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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: 

 beleid en de inrichting van VSNON (hoofdstuk 1 t/m 8); 

 het onderwijs (hoofdstuk 9 t/m 12); 

 de medewerkers (hoofdstuk 13 en 14); 

 kwaliteitszorg, onderzoek, internationalisering en samenwerking (hoofdstuk 15 t/m 19); 

 huisvesting en financiën (hoofdstuk 20 t/m 24). 
 

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

jaarverslag (hoofdstuk 25 en 26). 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? 
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.  

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

In de jaren 2013 tot 2016 was het leidende thema “De basis op 
orde”. In 2017 was de blik vooral weer vooruit gericht naar de 
toekomst van het vrijeschoolonderwijs. Het motto dat wij hierbij 
hebben gekozen is “Op koers”. 

In 2017 is het meerjarig strategisch beleidsinstrument “Koers 2017-2019” vastgesteld. Wij hebben 

juist geen traditioneel beleidsplan willen afleveren dat ervaren wordt als “van bovenaf opgelegd” 

maar door de ontwikkeling van een interactief werkdocument wél de koers uitgezet. Daarbij is de 

ruimte gelaten om per school door medewerkers, medezeggenschap en schoolleiding zelf nadere 

invulling te geven aan die koers. De eerste ervaringen ermee zijn positief; vorm en inhoud leiden tot 

inhoudelijke discussies en door de medewerkers en schoolleiding gedragen keuzes. Op deze wijze 

hebben wij geprobeerd om de verbinding te maken tussen het dagelijkse onderwijs bieden aan 

leerlingen en het maken van (beleids-)keuzes die dit hoofddoel daadwerkelijk ondersteunen. 

Wij hebben in het verslagjaar zoveel mogelijk momenten aangegrepen om in breder verband dan 

alleen het managementteam het onderwijsinhoudelijke gesprek aan te gaan. Zo hebben aan 

managementstudiedagen bijvoorbeeld ook leden van de Raad van Toezicht, teamleiders VO en 

leerkrachten PO deelgenomen. Andersom heb ik als bestuurder onder meer op alle scholen 
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studiedagen bezocht, deelgenomen aan collegebijeenkomsten en teamvergaderingen en met 

leerkrachten en MR-leden gesprekken gevoerd. Deze bewegingen twee kanten op, bottom-up en 

top-down, hebben ertoe geleid dat het contact tussen bestuur, schoolleiding en 

schoolgemeenschappen heel vanzelfsprekend is geworden en het gesprek naturel en eerlijk gevoerd 

kan worden. Naar mijn mening is dit een belangrijke voorwaarde om als bestuur écht te weten en 

begrijpen wat er in de scholen omgaat en wat er vanuit het bestuurlijk handelen nodig is voor 

verdere ontwikkeling van het onderwijs en het welzijn van de medewerkers. Vanuit Vrijeschools 

oogpunt zijn hier vooral het hoofd en het hart in verbondenheid werkzaam geweest. 

In 2017 deed VSNON vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit ook onderzoek naar de haalbaarheid 

van overdracht van de po-scholen aan Stichting Athena. De gezamenlijke conclusie is dat een 

overdracht nu en in de komende jaren financieel niet mogelijk noch door medewerkers wenselijk is. 

De goede afstemming en samenwerking die VSNON al had met Athena blijft uiteraard overeind. 

Maar ook op het fysieke vlak van de huisvesting (de handen) hebben we in 2017 niet stil gezeten. Na 

een ingrijpende verbouwing en uitbreiding is de Valckstraatlocatie van De Zonnewende feestelijk 

heropend. De Berkel heeft in augustus het noodgebouw verlaten en zich gevestigd aan de 

Dunantweg. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe vleugel voor het gebouw van de VS 

Zutphen VO zijn in volle gang. Helaas zijn we voor de leerlingen en medewerkers van het Parcival 

College nog niet zover dat er concreet perspectief is op betere huisvestingsafspraken met de 

gemeente Groningen. 

Op financieel gebied komt de stichting gestaag verder op orde hoewel er nog onvoldoende vet op de 

botten is gegroeid om alle investeringen en onderhoudswerkzaamheden te kunnen doen die de 

scholen wensen. Zaken die niet direct verwezenlijkt kunnen worden, zijn opgenomen in 

meerjareninvesteringsplannen en -onderhoudsplannen. Een goede stap vooruit op het vlak van 

financiën en risico zijn is de verdere voorbereiding van de ontvlechting met de stichting ter 

Ondersteuning van het vrijeschool onderwijs in Zutphen en omstreken.  

Enkele woorden wil ik wijden aan onze leerlingen en de mensen die werkzaam zijn binnen VSNON. 

Ook dit jaar zijn er mensen gekomen en gegaan, zowel op de scholen als in de medezeggenschap en 

Raad van Toezicht, waaronder de twee (oud)leerkrachten en een leerlinge van Vrijeschool Zutphen 

VO waarvan we wegens overlijden afscheid hebben moeten nemen. 

Dit is mijn laatste jaarverslag en voorwoord als bestuurder van VSNON. In september 2018 neem ik 

afscheid en sluit daarmee een hele boeiende, verrijkende periode in mijn werkzame leven af. 

Opnieuw veel dank aan de collega’s in alle geledingen, toezichthouders, externe partners voor ieders 

inzet in het afgelopen jaar. 

 

 

Zutphen, 25 april 2018 

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. 

In 2017 is het nieuwe strategische beleid vastgelegd in een koers waarin de waarden van het 

vrijeschoolonderwijs centraal staan. 

2.1  Koersplan 
De koers van VSNON is tot stand gekomen via een interactief traject met deelname van 

medewerkers, leerlingen, ouders, bestuur, Raad van Toezicht en externe partners. 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. 

 

Het koersplan dient als strategisch beleidsplan 2017-2019. Op schoolniveau wordt het koersplan 

vervolgens vertaald in o.a. schoolplannen en jaarplannen. Dit is een samenspel van bestuur, 

schoolleiding, medezeggenschap, medewerkers, ouders en leerlingen.  

2.2  Missie en visie  
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. 

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

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 
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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 thema’s wordt gewerkt, is uitgewerkt in de onderste drie lagen van de piramide. Het gaat per 

aandachtsveld om de volgende thema’s: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Vrijeschool  Herkenbare identiteit  Duurzame bedrijfsvoering 

Eigen  Leerkrachten in hun kracht  Ondersteunende structuur 

Toekomstgericht  Lerende organisatie  Buiten kaders denken 

  In verbinding met de omgeving  Inspirerende gemeenschap 

    Respectvolle dialoog 
 

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

jaarplan. 

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. 

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. Het bestuur bestaat uit een éénhoofdig College van Bestuur (bestuurder) en er is een 

Raad van Toezicht met vijf leden. Intern toezicht is eveneens conform de Wet medezeggenschap op 

scholen ingericht, en wordt op stichtingsniveau verzorgd door een GMR po en MR vo, ook wel 

aangeduid als de gezamenlijke medezeggenschap. De structuur van de stichting, de bevoegdheden 

van Raad van Toezicht, bestuurder, managementteam en medezeggenschap zijn beschreven in het 
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managementreglement en het reglement van de Raad van Toezicht en de 

medezeggenschapsreglementen. 

In 2017 is vooronderzoek verricht naar een eventuele overdracht van de po-scholen aan Stichting 

Vrijescholen Athena. De redenen hiervoor lagen op het vlak van onderwijskwaliteit en efficiëntie. Om 

financiële redenen is overdracht van de po-scholen op dit moment niet haalbaar gebleken. In de 

komende jaren zal de samenstelling van de stichting en een efficiënte wijze van ondersteuning van 

de scholen onderwerp zijn van nadere gesprekken en onderzoek. 

5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Het belangrijkste beleidsstuk van 2017 was de koers. Van daaruit lag de focus van beleid vooral op 

die terreinen die direct bijdragen aan (het zichtbaar maken van) de kwaliteit van het onderwijs.  

De belangrijkste beleidsterreinen van 2017 volgens de indeling van de koers: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Doorlopende leerlijn  Profilering po-scholen  Onderzoek overdracht po 

Omvorming zesjarig havo  Werkdruk / werkplezier  Organisatiestructuur vo 

Reken- en taalonderwijs  Opleiding, studie en (na)scholing  Duurzame huisvesting 

Passend onderwijs  Effectieve verzuimpreventie  Veiligheid en privacy 

Onderwijs jongens / meisjes  Professionele medezeggenschap  Kwaliteitskader 

ICT in het onderwijs     
 

6 Politieke en maatschappelijke bijdragen 

Door haar onderwijs levert VSNON via haar leerlingen een eigen bijdrage aan de maatschappij. De 

leerlingen worden volgens de missie “toegerust om hun voornemens te verwezenlijken en de wereld 

vanuit innerlijke kracht te vernieuwen”. Via het vrijeschoolonderwijs leren en ervaren zij dat voelen 

en doen (hart en handen) even belangrijk zijn als denken (hoofd). Actuele maatschappelijke thema’s 

krijgen vaak een plek in de les of op themadagen bij de vo-scholen.  

VSNON geeft ook graag zelf het goede voorbeeld als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijk 

ondernemen, hoewel de financiële middelen beperkt zijn. In 2017 heeft VSNON de volgende 

bijdragen geleverd aan maatschappelijke ontwikkelingen en een gezonde en eerlijke wereld: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Posterwedstrijd voor Vrede  Internationale Schakelklas  Masterplan Huisvesting 

Paarse Vrijdag  Donatie IHF-projecten  Biologische kantine vo 

Gay Straight Alliance  Partnerschool China   Zonnepanelen Zutphen VO 

Week zonder Vlees  Handreiking nieuwe initiatieven   

Waste No Waste project     

Deelname Songs for Peace     

Lectoraat Vrijeschoolonderwijs      
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7 Code Goed Bestuur en ontwikkelingen governance 

Ter bevordering van kwalitatief goed bestuur hanteert VSNON de Code Goed Bestuur in het primair 

onderwijs (augustus 2017) en de Code Goed Onderwijsbestuur vo (augustus 2015). 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. In dit kader zijn in 2017 

een reglement voor de Raad van Toezicht, nieuwe medezeggenschapsreglementen en een 

privacyreglement vastgesteld. Ook is er een klokkenluidersregeling ontwikkeld. De stichting is niet 

afgeweken van de Governance Code. Een nadere toelichting staat in het jaarverslag van de Raad van 

Toezicht (vanaf pagina 36).  

8 Horizontale verantwoording   

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

Horizontale verantwoording hoort daarbij. De stichting heeft dit intern ingericht middels: 

 Medezeggenschapsraden op stichtingsniveau 

 Medezeggenschapsraden op schoolniveau 

 Leerlingenraden 

 Ouderraden 

 Klankbordgroepen 

 Werkgroepen 

 Onderwijscafé’s / algemene ouderavonden  
 

De medezeggenschapsstructuur en -kaders zijn toegelicht in paragraaf 4 Organisatiestructuur, vanaf 

pagina 11. In 2017 heeft de medezeggenschap op verschillende niveaus onder andere een bijdrage 

geleverd aan gesprekken en besluitvorming over: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Omvorming zesjarige havo  Formatieplannen  Koers, school- en jaarplannen 

Werkgroep ICT  Faciliteitenregeling  Onderzoek overdracht po 

Werkgroep Social media  Convenant BSO  Begroting 

  Onderwijscafé’s  Privacyreglement 

    Werving leden Raad van Toezicht 

    Werving rector Parcival 

    Organisatiestructuur Parcival 
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 Onderwijs

De scholen van VSNON verzorgen onderwijs op basis van 
antroposofische (menskundige) inzichten. De leeftijdsfase van het 
kind is in grote mate bepalend voor de stof. 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.  

9 Ontwikkelingen onderwijskwaliteit  

Vanuit de thema’s in het koersplan is gewerkt aan zelfevaluatie, intervisie en gespreksvoering over 

vrijeschoolonderwijs, eigenheid en toekomstgerichtheid. Daarnaast is er in samenwerking met 

andere onderwijsbesturen onderzoek uitgevoerd en beleid ontwikkeld op het gebied van kwaliteit. 
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De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in 2017 deden zich voor op het 

gebied van scholing van personeel en de doorontwikkeling van curricula. Een greep uit de 

ontwikkelingen in 2017: 

 MT-studiedag: ICT in het onderwijs; 

 MT-RvT-studiedag: doorlopende leerlijn; 

 Zonnewende: doorontwikkeling leerlijnen taal en rekenen; 

 De Berkel: plannen en subsidieaanvraag ontwikkelschool Engels; 

 Parcival College: overgangstraject havo; 

 Parcival College: ontwikkeling nieuw vak Mens en Natuur; 

 VS Zutphen VO: Euritmie Festival. 
 

Samenwerking met andere scholen binnen en buiten de stichting leidde ook tot wederzijdse 

verrijking van het onderwijs. In landelijk verband is er een kwaliteitskader vo ontwikkeld en is de 

onderlinge visitatie vo doorontwikkeld.  

In 2018 gaan het bestuur en de scholen de onderwijskwaliteit nader vormgeven. De in 2017 ingezette 

ontwikkelingen worden voortgezet. De speerpunten voor het onderwijs 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.  

10 Onderwijsprestaties  

Het onderwijs van VSNON richt zich op de ontwikkeling van de gehele mens, zowel op cognitief, als 

ook op creatief en sociaal-emotioneel vlak. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de 

cognitieve ontwikkeling aan de hand van de eindscores in het po en de slagingspercentages en 

eindexamencijfers in het vo. 

De gemiddelde eindscore op de beide po-scholen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De grafiek 

toont de scores van de afgelopen jaren (2017 en 2016: IEP-toets, daarvoor: drempelonderzoek).  

 

De eindscores van 2017 zitten voor beide po-scholen boven de Inspectie-ondergrens. De score van 

De Berkel zit er ruim boven en is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. De score van De 

Zonnewende is ruim drie procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen was er bij één van de 
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zesde klassen sprake van een onrustige geschiedenis. Een analyse en een gerichte aanpak in het 

afgelopen schooljaar heeft tot verbetering van de resultaten geleid.  

De gemiddelde eindexamencijfers voor de vo-scholen liggen globaal rond hetzelfde niveau als die van 

vorig jaar. De grafiek toont de scores van de afgelopen jaren per afdeling. 

 

De gemiddelde eindexamencijfers liggen voor alle afdelingen ruim boven de zes, en op of boven de 

landelijke gemiddelden van de schoolvergelijkingsgroep, met uitzondering van de eindexamencijfers 

vwo van het Parcival College. Deze liggen met 6,7 net onder het gemiddelde van de 

vergelijkingsgroep, al zijn ze na de daling van 2016 wel weer op het niveau van de voorgaande jaren.  

De slagingspercentages over de afgelopen drie jaar zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 
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De slagingspercentages van havo en vwo van het Parcival College en van mavo en havo van de 

VS Zutphen VO liggen hoger dan het gemiddelde van de schoolvergelijkingsgroep en laten een 

stijging zien ten opzichte van het jaar ervoor. Het slagingspercentage van de mavo van het Parcival 

College is iets lager dan vorig jaar en zit iets onder het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Het 

slagingspercentage voor het vwo van VS Zutphen VO is afgenomen ten opzichte van 2016 en komt 

net als vorig jaar onder het gemiddelde van de schoolvergelijkingsgroep uit. Met name het 

slagingspercentage voor leerlingen met het profiel Natuur en Techniek is lager dan dat van de 

vergelijkingsgroep. 

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

relatief veel leerlingen opstromen vanuit de havo. Deze voormalige havoleerlingen halen hun 

vwo-diploma met cijfers die over het algemeen lager zijn dan gemiddeld. 

11 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken  

Parcival College 

In 2017 is op het Parcival College verder nagedacht over een optimale inrichting van de havo-route 
en doorontwikkeling van het periode-onderwijs. Ook is en wordt nog steeds gewerkt aan 
vermindering van de toetsdruk en monitoring van de toetsresultaten. Het rendement in de 
bovenbouw moet beter.  Er is meer uitstroom en er zijn meer doublures dan wenselijk.  In het 
onderzoek en de aanpak wordt er op verschillende fronten ingezet: monitoring en terugkoppeling 
resultaten (meer de vinger aan de pols door de mentoren en gesprek aangaan met leerlingen en 
ouders), overgangscriteria en hantering daarvan (nog scherper wegen van resultaten en leerhouding 
bij bespreking eindrapport), extra studiebegeleiding bovenbouw havo en samenstelling klassen 
(gecombineerde of homogene vaklessen). 

De grote toename van het aantal leerlingen over de afgelopen jaren trekt een zware wissel op de 
school, zowel de medewerkers als ook de huisvesting.  Ook in 2017 was er een grote instroom van 
nieuwe startende docenten die nog moeten landen in de vrijeschoolpedagogie. Ondanks coaching en 
begeleiding van deze starters heeft deze ontwikkeling opnieuw druk gezet op de kwaliteit van de 
lessen, de begeleiding en behaalde resultaten. De meerjarenprognose is bijgesteld waarbij verdere 
groei eerst niet aan de orde is en ca. 900 leerlingen als verder uitgangspunt wordt genomen. 

In 2017 is nog onvoldoende aandacht geweest voor toekomstgericht vrijeschoolonderwijs. Dit wordt 

waarschijnlijk in de eerste helft van 2018 opgepakt. In 2018 wordt ook verder gewerkt aan een 

nadere inrichting van de havo-route. 

VS Zutphen VO 

In 2017 is een start gemaakt met een effectiviteitsslag bij het opstellen van planning en lesrooster 

voor het nieuwe schooljaar. Het doel is meer grip krijgen op deze processen. 

Daarnaast stuurt de directie op het inzichtelijk maken van de onderwijsresultaten. Er zijn onder 

andere analyses gemaakt van op- en afstroom en de overgang mavo-havo. Deze analyses dienen als 

basis voor ontwikkelgesprekken binnen de teams en dragen bij aan bewustwording en 

professionalisering van medewerkers. 

De Berkel  

De Berkel kent een toename van leerlingaantallen, die zich vertaalt in grotere klassen. De school zet 

naast de leerkrachten onderwijsassistenten in om effectief onderwijs mogelijk te maken. 

Rekenonderwijs wordt horizontaal geprogrammeerd zodat er “niveaugroepen” ontstaan.  
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De Berkel geeft extra ondersteuning aan kinderen met dyslexie of dyscalculie, of leer‐ en 

ontwikkelingsproblematiek en heeft een plusklas voor meer dan normaal cognitief begaafde 

leerlingen. Een schoolondersteuningsprofiel was in ontwikkeling (gereed maart 2018).  

De Berkel is in 2017 benoemd tot ontwikkelschool voor het vak Engels; de enige vrijeschool en een 

van de drie deelnemende scholen. Dit krijgt in 2018 verder vorm en inhoud in nauwe samenwerking 

met de Chinese partnerschool. In 2018 zal de aandacht verder uitgaan naar onder andere het 

versterken en uitbreiden van de mogelijkheden tot differentiatie (tempo, niveau en groep) en positie 

en inzet van de ‘plusklas’. Er komt structureel meer aandacht voor de leerlingen met een 

leervoorsprong en de zorg en het zorgaanbod worden versterkt. Dit doet de school door het 

duidelijker hanteren van de beschikbare protocollen.  

De Zonnewende 

Op basis van het onderwijskundig jaarplan zijn de volgende beleidsterreinen in 2017 aan de orde 

geweest: Zorg, Didactische vaardigheden, Taal/rekenen, Bewegingsonderwijs en ICT. In juni is de 

inzet hierop geëvalueerd. De ontwikkelingen rond zorg (opstellen veiligheidsplan en bijstellen 

groepsplannen) zijn gerealiseerd. De conclusie was dat er voor de overige terreinen een goede 

aanzet is gegeven, maar dat verdere aandacht ook in het jaar 2018 gewenst is. 

In 2018 verlaten twee zesdeklassen de school, waarmee de dubbele stroom, ontstaan bij het 

samengaan van IJssel en Berkel, wordt afgesloten.  

12 Leerlingenaantallen 

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.  

In de volgende tabel is de jaarlijkse ontwikkeling van het leerlingenaantal (per 1-10) weergegeven.  

 

De leerlingaantallen voor het totale vo zijn na jaren van groei licht afgenomen. De belangrijkste 

oorzaak daarvan is naast de algemene krimp van de bevolking ook de start van de 

vrijeschoolleerroute vo in Deventer per augustus 2017. Wat niet in de grafiek zichtbaar is, is het feit 
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dat VS Zutphen VO nog leerlingen heeft in de praktische Reggestroom. Deze vallen administratief 

onder de licentie van Het Stedelijk in Zutphen. 

De leerlingaantallen in het po zijn in 2017 toegenomen, dankzij een groei van De Berkel. De 

Zonnewende blijft gelijk qua leerlingenaantal. De klassen van de Berkel zijn groter geworden. De 

Berkel heeft gekozen voor een nieuwe, flexibele inrichting van de lesroosters om tegemoet te komen 

aan de behoeftes van leerlingen en leerkrachten.  

12.1  Toelatingsbeleid en toegankeli jkheid  
Vanwege de grotere vraag naar onderwijs dan de scholen aan kunnen, hanteren deze een stringent 

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

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

vrijeschoolonderwijs hebben gevolgd, of doordat zij kinderen van medewerkers zijn. De vo-scholen 

hebben in 2017 weer geloot onder de aanmeldingen. Daarbij wordt gekeken naar het schoolniveau 

en (in Groningen) naar het moment van inschrijven. De po-scholen hebben sinds 2017 een wachtlijst. 

Alle leerlingen met minimaal een vmbo-kader indicatie komen in beginsel voor toelating op de 

vo-scholen in aanmerking. In het kader van passend onderwijs waren er net als in 2016 meer 

leerlingen met een specifieke hulpvraag. Het Parcival College biedt een vorm van passend onderwijs 

aan in de vorm van de leerlijn C-stroom, met klassen van maximaal 22 kinderen, waar leerlingen 

welkom zijn die het perspectief hebben om door te groeien naar vmbo-t-niveau. VS Zutphen VO kent 

een vergelijkbare opzet binnen haar Reggestroom, waarbinnen ieder jaar twee klassen starten van 

ongeveer 22 leerlingen.  

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. Op de po-scholen wordt ook 

ingezet op persoonlijke begeleiding van alle kinderen, ook van hen met een extra zorgvraag. 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. Zie ook het hoofdstuk Samenwerkingsverbanden en 

verbonden partijen (pagina 28).  

Op alle scholen wordt actief ingezet op niet-gelegitimeerd schoolverzuim en vroegtijdig 

schoolverlaten. Een voorbeeld hiervan is dat er in 2017 twee leerlingen van het vo, die veel thuis 

zaten en dreigden vast te lopen, voor een periode dagelijks meeliepen op het po. Deze inzet had de 

instemming van de leerplichtambtenaar. 
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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. 

13 Zaken en thema’s personeel  

Het lerarentekort, lesbevoegdheid, werkdruk, huisvesting, leerlingengroei, het terugdringen van 

(langdurig) verzuim en doorgroeimogelijkheden voor leerkrachten in het vo vroegen nadrukkelijk de 

aandacht. Verder waren het overlijden van (oud-)collega’s en een leerlinge en het aantreden van een 
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nieuwe rector op het Parcival College betekenisvolle gebeurtenissen voor de 

schoolgemeenschappen.  

In de onderstaande grafieken worden per school de aantallen medewerkers en fte weergegeven. 

 

Het totale personeelsbestand is in 2017 met 3,5% toegenomen tot 227,9 fte in december 2017.  

Hieronder is de personele bezetting per leeftijdscategorie voor de scholen weergegeven voor 2017. 

 

Op alle scholen is de groep medewerkers tussen de 55 en de 65 de grootste groep. De gemiddelde 

leeftijd van de medewerkers op de po-scholen ligt hoger dan die van de vo-scholen. Deze groep zal 
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de school binnen een aantal jaar gaat verlaten. Waardevolle kennis wordt in de school geborgd 

middels teambesprekingen en het aantrekken van jonge medewerkers is een speerpunt.  

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

schoolontwikkeling. Scholing, bijscholing en begeleiding zijn belangrijke onderdelen van ons 

personeelsbeleid. Naast en groepsgerichte en individuele opleiding en training zijn er (gezamenlijke) 

studiedagen voor het personeel en nemen medewerkers deel aan (internationale) studieweken. 

Op het vlak van personeelsbeleid heeft VSNON: 

 Een bestuursformatieplan vastgesteld; 

 Een privacyreglement ontwikkeld; 

 Een stappenplan privacy en gegevensbescherming ontwikkeld; 

 Een klokkenluidersregeling opgesteld;  

 Preventiemedewerkers aangesteld. 
 

Ook was er veel aandacht voor de aanpak van werkdruk en werkplezier in het po. In studiedagen op 

de scholen zijn de teams op interactieve wijze bezig geweest met een analyse en 

oplossingsrichtingen voor werkdruk, professionalisering en eigenheid/identiteit. 

Verwacht personeelsbeleid 2018 

In de koers zijn de volgende thema’s voor het personeel/personeelsbeleid opgenomen: 

 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. Stichtingsbreed zal er aandacht komen voor 

loopbaanbeleid, scholingsbeleid en taakbeleid. De verwachting is dat het ontwikkelde functieboek in 

2018 zal kunnen worden vastgesteld.  
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13.2  Verzuim 2017 
In de onderstaande figuur staan de gemiddelde verzuimpercentages en percentages niet-verzuimers. 

 

Uit de cijfers blijkt een afname van het gemiddelde ziekteverzuim op alle scholen ten opzichte van 

vorig jaar. Het totale ziekteverzuimpercentage vertoonde in 2017 een daling ten opzichte van 2016: 

van 7,0% naar 6,2%. Het gemiddelde ziekteverzuim lag op de po-scholen en het Parcival College 

hoger dan het landelijk gemiddelde van 2016 (6,2 % voor het po, 5,1 % voor het vo). Het gemiddeld 

ziekteverzuim op VS Zutphen VO ligt met 4,3% onder het landelijk gemiddelde. Eind 2017 waren er 

binnen VSNON dertien langdurig zieke medewerkers. Wat verder opvalt is dat de percentages 

niet-verzuim significant lager zijn dan de jaren ervoor.  

Het verzuim wordt met name veroorzaakt door een meer dan gemiddeld kortdurend verzuim. Er 

waren ook enkele langdurig zieken. Het verzuim was ten dele werkgerelateerd. Schoolleiding, 

personeelsbeleidsmedewerker en bedrijfsarts hebben in 2017 gewerkt aan het terugdringen van 

verzuim, het zoeken naar oorzaken en naar de verbetering van begeleiding en verslaglegging rondom 

verzuim. Er is beleid en expertise ingezet op monitoring en begeleiding van verzuim.  

13.3  Ontwikkel ingen personeel  

Parcival College 

In de periode tot de zomervakantie is er een interim rector aangesteld. In september 2017 trad een 

nieuwe rector in dienst.  

Veel tijd en energie is op het Parcival College besteed aan de voorbereiding van een nieuwe 

organisatiestructuur met kleinere basisteams die horizontaal zijn ingedeeld (per brede jaarlaag een 

team) die de leerlingen steeds twee jaar volgen.  Teamleiders blijven ook twee jaar leider van een 

team. Uitgangspunt is dat er een betere verbinding ontstaat met leerlingen maar vooral ook tussen 

medewerkers en teamleider en medewerkers onderling. Secties worden nadrukkelijker betrokken in 

de verticale leerlijn. 

Daarnaast heeft het Parcival College extra ingezet op verzuimbegeleiding- en preventie, in 

samenwerking met de bedrijfsarts, en op scholing. Enkele medewerkers zijn (niet-werkgerelateerd) 
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langdurig ziek. Er wordt gestuurd op preventie van verzuim door het geven en stimuleren van 

persoonlijke aandacht en waardering, eigenaarschap en werkplezier en op monitoring en direct 

contact met de zieke medewerkers door de leidinggevende, alsook meer concrete advisering op 

hervatting van de werkzaamheden. De inzet van de bedrijfsarts wordt momenteel geëvalueerd. 

In 2017 is een traject gestart waarmee onbevoegd lesgeven tot het verleden behoort. Enkele 

collega’s zijn in opleiding. Voor enkele leerkrachten/klassen zijn coaches en onderwijsassistenten 

ingezet. Interne vervanging vergt momenteel veel tijd en energie van medewerkers en schoolleiding. 

In 2017 is de inhuur van personeel sterk teruggebracht ten opzichte van 2016.  

In 2018 wordt de organisatiestructuur verder ontwikkeld en komt er meer aandacht voor gedeelde 

waarden, werkdruk, loopbaanontwikkeling, taakbeleid en functiemix.  

VS Zutphen VO 

Er waren in 2017 twee langdurig zieken. Schoolleiding en bedrijfsarts hebben vastgesteld dat het 

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

personeelsbegeleider goed in. Er is een goede samenwerking met de bedrijfsarts. In augustus is in 

samenwerking met Tragter een RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Dit plan zal in 

2018 worden uitgevoerd. In 2017 is de inrichting en werkwijze van de teams verder doorontwikkeld. 

Ook zijn de missie, de visie en de kernwaarden herijkt. Na een interactief traject waarin is gekeken 

naar de naamgeving van de school, is besloten de huidige naam te handhaven. 

Van de 122 leerkrachten zijn er 15 onbevoegd. Twaalf van hen volgden in 2017 een opleiding die ze 

naar verwachting binnen twee jaar zullen afronden, een van hen had een tijdelijke aanstelling in 

verband met zwangerschapsvervanging. Twee medewerkers zijn nog niet aan een opleiding 

begonnen. Een aantal collega’s is daarnaast onderbevoegd. Vier medewerkers volgen in dat kader 

een opleiding. Drie medewerkers zijn extern ingehuurd. 

In 2017 is een pilot interne opleiding ontwikkeld die vanaf schooljaar 2018-2019 zal worden ingezet. 

In 2018 zullen de studiedagen voor de schoolleiding en de medewerkers in het teken staan van de 

(doorvertaling van de) kernwaarden en het formuleren en invullen van de strategische doelstellingen 

van de organisatie. 

De Berkel 

Door het onderwijs anders te organiseren is er meer regelruimte ontstaan voor de medewerkers. De 

ervaren werkdruk en het verzuim zijn hierdoor afgenomen en de effectiviteit van het onderwijs is 

toegenomen. De personele inzet, in combinatie met het rooster, was uitdrukkelijk onderwerp van 

gesprek en aandacht, waarbij het team in onderlinge afstemming tot afspraken kwam. Vervanging 

wordt veelal intern georganiseerd. 

Een groep medewerkers heeft in 2017 nader vormgegeven aan de identiteit van de school, wat o.a. 

heeft geleid tot een nieuwe grondsteenspreuk.  

Om de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking te kunnen garanderen en doorlopend te 

onderhouden volgen de leerkrachten opleidingen en scholing, o.a. de ‘Zutphense Zomercursus’, een 

applicatie- of nascholingscursus van de BVS (Begeleidingsdienst Vrijescholen). 

Er is sinds 2016 een dalende trend zichtbaar in het ziektepercentage op De Berkel. Drie medewerkers 

waren in 2017 langdurig ziek. Een medewerker kon na een begeleidingstraject weer aan de slag. Bij 

de andere twee medewerkers (totaal 0,9 fte) was er geen sprake van beïnvloedbaar verzuim. 
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In 2018 wordt de differentiatie zichtbaar in het rooster, wordt de inzet van de onderwijsassistenten 

geoptimaliseerd en worden in samenspraak met de MR de benodigde documenten verbeterd en 

geactualiseerd. Er is eind 2017 gestart met het opstellen van een profiel voor een te werven nieuwe 

directeur als opvolger van de huidige interim-directeur. 

De Zonnewende 

Directie en medewerkers van de Zonnewende hebben in 2017 een ontwikkelingstraject onder 

begeleiding van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS) afgerond op het gebied van 

professionele communicatie. Onder begeleiding van de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen (BVS) is 

gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Er is ook 

een veiligheidsplan ontwikkeld. In 2017 volgde een medewerker de nascholing Vrijeschoolonderwijs. 

Eind 2017 zijn extra onderwijsondersteuners ingezet ter compensatie van afwezigheid van 

leerkrachten wegens zwangerschap en ziekte.  

Er is in 2017 een dalende trend zichtbaar in het ziektepercentage op De Zonnewende. Vier 

medewerkers waren begin 2017 nog langdurig ziek. Eind 2017 was er geen langdurig ziekteverzuim 

meer dankzij een voorspoedig herstel, begeleidingstrajecten, en natuurlijk verloop. Aan het eind van 

2017 was er nog wel veel kortdurend verzuim door griep. 

In 2018 wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van didactische vaardigheden. Verder zal 

aandacht worden gegeven aan sociale competenties in de vorm van Regenboogtraining. 

14 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. In 2016 waren er elf oud-medewerkers in het BWW-bestand. In 2017 kwam de BWW 

voor vier van de elf personen ten einde, in 2018 zal dit voor nog eens twee het geval zijn.  

Er is in 2017 vooral ingezet op duidelijke instructies bij ontslag alsmede een meer stringente 

opvolging van de sollicitatieactiviteiten. Periodiek worden oud-medewerkers bevraagd op hun 

sollicitatie-activiteiten en daar waar mogelijk gewezen op vacatures. 
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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. In landelijk verband worden er kwaliteitskaders ontwikkeld voor het 

vrijeschoolonderwijs. 
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15 Ontwikkelingen kwaliteitszorg  

Er zijn verdere concrete stappen gemaakt met de inrichting van een systeem van kwaliteitszorg 

binnen VSNON: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Kwaliteitskaders vo  Financieel bewustzijn  Koers 

Doorontwikkeling visitaties vo  Organisatiestructuur vo  School- en jaarplannen 

Monitoring resultaten  Evaluatie groepsplannen  Doorontwikkeling P-gesprekken 

  Jaarcyclusgesprekken  Doorontwikkeling P-rapportages 

  Klokkenluidersregeling  Ontwikkeling sturingskader 

  Privacyreglement  Documentmanagement 

  Social media protocol  P&C-kalender 

 

Op zowel stichtings- als ook schoolniveau krijgt de koers nader vorm en inhoud 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. 

16 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. In 2017 is in aanvulling 

op het klachtenbeleid een uniform klachtenformulier ontwikkeld en een klokkenluidersregeling 

opgesteld. Deze regeling stelt medewerkers en ouders in staat om een vermeende misstand te 

melden. De informatievoorziening over klachtenbeleid en klokkenluidersregeling is verbeterd. Ter 

ondersteuning van klagers zijn er per school interne vertrouwenspersonen aanwezig. De twee 

externe vertrouwenspersonen werden in juli opgevolgd na een evaluatie-, werving- en selectietraject 

in het voorjaar van 2017. VSNON doet haar uiterste best om klachten zo goed mogelijk af te 

handelen en er lering uit te trekken voor de toekomst. Mocht een klager niet tevreden zijn over de 

afhandeling, dan had deze de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Landelijke 

Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs. Vanaf 2018 is VSNON aangesloten bij de 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. 

16.1  Gesprekken externe vertrouwenspersonen  
De externe vertrouwenspersonen brengen jaarlijks verslag uit aan de bestuurder. In schooljaar 

2016-2017 zijn ze in totaal elf keer benaderd door ouders en medewerkers, zowel vanuit po als vo. 

Enkele klachten waren nog een gevolg van de onrustige periode op De Zonnewende. Het advies van 

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

monitoren. De nieuwe vertrouwenspersonen hebben in totaal vijf keer contact gehad met ouders en 

medewerkers, zowel vanuit po als vo. De vertrouwenspersonen constateren dat effectieve en 
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respectvolle communicatie een belangrijk aandachtspunt is voor ouders, medewerkers en 

schoolleiding. Naar aanleiding van signalen die enkele ouders doorgaven via de 

vertrouwenspersonen aan de schoolleiding, heeft deze de situatie onderzocht en de ouders een brief 

gestuurd. 

16.2  Klachten  
Er kwamen drie klachten binnen bij VSNON (in 2016 waren dat er acht). Twee klachten zijn schriftelijk 

afgehandeld door de bestuurder/schoolleider. Eén klacht is door gespreksvoering tussen schoolleider 

en medewerker opgelost. Er zijn geen externe klachten geweest.  

17 Werkzaamheden onderzoek  

VSNON heeft bijdragen geleverd aan onderzoek, m.n. op het gebied van (vrijeschool)onderwijs en 

pedagogiek: 

 Onderzoek lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, Hogeschool Leiden: financiële en 
inhoudelijke ondersteuning, in 2017 is de samenwerking met het lectoraat met vier jaar verlengd. 

 Pedagogische Academie: bijdrage aan internationaal pedagogisch onderzoek;  

 Wikipedia van vrijescholen: een financiële bijdrage; 

 "Mens en Natuur": Ontwikkeling multidisciplinaire vak, subsidie Leraren Ontwikkel Fonds 

De verwachtingen voor de toekomst zijn dat VSNON in de komende jaren een inhoudelijke en/of 

financiële bijdrage zal blijven leveren aan de onderlinge visitaties en aan de werkzaamheden van het 

lectoraat in Leiden. Ook het pedagogisch onderzoek zal worden vervolgd.  

18 Ontwikkelingen internationalisering  

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

 Deelname medewerkers aan internationale bijscholingsweek pedagogische academie in Kassel 
(Duitsland); 

 Deelname medewerkers aan de internationale tuinbouw docenten week; 

 Deelname medewerkers aan de internationale kunstdocenten week; 

 Schoolreis / taalreis leerlingen naar Lille, Berlijn, Ardennen en Rome; 

 Start samenwerking met Chinese vrijeschool; 

 Deelname van vier leerlingen aan het internationale Youth Film Festival in Plasencia, Spanje; 

 Internationale stages van individuele leerlingen. 
 

De bestaande internationale samenwerkingen en reizen worden in de toekomst gehandhaafd. 

19 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen  

Door de wereld te kennen, leren wij onszelf kennen. In verbinding met de omgeving is een belangrijk 

thema in de koers.  

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.  

In 2017 werd er op de volgende vlakken samengewerkt: 

 Masterplan Huisvesting: gemeentes Groningen en Zutphen; 

 Passend onderwijs: samenwerkingsverbanden IJssel | Berkel, regio Zutphen en Passend Onderwijs vo 
20.01; 

 Onderwijsbeleid en huisvesting: andere scholen in Zutphen en Groningen; 

 Ondersteuning van andere vrijescholen en vrijeschoolinitiatieven: Deventer, Zwolle, Borne; 

 Vervanging leerkrachten via PON en IJsselpool; 
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 Buitenschoolse opvang in samenwerking met BSO De Bolderburen (voorheen BSO De Berkel); 

 Deelname aan Internationale Schakelklas Zutphen; 

 Vooropleiding ArtEZ Conservatorium; 

 Deelname leerlingen aan project Sugar Factory, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018; 

 Voorbereiding internationale studiedagen en pedagogisch onderzoek Pedagogische academie; 

 Inhoudelijke en financiële steun aan onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten Lectoraat Waarde(n) van 
Vrijeschoolonderwijs, Hogeschool Leiden; 

 Bijdrage aan start post Hbo-opleiding vrijeschooldocenten Hogeschool leiden; 

 Deel onderwijshuisvesting via de Stichting ter ondersteuning van het Vrijeschoolonderwijs in Zutphen. 
 

De samenwerking met de IJsselpool is met ingang van schooljaar 2017-2018 stopgezet. 

VSNON heeft in 2017 verder gewerkt aan de ontvlechting van de Stichting ter Ondersteuning van het 

Vrijeschoolonderwijs in Zutphen. Dit traject is in een vergevorderd stadium. Door de ontvlechting wil 

VSNON komen tot een financieel duurzame basis voor huisvesting. 

Voor de toekomst is de verwachting dat de samenwerking met de andere genoemde partijen over 

het algemeen op vergelijkbare voet zal worden voortgezet.  
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H  uisvesting en financiën

Passende, veilige en prettige huisvesting voor onze medewerkers en 
leerlingen, daarmee wil VSNON haar scholen faciliteren. Daarnaast 
streeft VSNON in het belang van het onderwijs naar een gezonde 
financiële positie.  

In overleg met schoolleiding, gemeenten en bouwondernemers geeft VSNON invulling aan de 

huisvestingsopgave. De scholen voldoen aan de wettelijke onderwijsnormen en zijn zoveel mogelijk 

ingericht op de maatstaven zoals de vrijeschool die voorstaat, waaronder creativiteit en ambachtelijk 

vakmanschap. Binnen de mogelijkheden komen we daarbij tegemoet aan de wensen op het gebied 

van vrijeschoolidentiteit en duurzaamheid. 

Om de financiële positie te beoordelen, hanteert VSNON de algemeen gangbare kengetallen binnen 

het onderwijs: weerstandsvermogen, werkkapitaal, liquiditeitsratio en solvabiliteit. Aangezien de 
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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. 

20 Ontwikkelingen huisvesting 2017 

In 2017 hebben de po-scholen hun intrek genomen in respectievelijk de hernieuwde locatie aan de 

Valckstraat en de deels gereviseerde locatie aan de Dunantweg. Deze laatste locatie zal de komende 

jaren geleidelijk aan een verdere revisie krijgen. Naast de gebouwen krijgen ook de pleinen een 

(groene) make over. Bij dit alles hebben de scholen de inzet van medewerkers, leerlingen, ouders en 

vrijwilligers als zeer waardevol ervaren. 

De situatie rondom de vo-scholen is in 2017 nagenoeg ongewijzigd gebleven. In Groningen vinden 

nog steeds revisieactiviteiten plaats om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren. In 2017 is 

hierbij ook een gymzaal volledig vernieuwd en in gebruik genomen. 

In 2018 zal in Zutphen gestart worden met de aanbouw van de nieuwe vleugel van VS Zutphen VO. 

De Gemeente Zutphen en de Triodos bank leveren hieraan een financiële bijdrage. Op het dak van de 

locatie aan de Weerdslag zullen bovendien 600 zonnepanelen geplaatst worden, waarvan 540 

afgenomen worden door verenigingen, bedrijven en huishoudens die lid zijn van de coöperatie 

Zutphen Energie. 

In Groningen is een start gemaakt om de gemeente te bewegen tot herziening van de huisvesting 

aldaar. Dit zal echter een proces zijn van de lange adem.  

21 Continuïteitsparagraaf  

De organisatie heeft structureel financieel last van een ongunstige huisvestingsituatie en een 

financieel ongunstige onderwijssystematiek die inherent is aan de Vrijeschoolachtergrond. Daarnaast 

is er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim en moeilijk vervulbare vacatures. 

Ondanks deze zwaarwegende factoren is de organisatie er toch in geslaagd voor het derde 

opeenvolgende jaar een positief resultaat te behalen. Kanttekening hierbij betreft de afwijking van 

het resultaat ten opzichte van de begroting. 

Het financieel beleid is gericht op een gezonde bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk gelden 

rechtstreeks bij het onderwijs terecht komen. Aangezien het de organisatie vooralsnog een goede 

kaspositie en een gezond weerstandsvermogen ontbeert en er sprake is van een duidelijke 

achterstand op het gebied van huisvesting blijft het spitsenroede lopen op het raakvlak van wat 

kwalitatief noodzakelijk en financieel mogelijk is. 

Het beleid van de komende jaren blijft dan ook gericht op het zodanig verder op peil krijgen van het 

weerstandsvermogen en het versterken van het netto werkkapitaal dat er structureel geanticipeerd 

kan worden op toekomstige ontwikkelingen in plaats van ad hoc reageren op financiële 

ontwikkelingen.  

21.1  Ontwikkel ing leerlingenaantallen en personeel  
Het schooljaar 2017-2018 gaf wederom een groei van het leerlingenaantal te zien ondanks de 

landelijke krimp van de bevolking. De aanzuigende werking van het Vrijeschoolonderwijs is nog 

steeds merkbaar alhoewel de groei op de scholen afneemt. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt 
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een voorzichtige krimp voorzien die in eerste instantie gunstiger is dan het gemiddelde van de regio’s 

waarin de scholen liggen en daarna gelijk tred daarmee zal houden. De regio’s ontwikkelen zich 

echter wel minder gunstig dan landelijk. 

Inherent aan de mutatie van het leerlingenaantal beweegt ook de personele formatie mee. Er wordt 

gestreefd naar een betere verhouding tussen leerlingenaantallen en aantallen medewerkers. Op 

onderdelen is die negatief ten opzichte van de berekeningen vanuit de bekostiging. Dit is een 

aandachtpunt voor de komende jaren waardoor de personele formatie zich relatief gunstiger moet 

ontwikkelen. Belangrijk aspect hierbij is ook het verder terugdringen van het ziekteverzuim van 

medewerkers. 

22 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. 

 
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 

medezeggenschapsraad een sociaal plan worden opgesteld. 

 Personele bezetting en leerlingaantallen 
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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. In 2018 

wordt in Zutphen een nieuwe vleugel aangebouwd. Deze wordt voor het overgrote deel gefinancierd 

door de gemeente Zutphen. Voor een bedrag van €620.000 wordt een 10-jaars lening afgesloten bij 

Triodos Bank onder garantstelling van de gemeente Zutphen. De komende jaren wordt jaarlijks een 

bedrag van €260.000 gereserveerd en besteed aan groot en achterstallig onderhoud. 

De vorderingen zijn ultimo 2018 lager als gevolg van de ontvangst van de te ontvangen 

verbouwingsgelden per ultimo 2017 vanuit de gemeente Groningen. De kortlopende schulden zijn 

hoger ten gevolge van de laatste bouwtermijnen van de nieuwe vleugel. De overige posten zijn 

verondersteld nagenoeg constant te blijven. De resultante levert het saldo liquide middelen op per 

het einde van een boekjaar.  

 

 30.1 Balans 

 30.2 Weerstandsvermogen, liquiditeit, solvabiliteit en investeringen 
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Toelichting op de exploitatie 

De cijfers voor 2018 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 2017 en de verschillende cao’s. 

In de jaren na 2018 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. 

23 Treasurybeleid / financiële instrumenten  

Het treasurystatuut is begin 2017 gewijzigd en door de toezichthouders vastgesteld. Het voldoet 

daarmee weer aan de in 2016 veranderde regelgeving. 

Het treasurybeleid is erop 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 bezat tot 2017 een beleggersrekening certificaten Triodos Bank. In 2017 

is deze rekening opgeheven en het saldo toegevoegd aan de reguliere geldmiddelen. 

De spaarrekening kende een laagste stand in 2017 van €620.040. De rente-inkomsten over 2017 

bedroegen €776. Het rentepercentage ultimo 2017 is 0,00%. 

24 Risicobeheer 

Een onderdeel van management control is risicomanagement. Ook het afgelopen jaar heeft dit op de 

agenda gestaan. Risicomanagement heeft een meer structurele bedding gekregen in de processen en 

procedures en wordt periodiek besproken tijdens de periodegesprekken. Vanaf 2018 wordt dit waar 

nodig nog weer verder aangescherpt.  

De belangrijkste risico’s ultimo 2017 geven weinig verschil te zien ten opzichte van 2016: 

 Macro-economische krimp van leerlingaantallen 

Om voorbereid te zijn op de krimp zal een flexibele schil van medewerkers aangehouden worden door 

 30.3 Realisatie / Begroting exploitatie 
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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. Hiervoor is een 

meerjarenonderhoudsplan gemaakt. 

 Achterblijvende exploitatieresultaten 

Om verrassingen achteraf te voorkomen blijft in kwartaalgesprekken ook de focus op de toekomst 

liggen. Inkoopprocessen blijven op prijsniveau gemonitord worden waarbij sterk 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. 

 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.  
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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 
2017. 

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 Codes po en vo. 
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25 Verslag Raad van Toezicht  

De RvT is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen; in de maanden maart, juni, september en 

oktober. Het overleg van september was een extra financiële bespreking. De reguliere vergadering 

die gepland stond voor december is wegens de extreme weersomstandigheden verzet naar januari 

2018. 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. 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 Hoofd- en nevenfuncties 

Eef Jordens 
Voorzitter 

23-9-2011 
- 

4e kwartaal 2020 
 

 Leidinggeven aan de RvT

 Onderhouden contact met 
de bestuurder

 Ontwikkeling management 
en strategie

 Algemene zaken

 Executive Adviser bij Allround 
Management Advies B.V.

 Commissaris / Toezichthouder Allways 
In Control B.V.

 Allround Financieel Support B.V. 
Administratieve dienstverlening

Thijs Schiphorst  
Vicevoorzitter 
tot 4-10-2017 

23-09-2011 
- 

4-10-2017 

 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 
Vicevoorzitter 
vanaf 4-10-2017 
(daarvoor: Lid)  

23-9-2011 
- 

4e kwartaal 2019 

 Leidinggeven aan de RvT bij 
afwezigheid van de 
voorzitter

 Onderwijsinhoudelijke zaken

 Interimmanager in 
onderwijsorganisaties



Marjon Roefs 
Lid 

 
  

23-9-2011 
- 

4e kwartaal 2019 

 HR

 Juridische zaken

 Organisatieontwikkeling

 Governance 
 



 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'

 Lid Raad van Toezicht Driezorg

John Stadens 
Lid 

4-10-2017 
- 

3e kwartaal 2021 

 Financiële zaken  Manager Financiën & Bedrijfsvoering / 
Concerncontroller, Stichting Roessingh 
Centrum voor Revalidatie te Enschede 

Ed Taylor 
Lid 

  

3-10-2017 
- 

4e kwartaal 2021 

 Antroposofie als 
inspiratiebron

 Leiden van organisaties



 Lid Raad van Toezicht Stichting voor 
voortgezet vrijeschoolonderwijs in 
Noord-Holland, Amsterdam 

 Bestuurslid uitgeverij Pentagon, 
Amsterdam 

Hans Swart 
Lid tot 4-10-
2017 

23-09-2011 
- 

4-10-2017 

 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 twee zittingsperioden traden twee leden reglementair af en 

werden twee nieuwe leden benoemd na een zorgvuldige sollicitatieprocedure. 

Toezichthoudende activiteiten  

In het jaar 2017 heeft de RvT geparticipeerd in de gesprekken met Athena over de overname van de 

beide po-scholen. Uiteindelijk is geconcludeerd dat overname door Athena voor beide partijen 

financieel niet gunstig was. Hierop is door beide bestuurders besloten het onderzoek te staken. 

Hiermee heeft de RvT ingestemd. 

In het jaar 2017 waren, naast het vaststellen van de jaarrekening 2016 en de begroting 2018, de 

belangrijkste aandachtspunten: 

 Het vaststellen van de koers, bevattende het strategisch beleid 2017-2019; 

 De exploitatiecijfers van 2018, de interne sturing op de begroting en de onderbouwing van financiële 
afwijkingen; 

 De nieuwbouw voor VO Zutphen en de voorwaarden waaronder deze nieuwbouw financieel 
gerealiseerd kan worden. 

 

De RvT heeft geparticipeerd in een studiedag van het MT  over de “Doorgaande Leerlijn” 

In het verslagjaar hebben de nieuwe leden van de RvT een kennismakingsronde op de scholen 

gedaan. Van hun bevindingen is verslag gedaan aan schoolleiding, bestuur en binnen de RvT. 

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.  

Evaluatie functioneren bestuurder  

Door de voorzitter en een lid van de RvT wordt jaarlijks het functioneren van de bestuurder 

geëvalueerd. In 2017 is dat gedaan met medeneming van de uitkomsten van een 360 graden 

feedback traject van de bestuurder, een inventarisatie binnen de RvT, en gesprekken met de leden 

van het MT en met een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschap over het 

functioneren van de bestuurder. 

Bestuurderssalaris 

Begin 2017 is besloten om het bestuurderssalaris te bevriezen toen bleek dat het in 2015 

vastgestelde bestuurderssalaris boven het bezoldigingsmaximum uit was gekomen. Dit was het 

gevolg van de toepassing van de overgangsregeling van de CAO-vo naar bestuurders-CAO. 
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Beloning leden Raad van Toezicht 

De vergoedingen voor de leden van de RvT waren in 2017 als volgt: 

Naam Functie Honorering (incl. btw) Periode 

Eef Jordens Voorzitter  € 9.680 1 januari - 31 december 

Thijs Schiphorst Vicevoorzitter  € 5.445 1 januari - 2 oktober 

Ad van Dijk Vicevoorzitter / Lid  € 7.260 1 januari - 31 december 

Marjon Roefs Lid  € 4.840 1 januari - 31 december 

Hans Swart Lid  € 3.000 1 januari - 2 oktober  

Ed Taylor Lid  € 1.210 2 oktober - 31 december 

John Stadens Lid  € 1.210 2 oktober - 31 december 

 TOTAAL  € 32.645  

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. De voor 2017 geplande zelfevaluatie is door de RvT uitgesteld wegens de wisselingen in de 

raad per oktober 2018. 

26 Goedkeuring jaarverslag  

Hierbij biedt de Raad van Toezicht u de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening over 2017 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, is van mening dat er sprake is van rechtmatige verwerving en rechtmatige en 

doelmatige besteding van middelen en keurt het jaarverslag, bestaande uit het bestuursverslag en de 

gecontroleerde jaarrekening 2017 en de overige gegevens goed. Deze goedkeuring strekt de 

bestuurder tot volledige decharge. Het saldo van € 277.693,- 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, 18 juni 2018 

De leden van de Raad van Toezicht 

 

     

     

Eef Jordens  Ad van Dijk Marjon Roefs Ed Taylor John Stadens 

Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid 
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27 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. A.P van Dijk (vicevoorzitter)  

mw. W.A.A.M. Roefs (lid) 

dhr. E.A.M. Taylor (lid) 

dhr. J. Stadens (lid) 

Raad van Bestuur Mevrouw E.M. Plaschek, bestuurder 

 

  



Op koers 

Bestuursverslag 2017  -  BIJLAGEN  3 / 6 

28 Gegevens scholen VSNON 
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29 Lijst met afkortingen 

AOW Algemene ouderdomswet 

ARBO Arbeidsomstandigheden 

 AVS  Algemene Vereniging voor Schoolleiders 

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 

P-gesprekken Periodegesprekken schoolleider met de bestuurder (eens per 4 maanden) 

P-rapportages Rapportages van de P-gesprekken 

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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30 Fotoverantwoording 

 

Solar Challenge: zelfgebouwd vaartuig aangedreven door 
PV-cellen,  testvaart door leerlinge Parcival College 

 

Paasramen VS Zutphen VO 

 

Vernieuwd schoolgebouw van De Zonnewende 

Architect: Ilse Klein Brinke (I_KB architecten bv) 

 

“De infiltrerende natuur” door Marit Dekker, leerlinge VS Zutphen 
VO (klas 12 Berkel) 

 

Studiedag team De Berkel, deel van de oogst 

 

Fotoproject Parcival College: foto door Lotte (klas 9c) 
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Ontwerp uitbreiding huisvesting VS Zutphen VO  

Architect: Thomas Rau, RAU B.V. 

  

“Afzondering verheldert” door  Guinevere Wolvetang, leerlinge VS 
Zutphen VO (klas 12 Berkel) 

 

Fotoproject Parcival College: foto A-gebouw door Jasmijn (klas 9c) 


