
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden kinderen een leer- en leefomgeving waarin zij worden toegerust om hun voornemens te 
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Leeswijzer  

Deze leeswijzer is bedoeld als uitleg bij de opzet en structuur van het bestuursverslag. 

Hoe leest u dit  bestuursverslag? 

VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij 

jaarlijks een jaarverslag op over het gevoerde beleid en de realisatie van de gestelde doelen. Het 

bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening Dit bestuursverslag opent met een voorwoord 

van de bestuurder. In de hoofdstukken die volgen wordt achtereenvolgens ingegaan op het beleid en 

de inrichting van VSNON (hoofdstuk 1 t/m 10), het onderwijs (hoofdstuk 11 t/m 15), de medewerkers 

(hoofdstuk 16 t/m 18), kwaliteitszorg, onderzoek, internationalisering en samenwerking (hoofdstuk 

19 t/m 26), de huisvesting (hoofdstuk 27 en 28) en de financiële onderdelen (hoofdstuk 29 t/m 34). 

Het bestuursverslag besluit met het verslag van de Raad van Toezicht en haar goedkeuring van het 

jaarverslag (hoofdstuk 35 en 36). In de bijlagen vindt u een lijst met verklaring van de afkortingen die 

u in dit jaarverslag tegenkomt en de verantwoording van de foto’s. 

Hoe komt het jaarverslag tot stand en waar wordt het besproken? 

Jaarlijks verantwoorden de scholen van VSNON hun activiteiten aan de bestuurder. De 

medezeggenschapsraden dragen ook punten aan voor het jaarverslag. De bestuurder voegt dit 

samen met haar eigen elementen. De Raad van Toezicht voegt er haar eigen verslag aan toe. 

Vervolgens wordt het jaarverslag vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht. Onze accountant waarmerkt het jaarverslag en voorziet het van een controleverklaring.  

Na vaststelling van het jaarverslag legt VSNON intern verantwoording af aan de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden (GMR PO en MR VO). De bestuurder legt het jaarverslag ter informatie aan 

hen voor en bespreekt het in een overlegvergadering. We verstrekken het jaarverslag 

vanzelfsprekend aan onze scholen en bespreken het in het overleg met het Managementteam. 

Ieder schoolbestuur is verder verplicht een jaarverslag te overleggen aan het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (uitvoering door DUO). Voor de jaarrekening moet daarbij het 

model Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) worden aanhouden. Voor het bestuursverslag is 

dankbaar gebruik gemaakt van de whitepaper Het bestuursverslag bij onderwijsinstellingen en de 

bijbehorende checklist van Van Ree Accountants. 

Het jaarverslag is openbaar en in te zien via de site www.vsnon.nl. 

Reageren op het jaarverslag? 

Heeft u een vraag over ons bestuursverslag of onze jaarrekening? Of wilt u reageren? Stuur dan een 

e-mail naar bestuurskantoor@vsnon.nl. 

  

file:///C:/Users/Esther/Downloads/www.vsnon.nl
mailto:bestuurskantoor@vsnon.nl
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  Voorwoord

Van ontmoeting naar inspiratie is het thema van dit bestuursverslag. 
In 2016 hebben we de vorige beleidsperiode van vier jaar met als 
doel de basis op orde te brengen, afgesloten en onze blik vooral 
weer vooruit gericht naar de toekomst van ons vrijeschool 
onderwijs. Dat doet VSNON vanuit de verbinding met medewerkers, 
ouders, leerlingen en externe partners. 

In de verbinding met anderen worden we wie we zijn. In het onderwijs van VSNON is een belangrijk 

gegeven dat leerkracht en leerlingen zich met en onder elkaar verbinden en inspireren. Zo leren we 

en werken we samen aan de toekomst. Dat geldt voor onze benadering van onderwijs en daarom 

ook voor onze visie op de organisatie van het onderwijs. Wij zijn gestart met een nieuwe 

beleidscyclus waarin wij met vele deelnemende belanghebbenden een nieuwe koers aan het bepalen 

zijn, ingegeven van binnenuit door leerkrachten, leerlingen en ouders, gevoed van ‘buiten’ door 

overige betrokkenen en belangstellenden. In oktober 2016 is hiervoor een ontmoetingsdag 

gehouden waar ca. honderd personen aan deelnamen. Op basis van de opbrengsten van deze dag is 

een koersdocument opgesteld dat in 2017 verder wordt uitgewerkt en vastgesteld. Ons belangrijkste 

doel daarbij is onze scholen voor te bereiden op de tweede eeuw vrijeschoolonderwijs die we in 

2019 in gaan. 
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Wij hebben in het afgelopen jaar mogen ervaren hoe belangrijk de verbondenheid is in de 

vrijeschoolgemeenschap en hoe groot de bereidheid om elkaar te helpen. Na de verwoestende brand 

van het Berkelgebouw in juni 2016 werd ons vanuit heel Nederland en zelfs van daarbuiten de 

helpende hand gereikt. Mooie goederen en meubelen zijn geschonken door vrijescholen die iets over 

hadden of konden missen. In de zomervakantie is hard gewerkt om de noodlocatie voor de Berkel op 

tijd voor het nieuwe schooljaar gereed te maken. Dit is met inspanning van vele partijen gelukt en 

door het liefdevolle werk van vele ouders en vrijwilligers is van de noodvoorziening een fijne en 

gezellige vrijeschool gemaakt waar leerlingen en medewerkers goed kunnen verblijven. 

Het jaar 2016 stond ook in het teken van afscheid. In Groningen zijn in de zomer een leerlinge en een 

medewerker van Parcival overleden na een ziekteperiode. Zij hebben beide op persoonlijke wijze 

afscheid kunnen nemen van (mede-)leerlingen en collega’s. Dit waren gebeurtenissen die een diepe 

indruk hebben achtergelaten in de schoolgemeenschap. In september stierf ook Klaas Kingma, ooit 

mede-initiatiefnemer en een van de dragende krachten bij de oprichting van de vrijescholen in 

Zutphen. In 2016 namen ook twee rectoren afscheid: in november stapte de rector van Parcival 

College over naar een andere vrijeschool, waar hij is aangesteld als rector. Tenslotte hebben wij 

afscheid genomen van de vorige rector van Zutphen VO die wegens ziekte niet meer zal terugkomen 

in de school. 

Met de gemeente Zutphen kwamen we, na meerdere jaren van overleg tot overeenstemming over 

de afhandeling van diverse oude financiële kwesties rond huisvesting. De lening voor de grote zaal 

van Zutphen VO is hiermee afgewikkeld en diverse huursituaties uit het verleden zijn afgerekend. Het 

resultaat is dat er grote structurele verbetering is geboekt in het terugdringen van oneigenlijke 

huisvestingslasten. De groei van het aantal leerlingen op de VO-scholen blijft ons echter nog wel voor 

financiële en organisatorische uitdagingen plaatsen. De huisvesting van VS Zutphen VO is nog niet op 

alle punten op orde, maar vooral de huisvesting in Groningen laat veel te wensen over. 

Toekomstbestendige huisvesting van onze Groningse school is daarmee een van de belangrijkste 

aandachtspunten voor 2017. Onze Zutphense VO-school heeft door de brand van de Berkel de 

plannen voor uitbreiding van huisvesting op eigen terrein kunnen herzien. Het gebouw van De 

Zonnewende aan de Valckstraat 30 naderde eind 2016 haar voleinding. Bij het schrijven van dit 

voorwoord is het gebouw in gebruik genomen en bereidt men zich voor op een feestelijke opening. 

De Berkel richt zich op verhuizing vanuit de noodlocatie aan de Keucheniusstraat naar het gebouw 

aan de Henri Dunantweg. De medewerkers en leerlingen zullen er hun intrek in nemen na een kleine 

verbouwing en opfrisbeurt.  

Al met al is 2016 een bewogen jaar geweest met verlies en rouw maar tegelijkertijd ook een jaar van 

beweging en vooruitgang, afsluiten van oude zaken en plannen ontwikkelen voor de toekomst. Wij 

zijn daardoor als collega’s en managementteam meer naar elkaar toe gegroeid en hechter geworden. 

Wij hebben met goede moed het oude jaar afgesloten en zien met elkaar in vertrouwen de toekomst 

tegemoet. De koers voor de komende jaren draait om het vormgeven van ons onderwijs in de 

komende eeuw, in verbinding verder te ontwikkelen en ter inspiratie van ons ieder.  
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De spreuk die wij als motto voor onze koers hebben voorgesteld, is: 

 

De scheppingsmacht der ziel streeft vanuit de hartengrond, om godeskrachten in het 

mensenleven tot waarachtige werkzaamheid te ontvlammen en zichzelf vorm te geven in 

mensenliefde en in mensenwerk.  

Rudolf Steiner 

 

Dank aan alle collega’s, ouders, belangstellenden en samenwerkingspartners voor jullie inzet en 

betrokkenheid in het afgelopen jaar. 

 

 

Zutphen, 9 april 2017 

Lizzy Plaschek, bestuurder 
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 Beleid en inrichting

VSNON werkt vanuit de verbinding aan haar koersplan en aan 
onderwijs waarin de realisatie van haar missie centraal staat: “Wij 
bieden kinderen een leer- en leefomgeving waarin zij worden 
toegerust om hun voornemens te verwezenlijken en de wereld 
vanuit innerlijke kracht te vernieuwen.” 

1 Doelstelling 

Stichting De Vrijeschool Noord- en Oost-Nederland, gevestigd te Zutphen, is een zelfstandige 

stichting. Haar doel is het oprichten en in standhouden van een of meer vrijescholen in Noord- en 

Oost-Nederland. Het onderwijs van VSNON is gebaseerd op de pedagogische inzichten van de 

antroposofie, ontwikkeld door Rudolf Steiner. De leraren besteden aandacht aan de 

persoonsontwikkeling van de leerlingen met vakken die een beroep doen op hoofd, hart en handen. 

Op de scholen wordt veel aandacht geschonken aan de onderlinge band tussen leerkrachten en 

leerlingen. De leraren hebben een grote autonomie bij het ontwikkelen van de lesstof.  
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2 Beleid en kernactiviteiten  

De stichting bevordert de continuïteit van de leerweg van kleuterklas tot het eind van het voortgezet 

onderwijs in een doorlopend leerplan en dient de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers. 

Na een beleidsperiode waarin gewerkt is aan het op orde krijgen van de basis (o.a. huisvesting en 

financiën), breekt nu de tijd aan om het zwaartepunt van het beleid te leggen bij het onderwijs en de 

inrichting van een organisatie die daarbij aansluit. Een nieuwe koers, met onderwijs centraal. 

2.1  Koersplan 

Om richting te geven aan het beleid is in 2016 doorlopend en op interactieve wijze gewerkt aan een 

koersplan.  Eind 2016 kwam daarvan het eerste concept tot stand. Het hoofddocument is een 

koersdiagram: een piramide waarvan de top wordt gevormd door de missie, en daaronder de 

kernwaarden en thema’s op de gebieden basis, organisatie en onderwijs zijn benoemd. De piramide 

symboliseert de samenhang en de gelaagdheid van de koers, het feit dat alle activiteiten van de 

stichting zijn gericht op het bereiken van de missie. 

 

Voor het bepalen van de koers is input gehaald uit diverse gesprekken met 

medezeggenschapsorganen, overleggen van MT en Raad van Toezicht en de studiedagen van het MT. 

Daarnaast is er voor een belangrijk deel geput uit de bijdragen aan de Ontmoetingsdag van 5 oktober 

2016. Deze maken in woord en beeld deel uit van het koersplan en geven daarmee inhoud en 

inspiratie aan de thema’s.  

Het koersplan zal in 2017 na een adviestraject worden vastgesteld en vanaf dat moment dienen als 

strategisch beleidsplan 2017-2019. Op schoolniveau wordt het koersplan vervolgens vertaal in o.a. 

schoolplannen en jaarplannen. Dit is een samenspel van bestuur, schoolleiding, medezeggenschap, 

medewerkers, ouders en leerlingen.  
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2.2  Missie  

De missie van VSNON luidt:  

Wij bieden kinderen een leer- en leefomgeving waarin zij worden toegerust om hun voornemens 

te verwezenlijken en de wereld vanuit innerlijke kracht te vernieuwen. 

Deze is niet veranderd ten opzichte van het Strategisch beleidsplan 2013-2015. 

2.3  Visie  

Het nieuwe koersplan bevat een visie die uitgaat van twee kernwaarden: “liefdevol begeleiden” en 

“voorleven en laten beleven”. Deze kernwaarden zijn actief geformuleerd en geven aan wat mensen 

binnen VSNON inzetten om de missie te realiseren. Ze zijn in eerste instantie van toepassing op het 

onderwijs, maar hebben ook betekenis voor de cultuur en de inrichting van de organisatie.  

Om de missie te kunnen realiseren wordt binnen VSNON dus volgens kernwaarden gewerkt. Aan 

welke dingen wordt gewerkt, is uitgewerkt in de onderste drie lagen van de piramide. Daar staan 

allereerst de drie onderwijsthema’s, vervolgens vier organisatiethema’s en tenslotte vijf 

basisthema’s.  

 Thema’s voor het vormgeven van het onderwijs 

1. Vrijeschools 

2. Eigen 

3. Toekomstgericht 

 Thema’s voor het vormgeven van de organisatie 

4. Herkenbare identiteit 

5. Leerkrachten in hun kracht 

6. Lerende organisatie 

7. In verbinding met de omgeving 

 Thema’s voor het vormgeven van de basis 

8. Duurzame bedrijfsvoering 

9. Ondersteunende structuur 

10. Buiten kaders denken 

11. Inspirerende gemeenschap 

12. Respectvolle dialoog 

 

2.4  Schoolplannen 

Naast de stichtingsbrede nieuwe koers, werken onze scholen met een meerjarenschoolplan en een 

jaarplan. Daarmee dragen ze zorg voor de continue ontwikkeling van het onderwijs en de 

schoolorganisatie. 

3 Juridische structuur  

VSNON is een stichting met een eenhoofdig bestuur die het bevoegd gezag is over vier scholen, die 

staan geregistreerd onder drie BRIN-nummers. De twee VO-scholen vallen van oudsher onder 

hetzelfde BRIN-nummer en zijn daarmee in administratieve zin hoofdvestiging en nevenvestiging. 

Voor de nadere details over de stichting en de scholen, verwijzen wij u naar de bijlage. 
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4 Organisatiestructuur  

Het organogram geeft de organisatiestructuur weer van VSNON.  

  

VSNON kent sinds 2011 een Raad-van-Toezichtmodel, waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn 

gescheiden, conform de Code Goed Onderwijs, Goed Bestuur. Het bestuur bestaat uit een 

éénhoofdig College van Bestuur (bestuurder) en een Raad van Toezicht met vijf leden. Intern toezicht 

is eveneens conform de Wet medezeggenschap ingericht, en wordt op stichtingsniveau verzorgd 

door een GMR PO en MR VO (in het schema kortweg weergegeven als “GMR”). De structuur van de 

stichting, de bevoegdheden van Raad van Toezicht, bestuurder en managementteam zijn beschreven 

in het managementreglement. 

5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

In 2016 lag meer dan voorheen de focus op versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Nadat in 

2015 de basis op orde is gekomen voor belangrijke huisvestings- en financiële dossiers, is er zowel 

bestuurs- als schoolniveau geïnvesteerd in de dialoog over goed onderwijs. Daarnaast werd in 2016 

de lijn van de voorgaande jaren doorgezet in de doorontwikkeling en afronding van de bedrijfsmatige 

dossiers. Naast huisvesting en financiën was er in 2016 extra aandacht voor personeelsbeleid en de 

inrichting van de kwaliteitszorg, de organisatie- en overlegstructuur. Wegens de brand die De 

Berkelgemeenschap heeft getroffen, de beleefde werkdruk op de scholen en enkele personele 

wisselingen bij staf en management, is het in 2016 niet gelukt om alle voorgenomen beleid af te 

ronden, waaronder enkele onderdelen van personeelsbeleid en het koersplan. De afronding van het 

koersplan stond in eerste instantie gepland voor juni 2016. Dat traject is naar aanleiding van 

voornoemde zaken en de wens om dit zorgvuldig en interactief aan te pakken, verlengd tot 

besluitvorming in juni 2017. Eind 2016 lagen er op de genoemde punten al wel een aantal voorstellen 

die met MT en RvT waren besproken en ter informatie / advies of instemming bij de 

medezeggenschap. 

VSNON heeft al op meerdere punten invulling gegeven aan de thema’s uit de in ontwikkeling zijnde 

koers. Een belangrijk traject met mooie opbrengsten op verschillende terreinen was allereerst de 

ontwikkeling van het koersplan zelf. De gezamenlijke Ontmoetingsdag was daarin een belangrijke 

mijlpaal. Daarnaast hebben er per onderdeel meerdere activiteiten plaatsgevonden, zowel op 

bestuurlijk als op schoolniveau, die hieronder vermeld staan. 
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5.1  Onderwijs  

In het onderwijs van VSNON kwamen de thema’s Vrijeschools, Eigen en Toekomstgericht allemaal 

aan bod: 

 Deelname aan wederzijdse landelijke visitaties van vrijescholen 

 Deelname aan bestuurlijke clusteroverleggen VO over landelijke thema’s vrijescholen  

 Bijdrage aan het ontwikkelen van een landelijk kwaliteitssysteem voor vrijescholen 

 Deelname en bijdrage aan landelijke en internationale studiedagen van vrijescholen 

 Uitvoeren van pedagogisch onderzoek 

 Organisatie studiedagen en werkgroepen vanuit de scholen gewijd aan onderwijsthema’s 

zoals rekenonderwijs, didactisch handelen, coöperatief leren, beweging en ICT in de klas 

 Advisering aan en ondersteuning van het initiatief voor een vrijeschool VO in Deventer 

 

5.2  Organisatie  

Aan de hand van de thema’s Herkenbare identiteit, Leerkrachten in hun kracht, Lerende organisatie 

en In verbinding met de omgeving heeft VSNON in 2016 gewerkt aan de doorontwikkeling van de 

organisatie. De activiteiten onder het vorige kopje hebben hier uiteraard ook al deels aan 

bijgedragen. In aanvulling daarop hieronder de belangrijkste stappen die in 2016 zijn gemaakt voor 

de organisatie: 

 Gesprekken over identiteit en schrijven aan grondsteenspreek De Berkel  

 Ontwikkeltrajecten voor teams en medewerkers PO in het kader van communicatie en 

professionele ontwikkeling pedagogiek en didactiek 

 Begeleiding en opleiding van nieuwe leerkrachten VO op gebied vrijeschoolonderwijs 

 Zelfevaluatie tevredenheidsmetingen, medewerkertevredenheidsonderzoek en follow up 

 Betrokkenheid van actieve ouders bij bouwtraject De Zonnewende 

 Overleg met gemeente, politie en buurtbewoners rond bouwtraject De Zonnewende 

 Inzet bouwcoördinator voor De Zonnewende via Stichting Vrijescholen Athena 

 Samenwerking Etty Hillesum Lyceum en initiatiefgroep voor nieuwe vrijeschool VO Deventer 

 Start vooropleiding conservatorium bij VS Zutphen VO in samenwerking met ArtEZ 

 Leerlingen van het VO lopen allemaal stage bij bedrijven in de omgeving of verder weg 

 Leerkracht VS Zutphen VO geeft les in internationale schakelklas (ISK) Zutphen 

 Deelname aan platform VO-scholen Zutphen 

 Bijdrage aan en deelname leerlingen aan gezamenlijke zomerschool VO-scholen Zutphen 

 

5.3  Basis  

Ter versterking van de basis van de onderwijsactiviteiten van VSNON is gewerkt aan verschillende 

onderwerpen die grotendeels zijn terug te voeren op de thema’s Duurzame bedrijfsvoering, 

Ondersteunende structuur, Buiten kaders denken, Inspirerende gemeenschap en Respectvolle dialoog. 

 Definitieve afspraken met de gemeente Zutphen over huisvestingsdossier 

 Vernieuwbouw huisvesting PO De Zonnewende 

 Bijdrage aan masterplan onderwijshuisvesting PO en VO Zutphen 

 Ontwikkeling meerjarenperspectief huisvesting en nieuwbouwplannen VS Zutphen VO 

 Huur leegstaande lokalen Het Stedelijk als extra huisvesting VS Zutphen VO 
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 Vervangende huisvesting De Berkel na verwoestende brand  

 Verhuisplannen De Berkel voor 2017  

 Verhuizing bestuurskantoor en ontvlechting VSNON - Stichting ter Ondersteuning 

 Gebruik licentie Het Stedelijk voor leerlingen Reggestroom VS Zutphen VO 

 Verkenning scenario’s samenstelling en structuur VSNON 

 Verkenning van overdracht PO-scholen aan Stichting Vrijescholen Athena 

 Verbetering communicatie met medezeggenschapsraden 

 Verbetering ondersteuning van gemeenschappelijke medezeggenschap 

 Aanpassing management- en/of overlegstructuur MT en scholen PO en VO 

 Samenwerking en afstemming tussen bestuur, directeur en medezeggenschap in proces 

onderzoek De Zonnewende 

 Gezamenlijke Road map bestuur, directeur en medezeggenschap De Zonnewende 

 Vormgeving Onderwijscafé De Zonnewende 

 Kunstproject verhuizing De Zonnewende 

 

6 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact  

Door haar onderwijs, de begeleiding en ontwikkeling van haar leerlingen, levert VSNON een eigen 

bijdrage aan de maatschappij. Daar het vrijeschoolonderwijs zich, meer dan andere vormen van 

onderwijs, expliciet en nadrukkelijk richt op de volledige ontwikkeling van haar leerlingen, stelt 

VSNON hen in staat om zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die zijn “toegerust om hun 

voornemens te verwezenlijken en de wereld vanuit innerlijke kracht te vernieuwen”. Doordat zij 

hebben geleerd en ervaren dat voelen en doen (hart en handen) even belangrijk zijn als weten 

(hoofd), kunnen zij een unieke en eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, buiten de kaders 

denken, in verbinding met zichzelf, met anderen en de wereld om hen heen. Zo kunnen zij 

daadwerkelijk vernieuwend zijn. 

Naast deze maatschappelijk impact die voortkomt uit haar missie en visie levert VSNON een 

bescheiden bijdrage aan politieke en maatschappelijke dossiers. In 2016 was dat bijvoorbeeld aan 

het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen en aan de inrichting van de Internationale Schakelklas 

(ISK). Daarnaast krijgen actuele maatschappelijke thema’s vaak een plek krijgen in de les of op 

themadagen bij de VO-scholen. 

Van politiek belang is het in 2016 ontwikkelde en begin 2017 vastgestelde Masterplan 

Onderwijshuisvesting PO en VO Zutphen. Het is de uitkomst van een dialoog tussen de Zutphense 

gemeente, schoolbesturen, schoolleiding, docenten, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. 

Het bevat een integrale toekomststrategie voor zowel het primair, het voortgezet als het speciaal 

onderwijs, die ingaat op de problematiek rond de krimp van het leerlingenaantal in PO en VO, de 

nieuwe school voor speciaal onderwijs en onderwijs(-huisvesting) voor vluchtelingen en 

statushouders. 

Een maatschappelijke bijdrage is geleverd door een leerkracht van VS Zutphen VO, met het 

verzorgen van onderwijs in de ISK vanaf maart 2016. De school verzorgt onderwijs voor jonge 

statushouders in de leeftijd van 12-18 jaar. De leerlingen wonen in Zutphen of de omliggende 

gemeenten. Gestart met 22 leerlingen, zitten er begin 2017 ruim 100 jongens en meisjes op de 

school, afkomstig uit Eritrea, Syrië, Irak, Iran, Somalië en Afghanistan. 
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Begin 2016 was er ook sprake van het opstarten van een school voor PO-leerlingen van het AZC. 

Vanuit De Zonnewende zou hieraan een leerkracht deelnemen. Wegens een teruglopende instroom 

van asielzoekers is deze school niet gestart in 2016. 

VS Zutphen VO besteedde in 2016 door middel van themadagen en projectopdrachten aandacht aan 

maatschappelijke thema’s, waaronder een actie tegen pesten op 13 april (International Day of 

Silence), en tegen homofobie op 9 december (Paarse Vrijdag). 

7 Maatschappelijke aspecten van het ondernemen 

VSNON begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling zodat ze straks hun bijdrage kunnen leveren in de 

maatschappij en zou ook graag zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid en 

maatschappelijk ondernemen. Op het gebied van maatschappelijk ondernemen zijn de 

mogelijkheden van VSNON echter met name om financiële redenen beperkt. Bij de 

(ver)bouwtrajecten zijn er slechts in zeer bescheiden mate duurzame maatregelen mogelijk met 

name op het gebied van (LED-)verlichting. Ook op het gebied van inkoop onderneemt VSNON 

initiatieven, maar zijn er financiële beperkingen. Koffie, thee en soep e.d. voor de medewerkers zijn 

grotendeels biologisch en worden fair ingekocht. Het Parcival College heeft een verantwoorde en zo 

goed als biologische kantine. Bij VS Zutphen VO zijn er ontwikkelingen om in de kantine weer volledig 

biologische voeding aan te bieden. Dit was voorheen wel het geval, maar bleek toen om 

kostentechnische redenen niet haalbaar. 

Een eervolle vermelding geldt hier de leerlingen van het Parcival College. Leerlingen begonnen op 

donderdag 21 januari om half negen ’s ochtends aan 24 uur van doorlopende lessen en workshops 

over duurzame onderwerpen gegeven door gastdocenten van o.a. Greenpeace en Grunneger Power. 

Dat hielden zij vol tot half negen de volgende ochtend. Zij lieten zich sponsoren en zamelden op die 

manier geld in voor de aanschaf van zonnepanelen voor op de nieuwe gymzaal.  

8 Ontwikkelingen governance  

Begin 2016 is een nieuw managementreglement vastgesteld na advisering door de 

gemeenschappelijke medezeggenschap. In 2016 zijn ook wijzigingen in de reglementen van de 

gemeenschappelijke medezeggenschap voorgesteld in het kader van de Wet versterking 

bestuurskracht. De uit deze wet voortkomende wijzigingen zijn tevens meegenomen in het concept 

van het reglement Raad van Toezicht.  

Naast bovenstaande ontwikkelingen is ook de samenwerking met de medezeggenschap in 2016 op 

een aantal manieren verbeterd. Een toelichting daarop staat onder het kopje Medezeggenschap van 

het hoofdstuk Horizontale verantwoording. 

9 Code goed bestuur  

Ter bevordering van kwalitatief goed bestuur hanteert VSNON als lid van de VO-raad de governance 

code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ zoals die per 1 augustus 2015 vernieuwd is. De uitgangspunten 

voor de regels en richtlijnen in deze governance code zijn in evenwicht met de ‘zachte kant van goed 

bestuur’, het dienen van publieke belangen en het vormen van een knooppunt. 

Aan de hand van de code geven bestuur en Raad van Toezicht van VSNON invulling aan onder andere 

horizontale verantwoording, integriteit, professionaliteit, toezicht, sturing en beheersing. 
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9.1  Afwijkingen 

De stichting is afgeweken van de Governance Code op het punt van de zittingsduur van de leden van 

de Raad van Toezicht en het salaris van de bestuurder. Een nadere toelichting op de afwijkingen 

wordt gegeven in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.  

10 Horizontale verantwoording   

VSNON ziet samenwerking en interactie als randvoorwaardelijk voor het realiseren van haar missie. 

Horizontale verantwoording hoort daarbij. De stichting kent in het kader van horizontale 

verantwoording allereest de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraden die zij informeert, en 

die haar adviseren en over de onderwijs- en stichtingsontwikkelingen. Over enkele specifieke zaken 

geven zij instemming aan de besluiten van het bestuur. Daarnaast bestaan er binnen de scholen van 

VSNON enkele aanvullende adviesraden en klankbordgroepen, zoals leerlingraden en 

ouderklankbordgroepen. Buiten de stichting is er sprake van overheidsinstanties, 

onderwijsinstellingen en overige instanties met wie zij samenwerkt / aan wie zij verantwoording 

aflegt. In de volgende paragrafen worden deze onderdelen van horizontale verantwoording nader 

toegelicht. 

Tenslotte zijn alle leerlingen, ouders en medewerkers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen 

aan de Ontmoetingsdag en daar mee te praten over belangrijke thema’s rond het onderwijs en de 

toekomst van VSNON. Uit een tevredenheidsenquête bleek dat de aanwezigen de dag gemiddeld als 

positief, zinvol en interactief hebben ervaren. Dit heeft alle betrokkenen een eerste indruk kunnen 

geven van hoe het vervolg eruitziet, namelijk het door de betrokkenen op schoolniveau mede 

invulling geven aan de in de koers genoemde thema’s.  

10.1  Medezeggenschap 

De medezeggenschap is op basis van de wet- en regelgeving op zowel stichtings- als schoolniveau 

ingericht. Op het PO zijn er op schoolniveau de schoolmedezeggenschapsraden (MR) en 

bovenschools de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor het VO zijn dat op 

schoolniveau de deelmedezeggenschapsraden (dMR) en bovenschools de medezeggenschapsraad 

(MR VO). Op stichtingsniveau vindt er overleg plaats met de GMR en de MR VO over 

stichtingsaangelegenheden, op schoolniveau met MR resp. dMR. De verantwoordelijkheden, opbouw 

en werkwijze van de medezeggenschapsraden is vastgelegd in reglementen. In het kader van de wet 

versterking bestuurskracht worden deze geactualiseerd. 

In de medezeggenschapsraden op stichtingsniveau en in de PO’s zijn de ouders en medewerkers 

vertegenwoordigd. In de dMR’en (VO) zijn aanvullend daarop leerlingen direct vertegenwoordigd. 

Ter verdere ondersteuning van de medezeggenschap informeert de bestuurder de leden van 

gemeenschappelijke medezeggenschapraden (MR VO en GMR PO) sinds begin 2016 vier keer per 

jaar, voorafgaand aan de overlegvergaderingen, door middel van een informatiebulletin over de 

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van beleid en medezeggenschap. Zo wordt de 

beschikbare vergadertijd effectiever benut. Daarnaast hebben de bestuurder en gezamenlijke 

medezeggenschap overleg gehad over de mogelijkheden van ondersteuning. VSNON heeft naar 

aanleiding van adviezen van medezeggenschap begin 2017 een pilot gestart van acht uur secretariële 

ondersteuning per maand. De pilot loopt tot 1 juli 2017 en wordt daarna geëvalueerd. 
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In de afgelopen periode heeft de medezeggenschap op verschillende niveaus onder andere een 

bijdrage geleverd aan gesprekken en besluitvorming over: 

 Meerjarenbegroting 

 Strategisch beleid / ontmoetingsdag 

 Vrijwillige ouderbijdrage 

 Communicatiebeleid 

 Huisvesting 

 Lessentabel 

 Medewerkertevredenheidsonderzoek 

 Vakantierooster 

 Schoolplan 

 Taakbeleid en transitieplan 

 Beleidskader functioneren en 

beoordelen 

 Parkeer- en reisbeleid 

 Samenwerking VS Deventer VO 

 

 

 

Verder hebben GMR PO en MR VO in 2016 twee gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de 

Raad van Toezicht: een gesprek over lopende zaken en een gesprek in verband met de jaarlijkse 

beoordeling van de bestuurder. 

10.2  Overleg overige belanghebbenden 

In het kader van verantwoording richting overheid, collegiale uitwisseling met onderwijsinstellingen 

en samenwerking met diverse externe partijen heeft VSNON regelmatig overleg met verschillende 

partners. Hierop wordt nader ingegaan in het hoofdstuk Samenwerkingsverbanden. 

10.3  Intern toezicht  

Naast horizontale verantwoording kent VSNON ook intern toezicht in de vorm van een Raad van 

Toezicht. Deze Raad van Toezicht kent een eigen statuut waarin o.a. taken en verantwoordelijkheden 

zijn beschreven en sinds begin 2017 een eigen reglement. In het jaarverslag Raad van Toezicht, 

onderdeel van dit bestuursverslag, rapporteert de Raad van Toezicht over haar 

verantwoordelijkheden, werkwijze en activiteiten in 2016. 
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 Onderwijs

De scholen van VSNON verzorgen onderwijs op basis van 
antroposofische (menskundige) inzichten. Het onderwijs is gericht 
op de ontwikkeling van de gehele mens, met aandacht voor hoofd, 
hart en handen. De leerkracht, de klas en de schoolgemeenschap 
bieden een veilige omgeving waarin geleerd en geleefd wordt, en 
kinderen zich ook sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.  

De vrijescholen kennen bijvoorbeeld periodeonderwijs; leerlingen werken in periodes van drie weken 

elke ochtend aan een thema. Daarnaast zijn ambachtelijke- en kunstzinnige vakken belangrijk, zoals 

textiel, metaalbewerking en/of houtbewerking en tekenen en schilderen. Ook toneel, dans en 

euritmie/circus horen bij de schoolcultuur. De leeftijdsfase van het kind is in grote mate bepalend 

voor de stof. Kleuters leren vanuit de beleving, vanuit het spel, ritme en het stapsgewijs ontdekken 

van hun omgeving. Vanaf klas 1 (zoals groep 3 binnen de vrijescholen wordt genoemd) worden 

cognitieve vakken afgewisseld en geïntegreerd met creatieve en ambachtelijke vakken waarbij de 

beleving en verwerking van de stof door de individuele leerling centraal staat, waardoor leerstof 

mede ontwikkelstof wordt. Onze VO-leerlingen sluiten hun schoolloopbaan af met een diploma op 

vmbo-, havo- of vwo-niveau. De eindresultaten van onze scholen liggen over het algemeen rond of 

boven de landelijke norm. 
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11 Ontwikkelingen onderwijskwaliteit  

Vanuit de thema’s in het koersplan is gewerkt aan zelfevaluatie op VS Zutphen VO, visitatie tussen 

vrijescholen onderling, gesprekvoering over de eigen schoolidentiteit en de vrijeschoolidentiteit in 

het algemeen. 

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in 2016 deden zich voor op het 

gebied van de scholing van personeel en de doorontwikkeling van curricula. Samenwerking met 

andere scholen leidde ook tot verrijking van het onderwijs op onze scholen en elders.  

12 Verwachte toekomstige ontwikkelingen  

In 2017 gaan de scholen aan de slag met het nader vormgeven van de onderwijskwaliteit. De 

speerpunten daarvoor zijn vastgelegd in het koersplan en in de schoolplannen. In het algemeen gaat 

het om ontwikkelingen ten behoeve van de eigenheid, vrijeschoolidentiteit en toekomstgerichtheid 

van het onderwijs. Aandachtspunten betreffen onder andere de vrijeschooldidactiek en -pedagogiek, 

differentiatie en ICT. Binnen het PO is aandacht voor de ontwikkeling van het rekenonderwijs, 

vreemde talen, hoogbegaafdheid en het werken met groepsplannen. Met name op het VO zullen 

leerlingen meer worden betrokken bij de vormgeving van het onderwijs. 

Met het oog op het verbeteren van de ondersteuning van de onderwijskwaliteit van de PO-scholen 

voeren bestuur en Raad van Toezicht van VSNON en Stichting Vrijescholen Athena vanaf eind 2016 

gesprekken om te inventariseren of overdracht van de PO-scholen aan Athena tot de mogelijkheden 

behoort. Het gaat om een vooronderzoek om na te gaan wat de meerwaarde is, en of de eerste 

voorwaarden aanwezig zijn om de scholen over te dragen. Athena heeft veel expertise op het gebied 

van vrijescholen in het PO, wat een meerwaarde op zou leveren voor de kwaliteit en de mate van 

ondersteuning van De Berkel en De Zonnewende ten opzichte van de huidige situatie, waar de 

stichting haar tijd en aandacht moet verdelen over PO en VO.  Een overdracht zou om dezelfde reden 

ook ten goede komen aan de onderwijskwaliteit van de twee VO-scholen van VSNON. De 

medezeggenschapsraden en medewerkers hebben eind 2016 en begin 2017 een vooraankondiging 

gehad over de gespreksvoering over de eventuele overdracht met Athena. 

13 Onderwijsprestaties  

Deze paragraaf laat de onderwijsprestaties zien van onze PO- en VO-scholen aan de hand van enkele 

grafieken. 

De Zonnewende 

Hierna volgt het beeld van de gemiddelde eindscore van 2016 voor De Zonnewende van de 

afgelopen jaren. In 2016 maakten de zesdeklassers de IEP-toets. In de voorafgaande jaren maakte De 

Zonnewende gebruik van het zogenaamde drempelonderzoek. De gele balk geeft de bandbreedte 



 

Bestuursverslag 2016  22 / 59 

Van ontmoeting naar inspiratie 

aan die de Onderwijsinspectie hanteert vanuit de schoolvergelijkingsgroep. 

 

De eindscore van 2016 wijkt negatief af van de trend en ligt bovendien voor het eerst in jaren onder 

het gemiddelde van de schoolvergelijkingsgroep.  De reden hiervan moet gezocht worden in het feit 

dat met name één van de zesde klassen een onrustige geschiedenis heeft gekend vanwege de sluiting 

van hun vorige school en ziekte en wisseling van leerkrachten. De andere zesde klas kende enkele 

zorgleerlingen waarbij, ondanks extra interventies, de resultaten van de (tussentijdse) toetsen aan de 

lage kant bleven. Omdat de toets voor het eerst afgenomen werd in april en alle adviezen al gegeven 

waren,was de motivatie voor de kinderen om hun best te doen erg laag.  Ook systematiek van de 

IEP-toets was nieuw waarbij de vraagstelling bij sommige opdrachten niet aansloot bij hetgeen ze 

gewend waren. Deze factoren hebben gezamenlijk invloed gehad op de klas en op de resultaten. 

In 2016 is een analyse gemaakt van de resultaten van de tussentijdse toetsen in de toenmalige vijfde 

klas. Op basis daarvan is de verwachting dat de eindscores van 2017 voor één van de klassen 

eveneens onder de schoolvergelijkingsgroep zal komen te liggen en voor de andere klas erboven.  

De Berkel 

Onderstaand het beeld van de gemiddelde eindscore van 2016 voor De Berkel van de afgelopen 

jaren. In 2016 maakten de zesdeklassers de IEP-toets. In de voorafgaande jaren maakte De Berkel 

gebruik van het zogenaamde drempelonderzoek. De gele balk geeft de bandbreedte aan die de 

Onderwijsinspectie hanteert vanuit de schoolvergelijkingsgroep. 

 

De gemiddelde eindscore van 2016 is in lijn met de trend van de afgelopen jaren, waarmee de 

resultaten wederom hoger zijn dan het gemiddelde resultaat van de schoolvergelijkingsgroep. De 

Berkel is een gezonde school waar hard is gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Het feit dat dit 

vorig jaar ook door de Onderwijsinspectie werd erkend met het toekennen van regulier toezicht 

heeft een positief effect gehad op de motivatie van het team. Dit is terug te zien in de resultaten. Het 

streven is dat de resultaten van 2017 op hetzelfde niveau liggen. 
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Parcival College 

Onderstaan een grafiek met de gemiddelde eindexamencijfers voor Parcival van 2016 en de jaren 

ervoor.  

 

De gemiddelde eindexamencijfer liggen voor alle niveaus boven de zes. De cijfers zijn voor alle 

niveaus bovendien lager dan vorig jaar. Met name voor het vwo is er sprake van een achteruitgang 

ten opzichte van 2015. Daar ligt het gemiddelde cijfer nu onder het landelijke gemiddelde.  

Bij mavo en havo zijn de examenresultaten 2% lager dan voorgaande jaren, bij de vwo was sprake 

van een voor ons doen zeer lage examenscore (2014 95% en 2015 100%). 

Met het team is onderzocht wat de reden was van het tegenvallende resultaat. Daar was niet één 

reden voor aan te wijzen, maar er waren meerdere oorzaken. In aansluiting hierop is een 

verbeterplan opgesteld dat in de lerarenvergadering van het vwo zal worden uitgevoerd. De 

verwachting is dat dit een eenmalige afwijking is. 

In 2016 is het Parcival College ook bezocht door de Inspectie voor het Onderwijs. Op basis van het 

onderzoek is aan alle afdelingen van de school het basisarrangement verlengd. Zowel de 

opbrengsten (havo en vwo) alsook de kwaliteit van het onderwijsproces zijn op alle onderzochte 

onderdelen van (ruim) voldoende niveau. Tussen de Onderwijsinspectie, de Landelijke vereniging van 

Vrijescholen en bestuur VSNON vinden gesprekken plaats over het feit dat veel havoleerlingen kiezen 

voor een extra (zesde) jaar havo, waarbij eerste examen wordt gedaan op vmbo-tl-niveau. De 

rendementen van het extra jaar worden door de inspectie als positief beoordeeld. 
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VS Zutphen VO 

Onderstaan een grafiek met de gemiddelde eindexamencijfers voor VS Zutphen VO van 2016 en de 

jaren ervoor.  

 

De gemiddelde eindexamencijfer liggen voor alle niveaus net onder de zeven. Het gemiddelde 

eindexamencijfer voor de mavoleerlingen, of vmbo-(g)t, is met een 6,8 hetzelfde gebleven als het 

jaar ervoor en ligt boven het landelijk gemiddelde. De gemiddeldes voor havo- en vwo-leerlingen zijn 

licht gedaald. De resultaten van havo zitten boven het landelijk gemiddelde, maar de resultaten voor 

vwo zitten er net onder. 

De oorzaken van de teruglopende resultaten bij havo en havo moeten hier met name gezocht 

worden in docentwisselingen in de examenklassen. Enkele ervaren medewerkers met een 

eerstegraadsbevoegdheid gingen met pensioen en in verband met het algemene lerarentekort kostte 

moeite het om ter vervanging bekwame en gekwalificeerde nieuwe eerstegraads docenten te 

vinden. Daardoor hebben de examenklassen zich voor een aantal vakken niet optimaal kunnen 

voorbereiden op het examens. De inzet is om de resultaten voor 2017 te verbeteren. 

Dat de vwo-cijfers lager liggen dan het landelijk gemiddelde heeft ook te maken met het feit dat we 

relatief veel leerlingen laten opstromen vanuit de havo. Deze groep voormalige havo-leerlingen haalt 

op het vwo met iets lagere cijfers dan gemiddeld het diploma.  

14 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken  

Parcival College 

In 2016 heeft het Parcival College een voorstel ontwikkeld voor de herziening van de lestabellen. Er 

komen meer blokuren. De school kiest hiervoor om beter te kunnen inspelen op de persoonlijke 

leervraag van leerlingen. De school heeft verder gewerkt aan een verbetering van de aansluiting 

middenbouw-bovenbouw, m.n. een evenwichtige balans tussen talen en exact.  

Het afgelopen jaar was er sprake van een oververtegenwoordiging van meisjes bij de aanmelding. De 

school zet in op een meer evenredige verdeling. Zij denkt kritisch na over het 

voorlichtingsprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders. Ook voert het Parcival 

College aanpassingen door in het curriculum.  
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VS Zutphen VO 

Met de toename van het leerlingenaantal en de invoering van Passend Onderwijs is ook de zorgvraag 

van leerlingen en de ernst van die vraag toegenomen. Als gevolg daarvan ontstond er in 2016 een 

wachtlijst voor zorgleerlingen. Daarnaast was er in 2016 sprake van een verhoogd ziekteverzuim 

onder zorgfunctionarissen. VS Zutphen VO zet zowel vervanging als extra zorg in.  

Vanuit VS Zutphen VO zijn in 2016 waardevolle samenwerkingen gestart met bijvoorbeeld de ISK, 

ArtEZ Hogeschool Arnhem en de nieuwe vrijescholleerroute voor VO in Deventer. 

VS Zutphen VO biedt vanaf schooljaar 2016-2017 haar leerlingen de gelegenheid om een 

vooropleiding te volgen voor het conservatorium. In deze nieuwe vooropleiding krijgen 

getalenteerde en gemotiveerde leerlingen de kans om hun talent verder te ontwikkelen en zich voor 

te bereiden op een conservatoriumstudie klassieke muziek, jazz & pop, docent muziek, MediaMusic 

en Muziektherapie. De vooropleiding duurt drie jaar. Om deel te kunnen nemen aan de 

vooropleiding moeten leerlingen een toelatingsauditie doen. Toegelaten leerlingen volgen hun 

individuele muzieklessen bij de eigen privé- of muziekdocent van VS Zutphen VO. De theoretische 

vakken, gehoortraining en de voorspeelavonden vinden plaats op school en de lessen sluiten aan op 

het reguliere schoolrooster. Hiermee krijgt ieder aankomend talent de kans om deel te nemen aan 

de vooropleiding. Het programma omvat bovendien werkdagen en drie keer per jaar een les bij de 

hoofdvakdocent op het ArtEZ Conservatorium. Zo kunnen de leerlingen vast kennismaken met het 

niveau, de vakdocent en het gebouw van het conservatorium. 

Over de samenwerking met de ISK en de vrijeschool Deventer leest u meer onder het kopje 

Samenwerking. 

De Berkel 

De school ontwikkelt zich momenteel optimaal in omvang en inhoud. Er kwamen in 2016 veel nieuwe 

aanmeldingen binnen. 

De medewerkers hebben in 2016 zonder uitzondering het beste en juiste been voorgezet voor de 

continuering van zowel de didactiek als de pedagogiek van onze vrije school, nadat deze in 2015 

dankzij de inspanningen van het team weer onder regulier toezicht te staan van de inspectie. Dat is 

terug te zien in de resultaten van de eindtoets. 

De lessentabel is sinds jaar en dag dezelfde en voldoet aan de gestelde wettelijke criteria m.b.t. de 

hoeveelheid aangeboden lestijd. De medewerkers voeren voor schooljaar 2017-2018 gesprekken 

over het aanpassen van de lestijden, om zo meer leer- en ontwikkeltijd voor de leerlingen te 

realiseren en onderwijskundige en didactische differentiatie toe te passen. Tegelijk wil De Berkel zo 

het aantal studiedagen of werkdagen-zonder-leerlingen optimaliseren als antwoord op de ervaren 

werkdruk. Door het onderwijs anders te organiseren ontstaat er meer regelruimte voor de collegae. 

De verwachting is dat hierdoor de ervaren werkdruk en het verzuim zal afnemen en de effectiviteit 

toenemen.  

Ook praat het team over de identiteit van de school onder leiding van de zgn. ‘karmagroep’. Dit 

mede n.a.v. de brand en de intrek in het nieuwe gebouw aan de Henri Dunantweg. Het team is 

voortvarend op weg in het opstellen en schrijven van een nieuwe grondsteenspreuk. 

De Zonnewende 

Op basis van het onderwijskundig jaarplan zijn de volgende beleidsterreinen in 2016 aan de orde 

geweest: Zorg, Sociaal Emotionele Ontwikkeling; Coöperatief leren en Groene lijn door de school. In 
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juni is de inzet hierop geëvalueerd. De conclusie was dat er een goede aanzet is gegeven, maar dat 

verdere aandacht ook in het jaar 2017 gewenst is. 

15 Toelatingsbeleid en toegankelijkheid  

Zowel de PO- als de VO-scholen vertonen een groei in leerlingenaantal. Dit komt overeen met de 

landelijke trend dat het vrijeschoolonderwijs al jaren achtereen sterk groeit. Ondanks de landelijke 

krimp van de bevolking, is er zelfs bij het PO sprake van een lichte groei.  

15.1  Leerl ingenaantal len  

In de volgende tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal voor VO en PO weergegeven. De 

peildatum ligt jaarlijks op 1 oktober van het voorgaande jaar.  

Leerlingaantallen VO  Leerlingaantallen PO 

 

 

 

 

 

 

De leerlingaantallen voor het VO vertonen al jaren een stijgende lijn. Het Parcival College in 

Groningen voorziet in voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de stad Groningen en een regio die 

zich uitstrekt van Leeuwarden tot Emmen en van Groningen tot Meppel. De Vrijeschool Zutphen VO 

betrekt haar leerlingen uit Zutphen en een grote regio daaromheen, van Zwolle tot Doetinchem en 

van Apeldoorn tot Winterswijk. De stijgende trend zet zich in Groningen naar verwachting nog een 

aantal jaren door, waarna de leerlingaantallen mogelijk weer zullen dalen ten gevolge van de 

algemene krimp van de bevolking. Na jaren van groei vlakt de groei van VS Zutphen VO in 2016 af. 

Naar verwachting zullen de leerlingaantallen daar vanaf schooljaar 2018-2019 gaan dalen. De 
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belangrijkste oorzaak daarvan is naast de algemene krimp van de bevolking ook de start van de 

vrijeschoolleerroute VO in Deventer per augustus 2017. 

De leerlingaantallen in het PO zijn sinds een aantal jaren redelijk constant geweest, waarbij De Berkel 

een lichte groei vertoont en De Zonnewende een lichte terugloop aan leerlingen kent. In 2016 zet 

deze lijn door, waarbij er zelfs sprake is van een lichte stijging in het totale aantal leerlingen. 

15.2  Toelatingsbeleid en toegankeli jkheid  

Vanwege de grotere vraag naar onderwijs dan de school aan kan, hanteren de VO-scholen een 

stringent toelatingsbeleid. In grote lijnen komt dat erop neer dat er voorrang wordt verleend aan die 

leerlingen die al een relatie hebben met het vrijeschoolonderwijs, doordat zij zelf of broers of zussen 

al vrijeschool onderwijs hebben gevolgd, of doordat zij kinderen van medewerkers zijn. Voor het 

surplus is er sprake van loting. Daarbij wordt gekeken naar het schoolniveau en naar het moment van 

inschrijven. 

In beginsel komen alle leerlingen voor toelating in aanmerking die minimaal een Vmbo-kader 

indicatie hebben. In het kader van passend onderwijs waren er in 2016 meer leerlingen met een 

specifieke hulpvraag. Sinds schooljaar 2005-2006 biedt het Parcival College een vorm van passend 

onderwijs aan in de vorm van de leerlijn C-stroom, waar alle leerlingen welkom zijn die het 

perspectief hebben om door te groeien naar vmbo-t-niveau. Binnen deze leerroute heeft elke 

leerling een eigen einddoel, veelal een MBO-opleiding. De leerlijn heeft een praktisch karakter en 

bestaat uit drie klassen van maximaal 22 leerlingen. Naast periodeonderwijs en vaklessen is er ruimte 

voor tuinbouw, koken en circus. De leerlingen stromen na drie jaar door naar een reguliere 

mavo-klas en sluiten de schoolcarrière na vijf jaar met een diploma. Er is veel vraag naar een plek in 

de C-stroom, er is een wachtlijst. 

VS Zutphen VO kent een vergelijkbare opzet binnen haar Reggestroom, waarbinnen ieder jaar twee 

klassen starten van ongeveer 21 leerlingen. Leerlingen met een VMBO BB /KB advies doen vier jaar 

over de opleiding en sluiten deze af met een VMBO BB of KB diploma (Basis Beroeps of Kader 

Beroeps). Deze leerlingen zijn bij VS Zutphen VO ingeschreven onder de licentie van Het Stedelijk te 

Zutphen. De leerlingen die voor een VMBO-TL diploma gaan op de Regge hebben hier in het 

algemeen een jaar langer de tijd voor. 

Behalve op het niveau en de eventuele extra zorgbehoefte van de aangemelde leerlingen, letten de 

scholen ook op motivatie voor het vrijeschoolonderwijs en de algemene werkhouding. Leidend 

daarbij is of er vooruitzichten zijn tot het behalen van een diploma. 

Alle leerlingen zijn welkom op De Berkel. In het kader van passend onderwijs toont De Berkel haar 

kwaliteiten als het gaat om ondersteuning en begeleiding. Momenteel zit er een aantal leerlingen op 

school (waarvan twee met een ernstige fysieke beperking) die optimaal worden begeleid. In dit 

proces nemen de Intern Begeleider en de leerkracht een centrale positie in. De grootte van de klas 

mag de 34 niet overstijgen en de balans tussen kinderen met en zonder zorgvraag is medebepalend 

voor het wel of niet kunnen aannemen van een leerling.  

Ten behoeve van de ondersteuning en afstemming van de zorgvraag van onze leerlingen, werken de 

scholen samen in het kader van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs PO en VO in de 

regio. Deze worden nader beschreven in het hoofdstuk Samenwerkingsverbanden. 
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 Medewerkers

Organisatieontwikkeling en personeel zijn belangrijke 
aandachtsgebieden voor een onderwijsinstelling. Voor VSNON zijn 
hier de centrale begrippen leiderschap, veiligheid en een lerende 
en samenwerkende organisatie.  

VSNON ziet persoonlijk leiderschap, het werken vanuit een persoonlijke missie, en eigenaarschap als 

de basis van effectiviteit op alle niveaus. Zo kunnen onze medewerkers (schijnbare) tegenstellingen 

verbinden in het dagelijks werk, bijvoorbeeld pedagogische opvattingen van ouders/verzorgers en 

leerkrachten. Ze wisselen standpunten uit, spreken grenzen af en maken keuzes. Onze scholen 

houden rekening met draagkracht van het personeel, overleggen met de ketenpartners en werken 

samen aan een lerende organisatie. 

16 Zaken en thema’s personeel  

In 2016 vroegen de gevolgen van de brand op De Berkel, de verbouwing en aanstaande verhuizing op 

De Zonnewende, de leerlingengroei en aanname en opleiding van personeel, het ontwikkelen en 

actualiseren van personeelsbeleid en het terugdringen van (langdurig) verzuim de aandacht. Verder 

waren het overlijden van een collega en een leerlinge en het afscheid van de rector van het Parcival 

College betekenisvolle gebeurtenissen voor de schoolgemeenschappen. Daarnaast is er een 
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medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de komende paragrafen wordt dit op 

onderdelen nader toegelicht.  

16.1  Aanname en opleiding van medewerkers  

Op sommige plekken is er sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. In combinatie met de 

verwachte groei van de scholen in de komende jaren, gaan we ervan uit dat het personeelsbestand 

zal groeien en flexibiliseren. We signaleren het risico dat niet alle vrijgekomen plaatsen meteen 

kwalitatief volwaardig kunnen worden ingevuld, onder meer door het tekort aan leerkrachten in het 

algemeen en Vrijeschoolleerkrachten in het bijzonder. Dit heeft de komende jaren specifieke 

aandacht. 

In de volgende tabel zijn de gegevens van de medewerkers weergegeven per arbeidsrelatie (vast en 

tijdelijk). De gegevens van 2016 (per 01-01-2017) worden vergeleken met die van 2015 (01-01-2016). 

 

In de onderstaande grafieken worden de aantallen medewerkers weergegeven door middel van de 

gekleurde kolommen, de fte’s zijn aangegeven met streepjes langs de kolommen. 
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Vanwege de leerlingengroei in met name het VO is het personeelsbestand gemiddeld gegroeid met 

3,5% naar 172,6 fte per 1 januari 2017. Tegenover (tijdelijke) aanname van medewerkers stond het 

afscheid van een aantal medewerkers. Dit betrof vooral medewerkers wiens tijdelijke contract niet 

werd verlengd (vijftien medewerkers); zes medewerkers gingen met pensioen en vijf medewerkers 

vonden elders een nieuwe uitdaging. Er waren twee medewerkers met wie een 

vaststellingsovereenkomst is opgesteld over vertrek in 2016. Ook betreurden wij het overlijden van 

een medewerker.  

Hieronder is de personele bezetting per leeftijdscategorie voor de scholen weergegeven voor 2016. 

 

Met uitzondering van het Parcival College is op alle scholen de groep medewerkers tussen de 55 en 

de 65 de grootste groep. Dat is de groep die naar verwachting de school binnen een aantal jaar gaat 

verlaten als ze hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Om te voorkomen dat waardevolle kennis 

daarmee verloren gaat binnen de school is er voor dit punt aandacht in de teambesprekingen. Het 

aantrekken van nieuwe medewerkers in een lagere leeftijdscategorie is ook een speerpunt. 

De medewerkers van onze scholen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling. Scholing, bijscholing en begeleiding zijn belangrijke onderdelen van ons 
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personeelsbeleid. In het VO gaat het dan met name om het meenemen van de nieuwe collega’s in 

het gedachtengoed van de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek. Op het Parcival College vindt er op 

vijf momenten in het jaar gezamenlijke scholing plaats en ongeveer vijftien keer per jaar is er scholing 

op afdelingsniveau. Enkele medewerkers van VS Zutphen VO wonen jaarlijks een internationale 

studieweek bij in Kassel (Duitsland), waaraan ze ook een actieve bijdrage levert. Daarnaast wordt er 

ook deelgenomen aan twee andere internationale studieweken. Op De Berkel en De Zonnewende 

hebben de medewerkers zich middels een aantal studiemomenten geprofessionaliseerd door het 

versterken van de professionele samenwerking, beroepshouding, didactiek en methodiek. Beide 

PO-scholen werden hierbij ondersteund door de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen, De 

Zonnewende ook door de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. 

16.2  Personeelsbeleid  

In 2016 was er sprake van ontwikkeling en vaststelling van personeelsbeleid op verschillende 

aspecten. Er is o.a. een bestuursformatieplan vastgesteld voor 2016-2019. Daarin zijn afspraken 

vastgelegd over de verdeling van de beschikbare middelen over de sectoren, en over de 

uitgangspunten op basis waarvan de sectoren het personeelsbudget vertalen naar formatie per 

functie. Er is ook vervolgbeleid functiemix ontwikkeld voor 2016-2017. Daarnaast is er op basis van 

een pilot een proces ontwikkeld voor de jaarcyclusgesprekken met bijbehorende formats, en wordt 

er gewerkt aan een nieuwe faciliteitenregeling en aan een nieuw scholingsbeleid. Specifiek voor het 

VO is er in 2016 een start gemaakt met een actualisatie van het functieboek en taakbeleid.  

Functiemix VO 

De beide VO-scholen voldeden in 2016 nog niet aan de prestatie-indicatoren functiemix zoals 

vastgelegd in het “Convenant leerkracht”. Het MT VO heeft voorgesteld om de normen wel te 

hanteren ondanks dat hiertoe geen verplichting meer bestaat, en de LC- en LD-functies in te vullen 

vanuit de ontstane vacatureruimte. Indien er per school onvoldoende geschikte kandidaten 

beschikbaar zijn om aan de gestelde prestatie-indicatoren te voldoen, heeft het MT VO voorgesteld 

om te kijken of de aantallen per school alsnog behaald kunnen worden door LD posities in te ruilen 

voor een hoger aantal LC posities. Indien daarmee nog niet aan de prestatie-indicatoren van de eigen 

school wordt voldaan kan een rector besluiten deze vacatureruimte beschikbaar te stellen aan de 

andere VO-school. Deze werkwijze is conform de geldende bepalingen in de CAO VO.  Op dit punt is 

aan de MR VO aanvullend advies gevraagd. 

Functieboek VO  

Voor het voortgezet onderwijs beschikte de stichting in 2016 nog niet over een vastgesteld 

functieboek. Op grond van de CAO heeft elke medewerker recht op een vastgestelde 

functiebeschrijving. Deze beschrijving geeft een globaal beeld van de opgedragen taken aan de 

medewerker en helderheid over de waardering behorend bij deze functie. Leidinggevenden op de 

VO-scholen hebben in 2016 met alle medewerkers gesprekken gevoerd. Met de meeste 

medewerkers is overeenstemming bereikt over de taken en de bijbehorende functiebeschrijvingen. 

Het functieboek VO wordt zo spoedig mogelijk ter instemming aan de MR VO voorgelegd.  

Taakbeleid VO 

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de schoolleiding, leden van de dMR te 

Zutphen en Groningen en het hoofd personeel & organisatie hebben in 2016 een voorstel gemaakt 

voor taakbeleid VO. Na presentatie aan schoolleiding en medewerkers en na advies van de 

medezeggenschap is de notitie bijgesteld en is hierover gestemd door de personeelsleden van de VO-
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scholen. De afspraak met de dMR’en was dat het taakbeleid bij 2/3 meerderheid van de stemmen 

zou worden vastgesteld. Op het Parcival College werd in de eerste ronde ingestemd met het 

voorgestelde beleid. Op VS Zutphen VO werd wegens onduidelijkheden over het voorstel twee keer 

gestemd. Op basis van deze uitslag kon het taakbeleid ook (net) niet worden vastgesteld. Eind 2016 

beraadden bestuur en de schoolleiding zich op het gewenste vervolg hierop. De laatste verwachting 

is dat er voor de zomer van 2017 voor beide scholen gelijkluidend beleid kan worden vastgesteld. 

16.3  Verzuim 

In de volgende tabel is het gemiddelde ziekteverzuim per school over 2016 weergegeven, afgezet 

tegen dat van 2015.  

 

In de onderstaande figuur zijn bovenstaande verzuimpercentage en percentage niet-verzuimers 

grafisch weergegeven. 

 

Uit de cijfers blijkt een toename van het gemiddelde ziekteverzuim bij het Parcival College en bij De 

Berkel, en een afname bij VS Zutphen VO en De Zonnewende. Wat verder opvalt bij het Parcival 

College is dat het ziekteuitval een grotere groep medewerkers betreft. Dit wordt met name 
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veroorzaakt door een meer dan gemiddeld kortdurend verzuim. Er waren ook enkele langdurig 

zieken. De schoolleiding, personeelsbeleidsmedewerker en de nieuwe bedrijfsarts hebben in 2016 

gewerkt aan het terugdringen van verzuim, het zoeken naar oorzaken en naar de verbetering van 

begeleiding en verslaglegging rondom verzuim. Eind 2016 zijn de meeste langdurig zieken weer 

begonnen met werken of gestart met re-integratie. Alle vervanging is afgebouwd of omgezet in 

aanstellingen. 

Het totale ziekteverzuimpercentage vertoonde in 2016 een lichte stijging ten opzichte van 2015: van 

6,6% naar 7,0%. Eind 2016 waren er binnen VSNON veertien langdurig zieke medewerkers. 

Er is beleid en expertise ingezet op verzuimbegeleiding. Waar uitval arbeidsgerelateerd was, is extra 

ingezet op psychosociale hulp, bedrijfsmaatschappelijk werk en/of mediation. In die gevallen waar 

terugkeer binnen de eigen functie of aangepast werk niet mogelijk was, is in goed overleg bepaald of 

en onder welke voorwaarden de arbeidsrelatie werd beëindigd. 

Arbeidsomstandigheden, belasting en verzuim zijn vaste bespreekpunten in het jaarlijkse 

functioneringsgesprek dat met medewerkers wordt gevoerd. Wanneer iemand frequent verzuimt, 

voeren medewerker en direct leidinggevende een gesprek om de oorzaken van verzuim te 

achterhalen en vast te stellen wat nodig is om het verzuim terug te dringen.  

16.4  Personeelsontwikkel ingen per school  

Parcival College 

In november 2016 heeft Ad Slob, na een periode van bijna zeven jaar, afscheid genomen als rector 

van het Parcival College. Zijn taken op het Parcival College werden aan het eind van het jaar 

waargenomen door de bestuurder, de controller en brede schoolleiding. In december is er een 

interim rector geworven voor de periode van januari tot en met juli 2017. Profiel en procedure voor 

de werving en selectie zijn na advies door de gemeenschappelijke medezeggenschap vastgesteld. 

Tijdens scholingsbijeenkomsten in 2016 konden medewerkers kiezen voor bijscholing op 

verschillende achtergronden van het vrijeschool onderwijs. Daarvoor zijn deels eigen medewerkers 

ingezet en is expertise van buiten de school aangetrokken. Er werd ingegaan op het drieledig 

mensbeeld en de verschillende leeftijdsfasen/ontwikkelingsfasen die een kind/mens doormaakt, 

levend onderwijs, de voordrachten uit het boek Algemene Menskunde van Rudolf Steiner en aan 

oordeelsvorming in de bovenbouw. De bijeenkomsten bestonden uit voordrachten, dialoog en 

andere werkvormen, waaronder euritmie.  

VS Zutphen VO 

Het ziekteverzuim is in een jaar tijd gedaald van 6,4% naar 5,1% gemiddeld per jaar. Daarmee komt 

het naar verwachting onder het landelijk gemiddelde. Met collega’s en de bedrijfsarts is vastgesteld 

dat het ziekteverzuim zeer beperkt werkgerelateerd is. De teamleiders vullen hun rol als 

personeelsbegeleider goed in. 

In 2016 is de ingezette teamvorming verder doorgevoerd. Ook is er gestart met een herijking van de 

missie en de visie. 

De voormalige rector van VS Zutphen VO was wegens langdurige ziekte niet meer in staat om zijn 

functie te vervullen. In onderling overleg is bepaald dat hij de organisatie in 2017 formeel zal 

verlaten. De waarneming van de functie van rector door Bartel Geleijnse is in augustus 2016 na een 

benoemingsadviestraject omgezet in een vast dienstverband.  
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De Berkel 

Onder de medewerkers vindt een lichte verschuiving plaats, zowel in personen als in aantal. Het 

aantal indirect lesgevenden zal toenemen met twaalf klokuren per dag (één onderwijsassistent per 

klas gedurende twee klokuren in de ochtend). Daarnaast zal het aantal leerkrachten worden 

geoptimaliseerd en wordt gestreefd naar een voltijd leerkracht per klas. Daarnaast zal de personele 

inzet, in combinatie met het rooster, uitdrukkelijk onderwerp van gesprek en aandacht zijn. 

Momenteel volgt één medewerker de opleiding tot schoolleider. Het team heeft als geheel aan 

bijscholing gedaan, verzorgd door de BVS. Het betreft scholing op het gebied van didactiek en 

methodiek. Het verzuim is hoger dan landelijk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door enkele 

langdurig zieken. Het kort verzuim is mede door de inzet door de interim bedrijfsarts een actueel 

aandachtspunt. 

De opdracht aan de interim directie is na een evaluatie in april 2016 met één jaar verlengd. 

Oorspronkelijk liep de opdracht tot augustus 2017, na verlenging tot augustus 2018. 

De Zonnewende 

In het kader van de onderwijskwaliteit is door de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen bij elke 

leerkracht een nulmeting gedaan waarbij gekeken is of een leerkracht startbekwaam, vakbekwaam 

of excellent is. Uit de nulmetingen kwam naar voren dat er diversiteit in competenties is waarbij vier 

leerkrachten startbekwaam zijn.  Het algemene beeld is dat er behoefte is aan ondersteuning en 

studie op het gebied van klassenmanagement, directe instructie en in het kader van sociale 

vaardigheden een Regenboogtraining voor het hele college. Twee leerkrachten hebben de cursus 

“Hoogbegaafdheid” met goed gevolg afgerond. De taalcoördinator heeft de speciale studiedagen 

voor taalspecialisten gevolgd. De directeur heeft de training voor Excellent Schoolleider afgerond. 

16.5  Medewerkertevredenheidsonderzoek  

In juni 2016 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een stichtingsbreed 

medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor VSNON door middel van een digitale 

vragenlijst met meerkeuzevragen en open vragen. Met een respons van 60-80% per school heeft een 

substantieel deel van onze medewerkers hun medewerking verleend aan dit onderzoek. Hierdoor 

hebben bestuur en schoolleiding een goed beeld gekregen van de wijze waarop de medewerkers in 

hun werk staan, hoe het staat met hun welbevinden en motivatie om de werkzaamheden op onze 

scholen en op het bestuurskantoor te verrichten. De uitkomsten zijn binnen het MT, bestuurskantoor 

en de scholen besproken en vertaald naar plannen van aanpak. De verbeteracties zijn ingezet en 

worden binnen het MT en de scholen gemonitord. 

Parcival 

Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek bleek dat de medewerkers van het Parcival College zeer 

tevreden zijn met hun werk. Ze voelen zich betrokken bij de school en bij hun team en zijn trots op 

de school en hun werk. Over de sfeer, de inhoud van het werk en het onderwijs zijn de medewerkers 

zeer tevreden. Over de beleefde werkdruk, toetsen, werkomstandigheden en de stijl van 

leidinggeven waren de medewerkers minder tevreden.  

VS Zutphen VO 

Belangrijkste aandachtspunten voor VS Zutphen VO waren de beleefde werkdruk en de 

communicatie. De algemene tevredenheid was echter voldoende evenals de tevredenheid over de 

sfeer en de inhoud van het werk.  
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De Berkel 

De medewerkers van De Berkel zijn zeer tevreden over hun werk, zo blijkt uit het 

medewerkertevredenheidsonderzoek. Ze voelen zich betrokken bij de school en bij hun team en zijn 

trots op hun school en op hun werk. De grootste tevredenheid hebben ze op het gebied van 

werkomstandigheden, sfeer, inhoud van het werk en professionele ontwikkeling. Medewerkers zijn 

minder tevreden over de samenwerking op school, de beleefde werkdruk en over het functioneren 

van de MR. De tevredenheid over de werkdruk is gelijk aan de benchmark PO. 

De samenwerking op school scoort lager dan de benchmark PO. De medewerkers zijn (zeer) matig 

tevreden over de mate waarin de nadruk op school ligt op ‘doen’ in plaats van ‘overleggen’ en over 

de mate waarin in oplossingen gedacht wordt in plaats van in problemen. Daarnaast geven 

medewerkers aan dat ze bijna nooit samenwerken met mensen buiten hun team en dat ze geen 

behoefte hebben aan meer samenwerking. In de overleggen met de schoolleiding wordt nagedacht 

over oplossingen voor deze knelpunten. Een doorgevoerde wijziging is het verminderen van het 

aantal formele overlegmomenten. Medewerkers treffen elkaar vaker in informeel overleg. Inmiddels 

hebben de medewerkers van De Berkel gekozen voor het inzetten van het werk-verdelingsmodel om 

te komen tot zowel een passende werkdruk als ook tot een effectieve samenwerking. De Berkel 

hanteert daartoe het onderhandelingsmodel zoals bedoeld en beschreven binnen de CAO-PO. 

Inmiddels hebben er personele wisselingen plaatsgevonden in de MR. Het functioneren van de MR is 

onderwerp van gesprek met de schoolleiding. Op basis van de uitkomsten is in overleg met de 

medewerkers bepaald dat de ingezette trajecten rond professionalisering de juiste aandachtspunten 

adresseren en derhalve worden voortgezet.  

In 2016 is ook een tevredenheidspeiling uitgevoerd door Scholen met Succes. Deze geeft 

vergelijkbare uitkomsten. Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden aan hun baan geven 

is 7,87 (iets hoger dan het landelijk gemiddelde: 7,74). De collegae geven de school een gemiddeld 

rapportcijfer van 7,41 (iets lager dan het landelijk gemiddelde: 7,68). Uit de onderzoeken komt naar 

voren dat werkdruk, samenwerken en identiteit speerpunten zijn die de aandacht vragen in de 

komende jaren. Er is een positieve ontwikkeling waarneembaar ten opzichte van de in 2015 

uitgevoerde peiling. 

De Zonnewende 

Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek bleek dat de medewerkers van De Zonnewende 

tevreden zijn over de inhoud van het werk en de sfeer en minder tevreden over de samenwerking op 

school, de communicatie en over de beleefde werkdruk. Op basis van deze uitkomsten is in overleg 

met de medewerkers een plan van aanpak opgesteld. Dit heeft o.a. geleid tot andere overlegvormen, 

transparantere besluitvorming, training en afspraken over communicatie onderling en met ouders en 

tot gedragsregels voor medewerkers, leerlingen en ouders. Ook hebben medewerkers onderling 

ervaringen uitgewisseld over de administratieve lasten, zorgleerlingen, extra taken, het bewaken van 

de eigen grenzen en het bieden van een luisterend oor. 

Bestuurskantoor 

De medewerkers van het bestuurskantoor gaven in het medewerkertevredenheidsonderzoek aan 

tevreden te zijn over de interne communicatie, de professionele ontwikkeling en de sfeer. 

Verbeterpunten bevonden zich vooral op het vlak van de communicatie met de scholen en de 

werkdruk. In individuele en gezamenlijke werkoverleggen zijn de punten regelmatig aan de orde 

gekomen op basis waarvan actie is ondernomen om goede punten te behouden en verbeterpunten 
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verder te ontwikkelen. Dit heeft onder andere geleid tot minder en efficiëntere overlegvormen, 

uniform en verbeterd documentmanagement en tijdelijke uitbreiding van het secretariaat met een 

parttime medewerker. 

17 Verwachte toekomstige ontwikkelingen personeel  

De lopende beleidstrajecten komen naar verwachting voor de zomervakantie van 2017 tot een 

afronding. In 2017 zal participatiebeleid worden ontwikkeld, het taakbeleid PO worden aangevuld, 

alsmede een transitieplan VO worden opgesteld. Met het oog op de belangrijkste risico’s zal er met 

name aandacht zij voor de het borgen van de vrijeschoolidentiteit. Ten gevolge van de vergrijzing van 

het personeelsbestand bestaat het risico dat waardevolle kennis, ervaring en inzichten verloren gaan 

op het moment dat ervaren medewerkers met pensioen gaan.  

Op basis van gevoerde gesprekken in MT, RvT, met de medezeggenschap, medewerkers, ouders en 

leerlingen zijn de volgende thema’s voor het personeel/personeelsbeleid opgenomen in de concept 

koers 2017-2019: 

 Leerkrachten in hun kracht  

 Lerende organisatie 

 In verbinding met de omgeving 

 

Binnen deze thema’s zal er met name aandacht zijn voor de professionele ruimte van de leerkracht 

en het OOP, leren van elkaar, ondersteunend en ontwikkelend beleid en externe samenwerking. De 

thema’s worden op schoolniveau interactief uitgewerkt. 

18 Uitkeringen na ontslag  

Vanuit de CAO-regelgeving is VSNON  nog een periode verantwoordelijk voor het aanvullen van een 

deel van de WW-uitkering van ontslagen medewerkers en/of medewerkers met een tijdelijk 

dienstverband. De kosten worden hierbij geschat op circa € 60.000 per jaar. 

Periodiek worden deze medewerkers bevraagd op hun sollicitatie-activiteiten en daar waar mogelijk 

gewezen op vacatures. In 2016 is een start gemaakt om te bezien of het (financieel) aantrekkelijk is 

om de begeleiding in het kader van WW en WGA (deels) uit te besteden. Van de elf 

oud-medewerkers in het BWW-bestand zijn er vier ouder dan 60 jaar. Ze zijn eveneens al meer dan 

vijf jaar in de WW. In 2017 komt de BWW voor vier van de elf personen ten einde, in 2018 voor nog 

eens twee.  

Voor de toekomst wordt vooral ingezet op duidelijke instructies bij ontslag alsmede een meer 

stringente opvolging van de sollicitatieactiviteiten. 

  



 

Bestuursverslag 2016  37 / 59 

Van ontmoeting naar inspiratie 

 

Kwaliteitszorg, onderzoek, 

internationalisering en 

samenwerking 

VSNON investeert in medewerkers en organisatie ten behoeve van 
de borging en doorontwikkeling van kwalitatief goed 
vrijeschoolonderwijs en de realisatie van de missie. Belangrijke 
onderdelen die bijdragen aan leren en verbeteren zijn 
kwaliteitszorg, onderzoek, internationalisering en samenwerking. 

Bestuur en schoolleiding hanteren een systeem van kwaliteitszorg waarmee randvoorwaarden en 

resultaten worden gemonitord en bijgestuurd. Rapportages, gespreksvoering en metingen geven een 

beeld van de kwaliteit van ons onderwijs en onze bedrijfsvoering. Verbeteracties leveren nieuwe 

impulsen op, evenals de activiteiten op het gebied van onderzoek, internationalisering en 

samenwerking. 

19 Belangrijkste ontwikkelingen kwaliteitszorg  

In 2016 zijn concrete stappen gemaakt met de inrichting van een systeem van kwaliteitszorg binnen 

VSNON, zowel op stichtings- als schoolniveau. We bespreken hieronder de belangrijkste documenten 

en activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg. Deze hangen samen en hebben een relatie tot elkaar 

volgens de PDCA- en IMWR-cirkel van het INK-managementmodel, waardoor sturing op zowel de 

bedrijfsmatige als de sociale kant mogelijk is. De kwaliteitscirkels staan in de volgende figuur. 
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Het koersplan waarin in 2016 gewerkt is, geeft stichtingsbreed een richting aan door de formulering 

van missie, visie en relevante thema’s voor de ontwikkeling van onderwijs, organisatie en de harde 

en zachte aspecten die de basis van de organisatie vormen. Dit biedt richting en handvatten voor 

sturing op zowel sociale als ook bedrijfsmatige elementen. Op zowel stichtings- als ook schoolniveau 

zal de koers nader vorm en inhoud krijgen via bijvoorbeeld de begroting, huisvestingsplannen, 

schoolplannen, jaarplannen, planningsgesprekken en activiteiten zoals onderwijscafé’s, 

leerlingactiviteiten en ouderinitiatieven. Daarmee schept VSNON dus niet alleen voor bestuur en 

schoolleiding maar vooral ook voor medewerkers, ouders en leerlingen mogelijkheden om een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en de realisatie van de missie. 

Begin 2016 heeft het MT een P&C-kalender ontwikkeld waarin bestuur, management, Raad van 

Toezicht, accountant en medezeggenschap afspraken hebben gemaakt over de verschillende 

momenten van begroting en planning, overleg en monitoring, rapportage en verantwoording. 

Onderdeel van de nieuwe P&C-kalender zijn de periodegesprekken (P-gesprekken) die iedere vier 

maanden worden gevoerd tussen schoolleider en bestuurder. De schoolleiders maken afspraken en 

rapporteren tijdens die gesprekken over de stand van zaken van o.a. onderwijs, leerlingaantallen, 

medewerkers, financiën en huisvesting. Ieder gesprek gaat vergezeld van een rapportage waarin de 

bijdragen en opmerkingen vanuit schoolleiding en bestuurskantoor een plek krijgen. 

Onafhankelijke metingen zijn ook onderdeel van de kwaliteitszorg van VSNON. Zoals in het deel 

Medewerkers al uitgebreid is toegelicht, is er in 2016 een medewerkertevredenheidsonderzoek 

afgenomen onder alle medewerkers werkzaam binnen de Stichting. Dit heeft geleid tot inzichten en 

verbeteracties die vanuit het MT gemonitord worden. Datzelfde geldt voor de zelfevaluatie en de 

visitatie bij VS Zutphen VO, het inspectieonderzoek bij het Parcival College en de 

tevredenheidsmetingen onder medewerkers, ouders en leerlingen van De Berkel. 

Op het niveau van medewerkers is in 2016 een systeem van jaarcyclusgesprekken ingevoerd. Iedere 

medewerker van de stichting voert jaarlijks een planningsgesprek en een voortgangsgesprek met zijn 

leidinggevende. Aan het begin van het jaar stellen zij gezamenlijk aan de hand van het functieprofiel 

de doelen vast op het gebied van bijvoorbeeld inzet, functioneren en competentieontwikkeling 

IMWR-cirkel 
sturing op de organisatie als sociale entiteit 
d.m.v. bijvoorbeeld missie en visie, individuele 
jaarwerkplannen, informele overleggen en 
bijeenkomsten, begeleiding, intervisie, feedback, 
complimenten, beoordeling, beloning 

PDCA-cirkel 
sturing op de organisatie als bedrijfsmatige entiteit 
d.m.v. bijvoorbeeld begroting, jaarplannen, 
jaarrekening managementrapportages, metingen  
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professionele ontwikkeling, taakinvulling en persoonlijke ontwikkeling in een individueel 

jaarwerkplan. Aan het eind van het jaar wordt het functioneren gezamenlijk geëvalueerd in een 

functioneringsgesprek. De medewerker en de direct leidinggevende maken aan het eind van elk 

schooljaar afspraken gebaseerd op de bevindingen in het afgelopen schooljaar over het gewenste 

traject in het navolgende schooljaar. Met nieuwe medewerkers wordt na een jaar een 

beoordelingsgesprek gevoerd, evenals met medewerkers van wiens functioneren een formele 

beoordeling gewenst is, bijvoorbeeld wegens loopbaanontwikkeling, bovenmatige of achterblijvende 

prestaties. Op aangeven van medewerker of leidinggevende kunnen tussendoor eveneens 

voortgangsgesprekken gevoerd worden. Van alle overleggen wordt een schriftelijk verslag gemaakt 

dat door medewerker en leidinggevende wordt ondertekend. 

19.1  Kwaliteitszorg schoolniveau 

Op schoolniveau is er ook sprake geweest van onderzoeken en ontwikkelingen in de kwaliteitszorg. 

De belangrijkste waren begin 2016 een zelfevaluatie op VS Zutphen VO, gevolgd door een visitatie 

vanuit de Vereniging van Vrije Scholen en tevredenheidsmetingen die Scholen met Succes heeft 

uitgevoerd voor De Berkel en een onderzoek van dezelfde instantie op De Zonnewende. Daar is ook 

een Quick Scan Leerkrachten uitgevoerd. 

Op de Berkel heeft Scholen met Succes in 2016 als vervolg op de nulmeting in 2015 op De Berkel een 

tevredenheidspeiling onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van medewerkers, 

ouders en leerlingen. De Berkel is er in een jaar op bijna alle punten ruim op vooruit gegaan.  

Het onderzoek op De Zonnewende werd halverwege 2016 door Scholen met Succes uitgevoerd naar 

aanleiding van de onrust onder ouders die aan het begin van het jaar naar voren was gekomen via 

o.a. berichten via school, bestuur en Raad van Toezicht. Het bestuur besloot eind mei tot het 

onderzoek met als doel om te achterhalen welke bronnen de onrust en onvrede bij ouders hebben 

gevoed en welke dat nog steeds deden, en om na te gaan of en hoe de onrust en onvrede was weg te 

nemen. De onderzoeker nam vele documenten door en voerde vijfentwintig gesprekken met vooral 

medewerkers en ouders, in totaal dertig personen. De onderzoeker concludeerde dat de 

belangrijkste bron van onvrede ligt in het besluit om één PO-vestiging te sluiten, niet in het handelen 

van personen of groepen, noch in de communicatie. Volgens de onderzoeker hebben die hebben het 

proces vermoedelijk wel beïnvloed en het vuur hier en daar doen oplaaien, maar in essentie gaat het 

om dat besluit. De onderzoeker concludeert dat het besluit en het proces eromheen indertijd veel 

frustratie en woede hebben gegeven bij een groep betrokken ouders, waardoor bestuur/MT en 

betrokkenouders lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan in een toenemende sfeer van 

vijandigheid. Dat heeft volgens de onderzoeker geleid tot een afname van vertrouwen in het beleid 

en de organisatie van de school. Hij merkt wel op dat het merendeel van de ouders nog wel steeds 

het vertrouwen heeft dat het met het onderwijs en de sfeer in de klas wel goed zit. De onderzoeker 

adviseerde bestuur, MT, medewerkers en ouders met name om samen te bouwen aan vertrouwen, 

de organisatiestructuur te heroverwegen, de eigen identiteit van De Zonnenwende verder te 

ontwikkelen en zich in te zetten voor een andere manier van communiceren en samenwerken. 

Bestuurder en schoolleiding hebben al voor afronding van het onderzoek maatregelen genomen om 

te werken aan o.a. verbeteringen in de communicatie tussen medewerkers en ouders en in de 

bouworganisatie en -communicatie. Op basis van de aanbevelingen van het onderzoek hebben 

bestuur, schoolleider en MR gezamenlijk een Road map voor de toekomst van De Zonnewende 

ontwikkeld en de dialoog gezocht met ouders en medewerkers middels een onderwijscafé in januari 

2017. De bijeenkomst werd positief gewaardeerd en krijgt in 2017 navolging. Uit deze 
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gebeurtenissen, de afname van de klachten en de gezamenlijke inzet die ouders en medewerkers 

hebben laten zien bij de verhuizing naar het vernieuwde pand aan de Valckstraat menen bestuur en 

MT af te mogen leiden dat de periode van onvrede en onrust is afgesloten en dat de 

schoolgemeenschap zich weer kan richten op de toekomst van de school.  

De Quick Scan Leerkrachten (WMK-PO) van De Zonnewende is conform de meerjarenplanning 

afgenomen in 2016. Het aantal deelnemers bedroeg zesentwintig. De norm is door de school 

ingesteld op 3,00. De gemiddelde score was: 3,22.   Daarmee scoort de school een voldoende. 

20 Verwachte toekomstige ontwikkelingen  kwaliteitszorg 

In 2017 zal de koers voor de jaren 2017-2019 worden vastgesteld, waarna de uitwerking ervan op 

bestuurs- en schoolniveau, waarmee al een aanvang gemaakt is, verder zijn beslag zal krijgen. 

Daarnaast zal de beschikbare sturings- en managementinformatie worden geëvalueerd en zullen de 

P-gesprekken worden doorontwikkeld. Ook zal er meer aandacht uitgaan naar risicomanagement 

vanuit de lopende processen.  

21 Afhandeling van klachten  

VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van 

ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Uitgangspunt is dat ontevredenheid over het 

gedrag van een medewerker altijd als eerste wordt geuit bij degene wiens gedrag het betreft. Een 

goede oplossing is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de klager en de school. Soms komt 

men er samen niet uit. In het klachtenbeleid is vastgelegd hoe een eventuele klacht kan worden 

ingediend. Openheid en veiligheid liggen daarbij aan de basis van het proces. Ter ondersteuning van 

klagers zijn er per school interne vertrouwenspersonen en stichtingsbreed twee externe 

vertrouwenspersonen aangesteld.  Ook bestaat de mogelijkheid om extern een klacht in te dienen, 

bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. VSNON doet haar 

uiterste best om klachten zo goed mogelijk af te handelen en er lering uit te trekken voor de 

toekomst. 

21.1  Gesprekken externe vertrouwenspersonen  

De externe vertrouwenspersonen zijn in schooljaar 2015-2016 in totaal zeventien keer benaderd 

door ouders en medewerkers. Zij hebben hen geadviseerd, doorverwezen en in enkele gevallen 

begeleid in de gesprekken in het kader van de klachtafhandeling. In één casus heeft een externe 

vertrouwenspersoon bemiddeld tussen ouders en school. De vertrouwenspersonen geven aan dat 

mensen met wie zij vanuit het VO hebben gesproken, zich vaak niet serieus genomen voelen. Ook 

geven de vertrouwenspersonen aan dat er veel klachten betrekking hadden op De Zonnewende, dat 

begin 2016 een onrustige periode meemaakte in verband met de vernieuwbouwplannen. Een advies 

van de externe vertrouwenspersoon om in 2016 een onderzoek uit te voeren naar de onrust op De 

Zonnewende is overgenomen. Op basis van dit onderzoek zijn verbeteringen doorgevoerd. Uit 

gesprekken blijkt dat medewerkers en ouders een verbetering van de situatie zien. Het advies van de 

vertrouwenspersonen aan de bestuurder was om de situatie op De Zonnewende te blijven 

monitoren. 

21.2  Klachten  

In 2016 kwamen er acht klachten binnen bij VSNON. Van deze klachten zijn er drie ingetrokken op 

basis van nadere gespreksvoering tussen klager en beklaagde/bestuurder. In drie gevallen heeft de 

bestuurder, na hoor en wederhoor, een uitspraak gedaan, in één geval was dat de Raad van Toezicht. 
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Eén klacht is ongegrond verklaard, vier klachten (deels) gegrond. Naast de interne klachten werden 

er drie klachten extern ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Eén van de klachten werd 

ongegrond verklaard, een andere deels gegrond. De derde klacht is nog in behandeling van de 

landelijke commissie. 

De (deels) gegronde klachten hadden met name betrekking op gebrekkige of onduidelijke 

communicatie. In een geval ging het over het weigeren van een gesprek tussen school en ouders. In 

andere gevallen ging het om onzorgvuldigheid rond de schorsing / uitschrijving van een leerling.  

Op basis van de klachten heeft VSNON een nader inzicht gekregen in de verbeterpunten van de 

organisatie. De verbetering van de communicatie was al een aandachtspunt, waarop door bestuur en 

scholen is ingezet door training, begeleiding en advisering. Daarnaast heeft VSNON naar aanleiding 

van de klachten evaluaties uitgevoerd op de gevolgde procedures en gespreksvoering, en 

verbeteringen doorgevoerd in de informatie over de klachtenprocedure. In twee gevallen hebben 

klager en beklaagde samen een afsluitend gesprek gevoerd na afhandeling van de klacht. 

22 Werkzaamheden onderzoek  

VSNON heeft in 2016 op bescheiden wijze een bijdrage geleverd aan onderzoek op het gebied van 

(vrijeschool)onderwijs en pedagogiek. 

De bestuurder heeft begin 2016 als lid van het onderzoeksteam deelgenomen aan de visitatie van 

het Geert Groote College in Amsterdam. In dezelfde periode bezocht een andere visitatiecommissie 

de VS Zutphen VO. De conrector Onderwijs van VS Zutphen VO nam deel aan een visitatie elders. 

Doel van de visitaties was het meten van de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van algemene 

en vrijeschoolse criteria en het onderling uitwisselen van onderwijspraktijk en ervaringen. 

Via het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, Hogeschool Leiden, levert VSNON een bijdrage 

aan onderzoek naar het onderwijs in vrijescholen en aan de brede dialoog in de onderwijswereld 

over wat onderwijs maakt tot goed onderwijs. De leerstoel doet onderzoek, publiceert, adviseert en 

initieert gespreksvoering over o.a. de autonomie van leerkracht en leerling en over pedagogisch 

handelen in onderwijs en jeugdzorg. 

VS Zutphen VO heeft in internationaal verband met de Pedagogische Academie pedagogisch 

onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de lesstof rond atomen zodanig aan te bieden aan de 

leerlingen dat het kan worden begrepen vanuit beweging i.p.v. conceptueel. Het onderzoek is gericht 

op de vraag hoe je iets fenomenologisch inzichtelijk maakt, zonder dat leerlingen het daadwerkelijke 

fenomeen kunnen waarnemen.  

De VO-scholen hebben verder een financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de landelijke 

wikipedia van vrijescholen. Een inhoudelijke bijdrage bleek in 2016 niet haalbaar voor de scholen. 

23 Toekomstige verwachtingen onderzoek  

In de komende jaren zal VSNON een inhoudelijke en/of financiële bijdrage blijven leveren aan de 

onderlinge visitaties en aan de werkzaamheden van het lectoraat in Leiden. Ook het pedagogisch 

onderzoek zal worden vervolgd. Daarnaast is het de intentie dat medewerkers van de VO-scholen 

een inhoudelijke bijdrage gaan leveren aan de landelijke wikipedia van vrijescholen. 
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24 Ontwikkelingen internationalisering  

Internationalisering is een onderwerp dat beperkt aandacht krijgt van bestuur en schoolleiding. VS 

Zutphen VO heeft verricht pedagogisch onderzoek in internationaal verband en woont jaarlijks met 

enkele collega’s o.a. een internationale studieweek bij in Kassel (Duitsland), waaraan ze ook een 

actieve bijdrage levert. Een buitenlandervaring is eveneens onderdeel van het curriculum van de VO-

scholen. Ook op individueel niveau hebben medewerkers en leerlingen internationale contacten. 

Pedagogische Academie 

Ook dit schooljaar zijn negen medewerkers van VS Zutphen VO naar de internationale 

bijscholingsweek van de pedagogische academie in Kassel (Duitsland) afgereisd. Met deze academie 

hebben is er een samenwerkingsovereenkomst. De school doen inhoudelijk onderzoek naar 

pedagogische vraagstukken. Medewerkers van VS Zutphen VO verzorgen ook werkgroepen tijdens 

deze internationale studieweek. 

Internationale scholingsweken 

Naast het samenwerkingsverband en de bijscholingsweek in Kassel zijn er nog twee internationale 

scholingsweken die onze medewerkers bezoeken en mede vormgeven. De internationale tuinbouw 

docenten week, en de internationale kunstdocenten week. Beide worden elk jaar op een andere 

locatie in Europa georganiseerd en trekken leerkrachten vanuit heel Europa naar die week. 

Schoolreis Berlijn, Ardennen en Rome 

In 2016 gingen leerlingen van het Parcival College een week naar Berlijn, waar zij bij gastgezinnen 

verbleven. Voor leerlingen van de VS Zutphen VO was er o.a. een survivalkamp in de Ardennen 

georganiseerd en een (eind)reis naar Rome. 

Individuele internationale contacten 

In maart 2016 namen vier leerlingen van VS Zutphen VO deel aan het internationale filmfestival in 

Plasencia, Spanje. Zij reisden samen met hun leraar naar Spanje. Zij waren uitgenodigd om daar hun 

videofilm te vertonen en andere jongeren die filmen te ontmoeten. Er waren inzendingen uit heel de 

wereld, ook uit bijvoorbeeld andere Europese landen, Brazilië, Cuba, Zuid-Korea en de Verenigde 

Arabische Emiraten. Naast het bekijken van elkaars videowerk stonden ook cultuurexcursies in de 

omgeving en workshops op het programma. 

Een leerling uit klas 9 van het Parcival College liep in mei en juni stage bij een bedrijf in de Verenigde 

Staten, Los Angeles. Hij werkte in de verkoop en de ondersteuning van Eagle Rider America, een 

verhuurbedrijf van originele motoren, een onvergetelijke en leerzame ervaring voor hem. 

Op bestuursniveau heeft VSNON internationale contanten via de Landelijke Vereniging van 

Vrijescholen. 

25 Verwachte ontwikkelingen internationalisering  

De bestaande internationale samenwerkingen en reizen worden gehandhaafd. Momenteel 

oriënteert het bestuur zich op de mogelijkheden voor samenwerking met Freunde der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners een organisatie die bemiddelt namens Duitse vrijwilligers. Gedacht 

wordt aan de inzet van een vrijwilliger als klassenassistent of ondersteuner op een school van 

VSNON. 
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26 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen  

Door de wereld te kennen, leren wij onszelf kennen. Partnerschap met onze omgeving is al jarenlang 

één van de kernwaarden van VSNON. In de conceptkoers is het eveneens een belangrijk thema.  

Op de vrijeschool komt de verbinding met de klas, de leerkracht en de natuurlijke wereld van 

oudsher al veel aan de orde. Ter verrijking van ons onderwijs en ter ondersteuning van onze 

medewerkers willen we als organisatie de samenwerking met mensen en organisaties in onze 

omgeving intensiveren. Dat kan bijvoorbeeld zijn de buurt, andere scholen, ondernemers en 

kunstenaars in de regio, medewerkers en bewoners van een verzorgingstehuis of zorginstelling.  

In samenwerking met externe partners, m.n. de ISK, ArtEZ Hogeschool Arnhem en de 

Vrijeschoolleerroute VO in Deventer, heeft VSNON op haar beurt ook bijgedragen aan 

onderwijsontwikkeling in brede zin. Dat is voor alle betrokkenen een verrijkende samenwerking 

gebleken. 

26.1  Samenwerkingsverbanden  

Naast de afstemming, advisering en instemming via de horizontale verantwoording en intern toezicht 

hecht VSNON belang aan externe afstemming en samenwerking. Zo vindt er regelmatig overleg 

plaats met de gemeente vanuit hun onderwijsverantwoordelijkheid, collega onderwijsinstellingen en 

andere vrijescholen. Daarnaast zijn er nog reguliere contacten met de Inspectie voor het onderwijs 

en andere belanghebbenden. 

Gemeenten 

Bestuur en schoolleiders hebben regelmatig overleg en afstemming met de gemeente in het kader 

van m.n. de onderwijshuisvesting, leerplicht en passend onderwijs.  

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

Ten behoeve van de ondersteuning en afstemming van de zorgvraag van onze leerlingen, werken de 

scholen samen in het kader van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs PO en VO in de 

regio. Dat is voor de PO-scholen het Samenwerkingsverband IJssel | Berkel, een samenwerking van 

101 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland en Bronckhorst. Voor 

VS Zutphen VO is dat het samenwerkingsverband regio Zutphen, het samenwerkingsverband van 

acht scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Bronckhorst, Brummen, Rheden, Rozendaal en 

Zutphen. Het Parcival College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 

20.01, een samenwerking van 22 VO-scholen in de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer en 

Zuidlaren. 

Andere scholen 

In het kader van het masterplan onderwijshuisvesting Zutphen, de samenwerkingsverbanden en de 

warme overdracht van leerlingen tussen PO en VO vindt er regelmatig intensief overleg plaats met 

andere scholen. Daarnaast is er sprake van samenwerking met andere scholen op bijvoorbeeld het 

gebied van examentraining en de zogenaamde Zomerschool voor voorexamenleerlingen. 

Vrijescholen 

VSNON werkt samen met verschillende vrijscholen en vrijeschoolorganisaties in Nederland. Ten 

eerste is er regionaal contact met het collegabestuur van Stichting Vrijescholen Athena. Athena 

verzorgt vrijeschoolonderwijs op vijftien scholen voor po en voor (voortgezet) speciaal onderwijs in 

Noord- en Oost-Nederland. Daarnaast is er veel bestuurlijk contact met de landelijke Vereniging van 
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Vrijescholen. De vereniging coördineert o.a. overleg en afstemming tussen de scholen, de inspectie 

en de overheid. Daarnaast organiseert zij studiedagen, ontwikkelt zij kwaliteitsinstrumenten en 

informatiemateriaal. Zij onderhoudt ook banden met buitenlandse vrijeschoolorganisaties en 

ondersteunt de initiatieven voor nieuwe vrijescholen in Nederland. De bestuurder en de rectoren van 

VSNON hebben regelmatig overleg en intervisie met hun collega’s van andere stichtingen. De 

VO-collega’s nemen deel aan de landelijke studiedagen. 

Samenwerking vervanging leerkrachten: IJsselpool en PON 

Ten behoeve van de tijdelijke vervanging van leerkrachten werkt VSNON met ingang van 1 augustus 

2016 samen met andere scholen via de IJsselpool en met het PON.  

De IJsselpool is een samenwerking van negenenveertig scholen in de gemeenten Epe, Voorst, 

Brummen, Zutphen, Bronckhorst, Doetinchem en Doesburg. De vervangers zijn in dienst van een van 

de besturen. De invallers hebben geen aanstelling/arbeidsovereenkomst, maar zijn op afroep 

beschikbaar voor invalwerkzaamheden. 

PON is een vereniging van schoolbesturen van meer dan honderd PO-scholen in Oost-Nederland die 

zich hebben verenigd om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Vanuit de PONFlexpool 

kan VSNON voor haar scholen korte en langdurige vervanging regelen.  

BSO De Berkel  

Voor de buitenschoolse opvang van haar PO-scholen werkt VSNON samen met BSO De Berkel. Zij 

verzorgen op de antroposofie geïnspireerde opvang op de locaties van de De Berkel en De 

Zonnewende.  

Internationale Schakelklas 

VSNON levert een bijdrage aan onderwijs voor vluchtelingen in Zutphen via de Internationale 

Schakelklas (ISK). Een docent van VS Zutphen VO gaf er sinds maart 2016 les. ISK Zutphen is een 

gezamenlijk initiatief van Het Stedelijk, Baudartiuscollege, Isendoorncollege, Vrijeschool, School voor 

Praktijkonderwijs,de Stichting voor Speciaal Onderwijs in Twente en Oost-Gelderland, de gemeente 

Zutphen en Vluchtelingenwerk Zutphen. Sinds maart 2016 wordt er onderwijs verzorgd voor jonge 

statushouders in de leeftijd van 12-18 jaar uit Afghanistan, Eritrea, Syrië, Irak, Iran en Somalië. 

ArtEZ 

Zoals al beschreven staat onder het kopje Onderwijs is in 2016 een samenwerking aangegaan met 

het ArtEZ Conservatorium. Leerlingen van VS Zutphen kunnen vanaf schooljaar 2016-2017 een 

vooropleiding van drie jaar volgen voor het conservatorium. Ze volgen muzieklessen bij de eigen 

privé- of muziekdocent van VS Zutphen VO, hebben werkdagen en drie keer per jaar een les bij de 

hoofdvakdocent op het ArtEZ Conservatorium.  

Sugar Factory 

Het Parcival College doet mee met het Sugar Factory-project 'Farm of the World" Een cultureel 

project dat materiële en immateriële elementen transformeert in schoonheid en verfijning. Het 

project probeert een positieve sociale impact op de lokale omgeving te bewerkstelligen en wil 

tegelijkertijd functioneren als verbinding tussen publiek en deelnemers aan het project. In het Sugar 

Factory project wordt gewerkt vanuit een holistische visie waarin verschillende (culturele) velden als 

hedendaagse kunst, gastronomie, architectuur, mode, design en educatie met elkaar worden 

verbonden. Het project is onderdeel van Leeuwaren Culturele Hoofdstad 2018. 
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Pedagogische Academie 

VS Zutphen VO heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Pedagogische academie. Samen 

werken zij aan (internationale) studiedagen en doen zij pedagogisch onderzoek. 

VS Deventer VO 

Na de intentieverklaring van 2015 tekende VSNON in 2016 de samenwerkingsovereenkomst met de 

initiatiefgroep en het Etty Hillesum Lyceum (EHL) over onderwijsondersteuning van de nieuwe 

vrijeschool voor VO die als locatie van EHL in Deventer zal starten in schooljaar 2017-2018. Er is een 

Raad van Advies geformeerd die bestaat uit vier medewerkers van VSNON en een lid van de 

initiatiefgroep. Deze raad ondersteunt en adviseert de kwartiermaker bij het op kwalitatief goede 

wijze inrichten van de school vanuit de uitgangspunten van de vrijeschoolpedagogiek. Enkele 

medewerkers en leerlingen van de VO-scholen van VSNON hebben daarnaast een actieve en 

gewaardeerde bijdrage geleverd aan de voorlichting en communicatie rond de VS Deventer VO. 

Michael College Zwolle 

Het Michael College is een vrijeschool voor VO in Zwolle onder bestuur van de schoolgemeenschap 

Van der Capellen, onder bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). In 2016 heeft de bestuurder 

van VSNON gesproken met de voorzitter van het College van Bestuur van OOZ om te kijken op welke 

wijze OOZ het vrijeschoolonderwijs op het Michael College een nieuwe impuls kan geven. 

Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs 

VSNON levert een structurele financiële bijdrage aan de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten van het 

Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden. 

Stichting ter ondersteuning 

VSNON werkt voor een deel van de onderwijshuisvesting in Zutphen samen met de stichting ter 

ondersteuning van het vrijeschoolonderwijs Zutphen. Begin 2016 heeft VSNON de huur van het pand 

waar het bestuurskantoor was gehuisvest opgezegd. 

26.2  Ontwikkel ingen 

De samenwerking met de voornoemde partijen zal over het algemeen op vergelijkbare voet 

voortgezet worden.  

VSNON is wel voornemens om in de toekomst over te gaan tot verdergaande ontvlechting van de 

stichting ter ondersteuning teneinde te komen tot een financieel duurzame basis voor huisvesting. 
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Huisvesting 

Passende, veilige en prettige huisvesting voor onze medewerkers en 
leerlingen, daarmee wil VSNON haar scholen faciliteren. In overleg 
met schoolleiding, gemeente en bouwondernemers geven we hier 
invulling aan. Binnen de mogelijkheden komen we daarbij tegemoet 
aan de wensen op het gebied van vrijeschoolidentiteit en 
duurzaamheid. De calamiteit van de brand bij De Berkel vroeg in 
2016 om snel schakelen en een gezamenlijke krachtsinspanning.  

De Zutphense scholen voldoen aan de wettelijke onderwijsnormen en zijn ingericht op de 

maatstaven zoals de vrijeschool die voorstaat, waaronder creativiteit en ambachtelijk vakmanschap. 

Er wordt bij (her)huisvestingsvraagstukken specifiek gekeken naar en zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van duurzame materialen. In 2016 zijn er aanzienlijke wijzigingen geweest in de 

huisvestingsstructuur. Het Parcival College in Groningen doorloppt ook een huisvestingstraject, maar 

hier is meer sprake van een achterstandssituatie ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwen. 

27 Ontwikkelingen 2016 

In 2016 waren er dramatische momenten en grote ontwikkelingen rond de huisvesting. De 

belangrijkste waren de brand en noodhuisvesting van De Berkel en de vernieuwbouw van de locatie 
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van De Zonnewende aan de Valckstraat 30. Ook de lange termijnplannen rond de uitbreiding van het 

pand van VS Zutphen VO aan de Weerslag zijn in 2016 in een stroomversnelling gekomen. Op het 

Parcival College in Groningen is gemeentegeld ingezet om de bestaande gebouwen te renoveren en 

te verbouwen om het groeiend aantal leerlingen onderdak te bieden. 

27.1  Brand en noodgebouw De Berke l  

Op donderdag 30 juni, anderhalve week voor de zomervakantie, brak er aan het begin van de 

schooldag brand uit in het pand van PO-school De Berkel aan de Weerdslag 14b. Het pand werd 

geheel verwoest. Doordat de ontruiming vlot en rustig verliep, zijn er geen persoonlijke ongelukken 

geweest. Wel viel het verlies van het gebouw de schoolgemeenschap zwaar. In samenwerking met de 

gemeente en verzekeringsmaatschappijen is gedurende de zomervakantie een noodgebouw 

neergezet aan de Keucheniusstraat. Met man en macht is in zeer korte tijd gewerkt aan bouw, 

aansluitingen en inrichting zodat De Berkel in het nieuwe schooljaar onderdak had. De voor een 

vrijeschool typerende grote zaal is een na enkele weken eveneens gerealiseerd.  

27.2  Vernieuwbouw De Zonnewende  

De vernieuwbouw van het pand aan de Valckstraat 30 startte in mei en was eind 2016 nagenoeg 

afgerond. Een aanpassing van het budget door de gemeente noopte tot majeure aanpassing van de 

oorspronkelijke plannen. Een extra verdieping kon niet meer gerealiseerd worden. Ter compensatie 

heeft de gemeente het gebouw aan de Valckstraat 32 om niet aan de stichting toebedeeld. Deze 

locatie kent wel een sterk achterstallige onderhoudssituatie waarvan uit financiële overwegingen is 

besloten die voorlopig te gedogen. Eventuele investeringen hierin worden bezien in een 

langetermijnvisie. De Zonnewende zal zich vanaf maart 2017 vestigen in de vernieuwde locatie. 

27.3  Uitbreiding VS Zutphen VO 

Door de brand aan de Weerdslag 14b is ook de beoogde uitbreiding voor VO Zutphen in dit pand 

teniet gedaan. Ultimo 2016 loopt een overleg met de gemeente voor uitbreiding van de bestaande 

locatie aan de Weerdslag 14a. De eerste schetsen hiervan zijn gemaakt; het te besteden budget zal 

echter pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2017 bekend zijn. Vanwege de sterke groei van de 

school wordt sinds de start van het schooljaar 2016-2017 gebruik gemaakt van een tiental lokalen 

van Het Stedelijk.  Daarmee is het aantal locaties gestegen tot drie. 

27.4  Huisvesting Parcival College  

De huisvesting in Groningen kent verschillende problematieken. De huisvesting is allereerst verspreid 

over drie locaties, die op loopafstand van elkaar liggen; voor een Vrijeschool die ook gericht is op 

gemeenschapsvorming een verre van ideale situatie. Een deugdelijke grote zaal ontbreekt, zodat 

voor de diverse jaarfeesten en gezamenlijke activiteiten gebruik moet worden gemaakt van externe 

locaties. De huisvesting voldoet kwalitatief en kwantitatief nauwelijks en is aanzienlijk gedateerd: het 

hoofdgebouw (A-gebouw) is een gemeentelijk monument. Hier zijn veel aanpassingen nodig om het 

(ook voor de lange termijn) schoolrijp te maken en optimaal in te richten. Het B-gebouw kent 

klimatologische uitdagingen. Dit technisch in goede staat verkerende gebouw lijkt niet geschikt te zijn 

voor het huisvesten van de huidige aantallen leerlingen. De verbreding van de ringweg om Groningen 

die nu wordt uitgevoerd, geeft tijdelijk overlast en zorgt er op lange bovendien voor dat het gebouw 

nog dichter bij de weg gesitueerd zal zijn. Het C-gebouw is een voormalige PO-locatie voor speciaal 

onderwijs en in 2015 in gebruik genomen. Door de gemeente is een budget vrijgemaakt om deze 
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locatie VO-rijp te maken en achterstallig onderhoud teniet te doen. Het gebouw is echter sterk 

gedateerd en is verre van duurzaam en met het verkregen budget ook niet duurzaam te maken.  

28 Verwachte toekomstige ontwikkelingen  

De ontwikkelingen in de huisvesting voor de komende jaren verschillen per school. 

De Berkel 

De Berkel zal zich in 2017 (na afronding van een sanerings-/verbouwingstraject) gaan vestigen aan de 

voormalige Zonnewende-locatie aan de Henri Dunantweg. Dat gebouw wordt op korte termijn 

mogelijk te klein om het verwachte aantal leerlingen van De Berkel te kunnen huisvesten. Het aantal 

leerlingen van De Berkel is in 2016 vastgesteld op maximaal 34 voor de klassen 1 t/m 6 en minimaal 

28 in de kleuterklas. Daarmee is er plaats voor 288 tot 306 leerlingen (inclusief instroom 4 jarigen). 

Aangezien het gebouw aan de Dunantweg maximaal 296 leerlingen mag huisvesten, zal dit naar 

verwachting leiden tot nadere gesprekken binnen VSNON en met de gemeente over de huisvesting 

van De Berkel. 

De Zonnewende 

De Zonnewende zal zich vanaf maart 2017 gaan vestigen in hun vernieuwde locatie. Dan zal ook 

gekeken worden naar de mogelijkheden om het naastgelegen gebouw op te knappen. 

VS Zutphen VO 

In 2017 worden de plannen voor de uitbreiding aan de Weerdslag verder ontwikkeld. In overleg met 

de gemeente wordt het budget bepaald. Tot de uitbreiding is gerealiseerd, maakt de school nog 

gebruik van de locaties aan de Dieserstraat en Isendoornstraat. Ook de huur van lokalen bij Het 

Stedelijk zal naar verwachting nog een aantal jaren vervolgd worden. 

Parcival College 

In 2017 worden luchtmetingen gedaan in het B-gebouw voor verder onderzoek naar de geschiktheid 

als onderwijshuisvesting. Voor de toekomst wordt door de stichting ingezet op een sterke en 

structurele verbetering van de huisvestingssituatie. Een zogenaamde uni-locatie met een grote zaal is 

hiervoor het uitgangspunt. Hierover zullen bestuur en schoolleiding overleg voeren met de gemeente 

Groningen.  
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Financiën 

VSNON streeft naar een gezonde financiële positie. Mede door goed 
financieel inzicht en management kan de duurzaamheid van de 
stichting en het onderwijs gewaarborgd worden. 

Om de financiële positie te beoordelen, hanteert VSNON de algemeen gangbare kengetallen binnen 

het onderwijs: weerstandsvermogen, werkkapitaal, liquiditeitsratio en solvabiliteit. Aangezien de 

personele lasten de grootste component zijn in de exploitatie, wordt ook sterk gestuurd op de 

belangrijkste personele kengetallen: gemiddeld salarisniveau, leerling-medewerker-ratio en 

ziekteverzuim. Bij het beschouwen van de kengetallen nemen we in acht dat VSNON 

vrijeschoolonderwijs voert en dat met name de typische vrijeschoolvakken meer kosten met zich 

meebrengen. 

29 Continuïteitsparagraaf  

Het jaar 2016 was een financieel ingewikkeld jaar. Het afbranden van het schoolgebouw van De 

Berkel en het oplossen van de huisvestingsproblematiek met de gemeente Zutphen hebben hun 

impact gehad op de diverse financiële kengetallen en het resultaat over 2016. Daarnaast zijn er 

vanwege de leerlingengroei kostenverzwaringen geweest op met name huisvestingsgebied, heeft er 

bij Parcival een extreme overschrijding van de personele kosten plaats gevonden als gevolg van een 

onjuiste inschatting van de gemiddelde loonsom per medewerker aldaar en heeft groei van het 
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aantal leerlingen een verzwarend effect op de exploitatie. Al deze effecten hebben ertoe geleid dat 

er wel een positief resultaat is behaald, maar dat dit toch aanzienlijk lager uitviel dan begroot was. 

Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een lichte groei en plafondvorming van het 

aantal leerlingen in 2018 waarbij op langere termijn een stabilisatie van het aantal leerlingen zal 

ontstaan. Deze stabilisatie vindt plaats in een krimpende markt. Het Vrijeschoolonderwijs kent nog 

steeds een aanzuigende werking en de verwachting is dat dit nog wel een aantal jaren zal duren. 

Daarnaast is er al jaren sprake van een overschrijving op de instroom; dit zien we vooral binnen het 

VO ontstaan, maar ook bereikt het PO haar kwalitatieve grenzen. De opening van een Vrijeschool in 

Deventer zal enig effect hebben op het aantal aanmeldingen, maar zal zeker tot en met 2019 geen 

negatief effect hebben op de instroom in Zutphen. In de jaren tot en met 2019 krijgt VSNON door de 

stabilisatie meer de mogelijkheid om de kwaliteit te borgen, efficiënter personeelsbeleid uit te 

nutten en vanwege de bouw van een nieuwe vleugel bij het VO in Zutphen ook een efficiënter 

huisvestingsbeleid te voeren in Zutphen. In Groningen heeft dit ook de aandacht, maar blijft de 

inefficiency van de drie locaties voorlopig nog bestaan. 

De verbouw van de PO-scholen kent in 2017 haar financiële afrekening; met name de kosten voor 

achterstallig onderhoud zullen hier als investeringen haar impact hebben op de financiële 

kengetallen. De VO-scholen hebben beide hun eigen specifieke huisvestingsproblematiek. In Zutphen 

zal een aanbouw gaan plaatsvinden aan het bestaande gebouw aan de Weerdslag. VSNON verwacht 

deze ultimo 2018 gerealiseerd te hebben. De gemeente financiert de gemeente grotendeels vanuit 

de verzekeringsgelden van de afgebrande locatie van De Berkel. Een klein restant zal in 2019 voor 

rekening komen van VSNON. Daar is ruimte voor doordat er vanaf 2018 wordt bespaard op huur. 

In Groningen is de huisvesting dusdanig ondermaats dat er grote investeringen gedaan moeten 

worden om dit enigszins op een gezond niveau te krijgen. Met name het in 2015 verkregen pand aan 

de Reggestraat kent forse achterstalligheid. Hiervoor is onderhandeling met de gemeente 

noodzakelijk. Behoudens een normaal onderhoudsprogramma heeft VSNON zeker voor 2019 geen 

middelen voor grootscheepse verbouwingen. Op externe financiering wordt vooralsnog niet ingezet. 

Het financieel beleid is er specifiek op gericht om in 2019 dusdanig stevig te zijn dat er in de jaren 

daarna meer ruimte komt voor de benodigde kwalitatieve investeringen op het gebied van o.a. 

huisvesting. 

Het in 2015 ingezette actieve inkoopbeleid blijft gevoerd worden en investeringen blijven streng 

gemonitord. 

Per saldo zal dit beleid leiden tot betere resultaten, een verbetering van het weerstandsvermogen op 

middellange termijn naar circa 19% in 2018 en een aanzienlijke verbetering van het netto 

werkkapitaal nadat eerst in 2017 vanwege de vele investeringen een dal zal worden bereikt. 

30 Meerjarenperspectief  

Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar de volgende overzichten betreffende personele 

bezetting en leerlingaantallen, balans, weerstandsvermogen, liquiditeitsratio en solvabiliteit en 

resultaten. Ze tonen de geprognosticeerde consequenties van het ingezette beleid. 



 

Bestuursverslag 2016  51 / 59 

Van ontmoeting naar inspiratie 

 

 
 

De verwachting is dat er in de komende twee jaar in het PO nog een balans zal zijn tussen 

leerlingaantallen en natuurlijk verloop van het personeel. Op langere termijn is op basis van 

demografische ontwikkelingen de verwachting dat aanvullend personeelsbeleid noodzakelijk is. Het 

personeelsbeleid zal dan in eerste instantie gericht zijn op het niet-herbezetten van natuurlijk 

verloop, alsmede het stimuleren van vrijwillige mobiliteit. Indien nodig zal er in overleg met de 

medezeggenschap een sociaal plan worden opgesteld. 

 

 

Toelichting op de balans 

Resultaten over de boekjaren zijn volledig ten gunste gebracht van de algemene reserves. De 

materiele vaste activa zijn de resultante van investeringen verminderd met afschrijvingen. De 

vorderingen zijn ultimo 2017 lager als gevolg van de ontvangst van de te ontvangen 

verzekeringsgelden per ultimo 2016. De kortlopende schulden zijn lager ten gevolge van de 

voltooiing van de diverse verbouwingen waarvoor voorschotten zijn ontvangen. De overige posten 

 Personele bezetting en leerlingaantallen 

 30.1  Balans 

2016 2017 2018 2019

Management/directie 9,0 8,2 7,9 8,4

Onderwijzend personeel 165,8 168,4 173,6 176,6

Wetenschappelijk personeel

Overige medewerkers 39,3 39,9 42,1 43,7

Totaal 214,05 216,47 223,64 228,77

1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 2.573                2.659                2.785                2.809                

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

ACTIVA

    Vaste activa

          Materiële vaste activa 1.852.786 2.349.500 2.383.200 2.699.800

          Financiële vaste activa 15.193 15.200 15.200 15.200

    Totaal vaste activa 1.867.979 2.364.700 2.398.400 2.715.000

    Vlottende activa

          Vorderingen 2.096.519 1.713.300 1.713.300 1.713.300

          Effecten 10.004 10.000 10.000 10.000

          Liquide middelen 1.124.850 640.000 1.416.400 1.899.400

    Totaal Vlottende activa 3.231.373 2.363.300 3.139.700 3.622.700

TOTAAL ACTIVA 5.099.352 4.728.000 5.538.100 6.337.700

PASSIVA

    Eigen vermogen

          Algemene Reserve 1.820.895 2.274.900 3.085.000 3.884.600

    Totaal Eigen vermogen 1.820.895 2.274.900 3.085.000 3.884.600

    Voorzieningen 302.909 302.900 302.900 302.900

    Kortlopende schulden 2.975.548 2.150.200 2.150.200 2.150.200

TOTAAL PASSIVA 5.099.352 4.728.000 5.538.100 6.337.700
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zijn verondersteld nagenoeg constant te blijven. De resultante levert het saldo liquide middelen op 

per het einde van een boekjaar. 

 

 

 

Toelichting op de exploitatie 

De cijfers voor 2017 zijn gebaseerd op de bestaande situatie en afspraken in relatie tot het aantal 

leerlingen, het aantal medewerkers, bekostiging vanuit het ministerie zoals die bekend waren per 

september 2016 en de verschillende cao’s. 

In de jaren na 2017 zijn cao-verhogingen en prijsindexaties van materiële lasten uit voorgaande jaren 

verondersteld gecompenseerd te worden vanuit het ministerie. Er is geen rekening gehouden met 

prijsstijgingen. 

31 Treasurybeleid / financiële instrumenten 

Het vernieuwde treasurybeleid is er in principe op gericht zo minimaal mogelijk te beleggen en 

overtollige middelen slechts op spaarrekeningen te parkeren. Handelen in derivaten is specifiek 

uitgesloten. Van beleningen is geen sprake. De liquide middelen zijn vastgelegd in eigen bank- en 

girorekeningen en de kasposities van de scholen. De stichting bezit een beleggersrekening waarin 

certificaten Triodos Bank zitten ter waarde van € 10.004 (2015: € 9.760). Over de beleggersrekening 

heeft de accountant geconstateerd dat deze niet voldoen aan de regelgeving. Hierop is in 2016 door 

de Inspectie van het onderwijs verzocht maatregelen te treffen om zo spoedig mogelijk wel aan de 

 30.2  Weerstandvermogen, liquiditeit, solvabiliteit en investeringen 

 30.3  Realisatie / Begroting exploitatie 

2016 2017 2018 2019

Weerstandsvermogen 9,70 11,57 15,20 18,95

Liquiditeitsratio 1,09 1,10 1,46 1,68

Solvabiliteit (EV/TV) 0,36 0,48 0,56 0,61

Investeringen 738.500 316.000 631.000 570.400

2016 2017 2018 2019

BATEN

  Rijksbijdrage 16.585.672 17.509.800 18.272.100 18.493.300

  Overige overheidsbijdragen en subsidies 88.970 185.000 52.000 52.000

  Overige baten 2.096.022 1.970.000 1.971.500 1.955.200

TOTAAL BATEN 18.770.664 100,0% 19.664.800 100,0% 20.295.600 100,0% 20.500.500

LASTEN

  Personeelslasten 15.343.944 81,7% 16.013.800 81,4% 16.292.700 80,3% 16.544.500

  Afschrijvingen 263.153 1,4% 241.800 1,2% 282.300 1,4% 314.400

  Huisvestingslasten 1.027.263 5,5% 1.102.300 5,6% 1.022.300 5,0% 938.300

  Overige lasten 2.003.032 10,7% 1.853.200 9,4% 1.889.700 9,3% 1.905.200

TOTAAL LASTEN 18.637.392 99,3% 19.211.100 97,7% 19.487.000 96,0% 19.702.400

Saldo Baten en Lasten 133.272 0,7% 453.700 2,3% 808.600 4,0% 798.100

Saldo financiële bedrijfsvoering -62.896 -0,3% 1.500 0,0% 1.500 0,0% 1.500

TOTAAL RESULTAAT 70.376 0,4% 455.200 2,3% 810.100 4,0% 799.600
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regelgeving te voldoen. In 2017 zal opdracht gegeven worden de beleggersrekening te effectueren 

en het saldo toe te voegen aan de reguliere geldmiddelen. 

Verder zijn geen gelden belegd anders dan via een spaarrekening. De spaarrekening kende een 

laagste stand in 2016 van €620.040. De rente-inkomsten over 2016 bedroegen €776. Het 

rentepercentage ultimo 2016 is 0,00%. 

Het treasurystatuut van VSNON zoals dat ultimo 2015 hernieuwd was vastgesteld voldeed vanwege 

veranderde regelgeving niet meer. Het statuut is derhalve aangepast en begin 2017 door de 

toezichthouders vastgesteld. 

32 Risicobeheer 

Een onderdeel van managementcontrol is risicomanagement. Ook het afgelopen jaar heeft dit op de 

agenda gestaan. Doel was om risicomanagement een structurele bedding te geven in de processen 

en procedures zonder dat dit zou leiden tot een verzwaring in de werkzaamheden. Geconstateerd 

moet worden dat dit in 2016 beperkt is gebeurd. In het kader van de verbouwing van het gebouw 

aan de Valckstraat is een risicoanalyse gemaakt om te komen tot een onderbouwde keuze over de 

start van het bouwtraject. Daarbuiten kwamen risico’s onvoldoende aan de orde, ondanks dat ze 

door het MT als een waardevol onderdeel werden gezien van de periodegesprekken tussen 

bestuurder en schoolleider en het in 2016 als vast onderwerp aan de standaardrapportage is 

toegevoegd. In 2017 wordt risicomanagement als onderdeel van het ‘totaal in control zijn’ 

aangescherpt.  

Hoewel het bewustzijn hiervan niet altijd direct aanwezig is, zijn de belangrijkste risico’s wel 

stichtingsbreed in beeld. De belangrijkste risico’s ultimo 2016 zijn: 

 Macro-economische krimp van leerlingaantallen 

Om voorbereid te zijn op de krimp zal een flexibele schil van medewerkers aangehouden 

worden door middel van tijdelijke contracten en zal daar waar mogelijk geanticipeerd 

worden op naderende pensioendata van medewerkers. 

 Achterstallig onderhoud op diverse scholen 

Acuut achterstallig onderhoud wordt in beginsel direct aangepakt; daarnaast is het 

onderhoud na een eerste inventarisatie verdeeld in een korte termijn en lange termijn. 

Tijdens de verbouwingen wordt het korte termijn achterstallig onderhoud meegenomen; het 

restant wordt in een meerjarenonderhoudsplan gepland. 

 Achterblijvende exploitatieresultaten 

Om verrassingen achteraf te voorkomen zal in kwartaalgesprekken meer de focus op de 

toekomst gaan liggen. Inkoopprocessen zullen meer op prijsniveau gemonitord worden 

waarbij sterker naar synergievoordelen gekeken wordt. Een en ander in relatie tot het 

gewenste kwaliteitsniveau. 

 Verlies van vrijeschoolkennis door vergrijzend personeelsbestand 

Om kennisverlies van de antroposofie te voorkomen als gevolg van uitstroom van 

gepensioneerde leerkrachten worden beginnende leerkrachten extra bijgeschoold op de 

grondbeginselen van de antroposofie en de effecten hiervan op de wijze van onderwijs 

geven. 

  



 

Bestuursverslag 2016  54 / 59 

Van ontmoeting naar inspiratie 

 Druk op personeel en huisvesting door toename leerlingaantallen VO 

Mede vanuit het personeelsbeleid en huisvestingsbeleid wordt geanticipeerd op de 

toenemende werkdruk en de optimalisatie van de huisvesting. 

33 Prestatiebox 

In 2016 werd € 474.684 aan prestatieboxmiddelen ontvangen (in 2015 was dat € 387.992). Deze zijn 

ontvangen en ingezet voor de professionalisering van leraren en schoolleiders.  

Dankzij deze middelen zijn de al aanwezige scholingsinspanningen voor de doelgroep leraren verder 

geïntensiveerd. Inzet werd met name gepleegd op intensieve scholing van nieuwe docenten op de 

vrijeschoolachtergronden, en zowel collectieve en individuele scholing van leraren op het punt van 

activerende didactiek. Het budget is voor schoolleiders met name aangewend voor het 

doorontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Daarnaast werden deze gelden ingezet voor 

cultuureducatie. 

34 Ouderbijdragen  

Het totaal ontvangen bedrag aan vrijwillige ouderbijdrage was voor 2016 hoger dan begroot. 

 2016 2015 

 Ontvangen Begroot Ontvangen 

Parcival College € 353.070 € 295.200 € 272.753 

Zutphen VO € 337.573 € 350.000 € 336.497 

De Berkel € 14.190 € 0 € 301 

De Zonnewende € 53.078 € 92.200 € 65.872 

TOTAAL € 757.911 € 737.400 € 675.423 

 

Beheer en verantwoording van ouderbijdragen is conform de wet op de Medezeggenschap geregeld 

tussen schoolleiding en MR. Op Basisschool De Berkel worden de ouderbijdragen sinds 2014 middels 

een door ouders opgerichte stichting geïnd en beheerd. Schoolleiding en MR van de Berkel 

overleggen met de vereniging over de besteding van de middelen. 

De ouderbijdragen worden en zijn o.a. ingezet voor de bekostiging van personeel vanwege de 

typische vrijeschoolvakken (euritmie, boerderij en ambachtsvakken) en voor de aanschaf van 

materiaal voor kunst- en ambachtsvakken en seizoen vieringen. 
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  Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het houden van toezicht 
op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken 
binnen de stichting en de scholen die onder de stichting vallen. In 
dit jaarverslag verantwoordt de RvT zich over haar activiteiten in 
2016. 

 
De RvT ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften. Daarnaast benoemt de RvT de externe 

accountant en treedt op als werkgever van de bestuurder, waaronder de jaarlijkse evaluatie van de 

bestuurder. 

In een aantal zaken heeft de RvT een beslissingsbevoegdheid vooraf, zoals bij het vaststellen van 

statuten of reglementen. Voordat de bestuurder de begroting en jaarrekening vaststelt, heeft deze 

de goedkeuring van de RvT nodig. Daarnaast beoordeelt de RvT achteraf de belangrijkste besluiten 

van de bestuurder. De RvT laat zich bij zijn oordeels- en besluitvorming informeren door de 

bestuurder en door andere belanghebbenden binnen en in de omgeving van VSNON. Daarnaast staat 

de RvT de bestuurder met raad en daad terzijde in het kader van haar klankbordfunctie en adviseert 

de bestuurder gevraagd en ongevraagd. De kaders voor het functioneren van de RvT worden 

gevormd door de Governance Code. 
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35 Verslag Raad van Toezicht  

De RvT is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen; in de maanden maart, juni, september en 

december. De agenda’s voor de vergaderingen werden door de voorzitter in overleg met de 

bestuurder opgesteld. Tijdens de RvT-vergaderingen was de bestuurder aanwezig. Alleen op de 

momenten, dat de leden van de RvT overlegden over het functioneren van de bestuurder, was de 

bestuurder niet aanwezig.  

Samenstelling Raad van Toezicht 

De leden van de RvT zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT; daarnaast 

heeft elk lid van de RvT enkele specifieke aandachtsgebieden toebedeeld gekregen. Binnen de raad is 

geconstateerd, dat de (neven)functies van de RvT-leden (eveneens opgenomen in onderstaande 

tabel) geen tegenstrijdige belangen opleveren en dat allen onafhankelijk in de RvT kunnen opereren. 

Naam en 
functie 

aantreden - 
aftreden* 

Taken / 
aandachtsgebieden 

(neven)functies 

Eef Jordens 
Voorzitter 

23-09-2011 
- 

4e kwartaal 
2020 

 Leidinggeven aan de 
RvT 

 Onderhouden 
contact met de 
bestuurder 

 Ontwikkeling 
management en 
strategie 

 Algemene zaken 

 Executive Adviseur bij Allround 
Management Advies B.V. 

 Commissaris / Toezichthouder 
Allways In Control B.V. 

 Allround Financieel Support B.V. 
Administratieve dienstverlening 

Thijs 
Schiphorst  
Vicevoorzitter 

23-09-2011 
- 

4e kwartaal 
2017 

 Leidinggeven aan de 
RvT bij afwezigheid 
van de voorzitter 

 Leiden van  
organisaties 

 Antroposofie als 
inspiratiebron 

 Schiphorst & Partners, 
Interimmanagement & 
Organisatieadvies 

 Voorzitter Academie voor Ervarend 
Leren 

 Voorzitter bestuur VvE Beeckestein 

 Penningmeester Stichting De 
Schreeuw van Teun 

Ad van Dijk 
Lid 

23-09-2011 
- 

4e kwartaal 
2019 

 Onderwijsinhoudelij
ke zaken 

- 

Marjon Roefs 
Lid 

23-09-2011 
- 

4e kwartaal 
2018 

 HR 

 Juridische zaken  

 Organisatie-
ontwikkeling 

 Eigenaar adviesbureau Het Centrum 
voor Commissarissen en 
Toezichthouders 

 Lid RvC PEC Zwolle 

 Lid RvC woningcorporatie Beter 
Wonen  

 Coördinator Gilde Samenspraak 

 Jurylid 'Beste Student van 
Windesheim' 

Hans Swart 
Lid 

23-09-2011 
- 

4e kwartaal 
2017 

 Financiële zaken  Programmamanager Alfa-college  

 Bestuurslid energiemaatschappij 
Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) 
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In september 2011 is de raad in deze samenstelling aangetreden, als de eerste Raad van Toezicht in 

het aangepaste bestuursmodel. Na een aantal woelige jaren zullen de huidige leden geleidelijk 

afscheid nemen van deze raad. In de komende jaren zal het rooster van aftreden ertoe leiden dat er 

nieuwe toezichthouders gezocht en aangesteld zullen gaan worden. De zittingstermijn voor leden 

van de Raad van Toezicht zou op basis van de Governance Code maximaal acht jaar zijn, verdeeld 

over twee periodes van vier jaar. Bij het (opnieuw) vaststellen van het schema van aftreden in 2016, 

na beschouwing van de omstandigheden waarin de stichting zich bevond, is hiervan eenmalig 

afgeweken ten behoeve van behoud van kennis binnen de RvT. 

Toezichthoudende activiteiten  

In het jaar 2016 waren, naast het vaststellen van de jaarrekening 2015 en de begroting 2017, de 

belangrijkste aandachtspunten: 

 het strategische beleidsplan van VSNON; 

 de grote toestroom van leerlingen in de VO-scholen in Groningen en Zutphen; 

 de ontwikkelingen rond de huisvesting, waaronder met name de brand bij De Berkel. 
 

De RvT is betrokken geweest bij het nadenken over de toekomst van VSNON, het opstellen van een 

nieuw strategisch plan, de succesvolle Ontmoetingsdag in het kader van het Strategisch Beleidsplan 

2017 – 2019, het opstellen van het Koersdocument en het inslaan van de weg naar een mogelijke 

ontvlechting van VSNON. 

De aanhoudende toestroom van leerlingen in het VO is op zich verheugend, maar vraagt ook veel van 

de organisatie om de groei en de financiële consequenties, met name de voorfinanciering, op te 

vangen, de kwaliteit op niveau te houden en de huisvesting aan de nieuwe situatie aan te passen.  

Op het gebied van de huisvesting waren de belangrijkste aandachtspunten de gesprekken met de 

gemeente Groningen over een nieuwe uni-locatie, de succesvolle afspraken met de gemeente 

Zutphen over de verrekening van huisvestingskosten, die we sinds 2006 ten onrechte hebben betaald 

en de aanzienlijke besparing van huisvestingskosten voor de komende 10 jaar, de nieuwbouw voor 

de Zonnewende en het rampzalige afbranden van De Berkel vlak voor de zomer en het betrekken van 

een tijdelijke huisvesting.     

Alhoewel de RvT ten aanzien van bovengenoemde aandachtspunten geen concrete besluiten heeft 

genomen, zijn deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. 

De leden van de RvT hebben in het kader van hun aandachtsgebieden, in overleg met de bestuurder, 

ook contact onderhouden met leidinggevenden, leerkrachten / medewerkers, derde partijen en / of 

belanghebbende organen. Een delegatie van de RvT heeft overleg gevoerd met de GMR en het MT. 

Leden van de RvT hebben daarnaast diverse informatiedagen bezocht. De RvT heeft ook 

kennisgenomen van de opmerking van de inspectie, dat een zesjarige havo niet meer is toegestaan 

en dat het curriculum naar een vijfjarig traject moet worden omgebouwd. 

Met enige teleurstelling heeft de RvT moeten constateren, dat het financieel resultaat over 2016 

uiteindelijk lager is uitgevallen dan voorzien. Met name op de grootste kostenpost, de 

personeelskosten, deden zich aan het eind van het afgelopen jaar (weer) enkele tegenvallers voor, 

die niet waren voorzien. Ondanks het feit dat we de afgelopen jaren een continue verbetering zien 

naar een gedegen financiële en administratieve beheersing moet voortaan ook dit soort afwijkingen 

voorkomen worden. 
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De RvT heeft stilgestaan bij het overlijden van Klaas Kingma, die vanaf het prille begin gedurende 

ruim veertig jaar de vrije scholen in Zutphen heeft bestuurd en opgebouwd. Met zijn markante 

persoonlijkheid heeft Klaas Kingma ongelooflijk veel betekend voor het bestuur van de vrije scholen 

in Zutphen en wijde omgeving. 

Evaluatie functioneren bestuurder  

Door de voorzitter en een lid van de RvT is het functioneren van de bestuurder in november 2016 

geëvalueerd nadat binnen de RvT, met de leden van het MT en met een afvaardiging van het GMR 

het functioneren van de bestuurder aan de orde gesteld.  

In december 2015 is door de RvT besloten om het contract van de bestuurder met terugwerkende 

kracht vanaf 1 augustus 2015 om te zetten van CAO VO naar de CAO Bestuurders VO. Daardoor zijn 

secundaire arbeidsvoorwaarden ingetrokken of beperkt in hun werking. Volgens de richtlijn van de 

VTOI wordt hiervoor een compensatie van 15% van het salaris berekend. Er heeft als zodanig geen 

verhoging van het salaris plaatsgevonden maar een uitruil van rechten tegen geld. Als gevolg van de 

overgangsregeling zoals opgesteld door de VTOI komt de bezoldiging van de bestuurder momenteel 

boven het bezoldigingsmaximum uit. Na overleg binnen de RvT is met de bestuurder 

overeengekomen dat de overschrijding van het bezoldigingsmaximum zal worden ingelopen door 

een indexatiestop toe te passen. 

Beloning leden Raad van Toezicht 

Ook in 2016 heeft de RvT een zelfevaluatie uitgevoerd. De vergoedingen voor de leden van de RvT 

waren in 2016 als volgt: 

Naam Functie Honorering (incl. btw) 

Eef Jordens Voorzitter  € 7.260 

Thijs Schiphorst Vicevoorzitter  € 5.445 

Ad van Dijk Lid  € 3.630 

Marjon Roefs Lid  € 3.630 

Hans Swart Lid  € 3.000 

 TOTAAL  € 22.965 

Alle bedragen zijn inclusief btw. 

Als gevolg van de btw-heffing zijn in 2015 de vergoedingen voor de RvT leden aangepast m.u.v. één 

lid waarvoor geen btw-afdracht geldt. Vanwege de toegenomen verantwoordelijkheden van de 

RvT-leden en het feit dat de VTOI-richtlijnen landelijk naar boven zijn bijgesteld, heeft de RvT 

besloten de honorering met ingang van 2017 aan te passen.   
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36 Goedkeuring jaarverslag  

Hierbij biedt de Raad van Toezicht u de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening over 2016 aan. 

Deze omvat de balans, resultatenrekening en de bijbehorende toelichtingen. De jaarrekening is door 

Van Ree Accountants gecontroleerd en goedgekeurd. 

De Raad van Toezicht van de stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland kan zich met dit 

jaarverslag verenigen en keurt het jaarverslag, bestaande uit het bestuursverslag en de 

gecontroleerde jaarrekening 2016 goed. Deze goedkeuring strekt de bestuurder tot volledige 

decharge. Het saldo van € 70.376,- zal aan de reserves worden toegevoegd.  

De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers, die het afgelopen jaar weer de kinderen op het 

Parcival College in Groningen en de vrije scholen in Zutphen hebben begeleid in de ontwikkeling naar 

hun volwassenheid.  

Apeldoorn, 19 juni 2017 

De leden van de Raad van Toezicht 

 

 

 

 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

Eef Jordens  Thijs Schiphorst Ad van Dijk Marjon Roefs Hans Swart 

Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid 

 

 



       
 

 
 

 

 BIJLAGEN
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37 Gegevens stichting VSNON 

Naam Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland 

Afkorting VSNON 

Bestuursnummer 28212 

Inschrijvingsnummer 
KvK 

41038120 

Raad van Toezicht 

dhr. E. Jordens (voorzitter)  

dhr. M.L.M. Schiphorst (vicevoorzitter)  

dhr. J.G. Swart (lid) 

dhr. A.P van Dijk (lid)  

mw. W.A.A.M. Roefs (lid) 

Raad van Bestuur Mevrouw E.M. Plaschek, bestuurder 
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38 Gegevens scholen VSNON 
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39 Lijst met afkortingen 

AOW Algemene ouderdomswet 

ARBO Arbeidsomstandigheden 

BRIN Basisregistratie instelling 

btw Belasting toegevoegde waarde 

BVS Begeleidingsdienst voor vrijescholen 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 

CET Centrale eindtoets 

Cito Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

EZ Ministerie van Economische Zaken 

fte Fulltime equivalent 

GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, conform de WMS 

Hbo Hoger beroepsonderwijs 

IB Intern begeleider 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

ISK Internationale schakelklas 

IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 

KvK Kamer van Koophandel 

Mbo Middelbaar beroepsonderwijs 

MR Medezeggenschapsraad 

MT Managementteam 

MTO Medewerkertevredenheidsonderzoek 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

P&C Planning en control 

PO Primair onderwijs 

RvT Raad van Toezicht 

VO Voortgezet onderwijs 

VSNON Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland 

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WMS Wet Medezeggenschap Scholen 

WNT Wet Normering Topinkomens 

wo Wetenschappelijk onderwijs 
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40 Fotoverantwoording 

 

Euritmie project Parcival College 

 

Berkelbazaar, Weerdslag 14b, 16 april 2016 

 

Krijttekening door een deelnemer van de stichtingsbrede 
Ontmoetingsdag, 5 oktober 2016 

 

Paarse vrijdag VS Zutphen VO, 9 december 2016 

 

Kerstspel kleuters De Zonnewende, 24 december 2016 
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Berlijnweek Parcival College, 23 - 27 mei 2016 

 

Videobeeld workshop Wandelen in je tekening door leerlingen van 
De Berkel, gemaakt tijdens de Ontmoetingsdag, 5 oktober 2016 

 

Eindreis Rome klas 11 Slinge VS Zutphen VO, 11 t/m 16 juni 2016 

  

Viering Sint Jan, VS Zutphen VO, 24 juni 2016 

 

Viering Michael De Zonnewende, 29 juni 2016 


