de interventies laten de resultaten op deze aandachtsgebieden een 
lichte verbetering zien.  Op de Enk stonden de einde en tussenopbrengsten in 2019 
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onder druk. De school heeft hierop geanticipeerd middels een schoolverbeterings-
traject “Kansrijke combinatiegroepen”. Deze interventie veronderstelt een diepe 
systeemverandering van het onderwijsaanbod op deze kleine school. Het team werkt 
hard aan de noodzakelijke verbetering. De eerst prille verbeteringen zijn hoopgevend, 
doch kwetsbaar. Een strakke sturing op dit proces is een vereiste om het traject goed 
te laten aarden. In 2020 wordt een verdere verbetering van de resultaten verwacht.  

3. Anticiperen op het dreigend lerarentekort. In 2019 hebben we 4 keer een groep 
kinderen naar huis moeten sturen omdat er, ondanks alle genomen voorzorgs-
maatregelen, geen vervanging  kon worden geregeld. We zien dit probleem in de 
nabije toekomst alleen maar groter worden. Dit betekent dat we blijven inzetten – zij 
het gematigd– op boven formatieve inzet van personeel.  

4. Huisvesting – Beide scholen zijn gehuisvest in een nieuw schoolgebouw. Voor beide 
scholen bestaat een meerjaren onderhoudsplanning. Voor het gebouw van de Enk is 
die belegd bij de penvoerder van het bewuste scholencluster: de Veluwse scholen-
groep.  

5. Nadere Planvorming en beleidsontwikkelng rond Integraal Kindcentrum (IKC) met in 
eigen beheer ten uitvoer brengen van kinderopvang (BSO en KDV). Onderwijs en 
opvang kan nog meer verweven worden in de uitvoering ten gunste van alle 
leerlingen op onze scholen. In 2019 is vooral ingezet op een versterking van 
samenwerking tussen de peuters van dagopvang en peutergroep met de 
kleutergroepen van onze scholen. 

6. Adequate uitvoering van principes van Good Governance met een goede verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden. Als uitvloeisel hiervan zijn het strategisch 
beleidsplan en het Bestuurlijk Toezichtskader herzien.  Heldere verdeling tussen 
toezichthoudend en uitvoerend bestuur. De ontwikkeling is hier voortdurend gaande. 
Besturenorganisatie Verus helpt ons hierbij.  Als VPCO hebben we 4  grote doelen 
geformuleerd: 

 
a. Op onze integrale kindcentra wordt onderwijs en opvang gerealiseerd vanuit 

een gedeeld pedagogisch kader waarbinnen "mooie mensen" met elkaar 
optrekken en van elkaar leren. 
 

b. Op onze integrale kindcentra wordt geluksgevoel gecreëerd door viering van 
groei. Positief gedrag wordt continu benoemd als kans om individueel en ook 
als groep te groeien in geluk. Geloof in deze mogelijkheden vormt de basis 
voor ons handelen. 

 
c. Op onze integrale kindcentra is er optimale ruimte voor individuele ontplooiing 

in relatie tot een actieve deelname aan de SAMENleving. 
 

d. Op onze integrale kindcentra wordt onderwijs en opvang op maat aan-
geboden. "Op maat" in relatie tot: 

 
1. De talenten van kinderen 
2. De talenten van medewerkers 
3. Een gezonde en veilige leer-/werkomgeving 
4. De optimale afstemming met ouders ( = partnerschap) 

9.0 Beleidsontwikkelingen  
Sinds een aantal jaren maakt VPCO-Eerbeek deel uit van het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs IJssel-Berkel. Het verband Passend Onderwijs IJssel-Berkel wordt 
gekenmerkt door een iets bredere centrale aansturing. Hierdoor is het budget voor de 
scholen aanvankelijk iets verminderd, maar is het aanbod vanuit het verband verruimd. Dit is 
prettig voor een kleine vereniging als VPCO-Eerbeek. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld 
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gebruik maken van het scholingsaanbod vanuit het Samenwerkingsverband en doen dat in 
de praktijk dan ook veelvuldig. De IB-ers nemen deel aan de IB-netwerkbijeenkomsten en de 
directeur vertegenwoordigt de vereniging bij bestuurlijke overleggen.  
 
Bij de scholing van de schoolteams wordt onverminderd sterk ingezet op het verhogen van 
de leerkrachtvaardigheden. Hier ligt namelijk de sleutel tot een generieke kwaliteitsverhoging 
van het onderwijs. De meeste (team)scholingsactiviteiten vonden in tegenstelling tot 
voorgaande jaren niet meer plaats met beide schoolteams tezamen. Al eerder werd 
genoemd dat de ontwikkeling van de scholen meer uiteen gaat lopen. Beide scholen krijgen 
een meer schooleigen profiel. Met name een groter verschil in leerlingenaantal ligt hieraan te 
grondslag. Een deel van de scholing is verzorgd door interne specialisten die mede in het 
kader van de functiemix en actieplan leerkracht hiervoor zijn geschoold en aangesteld in een 
hogere loonschaal. Gelet op de goede resultaten die hiermee zijn geboekt zal dit beleid in 
het komend schooljaar worden voortgezet.  
Externe scholing werd op de Triangel met name uitgevoerd ten behoeve van een verbetering 
in de onderlinge communicatie – geven een ontvangen van professionele feedback en het 
versterken van het eigenaarschap van de leerlingen. Hiertoe zijn de zogenaamde 10-
minutengesprekken inmiddels vervangen door ouder/kindgesprekken waarbij de ontwikkeling 
van het kind en het eigen verhaal daaromtrent centraal staat. Ook werkt de school meer en 
meer met een digitaal portfolio als vervanger voor het leerlngenrapport.  Op de Enk stond de 
externe scholing, zoals al eerder gememoreerd, geheel in het teken van het traject: 
“Kansrijke combinatiegroepen.De vaardigheden die hiervoor noodzakelijk zijn, komen 
langzamerhand in het DNA van alle medewerkers en de leerlingen. 
 
VPCO zet voorts blijvend in op het vergroten van de individuele aandacht per leerling. Dit 
wordt mede gerealiseerd door de bestuurs- en managementkosten te beperken. We merken 
echter wel dat de toegenomen autonomie van het schoolbestuur vraagt om een robuuste 
vaste voet aan beleidsvorming, -uitvoering en aansturing. Een bestuur moet immers 
adequaat kunnen besturen. Uitgangspunt blijft echter dat we de middelen zoveel mogelijk 
willen aanwenden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk voor het primaire proces in onze 
scholen = de lerende interactie: Daarbij wordt tevens steeds vaker ingezet op extra handen 
in de groep (doorgaans een onderbouwgroep of een combinatiegroep met veel hulpvraag) 
via een onderwijs- of klassenassistent. Met name op basisschool de Triangel wordt hier 
gebruik van gemaakt vanwege de beperkte fysieke ruimte vs een toenemend aantal 
leerlingen (= groeiende groepsgrootte).  
 
Financieel is de vereniging in control. Waakzaamheid blijft, vooral vanwege de beperkte 
omvang van onze vereniging, geboden. Gelukkig namen de overheidsinvesteringen in het 
onderwijs de afgelopen jaren weer wat toe. Er is ruimte gebleken voor de broodnodige 
werkdrukverlaging via de middelen uit het zogenaamde werkdrukakkoord. De wensen van 
het personeel hebben bij de verdeling van de middelen een zeer belangrijke - en 
doorslaggevende rol gespeeld. In hoofdstuk 9.1 is de verantwoording voor deze gelden te 
vinden. 
Naast bovenstaande ontwikkeling ontstaat er ruimte doordat personeel dat afscheid neemt 
van onze vereniging wordt vervangen door (meest) jongere leerkrachten die aanvankelijk 
minder zwaar drukken op de personeelslast. De verjonging van het personeelsbestand is de 
laatste jaren op gang gekomen. 
De vereniging is echter ook nog immer waakzaam bij de uitvoering van het beleid ten 
gevolge van de leerlingenkrimp die is ontstaan door demografische ontwikkelingen in ons 
landsdeel. Inmiddels is duidelijk dat het leerlingenaantal in de gemeente Brummen tussen 
2005 en 2020 met 35 % is afgenomen. Dit proces heeft voor onze scholen geleid tot een 
afname van jaarlijks 5 a 10 leerlingen. In 15 jaar tijd betekende dit een algehele daling van 
90 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal voor onze vereniging op ongeveer 
310 zal stabiliseren. Gelet op de laatste geboortecijfers op gemeentelijk niveau is tot 2025 
geen tot weinig groei te verwachten. In verhouding is onze vereniging echter qua 
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leerlingenaantal minder hard gekrompen dan de meeste andere verenigingen/stichtingen in 
onze regio.  
Minder leerlingen betekende ook een afname van de rijksinkomsten. De bekostiging kwam 
hierdoor onder druk te staan. Een sobere begroting  en dito investeringsbeleid zijn 
noodzakelijk gebleken voor de financieel gezonde vereniging van nu.  
Verder is het van groot belang om met name de personele uitgaven blijvend te monitoren en 
ruimte te houden om, indien nodig, in te grijpen. Om dit te realiseren is de vereniging 
aangesloten bij PON = Personeelscluster Oost Nederland. Op personeelsgebied worden de 
risico`s hierdoor verder beperkt. Boventallig personeel kan in de vervangingspool worden 
geplaatst of kan een plek vinden op een andere school in de regio. Hiermee is 
baanzekerheid voor alle medewerkers gegarandeerd.  
Na jaren van krapte op de arbeidsmarkt komt er echter nu, sneller dan verwacht, weer ruimte 
voor verversing van het personeelsbestand. Tussen 2018 en 2023 zal ongeveer een derde 
van het totale personeelsbestand stoppen met werken vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. De mobiliteit zal voorts nog groeien door een toename aan 
kansen voor leerkrachten die `eens wat anders willen`. Het is erg belangrijk om via goed 
werkgeverschap aantrekkelijk te blijven voor betrokken medewerkers met kwaliteit, 
voorwaardelijk voor het bieden van goed onderwijs. Al eerder is gememoreerd dat het 
overschot aan personeel heeft plaats gemaakt voor een groeiend tekort. Het is belangrijk om 
goede leerkrachten en OOP-ers te binden aan onze organisatie. 
 
Tenslotte blijft de vereniging, in aansluiting op vorige jaren, alle zeilen bijzetten om autonoom 
beslissingen te kunnen nemen bij de huisvesting van de scholen. Voor ons zijn en blijven: 
een onderwijskundige meerwaarde, behoud van autonomie en vormgeving van de eigen 
identiteit cruciaal. Voor beide scholen is sinds enige jaren nieuwbouw binnen een scholen-
clusterlocatie gerealiseerd. Het gebouw van de Triangel is in de herfst van 2015 en het 
nieuwe gebouw voor de Enk is medio 2018 opgeleverd. Voor beide schoolgebouwen is een 
MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) opgesteld. Het initiatief voor het MJOP van cbs de Enk 
ligt bij de eerste hoofdgebruiker en penvoerder van het scholencluster, de Veluwse 
Scholengroep (koepelorganisatie) waaronder partnerschool C. van Leeuwenschool 
ressorteert. 
 

9.1 Verantwoording middelen verlaging van de werkdruk 

Proces 

Begin april 2018 is het proces voor de verdeling van de werkdrukgelden opgestart middels 
een informatieve bijeenkomst op schoolniveau. De kaders mbt financiën en personele 
verplichtingen werden uiteengezet en een aantal opties + kostenplaatjes werden 
gepresenteerd door de directie van de school. Daarna nam de personeelsgeleding van de 
GMR het stokje over en heeft het personeelsberaad geleid. Dit resulteerde uiteindelijk in een 
voorstel waarmee alle teamleden / (P)GMR-leden goed uit de voeten konden. Alle middelen 
zijn geïnvesteerd in extra personele inzet. 
 
Totaalbedrag voor 2018 – 2019: € 44.000, -  
Totaalbedrag voor 2019 -- 2020: € 75.000,- 
 
Inzet 2019: 7/12 * € 44.000,- = € 25.600, -   
Inzet 2019: 5/12 * € 75.000,- = € 31.250,- 
 
Totaal boekjaar 2019: € 56.850,- - afgerond 57 K 
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Besteding: Product 

Bestedingscategorie Besteed aan: Besteed bedrag 
2019 

Toelichting 

Personeel - Vakleerkracht Bew. ond 8 u pw + 
externe begeleiding Beweegwijs  
- Iedere groep 2 dagen ambulant 
- Inzet Onderwijsassistent 1 fte 
totaal 

 
€   16.000,- 
€     6.000,- 
€   35.000,- 

 

Materieel  ----  

Professionalisering  ----  

Overig  ----  

Totaal  €  57.000,-  

 

9.2 Verantwoording middelen prestatiebox 
Totaalbedrag voor 2019: 
  
Cbs de Enk  € 17.284,- 
Cbs de Triangel € 41.530,- 
 
Totaal   € 58.814,- (afgerond naar 59 K) 
 

Besteding: Product 

Bestedingscategorie Besteed aan: Besteed bedrag 
2019 

Toelichting 

Personeel  Extra personele inzet Enk i.r.t. 
algehele kwaliteitsverbetering. 

 

 Extra personele inzet 
onderwijsassistenten op de 
Triangel 

 
 
 
 

 Extra formatieve inzet voor 
Wetenschap en techniek – 1 
dag per week 

 
€13.000,- 
 
 
 
€ 20.000,- 
 
 
 
 
 
 
€ 10.000,- 
 
 
 

IB-er 1 dag 
ambulante tijd 
extra. 
 
Inzet 
noodzakelijk in 
verband met 
grootte van de 
groepen. 
 
Inzet op beide 
scholen, maar 
met name op de 
Triangel 

Materieel  Extra investering in 
digitalisering van het onderwijs 
– implementatie Snappet -
materieel 

 

 
 
 
€  6.000,- 

Aanschaf 
meerdere 
devices Enk en 
Triangel 

Professionalisering  Extra investering in 
digitalisering van het onderwijs 

 
€ 5.000,- 

 
Triangel 
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– implementatie Snappet 
-  Invoering digitaal portfolio 
 

 Investering in 
schoolverbeteringstraject 
“kansrijke combinatiegroepen 
 

 

 
 
 
 
 
€ 5.000,- 

 
 
 
 
 
Enk 

Overig  ----  

Totaal  €  59.000,-  

 
 

10.0 Personeelsbeleid  

10.1 Leerlingen 
 
Meerjarenprognose  leerlingen Eerbeek. 
 
Demografische ontwikkeling Eerbeek 2009-2040 

 

Al geruime tijd neemt de vergrijzing in de gemeente Brummen toe waardoor het 

leerlingenaantal (ook) in de kern Eerbeek drastisch afneemt. Inmiddels is bekend dat we er 

van mogen uit gaan dat de langjarig gemiddelde instroom aan 4-jarigen, verdeeld over de 5 

scholen, voor de kern Eerbeek ongeveer 75 leerlingen zal bedragen. Waar kunnen de 

VPCO-scholen op grond van het belangstellingpercentage van de afgelopen 4 jaar  op 

rekenen? 

 

 

Leerlingenprognose 2019 - 2023 
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Bovenstaande prognose is eind 2019 gehanteerd voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023. 
Inmiddels (1 april 2020) mogen we er van uitgaan dat de prognose voor 2021 en de eerstvolgende jaren zeer 
waarschijnlijk met een stijging van minimaal 5 leerlingen positiever uit gaat pakken.  

10.2 Personeel 
Het aantal personeelsleden (incl. OOP) blijft momenteel in grote lijnen op het niveau van het 
voorgaand jaar. Dit heeft van doen met de huidige stabilisering van het leerlingenaantal. De 
werkdrukmiddelen hebben gezorgd voor een kleine groei aan personele inzet. Er is met 
name extra geïnvesteerd in uitbreiding van onderwijs ondersteunende functies. Via het 
jaarlijks opgestelde Meerjaren Bestuursformatieplan (MBFP) heeft het bestuur goed zicht op 
ontwikkeling van het personeelsbestand. Het MBFP is daarmee een belangrijk 
sturingsinstrument in de P&C-cyclus. Tussen de 80 en 85 % van de inkomsten wordt immers 
besteed aan het personeel. Ons streefcijfer is 83 %. 

10.2.1Specifieke speerpunten van formatiebeleid voor de komende jaren 

Het beleid voor de komende jaren is er primair op gericht om kwalitatief goed onderwijs te 
kunnen blijven bieden tegen kosten die op het niveau liggen van een vergelijkbare 
vereniging/stichting. Vacatures die ontstaan door vertrek van personeel worden, indien er 
sprake is van een kwalitatieve versterking, ingevuld door uitbreiding van de werktijdfactor 
van eigen personeel en, is er daarna vacatureruimte (en dat zal zeker het geval zijn), dan 
wordt dit op PON-niveau aangeboden. Al vroeg in het schooljaar 2020-2021 zal 1 leerkracht 
(fte 0,6212) met pensioen gaan. Daarnaast gaat een beperkt aantal medewerkers iets in wtf 
terug.  Dat betekent dat er voor ongeveer 1 fte aan formatieruimte zal ontstaan. In de 2 jaren 
die erop volgen zal het personeelsverloop door pensionering (ongeveer 1,5 fte) aanhouden. 
Voor onze kleine vereniging is het cruciaal om hier vroegtijdig op te anticiperen, met name 
omdat het tekort aan leerkracht zich ook in onze regio doet voelen. 
Deze preventieve aanpak zal ervoor moeten zorgen dat er op de scholen duurzaam goed 
onderwijs kan worden verzorgd door goed gekwalificeerd personeel (lesgevend en 
onderwijsondersteunend).  
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10.2.2 Personele inzet kalenderjaar 2019 
Peildatum: december 2019 

 
 
Nuancering:  

 De stijging van de loonkosten is in 2019 binnen de perken gebleven doordat de 
stijging in fte met name is gerealiseerd door het aannemen van jonger personeel en 
het aanstellen van onderwijsassistenten.  

 Bij het opstellen van de begroting was geen rekening gehouden met de extra 
werkdrukgelden. Dat was op het moment van de totstandbrenging ervan ook nog 
niets bekend. VPCO-Eerbeek heeft gemeend de middelen wel direct te moeten 
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inzetten. Daarnaast was de verdere leerlingengroei van de Triangel ook debet aan 
een kleine stijging van het lesgevende deel van het personeel.  Vandaar de 
uiteindelijke (beperkte) overschrijding qua personele inzet. 
 

10.3 Ziekteverzuim 
 

 

 
 
Binnen VPCO-Eerbeek is meerjarig sprake van een relatief laag ziekteverzuim onder het 
personeel. In het jaar 2018 en ook 2019 was het verzuimcijfer hoger dan gebruikelijk, maar 
nog steeds onder het landelijk gemiddelde van rond  6,5 %. In 2019 was er bij 2 leerkrachten 
en een directielid sprake van langdurig ziekteverlof/beperkte inzet. Een deel van dit 
ziekteverlof zet zich in 2020 vooralsnog voort, maar is wel aan het dalen. De vereniging voert 
ondanks de lage verzuimcijfers (langjarig gemiddeld) op dit moment wel actief 
ziekteverzuimbeleid.                                                                                                                                       
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10.4 Arbo/BHV 
Al enige jaren verzorgt Arbodienst Perspectief de verzuimbegeleiding voor onze vereniging. 
Op beide scholen is een ruim aantal BHV-ers actief dat jaarlijks wordt bijgeschoold. De 
directeur verzorgt de contacten met de Arbodienst. Meerdere keren per schooljaar vindt op 
beide scholen een ontruimingsoefening plaats.  
Beide scholen beschikken over een gebruiksvergunning (binnen het gebouw van het 
scholencluster). De speelzalen van de Enk en van de Triangel zijn op initiatief van de directie 
dit jaar weer gecontroleerd op veiligheid. Ook de speeltoestellen op de schoolpleinen zijn 
gecontroleerd. Beide scholen houden een incidentenregistratie bij. 
Tenslotte worden ook jaarlijks de vluchtwegen gecontroleerd waarbij blusmiddelen en 
signalering aan een check door een gecertificeerd bedrijf worden onderworpen. In 2016 is op 
beide scholen een RI&E afgenomen en in 2017 geactualiseerd. In oktober 2020 zal De RI&E 
weer worden afgenomen en bijgewerkt.  

10.5 Integraal Personeelsbeleid 
VPCO-Eerbeek heeft het personeelsbeleid gemandateerd aan de directie van de beide 
scholen. Vanzelfsprekend worden de minimum eisen zoals gesteld in de meest recente 
CAO-po hierbij als leidraad gebruikt.  
De directie geeft invulling aan de gesprekkencyclus waarbij in 2019 door directie en 
specialisten groepsbezoeken en coachinggesprekken werden gehouden. Nieuwe 
leerkrachten werden structureel begeleid door de IB-er. Leerkrachten houden zelf het 
persoonlijk deskundigheidsdossier op orde 

10.6 Scholing 
Voor de nascholing is door onze scholen gebruik gemaakt van de diensten van  
externe organisatiebureaus. Voorts werd een aantal scholingsmomenten geleid door intern 
opgeleide collega`s. In 2019 was er o.m. algemene scholing voor: 
 

 Beweegwijs (Triangel en Enk) 

 Kansrijke combinatiegroepen (de Enk) 

 Vier*wijzer (beide scholen) 

 Het voeren van ouder- en ouder/kind gesprekken deel 3 (Triangel) 

 Werken met een portfolio (Triangel) 

 Werken met de methodiek “Met Sprongen Vooruit” (beide scholen) 

 Zelfstandig werken en coöperatief leren (beide scholen) 
 
Daarnaast worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om via de het digitale plat- 
form E-wise zich persoonlijk, dus op maat, te scholen. Van elke medewerker wordt verwacht 
dat hij/zij minimaal 2 cursussen a 2 uur met goed gevolg afrondt. Het behaalde certificaat 
krijgt vervolgens een plaats in het eigen dossier.  

10.7 Beloningsbeleid 
In het kader van de invoering van de functiemix is er meer ruimte ontstaan voor belonings-  
Differentiatie. Inschaling op LB-niveau (nu schaal 11) werd mogelijk en ook daadwerkelijk 
toegepast. Binnen VPCO/Eerbeek is op dit moment ongeveer 31 % van het onderwijzend 
personeel binnen schaal 11 werkzaam. In het huidige  schooljaar (2019/2020) wordt de 
laatste tranche afgerond en zal de doelstelling van 40 % beloning in schaal 11 zeer 
waarschijnlijk in zicht komen.  

10.8 Introductie en begeleiding nieuw personeel 
In het schooljaar  2019-2020 zijn 2 nieuwe leerkrachten binnen een nieuw regulier 
dienstverband op de scholen aan de slag gegaan. Zij zijn beiden begeleid en ingewerkt door 
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een “maatje in de school”. Daarnaast krijgen beginnende leerkrachten in dit jaar een VIB-
traject aangeboden (Video Interactie Begeleiding). Zij worden daarin begeleid door de IB-er 
van de onderbouw. 

10.9 Detachering 
In 2019 is 1 medewerker gedetacheerd via de invalpool van PON. Hiermee was in totaal 0,8 
(werd later 0,6) aan fte gemoeid.  

10.10 Mobiliteit 
Onze scholen bevinden zich hemelsbreed op slechts 600 meter van elkaar. Dat maakt het 
gunstig om doorstroming van de ene school naar de andere school te bevorderen. Ook 
vinden we het als vereniging belangrijk om initiatieven te ontplooien waardoor dit mogelijk is 
en bevorderd wordt. Hier hebben we de afgelopen jaren dan ook actief beleid op 
geformuleerd. Het heeft op een groot aantal terreinen geresulteerd in een vervlechting van 
uitgangspunten en werkzaamheden. 
Binnen de scholen vinden we het belangrijk dat personeelsleden breed inzetbaar zijn. Dat 
kan door hen te laten ‘switchen’ van onder- naar bovenbouw. Ook de toekenning van andere 
taken of het stimuleren om een andere functie te gaan vervullen hoort hiertoe. In de 
gesprekkencyclus komen deze zaken ook aan de orde. Meer en meer werken de scholen 
volgens dezelfde beleidsprincipes, maar er mag ook meer en meer op een verschillend wijze 
en passend bij de school (-grootte en –populatie) invulling aan worden gegeven. Hierdoor 
blijft mobiliteit mogelijk, maar kunnen de scholen ook werken aan eigen profiel.   

10.11 Seniorenbeleid  
Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er in 2019 ook weer door een beperkt 
aantal leerkrachten gebruik gemaakt van de Regeling duurzame inzetbaarheid. Hierbij krijgt 
men een aantal vrije uren (maximum aantal) per jaar en levert men 35%/50% betaling in op 
ieder uur. In 2019 maakten 5 personeelsleden gebruik van de (voorheen) BAPO 
regeling/regeling Duurzame inzetbaarheid voor oudere leerkrachten.   

10.12 Beleid inzake beheersing aanvragen uitkering na ontslag 
Het beleid van het bestuur is erop gericht dat wordt voorkomen dat personeelsleden worden 
ontslagen. Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een 
adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een andere 
betrekking. In 2019 was er geen sprake van gedwongen ontslag van personeelsleden. 1 
Personeelslid ging met pensioen.  
Eigen wachtgelders krijgen, indien van toepassing, met voorrang ontstane vacatures 
aangeboden. Het beleid van VPCO is erop gericht deze situatie zoveel mogelijke te 
voorkomen door medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te geven 
omtrent een eventuele verlenging van het contract na 1 jaar in dienst. Deze bepaling geldt 
dus niet voor werknemers die zijn ontslagen, omdat ze niet goed functioneerden. 
 
 
Strategisch personeelsbeleid  
 
VPCO-Eerbeek streeft ernaar medewerkers met verschillende achtergronden, competenties, kennis, 
vakinhoudelijke vaardigheden en gedragsvaardigheden in dienst te hebben. 
 
E vereniging neemt maatregelen om tot een goed toegerust personeelsbestand te komen. Hiervoor maakt zij 
gebruik van strategische personeelsplanning via het Meerjaren Bestuursformatieplan (BFP). In dit jaarlijks 
geüpdatet plan wordt de huidige en toekomstige personeelsbehoefte zichtbaar gemaakt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met externe ontwikkelingen en de ambities en doelstellingen van de organisatie.  
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Het BFP is de basis voor de doorontwikkeling van het HR-beleid en bijbehorend instrumentarium, waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals toenemende vergrijzing, 
toenemende krapte, mobiliteit, flexibiliteit, loonniveaus en regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Ook worden 
er op basis van het BFP acties ondernomen voor het werven, selecteren en opleiden van medewerkers.     
 
De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in vakmanschap en leiderschap, met als gewenst resultaat een 
duurzame verandering in houding en gedrag van onze medewerkers. De centrale opbouw van de organisatie 
verlangt extra en continue aandacht voor de wijze van leidinggeven, samenwerken en communiceren. De extra 
aandacht voor houding en gedrag draagt bij aan de ambitie van VPCO om flexibeler en gerichter samen te 
werken teneinde meer onderwijskundig en pedagogisch effect te bewerkstelligen. VPCO beziet strategisch 
personeelsbeleid van de organisatie in samenhang met duurzame inzetbaarheid, psychosociale 
arbeidsbelasting en vitaliteit van haar werknemers. 

11.0 Onderwijs 

11.1 Onderwijsprestaties 

Evaluatie beleidsdoelstellingen 
Afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het structureren van het opbrengstgericht werken. Dit 
resulteerde daadwerkelijk in een verbetering van de leerresultaten op het gebied van 
technisch lezen, spelling en rekenen. Op beide scholen vormen de opbrengsten voor 
Begrijpend lezen en Woordenschat een blijvend punt van aandacht. Verbetertrajecten zijn 
hiertoe al langere tijd ingezet. Ook is er op de Enk extra aandacht voor didactische 
ontwikkeling van de leerkrachten. Dit wordt vorm gegeven vanuit het concept “Werken met 
kansrijke combinatiegroepen”.  
Door de ontwikkeling van een opbrengstenkatern kan door management en bestuur zeer 
goed vinger aan de pols worden gehouden m.b.t. de onderwijskwaliteit (in cijfers). Er wordt 
planmatig gewerkt aan Passend Onderwijs ( = goed onderwijs) voor allen. 2 keer per jaar 
(september en maart) worden de opbrengsten tijdens een bestuursvergadering 
gepresenteerd door de IB-ers van beide scholen. De opbrengsten van de Triangel zijn op 
niveau. De opbrengsten van de Enk staan onder druk. Al langere tijd werkt de school aan 
verbetering hiervan. Op het gebied van spelling en technisch lezen lukt dit goed. Op het 
gebied van begrijpend lezen en rekenen moeten nog nadere stappen worden gezet.  

11.2 Resultaten 
Hoewel er meer criteria zijn die de kwaliteit van het onderwijs op de scholen bepalen, worden 
de scores van de CITO Eindtoets Basisonderwijs als een belangrijk kengetal beschouwd. In 
2019 scoorde de Triangel boven en de Enk onder het gewenste niveau. De score van beide 
scholen was echter wel in lijn met de langjarige resultaten van deze leerlingen opgenomen in 
het leerlingvolgsysteem. Voor het jaar 2020 verwachtten we een score die weer rond de 
norm zal liggen. Door het uitbreken van de Coronacrisis is de eindtoets in dit jaar echter niet 
afgenomen. Voor een nadere uitwerking van de resultaten van de eindtoets 2018 verwijzen 
we naar de bijlage “Resultaten eindtoets bestuur 84046”.   
De uitstroomgegevens V.O. zijn te vinden in bijlage “Doorstroom naar VO bestuur 
84046”. Uit deze gegevens leiden we af dat de leerlingen die onze scholen verlaten, over het 
algemeen, een juist schooladvies hebben gekregen. Veel leerlingen stromen uiteindelijk iets 
op. Gemiddeld zit na drie jaar op het VO ongeveer 90 % van onze leerlingen op of boven het 
schooladvies. Slechts 10 zit eronder. 

11.3 Kwaliteitsbeleid 
Op onze scholen wordt het kwaliteitszorgsysteem WMK-po gehanteerd. Het op niveau 
houden en daar waar nodig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs beschouwen we 
als een kerntaak van de vereniging. Dit vraagt om een continue kwaliteitsbewaking waarvoor 
de directeur volgens een planning & control-cyclus horizontaal verantwoording afleggen aan 
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het bestuur. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid is belegd bij een medewerker in de rol van 
“coördinator kwaliteitszorg”. 

11.3.1 Hoe geven we kwaliteit vorm? 
Wat willen wij, als vereniging met het onderwijs op de scholen, welke kant willen we op? Dit 
realiseren we door onszelf voortdurend de volgende vragen te stellen: 
 

 Doen we wat we zeggen: beschrijven wat we gaan doen met de school en met welke 
bedoeling. Dit moet in de praktijk zichtbaar worden. 

 
 Doen we de dingen goed: alles wat we binnen kwaliteitszorg doen moet meetbaar en 

controleerbaar zijn. Anderen moeten het kunnen waarnemen. 
 

 Zeggen we de goede dingen: is er een voortdurende reflectie op ons handelen. Past 
datgene wat we nu zeggen en doen nog wel bij de huidige onderwijsopvattingen. Zijn 
dat nog wel de oplossingen voor de huidige problemen? 

 
 Durven we verantwoording af te leggen: het moet een vanzelfsprekendheid en een 

voortdurende bereidheid zijn om verantwoording af te leggen over wat we doen en 
wat we zeggen. Dit doen we zowel naar onszelf toe als naar buiten (relevante 
belanghebbenden zoals ouders, leerlingen. Rijksoverheid, gemeente en inspectie) 

 
Waardering door medewerkers 
Hoe tevreden zijn de medewerkers? Aan de basis van het succes van de organisatie staat 
medewerker tevredenheid. Immers, medewerkers bepalen hoe er met het onderwijs wordt 
omgegaan, hoe de lessen worden uitgevoerd, hoe efficiënt en effectief de organisatie met 
haar middelen omgaat en uiteindelijk hoe tevreden de leerlingen, docenten en ouders zijn. 
Tweejaarlijks wordt hiertoe een onderzoek verricht. In mei 2020 komt dit weer aan de orde. 
  
Waardering door leerlingen 
Leerling tevredenheid vinden wij een belangrijke factor. De vragen waar het hier om draait 
zijn dan ook: ‘zijn onze leerlingen tevreden met wat we doen en wat we leveren? Kunnen we 
in ons aanbod een stuk eigenaarschap voor de leerling realiseren? en ‘in welke mate scoren 
we op leerling tevredenheid?’ Om goed te scoren op tevredenheid moeten we niet alleen 
kijken naar datgene wat de leerling zegt te willen. We zullen ook moeten onderzoeken wat 
de achterliggende behoeften van de (potentiële) leerling zijn. Wat zijn de verwachtingen 
aangaande het lesprogramma en op welke wijze moet er gedoceerd worden?  
Hiertoe wordt tweejaarlijks een onderzoek onder ouders en leerlingen verricht. In mei 2020 
komt dit weer aan de orde. 
 
Meten van leerling tevredenheid is één; het interpreteren en aanvaarden van de 
consequenties van de meting een ander. En toch is juist dat van essentieel belang. 
Uitkomsten van tevredenheidsmetingen zijn bij uitstek een belangrijk aandachtspunt voor 
verbeteracties. En continue verbetering leidt uiteindelijk tot excellentie. 
 
Waardering door de gemeenschap 
De maatschappelijke rol van organisaties wordt steeds belangrijker. Het Schoolbestuur heeft 
niet alleen met leerlingen te maken, maar ook in toenemende mate met de gemeenten en de 
samenleving. Dit zijn groepen in onze samenleving waar de scholen op een of andere 
manier raakvlakken mee hebben.  
Een tweede aspect van ‘waardering door de maatschappij’ is de maatschappelijke rol of 
functie die de organisatie vervult. De vereniging heeft haar protestants christelijke identiteit 
hoog in het vaandel, maar beseft zich terdege dat niet alleen uitgangspunten, maar ook 
concrete daden deze identiteit moeten legitimeren. Met andere woorden: we zullen het 
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verschil moeten kunnen waarmaken! In onze contacten met maatschappelijke organisaties 
bemerken we een positieve grondhouding ten opzichte van onze scholen/vereniging. 

11.5 Inspectiebezoeken 
In het kader van de kwaliteitszorg verricht de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks 
onderzoeken of periodiek kwaliteitsonderzoek. 
Eind 2017 is de Vereniging in het kader van het vernieuwde vierjaarlijkse onderzoek bezocht 
door de Inspectie van het Onderwijs. Het eindrapport gaf naast een aantal complimenten ook 
een aantal verbeterpunten. De taakverdeling (op papier en in de uitvoering) binnen VPCO-
Eerbeek vraagt aandacht. Ook moeten er, in het kader van de kwaliteitszorg, nadere stappen 
worden gezet. Wat zijn de effecten van de interventies op de kwaliteit van het onderwijs? 
Tenslotte moet er een verbeterslag worden gemaakt op de didactische kwaliteit op de Enk. 
In 2019 heeft de onderwijsinspectie na een bezoek aan de Enk en tijdens een gesprek met 
het bestuur de conclusie getrokken dat de bestuurlijke actiepunten adequaat zijn opgepakt. 
Daarnaast werd de zorg geuit over de algehele onderwijskundige ontwikkeling op de Enk. 
Afgesproken werd om medio 2019 een algeheel kwaliteitsonderzoek op deze school uit te 
voeren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 5 van de 7 onderzochte standaarden een 
voldoende scoorden.  De samenhangende standaarden “Zicht op ontwikkeling” en “extra 
ondersteuning” scoorden een onvoldoende. In het najaar van 2020 zal de inspectie de 
school eventueel wederom bezoeken om te bezien of reeds ingezette verbeteringen deze 
standaarden ook op voldoende niveau hebben gebracht. De school werkt daar op een 
planmatige wijze gedoseerd naar toe en verwacht aan de doelstelling te kunnen voldoen.  

11.6 “De Enk en de Triangel in 2019” 
Afgelopen jaar stonden de beleidsvoornemens net als voorgaande schooljaren in het teken 
van diverse landelijke onderwijskundige ontwikkelingen. Drie belangrijke uitgangspunten 
hierbij waren: 

1. Het nadrukkelijker borgen van “Opbrengstgericht werken”, werken met Snappet, 
coöperatief leren en zelfstandig werken. Aanscherping beleid uit voorgaande jaren. 

2. Ontwikkelen van een duidelijker zorgprofiel in het kader van Passend Onderwijs om 
daarmee geheel te kunnen voldoen aan het niveau van basisondersteuning welke 
binnen het SWV Passend onderwijs IJssel/Berkel is overeengekomen.  

3. Werken aan en met de vaardigheden die belangrijk zijn in de samenleving van de 21e 
eeuw. Dit, met name, vormgegeven via de methodiek “4*wijzer”. Aanscherping beleid 
uit voorgaande jaren. 

4. Aandacht voor Wetenschap en techniek en aanbod voor meer- en hoogbegaafden, 
mede geïnitieerd van uit de extra geoormerkte middelen van het SWV IJssel/Berkel.  
Aanscherping beleid uit voorgaande jaren. 

 
In het schooljaarplan worden de beleidsvoornemens uit het schoolplan 2019-2023 meer 
gedetailleerd weergegeven. Het nieuwe schoolplan 2019 – 2013 is in 2019 vastgesteld en 
geoperationaliseerd . 
 

11.7 Passend onderwijs 
Het realiseren van een duidelijker zorgprofiel beschouwen wij voor het komend jaar een 
belangrijk speerpunt voor beide scholen. We voldoen aan het niveau van de 
basisondersteuning, maar voor een stevige interventie op onderwijsachterstanden is meer 
nodig. Op c.b.s. de Enk hebben we van doen met een leerlingenpopulatie die extra inzet aan 
middelen een daardoor menskracht rechtvaardigt. We investeren dan ook nadrukkelijk extra 
in de begeleiding van de leerlingen door de groepsgrootte op deze school te beperken en 
additionele hulp via een onderwijsassistent te genereren. Daarnaast investeren we 
substantieel in het professionaliseren van de medewerkers. De IB-er heeft extra ambulante 
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tijd voor het (waar) borgen van ingezette veranderingen in het aanbod, beter passend bij de 
doelgroep. We verwachten ten gevolge van de Coronacrisis  een terugval in de prestaties 
van onze taal- en rekenzwakke leerlingen. We zullen daarom ook met graagte een beroep 
doen op de extra middelen die het ministerie via een subsidie aan de scholen wil geven om 
de leerachterstanden te beperken. In juni 2020 zullen we hier een aanvraag voor doen.  

11.8 Evaluatie beleidsdoelstellingen 
In de cyclus van de kwaliteitszorg was de evaluatie van de beleidsdoelstellingen tot voor kort 
het onderschoven kindje. Weliswaar worden de onderwijsresultaten via het opbrengsten-
katern goed gemonitord en breed binnen de organisatie gedeeld, maar het bleek niet 
voldoende bekend welke interventies aan verbeteringen ten grondslag hebben gelegen. In 
de huidige schoolplanperiode krijgt dit gegeven een meer uitgesproken plek in de kwaliteits-
zorgcyclus. De coördinator kwaliteitszorg krijgt hierin een belangrijke rol. In algemene zin kan 
wel vermeld worden dat intern onderzoek (via vragenlijsten voor medewerkers, directie en 
ouders) en extern onderzoek (via de onderwijsinspectie) heeft uitgewezen dat het onderwijs 
binnen VPCO-Eerbeek in grote lijnen op orde is. Verbeterpunten zijn bekend en hebben een 
plek gekregen in het schoolplan 2019-2023.   

12 Huisvesting 
De gemeente Brummen heeft haar voornemens voor wat betreft de onderwijshuisvesting 
i.s.m. de schoolbesturen vormgegeven in een zogenaamd Integraal Huisvestingsplan (IHP). 
Dit plan was al medio 2007 gereed. In het verlengde hiervan is in de loop van 2008 een 
intentiebesluit ondertekend door de verschillende partners. Hier opvolgend is door gemeente 
en schoolbesturen een onderzoek gedaan naar de meest effectieve aanbestedingsvorm.  
Zoals al eerder aangegeven hebben alle inspanningen inmiddels geleid tot adequate 
huisvesting van beide scholen in nieuwe schoolgebouwen. Voor dagelijks onderhoud en 
meer jaarlijks onderhoud worden middelen begroot op basis van het MJOP.  

12.1 Verkoop schoolwoning in 2018 
De huidige bewoner van de schoolwoning heeft een zeer acceptabel bod uitgebracht op de 
dit private bezit van VPCO-Eerbeek. Tijdens de ALV van 2018 heeft het bestuur de mogelijke 
verkoop aan de leden van de vereniging voorgelegd. Een meerderheid van de aanwezige 
leden stemde in met verkoop. De schoolwoning is eind 2018 voor € 385.000,- verkocht. Het 
bedrag is in 2019 toegevoegd aan de algemene reserve, privaat.   

13. ICT 
Afgelopen jaar is op beide scholen nader geïnvesteerd in ICT-toepassingen, met name in de 
digitalisering van het lesmateriaal. We zijn er hierdoor in geslaagd om beter Passend 
Onderwijs (onderwijs op maat) te kunnen bieden aan onze leerlingen. Hierbij zijn de 
mogelijkheden die worden geboden door de aansluiting op glasvezel optimaal benut. Zo 
wordt op beide scholen inmiddels “in de Cloud” gewerkt en werken alle groepen vanaf groep 
4 inmiddels voor een aantal vakken met tablets als hulpmiddel bij het onderwijs.  

14. Toelating en Toegankelijkheid 
De scholen zijn protestants christelijke basisscholen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De 
scholen staan open voor alle leerlingen die worden aangemeld en wiens ouders/verzorgers 
verklaren de godsdienstige grondslag van de school te respecteren. 
Leerlingen die speciale zorg nodig hebben zijn welkom op onze scholen. Bij aanmelding 
wordt bekeken of de school de gewenste zorg kan verlenen, indien dat het geval is, wordt de 
leerling aangenomen. Als dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders naar een 
andere oplossing gezocht. De scholen hebben het zorgaanbod verwoord in het document 
“ondersteuningsprofiel” dat op de websites van de scholen te vinden is. Op de Triangel is in 
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de loop van 2019 een tijdelijke leerlingenstop ingevoerd voor een aantal groepen. De 
motivatie hiervoor en om welke groepen dit gaat is op de website van de school te vinden. 

15. Samenwerking 
Naast de samenwerking met andere basisscholen, het voortgezet onderwijs, de gemeente 
en dergelijke wordt er eveneens samengewerkt met de buitenschoolse opvang en de peuter-
opvang. 

16. Buitenschoolse opvang 
Vanaf het schooljaar 2011/2012 verzorgt VPCO voor- en naschoolse opvang in eigen 
beheer. Eind 2012 is daar peuteropvang - op vooreerst kleine schaal - aan toegevoegd. In de 
jaren erna is de opvang gegroeid tot een aanbod voor 0-12. Dit alles vindt plaats binnen het 
beheer van Stichting Kinderopvang Eerbeek dat gelieerd is aan VPCO-Eerbeek.  

17. Verbonden partijen 
Per 1 augustus 2014 is de vereniging t.g.v. een nieuwe regio-indeling deel gaan uitmaken 
van het nieuwe SWV Passend onderwijs, Berkel/IJssel. Daarnaast is SKE (Stichting 
Kinderopvang Eerbeek) als stichting verbonden aan onze vereniging.  

18. Zaken met politieke of maatschappelijke impact 
De constateringen en adviezen van de Commissie Don (2009) maakten de noodzaak van 
het ontwikkelen van een meerjarig financieel beleid nog duidelijker. VPCO-Eerbeek maakte 
de inschatting dat het invoeringstraject Passend Onderwijs gepaard zou gaan met als 
onvermijdelijk gepresenteerde bezuinigingen. In de praktijk is dit meegevallen. Met name de 
middelen die werden verstrekt via het werkdrukakkoord hebben de scholen lucht gegeven.  
Het adequaat kunnen realiseren van Passend Onderwijs voor elke leerling vraagt echter veel 
van de scholen. De teams zijn in dit proces voortdurend “onderweg”.  
Voorts vraagt een terugtrekkende overheid een nog meer actieve houding van 
schoolbesturen. Er is kortom veel (meer) werk te verrichten op bestuurlijk gebied. Om deze 
adequaat te kunnen verwezenlijken binnen onze kleine organisatie werkt de directeur met 
uitvoerende bestuurlijke taken voor 0,3 fte aan beleidsvoorbereiding en bestuurlijke 
ontwikkelingen. 
Onze vereniging participeert binnen PON (Personeelscluster Oost Nederland) in een proces 
voor bestuurlijke samenwerking. Tenslotte zal de toenemende krapte op de arbeidsmarkt 
zeer waarschijnlijk om creatieve oplossingen vragen. De terugloop van leerlingen heeft 
binnen de vereniging niet geleid tot een gedwongen verlies van arbeid. Vrijwillig vertrek, 
detachering en taakvermindering zorgden voor een goede balans tussen baten en lasten. 
Vanuit die situatie heeft zich in een zeer kort tijdsbestek een kanteling voorgedaan naar 
krapte op de arbeidsmarkt. De verenging zal alles in het werk moeten stellen om ook de 
komende jaren te kunnen blijven beschikken over goed gekwalificeerd personeel, 
voorwaardelijk voor het bieden van goed onderwijs.  
Een strakke begrotingsdiscipline zal de vereniging moeten behoeden voor zwaar weer. Gelet 
op het doorkijkje die in dit opzicht “de continuiteitsparagraaf” aan ons geeft, zijn we 
optimistisch gestemd.   
 
Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze 
onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden 
ingesteld om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het effect op de instelling 
en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid 
heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke 
afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid die naar 
onze inschatting niet van materieel belang is op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen 
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bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de instelling. Gezien 
de bijzondere situatie rondom het Covid-19-virus in combinatie met de branche waarin de 
instelling zich bevindt en de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen 
continuïteitsissue op deze grond voor de instelling. Wij zijn dan ook van mening dat de 
waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de 
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling. 
 
Conclusie 
Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-
virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. 
 
Maatschappelijke aspecten  
 
Algemene maatschappelijke aspecten  
VPCO-Eerbeek is in al haar activiteiten maatschappelijk vertegenwoordigd, zij heeft als maatschappelijke 
doelstelling om ieder kind een mooi mens te laten zijn.  
 
Milieuaspecten  
Voor zover het VPCO-Eerbeek  hier mogelijkheden voor heeft, wordt er binnen de bedrijfsvoering ingezet op 
milieubesparende toepassingen. Te denken valt aan de stimulering van het gebruik van digitale hulpmiddelen 
ter vermindering van papiergebruik. Tevens is op het dak van de Triangel een groot aantal zonnepanelen (135 
stuks) geplaatst die niet alleen een energiebesparend resultaat opleveren, maar ook een posieve bijdrage 
leveren aan de beeldvorming rond de inzet van niet-fossiele (duurzame) energiebronnen. 
 
Sociale aspecten  
VPCO-Eerbeek houdt in haar personeelsbeleid rekening met de sociale aspecten. Zo is het beleid voor 
duurzame inzetbaarheid vormgegeven, met als doelstelling dat medewerkers productief, gemotiveerd en 
gezond willen en kunnen blijven werken binnen en/of buiten de organisatie. VPCO vindt het belangrijk om 
vanuit de brede definitie van duurzame inzetbaarheid de talentontwikkeling en gezond werken tot 
speerpunten te maken.  
 
Economische aspecten  
VPCO-Eerbeek zet in op versterking van de samenwerking met alle partners door middel van het inzetten van 

expertise, het delen van kennis als ook het faciliteren van netwerken. Nadrukkelijk wordt daarbij de 

samenwerking met de kinderopvang binnen het organisatorische concept van een IKC opgezocht en 

uitgevoerd. 

19. PR 
De vereniging heeft, gelet op de afname van het aanbod aan leerlingen, haar pr- en 
communicatiebeleid, verder geüpdatet. Een communicatieplan is ontwikkeld en de 
vernieuwde website, Facebook pagina en schoolapp zijn inmiddels in bedrijf. Goed onderwijs 
op de scholen zorgt echter voor de beste PR. Hier wordt derhalve ook de meeste aandacht 
aan besteed. 

20. Investeringen en financieringsbeleid 
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het 
beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een 
spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen 
worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. 
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20.1 Kasstromen en financieringsbehoefte incl. financieringsbeleid 
Investeringen zijn volgens plan uitgevoerd, op enkele vervangingsinvesteringen na, omdat 
hiervoor op het geplande moment geen directe technische aanleiding bestond, of omdat 
ervoor is gekozen om deze investeringen te combineren met verbeterprojecten of 
investeringen die later zijn gepland. Een voorbeeld hiervan vormt de vervanging van een 
aantal digitale schoolborden die voor 2019 gepland stond, maar in 2020 zal plaatsvinden. 

20.2 Allocatie van middelen op schoolniveau 
Voor de exploitaties geldt dat we de bekostiging van het Rijk aan de scholen toebedelen 
volgens dezelfde criteria en wegingen die het Rijk toepast. De kosten die in principe voor de 
hele vereniging zijn, worden naar rato van de leerlingaantallen verdeeld. 

21. Treasuryverslag 
Het bestuur van het VPCO-Eerbeek heeft in het verslagjaar 2019 geen middelen belegd. Het 
exploitatieoverschot dat is ontstaan door de verkoop van de schoolwoning is overgeboekt 
naar de algemene reserve van de vereniging. Het Treasurystatuut is als bijlage toegevoegd.  

22. Continuiteitsparagraaf VPCO-Eerbeek 

22.1 Inleiding 
In deze paragraaf, die sinds enkele jaren verplicht is, geven we weer hoe VPCO-Eerbeek de 
continuïteit voor de komende jaren financieel heeft vertaald en hoe de vereniging de risico's 
inschat.  
Naast de meerjarenbalans en -begroting geven we ook de leerlingaantallen , de personele 
bezetting en het risicomanagement weer. Het toezichthoudend bestuur geeft tenslotte haar 
weergave van het afgelopen jaar in de Rapportage Toezichthoudend Orgaan 

22.2 Personele bezetting en leerlingenaantallen  
De inkomsten van VPCO-Eerbeek  zijn, zoals dat in principe van toepassing is op alle 
schoolbesturen, voor het grootste deel afhankelijk van het aantal leerlingen. Door tijdig te 
sturen op het verwachte leerlingaantal kunnen we sturen op onze uitgaven en daarmee ons 
resultaat. VPCO-Eerbeek zit in een krimpregio en heeft de afgelopen jaren te maken gehad 
met een dalend leerlingaantal. Sinds kort is deze daling tot stilstand gekomen en is er zelfs 
weer sprake van een beperkte groei.  
Tot op heden kunnen we beide scholen echter nog prima bekostigen. Dat zal, bij realisatie 
van de leerling prognoses, niet substantieel veranderen. 
We blijven inzetten op het behouden van kennis en werkgelegenheid en zoeken daarom via 
PON de samenwerking met besturen in de regio. Jaarlijks maken we een prognose op basis 
van gemeentelijke prognoses en de inschattingen van de schooldirectie. Het maken van een 
goede prognose van de leerlingaantallen is bijzonder lastig. Zeker voor kleinere scholen 
waarbij een verhuizing van één gezin al een significante stijging of daling kan betekenen.  In 
de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de volgende leerlingaantallen en personele 
bezetting: 
 
 

Personele bezetting in FTE 2019 2020 2021 2022 

Management/directie 2,56 2,50 2,50 2,50 

Onderwijzend personeel 17,42 18,31 18,06 18,06 

Wetenschappelijk personeel         

Overige medewerkers 3,28 3,33 3,33 3,33 

     

 
1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 
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Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 302 308 313 311 

 
 
 

 Een deel van de FTE`s voor management (0,4 fte) wordt ingezet voor lesgeven of 
onderwijsondersteunende werkzaamheden.  

 Door de inzet van de werkdrukgelden zou het percentage inzet “overige werknemers” 
de komende jaren nog iets kunnen stijgen.  

 Eventuele taakstellingen o.b.v. GPL, komen in principe in mindering op Onderwijzend 
personeel. 

 De personele bezetting is inclusief vervanging. 

 Vervanging is al in FTE's opgenomen in de begroting. 

 De prognose van het leerlingenaantal is behoudend van aard. De verwachting is dat 
op grond van het huidige (01-05-2020) aantal aanmeldingen het aantal leerlingen per 1-
10-2020 met minimaal 5 leerlingen kan worden verhoogd.  
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22.3 Meerjarenbegroting  
 

Balans 2019 2020 2021 2022 

ACTIVA 
        Vaste activa 
              Immateriële vaste activa         

          Materiële vaste activa 395.298 429.200 429.200 427.300 

          Financiële vaste activa 23.700 23.700 23.700 23.700 

    Totaal vaste activa 418.998 452.900 452.900 451.000 

    Vlottende activa         

          Voorraden         

          Vorderingen 147.629 147.600 147.600 147.600 

          Effecten         

          Liquide middelen 529.022 455.300 446.000 439.300 

    Totaal Vlottende activa 676.651 602.900 593.600 586.900 

TOTAAL ACTIVA 1.095.649 1.055.800 1.046.500 1.037.900 

     PASSIVA 
        Eigen vermogen 
              Algemene Reserve 90.780 49.300 25.400 3.000 

          Bestemmingsreserve publiek 142.249 141.700 141.600 141.500 

          Bestemmingsreserve privaat 436.081 435.600 435.100 434.600 

          Bestemmingsfonds publiek         

          Bestemmingsfonds privaat         

    Totaal Eigen vermogen 669.110 626.600 602.100 579.100 

    Voorzieningen 196.172 198.800 214.000 228.400 

    Langlopende schulden         

    Kortlopende schulden 230.367 230.400 230.400 230.400 

TOTAAL PASSIVA 1.095.649 1.055.800 1.046.500 1.037.900 

     

     Staat/Raming baten en lasten 2019 2020 2021 2022 

     BATEN 
      Rijksbijdrage 1.888.161 1.955.000 1.968.300 1.974.200 

  Overige overheidsbijdragen en subsidies         

  Overige baten 15.644 11.500 11.500 11.500 

  College-, cursus- en examengelden         

  Baten werk in opdracht van derden         

TOTAAL BATEN 1.903.805 1.966.500 1.979.800 1.985.700 

     LASTEN 
      Personeelslasten 1.594.905 1.728.600 1.725.700 1.728.300 

  Afschrijvingen 33.316 36.100 36.000 37.900 

  Huisvestingslasten 115.595 107.700 107.700 107.700 

  Overige lasten 151.479 136.600 134.900 134.800 

TOTAAL LASTEN 1.895.295 2.009.000 2.004.300 2.008.700 

Saldo Baten en Lasten 8.510 -42.500 -24.500 -23.000 

Saldo financiële bedrijfsvoering 5 0 0 0 

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT 8.515 -42.500 -24.500 -23.000 

Incidentele baten en lasten         
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Cijfermatige toelichting op de balans 
De baten en lasten lopen goed met elkaar in de pas. Dit is met name van belang bij de 
personele baten en lasten, die ongeveer 85 % van de totale begroting behelzen. 
Vrijkomende formatieplaatsen (veelal via pensionering en mobiliteit) kunnen in financiële zin 
één op één worden her bezet. 
De digitalisering van leermiddelen zorgt niet voor lagere afschrijvingen, omdat de licenties 
vaak een aanvulling zijn op de methoden. Dat is en blijft een aandachtspunt. Medewerkers 
omarmen enerzijds onderwijsvernieuwing, maar vinden het anderzijds ook lastig om “oude 
gebruiken” en de daarbij horende investeringen in lesmateriaal los te laten.    
De huisvestingslasten stegen aanvankelijk nog iets door de ingebruikname van het nieuwe 
schoolgebouw van de Enk (medio 2018) en extra investeringen dientengevolge. We gaan er 
van uit dat de lasten de eerstkomende jaren kunnen dalen, zoals aangegeven.  
Door de verkoop van de schoolwoning is het eigen vermogen van de verenging in 2018 fors 
gestegen. Een deel ervan zal worden aangewend ter afdichting van financiële risico`s die nu 
eenmaal wat groter zijn bij een verenging van onze omvang. Een ander deel zal worden 
geïnvesteerd in het onderwijs op de scholen. Langjarig geeft de balans een licht negatief 
beeld als het gaat om het resultaat. Al eerder is aangegeven dat het leerlingenaantal zeer 
waarschijnlijk hoger zal zijn dan geprognotiseerd. We gaan er van uit dat we daarmee de 
balans in evenwicht kunnen brengen en dat er geen sprake hoeft te zijn van een (licht) 
negatieve bedrijfsvoering. Al zou dat laatste, gelet op de goede liquiditeitspositie van de 
vereniging, niet meteen tot problemen gaan leiden. 

22.4 Rapportage risicoanalyse en -beheersing 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop VPCO-Eerbeek de risico’s van 
de organisatie beheerst. Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen van de 
doelstellingen kunnen bedreigen. 

Risicomanagement 
De Commissie Don heeft in 2009 naast signaleringsgrenzen voor de financiële kengetallen, 
ook een risico-inventarisatie gemaakt. Hierin zijn de volgende risico’s aangemerkt als 
risico’s/onzekerheden binnen het onderwijs die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar 
zijn en niet kunnen worden voorzien: 

1. fluctuatie in leerlingaantallen, 
2. financiële gevolgen van arbeidsconflicten, 
3. instabiliteit in de bekostiging, 
4. onvolledige indexatie van de bekostiging, 
5. restrisico’s. 

Voor deze risico’s heeft de Commissie Don de signaleringsgrenzen voor de bufferliquiditeit 
gesteld voor kleine besturen op 10% en voor grote besturen op 5%. De PO-Raad gaat voor 
besturen met (v)so scholen uit van een gemiddelde van 7,5% van de totale baten.  
Risicomanagement krijgt al lang aandacht in de bedrijfsvoering van VPCO-Eerbeek. Ieder 
jaar worden de personele uitgaven in het meerjarig Bestuursformatieplan voor de 
middellange termijn geprognotiseerd. Via het MJOP op het niveau van de clusterlocatie voor 
beide scholen hebben we ook de huisvestingslasten scherp in zicht.  De overige lasten laten 
al jaren een stabiele balans zien. Ook daar verwachten we de komende jaren geen 
verandering. Deze beperkte risicoanalyses gebruiken we als een onderbouwing van het 
relatief kleine buffervermogen dat VPCO-Eerbeek noodzakelijk acht.  
Hierbij speelt het eigen vermogen na verkoop  van de schoolwoning ook een rol. Hiermee is 
een  substantieel bedrag aan eigen private middelen toegevoegd. Het totale eigen vermogen 
(privaat) bedraagt inmiddels ruim 435 K. Uit bovenstaand mag worden geconcludeerd dat 
VPCO-Eerbeek, gelet op het risicoprofiel, vooreerst geen aanleiding ziet voor nadere 
aanscherping van het risicomanagement.   
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22.5 Rapportage Toezichthoudend orgaan  
Het jaar 2019 was voor het toezichthoudend bestuur van VPCO-Eerbeek een jaar waarin het 
adequaat en consistent werken vanuit de principes van Good Governance wederom hoog op 
de agenda stonden. Dit is voor een vereniging met onbetaalde en op vrijwillige basis 
acterende toezichthoudende bestuursleden geen sinecure. Het was mede hiervoor van 
belang dat toezicht en uitvoering bestuurlijk goed werd gescheiden en dat het onderliggende 
beleid (managementstatuur en Toezicht kader) regelmatig is getoetst aan de praktische 
uitvoering vv. Het huidige bestuur heeft in 2019 het strategisch beleidsplan en het toezichts-
kader meer in lijn gebracht met eigen denkbeelden en vigerende praktische uitvoering. We 
denken in dat opzicht goed “en route” te zijn en worden in deze gedachte ondersteund door 
de bevindingen die organisatie Verus met ons heeft gedeeld tijdens de jaarlijkse bestuur 
check (maart 2020 – voor verslag: zie bijlage). Ook op directieniveau werd de herschikking in 
2019 op praktisch niveau in voldoende mate gerealiseerd. De rollen zijn hierdoor meer 
transparant geworden.  

Voor ons is duidelijk dat op de Enk meer directieve aansturing noodzakelijk is voor een 
verdere kwaliteitsverbetering van de school. In 2020 zien we nadrukkelijk toe op de 
uitvoering van dat proces waarbij de Meerscholendirecteur  een cruciale rol speelt. 

Middels de bestuurskaders, vanuit het vernieuwde strategisch beleidsplan vastgesteld, heeft 
het bestuur als toezichthouder de uitvoering door de directeur met uitvoerende bestuurs-
taken gemonitord en beoordeeld. Kenmerkend voor de groei in dit opzicht van onze 
kleinschalige organisatie is dat de directe betrokkenheid van de toezichthouders – zij zijn 
immers ook ouders van de school - zich inmiddels niet meer vertaalt in bestuurlijk 
detaillisme. De toezichthouders slagen er goed in om rolvast te blijven in hun functie. Via het 
bestuurlijke toezichtskader wordt een heldere P&C-cyclus uitgeoefend. De directeur met 
bestuurlijk mandaat licht via een bestuurlijke jaaragenda, met daarin opgenomen de 
financiële kwartaalrapportages, de stand van zaken toe, benoemt de risico’s, de 
beheersmaatregelen en de consequenties van achterblijvende initiatieven. Op deze manier 
zijn we in staat om goed over de schouder van de uitvoerend bestuurder te kijken en kritisch 
te zijn waar nodig.  

Zo maken we ons zorgen of er, met het verwachte leerkrachtentekort in het vooruitzicht, 
voldoende mogelijkheden blijven om jonge, talentvolle leerkrachten vast te houden en of we 
in staat zijn om aan alle eisen van de onderwijsinspectie/samenleving te voldoen. We voelen 
ons soms vastzitten in een smalle definitie van leeropbrengsten (met name op taal en 
rekenen). Doen we daarmee voldoende recht aan de uniciteit van elk kind? De bredere 
ontwikkeling van kinderen die, volgens ons, noodzakelijk is voor een goede fitting met de 
toekomst blijft daarmee – als we niet oppassen - onderbelicht in de weergave van de 
opbrengsten. Ook is er zorg rond  Op onze scholen willen we samen leren leven. Scholen als 
oefenplaatsen voor het leven. Dat vraagt om kaders, maar ook om ruimte en vertrouwen in 
de specifieke mogelijkheden van medewerkers en leerlingen. 

 

 

“Ieder kind een mooi mens!” 
 
 

 
 


