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

verwezenlijken en de wereld vanuit innerlijke kracht te vernieuwen. 
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Status Naam en functie Datum Handtekening 

Vastgesteld 
Frans Ebskamp,  
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17 juni 2019  

Goedkeuring door de leden van de Raad van Toezicht: 
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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 20); 

 huisvesting en financiën (hoofdstuk 21 t/m 25). 
 

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

jaarverslag (hoofdstuk 26 en 27). 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 zijn 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

Het jaar 2018 stond voor VSNON in het teken van kwaliteit. 
Onderwijskwaliteit wordt gedragen door onze leerkrachten: zij zijn 
in staat om de kwaliteiten in onze leerlingen te herkennen, een 
belangrijke stap om hen op weg te helpen om hun innerlijke  
voornemens te verwezenlijken en de wereld vanuit innerlijke kracht 
te vernieuwen.  

Voor onze vrijescholen is onderwijskwaliteit nauw verbonden met onze missie, afgeleid van onze 

antroposofische uitgangspunten van kijken naar ontwikkeling en kijken naar mensen.  

Door elkaar te ondersteunen en een spiegel voor te houden maken we onze missie en visie tastbaar 

in ons onderwijs. Medewerkers, medezeggenschap en schoolleiding hebben de ruimte om zelf 

nadere invulling te geven aan de Koers.  

Onze pedagogische opdracht is samengevat in een citaat van Rudolf Steiner:  

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten, teneinde zich in de bestaande 

sociale orde in te kunnen voegen; Maar wel, wat in aanleg in de mens aanwezig is en in 

hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij 

steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken”. 
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Alle betrokkenen binnen onze stichting hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in de kwaliteit van 

hun eigen en de gezamenlijke activiteiten met de Koers 2017-2019 als richtinggevend kader. 

Bestuur en MT zijn ook dit jaar weer in breed verband het onderwijsinhoudelijke gesprek aangegaan. 

We voerden het gesprek binnen de stichting en met partijen buiten de stichting: binnen de stichting 

met elkaar en met onze leden van de Raad van Toezicht, medewerkers, en leden van de 

medezeggenschapsraden, extern met bijvoorbeeld de leden van de landelijke Vereniging van 

Vrijescholen, het lectoraat Waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs  en met de Onderwijsinspectie.  

In dit bestuursverslag leest u welke thema’s er in het afgelopen jaar aan de orde zijn gekomen en op 

welke wijze dit door heeft gewerkt in onze onderwijs- en bedrijfsvoeringsresultaten. De 

onderwijskwaliteit staat hierbij centraal. Mijn focus als nieuwe bestuurder ligt op goed 

vrijeschoolonderwijs voor onze leerlingen. Om dit te borgen voert VSNON vanaf 2018 verbeteringen 

door in de kwaliteitssturing en zoeken we meer de onderlinge afstemming en samenwerking op. Dit 

alles maakt dat we gezamenlijk een steeds helderder beeld krijgen van de manier waarop we bij 

kunnen dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteiten van onze leerlingen, en daarmee invulling 

geven aan onze missie en visie. 

Mijn dankbaarheid gaat uit naar mijn voorganger, Lizzy Plaschek, voor haar grondige en toegewijde 

werk voor deze stichting en haar scholen, die zij in veilig vaarwater en daarna op koers heeft 

gebracht. Met veel plezier en trots neem ik het roer van haar over. Ook dank aan de schoolleiders die 

hard werken en veel doen voor hun scholen en de stichting, en natuurlijk aan onze bevlogen 

medewerkers die zich met veel passie dagelijks inzetten voor onze leerlingen. In gesprek met de 

schoolleiders, medewerkers, leerlingen en ouders verken ik graag de binnen VSNON aanwezige 

kwaliteiten om daar samen het beste in naar boven te halen. Mijn eerste tijd bij de stichting is mij 

zeer goed bevallen. Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen en de openheid en samenwerking 

in de afgelopen maanden. Ik zie uit naar de komende jaren! 

 

 

Zutphen, 9 april 2019 

Frans Ebskamp 
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Beleid en inrichting 

VSNON werkt vanuit de verbinding aan de uitvoering van de Koers 
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.  

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. 
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Het strategische beleid is vastgelegd in een Koers waarin de waarden van het vrijeschoolonderwijs 

centraal staan. 

2.1  Koers  
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. 

 

De Koers dient als strategisch beleidsplan 2017-2019. Op schoolniveau wordt de Koers vervolgens 

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

medezeggenschap, medewerkers, ouders en leerlingen. In 2019 wordt de Koers herijkt. 

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 Koers 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.  
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Om de missie te kunnen realiseren, wordt binnen VSNON 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 Koers, werken onze scholen met een meerjarenschoolplan en een jaarplan. 

Het meerjarenschoolplan wordt in 2019 geactualiseerd in de vorm van een Schoolplan VSNON 

2019-2023. 

3 Juridische structuur  

VSNON is een stichting met een eenhoofdig bestuur dat 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 

managementreglement en het reglement van de Raad van Toezicht en de 

medezeggenschapsreglementen. 
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5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Vanuit de Koers 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 2018 volgens de indeling van de Koers: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Sturen op onderwijskwaliteit  CAO PO  Onderzoek overdracht PO 

Reken- en taalonderwijs  Beleidskader Functieboek VO  Plan van aanpak bestuurder 

Schoolplannen  Werkdruk  Kwaliteitsborging 

Ondersteuningsplannen  Scholingsbeleid  Borging privacywetgeving 

6 Politieke en maatschappelijke bijdragen 

Door haar onderwijs levert VSNON via haar (oud-)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 2018 heeft VSNON de volgende 

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

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Buitengewoon Parcival project 
 

Internationale Schakelklas 
 Natuurspeelplein 

Zonnewende 

Groene leerlijn po  Steun Het Corberic Deventer  Biologische kantine vo 

Paarse Vrijdag Vrijeschool 
Zutphen VO 

 
 

 
Zonnepanelen Zutphen VO 

Lectoraat Vrijeschoolonderwijs     

 

In de komende jaren blijven natuur en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs 

en onze organisatie. In 2019 krijgt het schoolplein van De Berkel een herinrichting en worden 

subsidiegelden van de gemeente Zutphen ingezet voor zonnepanelen / energiemaatregelen voor De 

Zonnewende en De Berkel. 

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 is in 2018 

een klokkenluidersregeling vastgesteld. De stichting is niet afgeweken van de codes Goed bestuur. 

8 Horizontale verantwoording   

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

Horizontale verantwoording hoort daarbij.  
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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 12.  

In 2018 heeft de medezeggenschap op verschillende niveaus onder andere een bijdrage geleverd aan 

gesprekken en besluitvorming over: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

School- en jaarplannen  Formatieplannen  Onderzoek overdracht po 

Ondersteuningsplannen  Werkdruk  Begroting en ouderbijdragen 

Aannamebeleid Parcival    Klokkenluidersregeling 

 
 

 
 Taakomschrijving 

vertrouwenspersonen 

    Privacymaatregelen 

    Inrichting medezeggenschap 

    Werving bestuurder 

    Werving directeur De Berkel 
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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 ontwikkelingsstof (lesstof). 
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 de Koers  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 2018 deden zich voor op het 

gebied van de eigenheid, vrijeschoolidentiteit en toekomstgerichtheid van het onderwijs. Een greep 

uit de ontwikkelingen in 2018 (per school en op stichtingsniveau):  

 

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

het onderwijs. In landelijk verband is de onderlinge visitatie vo doorontwikkeld.  

9.1  Toekomstige ontwikkelingen onderwijskwaliteit  
In 2019 gaat de aandacht binnen het veld onderwijskwaliteit met name uit naar: 

 

 Ontwikkeling vak mens & 
natuur / Robotica 

 Ontwikkeling van 21
ste

-eeuws 
onderwijs 

 

 Ontwikkelschool Engels 

 

 

 

 
 Doorontwikkeling leerlijnen 

taal en rekenen 

 Gebruik digitale leermiddelen 

 Effectief omgaan met 
leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben 

  

 

 MT-studiedag 
Werken aan 
verbinding 

 

 MT-RvT-
studiedag Sturen 
op onderwijs-
kwaliteit 

 

 

 

 Ontwikkeling leerplanboom 

 Ontwikkeling visie op het kind 
van deze tijd 

 Verdieping kernkwaliteit: 
ochtendperiodeonderwijs 

 

 

 Doorontwikkeling curriculi 
mavo en havo 

 Verbeteren veiligheid en 
leskwaliteit 

 21
ste

-eeuws onderwijs 

 Beschrijving leerplannen 

 

 Doorontwikkeling kwaliteit 
lessen, lesmateriaal en 
ondersteuning 

 Beschrijving leerplannen 

 

 

 
 Zicht op ontwikkeling, 

planmatig en doelmatig 
handelen 

 Signalering 
leerlingontwikkeling en 
communicatie naar ouders 

 Dooront-
wikkeling 
landelijk 
compendium 
vrijeschool-
onderwijs 

 

 Dooront-
wikkeling 
landelijke 
Vrijeschoolwiki 

 
 

 Doorontwikkeling curriculi mavo / havo 

 Project Ademend Rooster 

 Eigenaarschap van leerlingen 

 Actueel en hedendaags VS-onderwijs 

 Ochtendperiodeonderwijs 

 Beschrijving leerplannen 
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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 grafiek toont de scores van de afgelopen jaren (laatste jaren: IEP-toets, tot 2016: drempeltoets).  

 

De eindscores van 2018 zitten voor De Berkel onder en voor De Zonnewende boven de Inspectie-

ondergrens. De score van De Berkel zit er net onder en vertoont een aanzienlijke daling ten opzichte 

van vorig jaar. De analyse is dat met name de resultaten voor rekenen vanaf het derde jaar 

teruglopen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn er op De Berkel extra uren voor de rekencoördinator 

ingezet. De score van De Zonnewende is hoger dan vorig jaar. Een analyse en een gerichte aanpak op 

taal- en rekenonderwijs heeft tot verbetering van de resultaten geleid.  
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De grafiek toont de scores van de afgelopen jaren per afdeling. De gemiddelde eindexamencijfers 

voor de vo-scholen liggen met name voor Vrijeschool Zutphen VO iets lager dan die van de vorige 

jaren.  

 

De slagingspercentages over de afgelopen drie jaar zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 

De havo-resultaten liggen ruim boven het landelijk gemiddelde en de mavo-resultaten erop op of 

boven. De vwo-resultaten liggen iets onder het  landelijke gemiddelden van de 

schoolvergelijkingsgroep.  

 

De slagingspercentages van mavo en vwo van beide scholen liggen onder of zijn gelijk aan het 

gemiddelde van de schoolvergelijkingsgroep. De slagingscijfers voor de afdeling havo liggen hoger 

dan het gemiddelde. Het slagingspercentage havo van het Parcival College ligt zelfs op 100%.  
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10 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken  

De Berkel  

De Berkel is ontwikkelschool Engels binnen curriculum.nu, waaraan met betrokkenen van binnen en 

buiten de school inhoud wordt gegeven. In 2018 ging de aandacht verder uit naar het versterken en 

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

de ‘plusklas’.  

Het eerder vastgestelde maximumaantal leerlingen per klas van 34 is in 2018 losgelaten omwille van 

zowel de kwaliteit als de organisatie en huisvesting. De leerkrachten bepalen zelf hoeveel kinderen zij 

maximaal in hun klas kunnen hebben en of zij-instroom nog mogelijk is. 

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. Het schoolondersteuningsprofiel is afgerond.  

Euritmie wordt sinds een aantal jaar in projectvorm gegeven aan de kleuters en klas 1 t/m 3. In 2018 

is daarnaast gestart met circus- of bewegingslessen in de klassen 4 t/m 6. 

Naar aanleiding van het Inspectierapport worden er gesprekken gevoerd over de inrichting van de 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. Dit gesprek wordt in 2019 vervolgd. 

De Zonnewende 

Op basis van het onderwijskundig jaarplan hebben de taal- en rekenspecialisten in 2018 

klassenbezoeken uitgevoerd, die nabesproken zijn met de intern begeleiders en die tot acties hebben 

geleid. Dit heeft gezorgd voor een kwaliteitsslag op het vlak van taal en rekenen. Analyse van de 

resultaten op het gebied van technisch lezen wees uit dat schoolbreed de resultaten boven de norm 

zijn, maar wel iets teruggelopen. Door meer te oefenen met tempolezen, was er vooruitgang te zien.  

Voor het maken van analyses van de toetsresultaten is De Zonnewende overgestapt naar het Cito 

Leerling Volgsysteem (LOVS). 

De school heeft ook gewerkt aan de toepassing van digitale leermiddelen in de ondersteuning van 

het onderwijsaanbod. Daarnaast heeft het team aandacht besteed aan effectief omgaan met 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. 

De conclusie was dat er voor de overige terreinen een goede aanzet is gegeven, maar dat verdere 

aandacht ook in het jaar 2019 gewenst is. In 2019 zal er met name aandacht zijn voor zicht op 

ontwikkeling van leerlingen en de communicatie daarover met ouders. 

Parcival College 

In 2018 heeft het Parcival College veel aandacht gehad voor de doorontwikkeling van de organisatie 

waardoor er weinig aandacht heeft kunnen uitgaan naar onderwijsinhoudelijke verbeteringen. De 

school heeft desondanks in werkgroepen een start gemaakt met het formuleren van kaders voor een 

leerplan toekomstgericht vrijeschoolonderwijs. In 2019 zal dit traject breder worden opgepakt met 

bijeenkomsten met medewerkers, leerlingen en ouders. Daarnaast heeft de schoolleiding in 

samenspraak met een klankbordgroep van ouders een verkenning gedaan voor een nadere inrichting 

van de havo-route. Ook dit traject krijgt in 2019 een vervolg.  

In 2018 is ook gestart met een nieuw toetsbeleid met minder toetsweken en een doorlopend 

toetsrooster. Het ondersteuningsplan is geactualiseerd. 
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Naar aanleiding van het Inspectierapport worden er gesprekken gevoerd over de inrichting van het 

mavo- en havo-curriculum,  over de veiligheid en de kwaliteit van de lessen. Dit gesprek wordt in 

2019 vervolgd. 

Vrijeschool Zutphen VO 

Vanuit de studie tweedaagse van 2017 heeft Vrijeschool Zutphen VO in 2018 ingezet op het 

beschrijven van het leerplan op een uniforme en inspirerende wijze. In drie schoolbrede 

overlegmomenten hebben alle secties tegelijkertijd gewerkt aan het leerplan. Eindresultaat wordt 

een leerplanboom hedendaags vrijeschoolonderwijs waarin door de jaren en vakken heen het 

lesaanbod wordt beschreven, waarbij de koppeling met het ontwikkelingsmoment van de leerling 

expliciet wordt gemaakt (jaarkarakteristieken). De leerplanboom is levend en dynamisch en krijgt een 

centraal plekje in de lerarenkamer.  

Een onderwijsontwikkelgroep heeft in 2018 een basis gelegd voor verdere onderwijsontwikkeling 

binnen de school. Zij beschrijft de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs (kernkwaliteiten), de 

vraag van de leerling van deze tijd en de knelpunten binnen het huidige onderwijsaanbod. De eerste 

resultaten zijn door de ontwikkelgroep in de teams ingebracht. 

Dit jaar is er bovendien voor het eerst een introductieprogramma geweest om de overstap van 

onder- naar bovenbouw te vergemakkelijken voor de leerlingen van de nieuwe klassen 10 van havo 

en vwo. 

Naar aanleiding van het inspectierapport worden er gesprekken gevoerd over de inrichting van het 
mavo- en havo-curriculum. Dit gesprek wordt in 2019 vervolgd. 

11 Leerlingenaantallen 

In de volgende tabel is de jaarlijkse ontwikkeling van het leerlingenaantal weergegeven (per 1 

oktober). Leerlingen Reggestroom (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, 

ondergebracht bij Het Stedelijk) zijn hierin niet meegenomen. 

 

De leerlingaantallen in Zutphen lopen sinds 2017 na jaren van groei licht terug. De belangrijkste 

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

vrijeschoolleerroute vo in Deventer per augustus 2017. De hogere leerjaren zijn goed gevuld. 
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Opvallend is de instroom in de klassen 9 en 10. Wat niet in de grafiek zichtbaar is, is het feit dat 

Vrijeschool Zutphen VO nog leerlingen heeft in de praktische Reggestroom. Deze vallen 

administratief onder de licentie van Het Stedelijk in Zutphen.  

Op het Parcival College was in 2018 nog sprake van een lichte groei. Jarenlang is gekoerst op groei 

van de school. De huidige beleving is dat de grenzen van de groei zijn bereikt, zowel qua huisvesting 

als qua gemeenschapszin en vrijeschoolidentiteit. Begin oktober 2018 is met instemming van de dMR 

het aannamebeleid aangepast: vanaf schooljaar 2019-2020 is de maximale instroom verlaagd van 

178 naar 162 leerlingen met zes in plaats van zeven klassen. 

De leerlingaantallen in het po zijn in 2018 afgenomen. Op De Zonnewende verlieten in 2018 twee 

zesdeklassen de school, waarmee de dubbele stroom, ontstaan bij het samengaan van IJssel en 

Zwaan, wordt afgesloten. Vanwege de beschikbare ruimte gaat de school verder met een enkele 

stroom. Op De Berkel is er in schooljaar 2018-2019 een extra eerste klas gestart, i.v.m. met het grote 

aantal schoolrijpe en oudste kleuters. Dit is éénmalig en heeft te maken met de aanmeldingen die 

begin 2016 waren binnengekomen maar waarvan de formulieren door de brand verloren zijn gegaan. 

11.1  Toelatingsbeleid en toegankeli jkheid  
Drie scholen hadden in 2018 een beperking op de (zij-)instroom. De Zonnewende heeft sinds 2017 

een wachtlijst. Op De Berkel was een wachtlijst voor zij-instromers. Het Parcival College verricht een 

loting onder de aanmeldingen. Voor schooljaar 2019-2020 wordt de maximale instroom in Groningen 

nog verder ingeperkt vanuit de wens om te krimpen. Vrijeschool Zutphen VO hoeft sinds een aantal 

jaren niet meer te loten. 

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

vo-scholen in aanmerking. In het kader van passend onderwijs waren er net als in 2017 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. Vrijeschool 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 ondersteuningsbehoefte 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 kinderen met een extra 

ondersteuningsvraag. De balans tussen kinderen met en zonder ondersteuningsvraag is 

medebepalend voor het wel of niet kunnen aannemen van een leerling. Voor de ondersteuning en 

afstemming van de ondersteuningsvraag van onze leerlingen werken de scholen samen binnen de 

samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs po en vo in de regio. Zie ook het hoofdstuk 

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen (pagina 33).  

Alle scholen zetten actief in op niet-gelegitimeerd schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. De 

inspectie heeft in 2018 onderzoek gedaan naar niet-geoorloofde absentie en vroegtijdig 

schoolverlaters op Vrijeschool Zutphen VO. Zij heeft daarbij geconstateerd dat de taakverdeling op 

de school duidelijk is vastgelegd en wordt uitgevoerd zoals afgesproken. Leerlingen kennen de regels 

en sancties omtrent ongeoorloofd verzuim en korte lijnen binnen de school leiden ertoe dat 

ongeoorloofd verzuim zelden voorkomt. Absentiecoördinatoren hebben samen met het 

leerlingenloket zicht en grip op het verzuim. De school voldoet eveneens aan de wettelijke 

verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerplichtige leerlingen (jonger dan 18 jaar) te melden. 
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 Medewerkers

Personeel en organisatieontwikkeling 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. 

12 Zaken en thema’s personeel  

Werkdruk, huisvesting, teruglopende leerlingenaantallen en het terugbrengen van de formatie in het 

vo vroegen nadrukkelijk de aandacht. Op De Berkel trad een nieuwe directeur aan, eveneens een 

betekenisvolle gebeurtenissen voor de schoolgemeenschap.  
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In de onderstaande grafieken staan per school de aantallen medewerkers en fte (per 31-12-2018). 

 

Het totale personeelsbestand is in 2018 met 2,6% afgenomen. Er wordt bewust aangestuurd op het 

terugdringen van de formatie. Dat is met name noodzakelijk vanwege de leerlingenafname in het vo 

en de financiële kaders bij het Parcival College.  

Hieronder is de personele bezetting per leeftijdscategorie voor de scholen weergegeven (per 31-12). 

 

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 

de school binnen een aantal jaar gaat verlaten. Waardevolle kennis wordt in de school geborgd door 
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teambesprekingen en studiedagen. De scholen richten zich op het aantrekken van jonge 

medewerkers. De ervaring is dat het, met uitzondering van enkele vakken, niet moeilijk is om nieuwe 

leerkrachten te vinden. Mensen werken graag op onze vrijescholen. 

12.1  Personeelsbeleid  
In de Koers zijn de volgende thema’s voor het personeel/personeelsbeleid opgenomen: 

 Leerkrachten in hun kracht; 

 Lerende organisatie; 

 In verbinding met de omgeving. 
 

De medewerkers van onze scholen werken aan hun professionalisering en aan hun persoonlijke 

ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. Scholing, bijscholing en begeleiding zijn 

belangrijke onderdelen van ons personeelsbeleid. Naast een groepsgerichte en individuele opleiding 

en training zijn er (gezamenlijke) studiedagen voor het personeel en nemen medewerkers deel aan 

(internationale) studieweken. Daarnaast is er op de scholen aandacht geweest voor en onderzoek 

gedaan naar werkbeleving en werkdruk. 

Op het vlak van personeelsbeleid heeft VSNON: 

 een privacyreglement vastgesteld; 

 een klokkenluidersregeling vastgesteld;  

 het taakbeleid aangepast; 

 het beleidskader functieboek VO vastgesteld; 

 het scholingsbeleid aangepast. 
 

Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van een bestuursformatieplan. In gesprekken met MT 

en medezeggenschap is verkend op welke wijze een brede basis gelegd kan worden voor het 

strategische personeelsbeleid voor de komende jaren. In dat kader zijn afspraken gemaakt voor een 

strategische bijeenkomst personeelsbeleid. 

Verwacht personeelsbeleid 2019 

In de eerste helft van 2019 zal er een strategische bijeenkomst personeelsbeleid worden gehouden 

waarop bestuur en schoolleiders samen met teamleiders voortgezet onderwijs en leden van de 

personeelsgeleding van de diverse medezeggenschapsorganen de grote lijnen voor het 

personeelsbeleid zullen verkennen. Op basis hiervan zal het personeelsbeleid door bestuur en 

managementteam verder worden uitgewerkt.  

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:  

 het vaststellen van het functieboek en functiewaardering; 

 het vaststellen van beleid functiemix per school; 

 het doorontwikkelen van het taakbeleid op de scholen voor voortgezet onderwijs; 

 het inrichten van een uniforme gesprekkencyclus binnen de stichting; 

 het opstellen van professionele statuten; 

 professionalisering, lesbezoeken en intervisie; 

 een jaarlijkse vlootschouw van de medewerkers op de scholen; 

 het opstellen van een werkverdelingsplan voor de scholen voor primair onderwijs; 

 de inrichting van een digitaal personeelsdossier. 
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12.2  Verzuim 2018 
In de onderstaande figuur staan de gemiddelde verzuimpercentages en percentages niet-verzuimers. 

 

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

opzichte van vorig jaar. Het totale ziekteverzuimpercentage vertoonde in 2018 een daling ten 

opzichte van 2017: van 6,2 naar 4,8%. Het gemiddelde ziekteverzuim lag op De Zonnewende hoger 

dan het landelijk gemiddelde (5,9% voor het po) en op De Berkel lager. Voor het vo was het landelijk 

gemiddelde 5,3% (voor 2017). Het ziekteverzuim op het Parcival College lag in 2018 hoger en op 

Vrijeschool Zutphen VO lager dan dat landelijk gemiddelde. Wat verder opvalt is dat de percentages 

niet-verzuim significant hoger zijn dan de jaren ervoor.  

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

ook enkele langdurig zieken. Het verzuim was slechts ten dele werkgerelateerd. Bij het Parcival 

College spelen de huisvestingsomstandigheden en de onzekerheid rond de formatie daarin een rol. 

Schoolleiding, teamleiders en bedrijfsarts werken gezamenlijk aan het terugdringen van verzuim, het 

zoeken naar oorzaken en de verbetering van begeleiding en verslaglegging rondom verzuim. Er wordt 

beleid en expertise ingezet op monitoring en begeleiding van verzuim.  

12.3  Ontwikkel ingen personeel  

De Berkel 

Eind 2018 is er voor De Berkel een nieuwe directeur geworven als opvolger van de interim-directeur. 

In 2018 is de differentiatie zichtbaar geworden in het rooster, is de inzet van de onderwijsassistenten 

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

geactualiseerd.  

De keuze van het team voor het basismodel in plaats van het overlegmodel (COA-PO) heeft geleid tot 

een herschikking van de taken en fte.  
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De Zonnewende 

Twee (nieuwe) leerkrachten die nog geen vrijeschoolachtergrond hadden zijn enthousiast om zich 

hierin te verdiepen en volgden hiertoe de zomercursus en de tweedaagse cursus bij Stichting 

Vrijescholen Athena. Ook worden ze hierin begeleid door collega’s. 

De Begeleidingsdienst voor Vrijescholen (BVS) heeft in 2018 startende leerkrachten begeleid en  

ondersteuning geboden bij het opzetten van een nieuw rekenbeleidsplan. Er is een Taalstudiedag 

geweest. Het boek “Opvoeden is geen kunst” was de rode lijn voor de opmaat van de studiedagen. 

Er is in 2018 een dalende trend zichtbaar in het ziektepercentage op De Zonnewende. Er waren eind 

2018 twee medewerkers langdurig ziek. Aan het begin van 2018 was er alleen veel kortdurend 

verzuim door griep. Als uitval door ziekte dreigt overlegt de directeur met de medewerker welke 

maatregelen passend zijn. Zo wordt uitval beperkt. 

Parcival College 

Parcival College  heeft veel tijd en energie besteed aan de evaluatie van de nieuwe 

organisatiestructuur waarbinnen teamleiders een centrale rol vervullen. 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 was het verminderen van lestijd een belangrijk onderwerp van gesprek met de 

medewerkers.  

In 2018 heeft het Parcival College individuele gesprekken gevoerd over loopbaanontwikkeling van de 

leerkrachten. Er is enige ruimte voor medewerkers om door te stromen van een LB- naar een LC-

functie. In 2019 wordt dit traject verder opgepakt. 

In 2019 zal naast bovenstaande onderwerpen ook aandacht zijn voor taakbeleid en seniorenbeleid. 

Het verzuim is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. Enkele langdurig zieken zijn in 2018 

teruggekeerd op de werkplek. In de nieuwe teamstructuur hebben de teamleiders meer tijd en 

aandacht voor de medewerkers om te weten wat er speelt en ook om preventief te kunnen 

handelen. In 2018 is de samenwerking met een nieuwe bedrijfsarts gestart. De bedrijfsarts heeft de 

teamleiders gecoached. Door tijdig signalen op te pakken willen de teamleiders uitval voorkomen 

door in gesprek te gaan en zo nodig mensen wat lucht te geven. 

Vrijeschool Zutphen VO 

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er bezuinigd op personeel. Er zijn dit jaar minder nieuwe medewerkers 

benoemd dan eerdere jaren. De flexibele schil is kleiner geworden. Dit heeft alles te maken met de 

krimp die is ingezet en met het terugdringen van de personele inzet. De frictie in de takenlijst is 

geïnventariseerd. Het gesprek over de personeelssituatie wordt schoolbreed gevoerd en krijgt in 

2019 een vervolg. 

De jaarcyclusgesprekken die de teamleiders voeren, komen het inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling 

van de medewerkers ten goede, alsmede de sturing daarop. 

De meerjarentrend sinds 2015 is dat het ziekteverzuim is gedaald. Er is sprake van een goed 

structureel overleg tussen de teamleiders en de medewerkers en de teamleiders en de bedrijfsarts. 

Over 2018 is het gemiddelde ziekteverzuim 3,50%. Er was weinig werkgerelateerd ziekteverzuim. 
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13 Werkdrukverlaging po 

In 2018 is in overleg met de medewerkers bepaald op welke wijze de werkdruk kon worden verlicht 

en op welke wijze de door de overheid beschikbare gelden het beste besteed konden worden. Een 

belangrijke factor bij de werkdruk bleek de tijd die leerkrachten willen geven aan leerlingen met een 

extra behoefte aan begeleiding. Dat is een hele opgave sinds de invoering van de wet passend 

onderwijs. Om deze reden hebben zowel De Berkel als De Zonnewende ervoor gekozen om de extra 

middelen aan te wenden voor de inzet van klassenondersteuners en lesondersteunende middelen. 

De schoolleiders hebben deze aanpak verwoord in een plan van aanpak. 

In onderstaande tabel is weergegeven wat in boekjaar 2018 de extra inzet was op werkdrukverlaging 

in het po. 

Bestedingscategorie Besteding De Berkel Besteding De Zonnewende 

Medewerkers € 17.823 € 12.570 

Materieel € - € 7.781 

14 Prestatiebox 

In 2018 werd € 725.306 aan prestatieboxmiddelen ontvangen (2017: € 647.515). 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 de gelden ingezet voor 

cultuureducatie. 

15 Uitkeringen na ontslag  

VSNON  draagt voor de vo-scholen de kosten van de WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering  

(25% direct, 75% verevend met de vo-sector) van ontslagen medewerkers en/of medewerkers met 

een tijdelijk dienstverband. In 2018 ging het om zeventien oud-medewerkers. In 2018 zijn vier oud-

medewerkers toegevoegd aan dit bestand en eindigde de uitkering van zes oud-medewerkers.  

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

gewezen op vacatures. 

  



Zicht op kwaliteiten 

Bestuursverslag 2018  28 / 44 

 

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 is er een kwaliteitskader ontwikkeld voor vrijescholen voor 

voortgezet onderwijs. 
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16 Ontwikkelingen kwaliteitszorg  

Op basis van besprekingen in het MT en de uitwisseling tussen MT en RvT op de studiedag zijn er 

verdere stappen gezet met de inrichting van een systeem van kwaliteitszorg binnen VSNON: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Onderwijskwaliteit in zicht  Financieel bewustzijn  Sturing op financiën en formatie 

Doorontwikkeling visitaties vo  Organisatiestructuur vo  Opzet schoolplannen 

Monitoring resultaten  Evaluatie groepsplannen  Kwaliteitskaart 

  Jaarcyclusgesprekken  Doorontwikkeling P-gesprekken 

  Klokkenluidersregeling  Doorontwikkeling P-rapportages 

  Kaders privacybeleid  Documentmanagement 

  Instrumenten AVG  P&C-kalender 

 

Op zowel stichtings- als ook schoolniveau krijgt de Koers nader vorm en inhoud via bijvoorbeeld de 

begroting, 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. 

In 2019 zal de kwaliteitskaart verder ontwikkeld worden. Door regelmatige bespreking van de 

onderwijsresultaten, personeelscijfers en overige kritische prestatie-indicatoren ontstaat er meer 

inzicht in de mate waarin doelen worden bereikt. Dit biedt handvatten voor interventies en 

prioritering van verbeteracties. 

17 Vierjaarl ijks bezoek Inspectie van het Onderwijs  

De Onderwijsinspectie heeft eind 2018 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bestuurlijk 

handelen. Zij heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende 

kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.  

Het Inspectierapport is integraal terug te vinden op de site van VSNON (klik hier om het rapport in te 

zien). Onderstaand de samenvatting.  

Wat gaat goed?  

De kwaliteit van het onderwijs is op alle vier de scholen voldoende. Het bestuur wil met de scholen 

veel bereiken en kijkt wat er in de toekomst nodig is voor goed onderwijs. Daarnaast zijn er heldere 

idealen, vooral gericht op het vrijeschoolonderwijs. De medewerkers zijn betrokken en denken graag 

en actief mee aan verbeteringen. Dit doen ze, om de lessen voor de leerlingen zo goed mogelijk te 

laten verlopen. Ook is er veel oog voor de ontwikkeling van de leerlingen tot volwassenen. Iedere 

leerling is anders en daarvoor is veel aandacht binnen de scholen van VSNON. Medewerkers voelen 

en nemen ruimte. Ze mogen bedenken wat er beter kan en een rol spelen bij die verbeteringen. Dit 

maakt dat de medewerkers voelen dat ze samen, voor de leerlingen, de school zo goed mogelijk 

inrichten. Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en 

in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de 

middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke 

eisen.  

https://www.vsnon.nl/vsnon/userfiles/files/2019/2019_rapport_Inspectie_-_Vierjaarlijks_onderzoek_bestuur_en_scholen.PDF
https://www.vsnon.nl/vsnon/userfiles/files/2019/2019_rapport_Inspectie_-_Vierjaarlijks_onderzoek_bestuur_en_scholen.PDF
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Wat moet beter?  

Op de scholen voor Voortgezet Onderwijs is een aantal zaken niet in orde. Zo is er een aantal 

opleidingen die langer duren dan mag van de wet. Ook moet de school voldoende leerlingen jaarlijks 

vragen of zij zich veilig genoeg voelen op de school. Dat gebeurt sinds dit schooljaar wel, maar de 

school vraagt dit aan veel te weinig leerlingen. Ten slotte spreken de scholen op meerdere plekken 

over geld dat de ouders van de leerlingen moeten betalen. Hierbij moet het Parcival College zorgen 

dat overal duidelijk staat dat het gaat om vrijwillige ouderbijdragen. Leerlingen krijgen gratis 

onderwijs. Ook als ouders dat geld niet betalen, kan hun kind aan het gewone lesprogramma 

meedoen. Op één van de scholen voor primair onderwijs is de kwaliteitszorg onvoldoende. Voor een 

volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig dat de verplichte continuïteitsparagraaf 

alle benodigde onderdelen bevat. De uitwerking van een verplicht onderdeel van de 

continuïteitsparagraaf is niet toereikend. Ook dient de verantwoording van de ouderbijdragen op een 

juiste manier in de jaarrekening te worden verantwoord.  

Wat kan beter?  

De scholen hebben heldere doelen die passen bij het onderwijs op vrijescholen. Er wordt hard 

gewerkt om die doelen te halen. Doelen die niet zozeer passen bij vrijeschoolonderwijs zijn ook 

minder in beeld. We denken dat de scholen nog kunnen verbeteren door duidelijke doelen te stellen 

voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de lessen, of voor te behalen cijfers. Voor iedereen is dan helder 

wat het minimum is dat samen behaald moet gaan worden. Ook weten medewerkers dan wat zij 

kunnen bijdragen om die doelen te behalen. Het bestuur wordt aangeraden in het volgende 

bestuursverslag aandacht te besteden aan de besteding en de verantwoording van de middelen 

passend onderwijs.  

Vervolg  

Het bestuur krijgt herstelopdrachten voor de onderdelen genoemd onder het kopje 'wat moet beter'. 

Deze zaken moeten op korte termijn worden aangepast. Het bestuur ziet toe op het herstel en is hier 

verantwoordelijk voor. 

18 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. Er zijn 

eveneens twee externe vertrouwenspersonen. Interne en externe vertrouwenspersonen kennen 

elkaar en verwijzen naar elkaar of sparren met elkaar indien gewenst. Het bestuurskantoor 

ondersteunt de vertrouwenspersonen bij de afstemming, communicatie en facilitering. 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 heeft deze de mogelijkheid 

om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. 
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18.1  Gesprekken externe vertrouwenspersonen  
De externe vertrouwenspersonen brengen jaarlijks verslag uit aan de bestuurder. In 2018 zijn ze in 

totaal zeventien keer benaderd door ouders en medewerkers, zowel vanuit po als vo. Het advies van 

de vertrouwenspersonen aan de bestuurder was om voldoende aandacht te geven aan de 

professionaliteit en bekendheid van de interne vertrouwenspersonen. De externe 

vertrouwenspersonen constateren verder dat effectieve en respectvolle communicatie een 

belangrijk aandachtspunt is voor ouders, medewerkers en schoolleiding.  

18.2  Klachten  
Er kwamen vier klachten binnen bij VSNON (in 2017 waren dat er drie). Drie klachten zijn schriftelijk 

afgehandeld door de bestuurder/schoolleider. Daarbij is er in een geval afstemming geweest met de 

onderwijsinspectie. Eén klacht kwam te vervallen op basis van nieuwe afspraken tussen ouder en 

schoolleider. Er zijn geen externe klachten geweest.  

19 Werkzaamheden onderzoek  

VSNON heeft bijdragen geleverd aan onderzoek, met name 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.  

20 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 vo-leerlingen; 

 Internationale stages van individuele leerlingen; 

 Betrokkenheid van bestuurder bij de European Council for Steiner Waldorf Education. 
 

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

21 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 2018 werd er op de volgende vlakken samengewerkt: 

 Masterplan Huisvesting: gemeente Groningen; 
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 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; 

 Vervanging leerkrachten via PON; 

 Buitenschoolse opvang in samenwerking met BSO De Bolderburen (voorheen BSO De Berkel); 

 Deelname aan opleidingsschool 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; 

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

VSNON en de Stichting ter Ondersteuning van het Vrijeschoolonderwijs in Zutphen zijn voor 2018 een 

ontvlechting van beide organisaties op financieel-juridisch vlak overeengekomen. Beide partijen zijn 

in overleg over het toekomstige gebruik van de onderwijshuisvesting via de Stichting ter 

Ondersteuning. 

Voor de toekomst is de verwachting dat de samenwerking met de overige genoemde partijen op 

vergelijkbare voet zal worden voortgezet.  
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Huisvesting   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 

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 meerkosten met zich 

meebrengen. 
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22 Ontwikkelingen huisvesting 2018 

Nadat in 2017 de basisscholen zijn verhuisd naar respectievelijk de Valckstraat en de Dunantweg zijn 

er in 2018 activiteiten opgestart voor meer groene schoolpleinen waarbij subsidiemogelijkheden zijn 

aangesproken. Bij dit alles hebben de scholen de inzet van medewerkers, leerlingen, ouders en 

vrijwilligers als zeer waardevol ervaren. 

In 2018 verrees de nieuwe vleugel van Vrijeschool Zutphen VO aan de Weerslag. De gemeente 

Zutphen betaalt dit grotendeels en de Triodosbank stelt een lening beschikbaar. Op het dak van de 

locatie aan de Weerdslag zijn bijna 600 zonnepanelen geplaatst ten behoeve van verenigingen, 

bedrijven en huishoudens die lid zijn van de coöperatie Zutphen Energie. 

Het Parcival College is nog altijd krap behuisd in drie locaties in de Rivierenbuurt van Groningen. 

Parcival College stuurt aan op huisvesting op een nieuwe locatie en investeert daarom beperkt in 

onderhoud. Na lang overleg met gemeente en andere scholen is in 2018 een houtskoolschets 

ontwikkeld voor een integraal huisvestingsplan (IHP) . Het Parcival College is daarin als een prioriteit 

opgenomen. Het nieuwe College van B en W van Groningen zal zich buigen over de nadere invulling 

van het plan en het vrijmaken van de benodigde gelden. In samenwerking met SKSG Kinderopvang en 

Stichting Vrijescholen Athena laat VSNON in 2019 de mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve 

huisvesting, aan de hand waarvan zij de gesprekken met de gemeente Groningen zullen vervolgen. 

Op basis van de meerjarenonderhoudsplannen dient er de komende jaren met name bij de Berkel en 

Vrijeschool Zutphen VO aanzienlijk geïnvesteerd te worden in regulier onderhoud naast het 

achterstallig onderhoud bij de Berkel. Daarnaast zijn er plannen voor de herinrichting van het 

schoolplein bij de Berkel. Vanwege de financiële positie zullen er echter prioriteiten gesteld moeten 

worden. 

23 Continuïteitsparagraaf  

De financiële situatie voor VSNON  heeft zich in 2018 niet structureel gewijzigd.  

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

het onderwijs terecht komen. Aangezien 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 spitsroeden lopen op het raakvlak van wat noodzakelijk en financieel 

mogelijk is. 

In 2018 is daarbij tevens een daling in het leerlingenaantal zichtbaar. In hoeverre die structureel is, is 

mede afhankelijk van de veranderingen in het onderwijslandschap in Zutphen, de aantrekkingskracht 

van het vrijeschoolonderwijs en de keuze die havo- en vwo- leerlingen van de vrijeschoolleerroute 

van Het Corberic in Deventer maken na het afronden van de onderbouw. 

Ondanks de genoemde factoren is de organisatie erin geslaagd wederom een positief financieel 

resultaat te behalen, beter dan voorgaande jaren. De noodzakelijke investeringen hebben wel als 

effect gehad dat de gewenste verbetering in de liquiditeitspositie nog niet is bereikt. 

Het beleid van de komende jaren blijft dan ook gericht op het vergroten van het 

weerstandsvermogen en het versterken van het netto werkkapitaal. Zo kan VSNON op termijn 

structureel anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in plaats van ad hoc reageren op financiële 

ontwikkelingen. Daarnaast zal er ook verder gekeken worden naar externe 

financieringsmogelijkheden. Hiervoor is de organisatie overgestapt naar schatkistbankieren bij het 
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Ministerie van Financiën. Naast kostenvoordelen kan dit ook de weg naar externe financiering van 

investeringen vergemakkelijken.  

23.1  Ontwikkel ing leerlingenaantallen en personeel  
Het leerlingenaantal per 1 oktober is voor het eerst in jaren lager dan voorgaande jaren. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de overgang binnen het po van drie stromen naar twee stromen die 

een aantal jaren geleden is ingezet. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal leerlingen 

binnen het po stabiel zal blijven rond het niveau van 550. 

Binnen het vo is een wisselend beeld te zien. In Vrijeschool Zutphen VO is een lichte krimp zichtbaar 

als gevolg van enerzijds de regionale krimp en anderzijds de start van Het Corberic in 2017 in 

Deventer. Op het Parcival College was er nog steeds sprake van groei. Daar is echter de grens van de 

groei bereikt en is er voor schooljaar 2019-2020 gekozen voor het verlagen van de maximum 

instroom in klas 7. Voor de komende jaren gaan we uit van een lichte daling van het leerlingenaantal 

voor de vo-scholen.  

De personele formatie moet meebewegen met de daling van het leerlingenaantal in het voortgezet 

onderwijs. Er wordt gestreefd naar een betere verhouding tussen leerlingenaantallen en aantallen 

medewerkers. 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 op het Parcival College en De Zonnewende. 

24 Meerjarenperspectief  

Voor het meerjarenperspectief wordt verwezen naar de volgende overzichten van personele 

bezetting en leerlingaantallen, balans, weerstandsvermogen, liquiditeitsratio en solvabiliteit en 

resultaten. Ze tonen de geprognosticeerde consequenties van het ingezette beleid. 

 
Het leerlingenverloop is na 2019 conservatief ingeschat. De verwachting is dat er in de komende 

twee jaar in het po nog balans zal zijn tussen leerlingaantallen en natuurlijk verloop van het 

personeel. Op langere termijn is op basis van demografische ontwikkelingen de kans dat aanvullend 

personeelsbeleid noodzakelijk is. 

Binnen het vo zal op korte termijn door formatiereductie de flexibele schil aanzienlijk kleiner worden. 

Het personeelsbeleid zal in eerste instantie gericht zijn op het niet-herbezetten van natuurlijk 

verloop, alsmede het stimuleren van vrijwillige mobiliteit. Een aantasting van de vaste formatie kan 

niet uitgesloten worden. Begin 2019 zal hier meer duidelijkheid over komen. Indien nodig zal er in 

overleg met de vakbonden een sociaal plan worden opgesteld.  

 Personele bezetting en leerlingaantallen 
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Toelichting op de balans 

De 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 2019 

wordt in Zutphen de nieuwe vleugel afgebouwd en wordt er voor een bedrag van circa €800.000 

geactiveerd en in 40 jaar afgeschreven. De 10-jaars lening ad €620.000 afgesloten bij Triodos Bank 

onder garantstelling van de gemeente Zutphen is begin 2019 opgenomen. 

Vanaf 2019 gaat de stichting over op het vormen van een voorziening voor groot onderhoud waar tot 

en met 2018 de componentenregeling werd gehanteerd. De balanscijfers in overzicht 30.1 zijn hier 

vanaf 2019 op aangepast. 

Jaarlijkse dotatie vindt vooralsnog plaats op basis van een voorziening gebaseerd op totalen. De 

richtlijnen voor de jaarverslaggeving gaat echter uit van een voorziening gebaseerd op 

componentenniveau (dak, gevel, vloer, CV-installatie, e.d.). Toepassing hiervan zou leiden tot een 

aanzienlijk hogere voorziening, waarvan de kosten aan het onderwijsproces zouden worden 

onttrokken. Mede om die reden is deze systematiek nog niet ingevoerd en zijn de jaren 2019 en 2020 

vastgesteld als overgangsperiode, waarin besluitvorming zal plaatsvinden over de uiteindelijke 

richtlijn. In de tabel hebben we voor de jaren na 2020 de bestaande systematiek gehanteerd. De 

jaarlijkse dotatie op basis hiervan bedraagt €260.000. Zou de nieuwe systematiek gehanteerd 

worden, dan zou dit bedrag circa €180.000 zijn, maar zou het startbedrag per 31-12-2018 ruim 

€2 miljoen hoger uitvallen. 

De vorderingen zullen de komende jaren nagenoeg constant blijven (in relatie tot de inkomsten). De 

kortlopende schulden nemen in 2019 af vanwege het verdwijnen van de verplichtingen voor de bouw 

 30.1 Balans 
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van Vrijeschool Zutphen VO. De overige posten 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 2019 zijn gebaseerd op de bestaande situatie en op afspraken over het aantal 

leerlingen, het aantal medewerkers, bekostiging vanuit het ministerie zoals die bekend waren per 

september 2018 en de verschillende cao’s. 

In de jaren na 2019 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. 

25 Treasurybeleid / financiële instrumenten  

Het treasurystatuut was begin 2017 voor het laatst gewijzigd en diende, vanwege wijzigingen eind 

2018 in de Regeling beleggen, leningen en derivaten OCW 2016 aangepast te worden. Het statuut is 

begin 2019 door de interne toezichthouder gewijzigd vastgesteld en voldoet daarmee weer aan de 

regelgeving. 

 30.2 Weerstandsvermogen, liquiditeit, solvabiliteit en investeringen 

 30.3 Realisatie / Begroting exploitatie 
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Het treasurybeleid is erop gericht zo minimaal mogelijk te beleggen en overtollige middelen slechts 

op spaarrekeningen te parkeren. Handelen in derivaten is 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. 

In 2018 is een overeenkomst afgesloten met Triodos Bank voor de financiering van een deel van de 

vernieuwde aanbouw van de VO-school in Zutphen. Terugbetaling hiervan zal de komende tien jaren 

geschieden vanuit de private middelen.  De overeenkomst past binnen het treasurystatuut. Triodos 

Bank is voor de onderwijsinspectie een instituut dat voor de lening voldoet aan de gewijzigde 

Regeling beleggen, leningen. 

Eind 2018 is VSNON overgestapt op schatkistbankieren en zijn de middelen ondergebracht bij het 

Ministerie van Financiën. 

Periodiek wordt de liquiditeitsprognose met de portefeuillehouder binnen de RvT besproken en aan 

de RvT gepresenteerd. 

26 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 Q-gesprekken.  

Het risicobeheersysteem binnen VSNON is geïntegreerd in de planning- en controlcyclus met de 

(maandelijkse) standenregisters, liquiditeitsprognoses, kwartaalrapportages, de (meerjaren-) 

begroting (inclusief formatieplanning) en de jaarrekening. Hiertoe wordt onder andere in de 

tussentijdse managementrapportage een risicoparagraaf opgenomen. Hierin staat vermeld of zich in 

het onderhavige tijdvak financiële risico’s hebben voorgedaan en zo ja, welke financiële risico’s het 

betreft. 

Vanuit de bestuursopdracht is een kwaliteitskaart opgenomen in de P&C-cyclus. Met de 

kwaliteitskaart monitoren bestuur en schoolleiding prestatie-indicatoren voor diverse 

aandachtsgebieden, waaronder onderwijskwaliteit, tevredenheid van leerlingen, ouders en 

medewerkers, financiën, personeel en RI&E. 

Doelen kwaliteitskaart en monitoring: 

 Analyse van bestaande of nieuwe financiële risico’s ten opzichte van het geïnventariseerde 
financieel risicoprofiel. Dit kan leiden tot: 

o een (toekomstige) bijstelling van het bestaande financieel risicoprofiel; 
o een bijstelling van te hanteren begrotingsuitgangspunten. 

 Analyse of financiële risico’s zich hebben geopenbaard die opgenomen zijn in het 
geïnventariseerde financieel risicoprofiel, waarbij geanalyseerd wordt: 

o wat de oorzaak is van het opgetreden risico; 
o of de bij het risico vastgelegde beheersmaatregelen hebben gewerkt en of er 

aanvullende maatregelen genomen moeten worden in de vorm van 
bijstelling/uitbreiding van beheersmaatregelen; 

o of de omvang van de financiële schade op termijn voortbestaan risico’s met zich 
meebrengt 

 Bevordering van het risicobewustzijn en het risicodenken in de organisatie. 
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Zo ontstaat een systematiek waarbij volgens een vaste cyclus aandacht is voor (de monitoring van) 

een actueel financieel risicoprofiel. Hierdoor beheerst VSNON de financiële risico’s optimaal en 

koppelt zij uitkomsten van financiële risicoanalyses aan besluitvormingsprocessen. 

Bestuur en schoolleiding zullen het risicobeheersysteem jaarlijks evalueren. 

In 2018 waren de belangrijkste risico’s: 

 

 Matige financiële positie 

De organisatie kent een matige financiële positie. Door het voeren van een voorzichtig financieel 
beleid en scherpe monitoring van de uitgaven zet de VSNON in op groei van het vermogen en de 
liquiditeit. Er is daarom minder ruimte voor investeringen. VSNON houdt medezeggenschap en 
medewerkers op de hoogte van de financiële situatie met transparante financiële overzichten 
en toelichtingen.  
 

 Demografische krimp, formatie en taakbeleid 

Op de vo-scholen zijn in het verleden vanwege de groei het taakbeleid en de formatie verruimd. 

Mede vanwege de verwachte daling van het aantal leerlingen (demografische krimp) heeft 

VSNON acties uitgezet om ervoor te zorgen dat de onderwijswerkzaamheden binnen de 

bekostiging uitgevoerd kunnen worden. Onderdeel daarvan zijn een scherpe monitoring van de 

formatie en aanpassing van het taakbeleid. 

 

 Achterstallig onderhoud huisvesting op diverse scholen 

Aan de gebouwen van De Berkel en het Parcival College is de laatste jaren beperkt groot 

onderhoud uitgevoerd. In 2018 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd en is er een 

planning gemaakt van werkzaamheden voor de korte en middellange termijn. Acuut 

achterstallig onderhoud wordt direct aangepakt. Sommige werkzaamheden worden vanwege de 

financierbaarheid later uitgevoerd. VSNON en de gemeente Groningen zetten zich in voor 

nieuwe huisvesting voor het Parcival College binnen vijf jaar. Groot onderhoud aan de huidige 

gebouwen van het Parcival College wordt om die reden voorlopig niet zinvol geacht. 

27 Ouderbijdragen  

De totaal ontvangen bedragen aan vrijwillige ouderbijdrage zagen er voor 2018 als volgt uit. 

 2018 2017 

 Ontvangen Begroot Ontvangen 

Parcival College € 325.006 € 315.000 € 385.578 

Zutphen VO € 244.459 € 350.000 € 295.915 

De Berkel € 27.973 € 20.700 € 20.250 

De Zonnewende € 52.000 € 52.000 € 54.068 

TOTAAL € 649.438 € 737.700 € 755.811 



Zicht op kwaliteiten 

Bestuursverslag 2018  40 / 44 

 

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 en huisvesting 

vanwege de typische vrijeschoolvakken (euritmie, boerderij en ambachtsvakken) en voor de aanschaf 

van materiaal voor kunst- en ambachtsvakken en seizoensvieringen. 

Eventuele tekorten of overschotten in een jaar worden verrekend met de publieke reserves. 
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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 het 
afgelopen jaar. 

Sinds 2011 ziet de RvT toe op de naleving van de wettelijke voorschriften. Daarnaast benoemt de RvT 

de externe accountant en treedt op als werkgever van de bestuurder, waaronder benoeming en  

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. De stichting is niet afgeweken van de genoemde 

codes. 
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28 Verslag Raad van Toezicht  

De RvT is in het verslagjaar zes keer bijeengekomen; in de maanden januari, maart, juni, oktober 

(tweemaal) en december. Het overleg van januari betrof de uitgestelde vergadering die gepland 

stond voor december 2017. De vergadering van maart werd voorafgegaan door een 

themabijeenkomst waarin de Raad van Toezicht sprak over “Sturen op Waarden”.  

De RvT heeft in oktober geparticipeerd in de studiedag van het MT  “Sturen op Onderwijskwaliteit”. 

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.  

Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvT deelgenomen aan de werving en selectie van de nieuwe 

bestuurder in april 2018 en aan het gesprek in het kader van het vierjaarlijkse inspectiebezoek. 

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 geen tegenstrijdige belangen opleveren en dat allen 

onafhankelijk in de RvT kunnen opereren. Een overzicht van de leden van de RvT, hun zittingstermijn, 

aandachtgebieden en hoofd- en nevenfuncties is opgenomen in de bijlage met nummer 31 van dit 

Bestuursverslag. 

De RvT heeft in 2018 besloten om de zittingstermijn voor leden van de RvT aan te passen van drie 

jaar naar vier jaar. Dit is van toepassing voor leden die vanaf 2018 lid worden / zijn geworden van de 

RvT. De stichtingsstatuten zijn hierop aangepast. 

Toezichthoudende activiteiten  

In het jaar 2018 waren, naast het vaststellen van het jaarverslag 2017 en de begroting 2019, de 

belangrijkste aandachtspunten: 

 Ziekteverzuim medewerkers, personeelslasten; 

 Exploitatiecijfers, 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; 

 Bestuursopdracht; 

 Werving, selectie en aanstelling nieuwe bestuurder en bestuursoverdracht; 

 Goedkeuring plan van aanpak nieuwe bestuurder; 

 Aanstelling nieuwe accountant voor begrotingjaar 2019; 

 Aanpassing statuten: zittingstermijn RvT en protocol vervanging bestuurder bij ziekte en afwezigheid; 

 De afronding van het vooronderzoek naar de overdracht van de po-scholen aan Stichting Vrijescholen 
Athena; 

 Sturingskader “Vrijeschoolonderwijs in zicht”; 

 Borging van maatregelen in het kader van de AVG; 

 Integriteitscode. 
 

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 scholen bezocht en een delegatie van de 

RvT heeft overleg gevoerd met de GMR en het MT. Leden van de RvT hebben daarnaast diverse 

informatiedagen en voorstellingen/concerten van de scholen bezocht.  
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Scholing leden RvT 

De leden van de RvT hebben in 2018 gewerkt aan hun kennis en professionalisering.  

 Eef Jordens heeft twee trainingen gevolgd bij The Decision Institute In Amsterdam rond de thema’s 
Strategy and Governance en Maximize your Board’s Potential 

 Ed Taylor heeft deelgenomen aan vier cursusdagen voor commissarissen en toezichthouders bij Ernst 
& Young en VTOI. Hij heeft zich geschoold op de gebieden strategisch toezicht, data-analyse, 
cybercrime en fraude. 

 John Stadens volgt de leergang ‘Top Class’ aan het Centrum voor Zorgbestuur van de Erasmus 
Universiteit (inclusief een bestuursstage bij InteraktContour).  
 

Evaluatie functioneren bestuurder  

Het functioneren van de vorige bestuurder is in januari positief beoordeeld op basis van eigen 

inzichten en feedback die was opgehaald bij schoolleiders, staf en medezeggenschap. Vanwege het 

feit dat de nieuwe bestuurder pas in september 2018 is begonnen, zal de jaarlijkse evaluatie van het 

functioneren van de nieuwe bestuurder in 2019 plaatsvinden, uiterlijk vóór 30 september. 

Bestuurderssalaris 

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van december 2018 de klassenindeling van het 

bestuurderssalaris voor 2017 en 2018 formeel vastgesteld op klasse D. 

Beloning leden Raad van Toezicht 

De vergoedingen incl. btw voor de leden van de RvT waren in 2018 als volgt: 

Naam Functie Honorering Onkosten Totaal 

Eef Jordens Voorzitter  € 9.680  € 846 €  10.526 

Ad van Dijk Vicevoorzitter  € 7.260  € 1.113 €  8.373 

Marjon Roefs Lid  € 4.840  € 447 €  5.287 

Ed Taylor Lid  € 4.840  € 152 €  4.992 

John Stadens Lid  € 4.840  € 338 €  5.178 

 TOTAAL  € 31.460  € 2.896 €  34.356 
 

De zelfevaluatie van de RvT is in oktober 2018 uitgevoerd, onder begeleiding van een externe 

deskundige. 

Rechtmatige en doelmatige besteding 

De RvT is op basis van de door haar opgehaalde en aan haar verstrekte informatie van mening dat er 

sprake is van rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. 
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29 Goedkeuring jaarverslag  

Hierbij biedt de Raad van Toezicht u de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening over 2018 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, bestaande uit het bestuursverslag en de gecontroleerde jaarrekening 2018 en de overige 

gegevens, verenigen en keurt het goed. Deze goedkeuring strekt de bestuurder tot volledige 

decharge. Het saldo van € 407.407 zal aan de reserves worden toegevoegd.  

De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers, die het afgelopen jaar weer de leerlingen op het 

Parcival College in Groningen en de vrije scholen in Zutphen hebben begeleid in de ontwikkeling naar 

hun volwassenheid.  

Apeldoorn, 17 juni 2019 

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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30 Gegevens scholen VSNON 

 

 

  

16NK01 16NK 06GE 03JS(01)

Parcival College VS Zutphen De Berkel De Zonnewende

VO VO PO PO

Gebouw A: Hoofdlocatie:             Henri Dunantweg 4 Hoofdlocatie:                 
Merwedestraat 45 Weerdslag 14a 7201 EV  Zutphen Valckstraat 30
9725 KA  Groningen 7206 BR, Zutphen 7203 GC Zutphen

Gebouw B: Nevenlocatie:             Dependance:                 
Merwedestraat 98 Dieserstraat 52 Valckstraat 32
9725 KA  Groningen 7201 NB  Zutphen 7203 GC Zutphen

Gebouw C: 
Reggestraat 1
9725 KH Groningen

rector: rector: directeur: directeur:

Dhr. A.G. Wijnbergen Dhr. B.C. Geleijnse Dhr. J.L.M. Derkx  Mw. C. Wolfkamp
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31 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 dhr. F.L. Ebskamp 
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32 Overzicht leden Raad van Toezicht  en bestuurder  

Naam en functie 
Aantreden – 

aftreden 
Taken / aandachtsgebieden Hoofd- en nevenfuncties 

Eef Jordens 
Voorzitter Raad 
van Toezicht 

23-9-2011 
- 

4e kwartaal 2020 
 

 Leidinggeven aan de RvT

 Onderhouden contact 
met de bestuurder

 Ontwikkeling 
management en 
strategie

 Algemene zaken

 geen 

Ad van Dijk 
Vicevoorzitter 
Raad van 
Toezicht 

23-9-2011 
- 

4e kwartaal 2019 

 Leidinggeven aan de RvT 
bij afwezigheid van de 
voorzitter

 Onderwijsinhoudelijke 
zaken

 Interimmanager in 
onderwijsorganisaties

Marjon Roefs 
Lid Raad van 
Toezicht 
  
  
  
  

23-9-2011 
- 

4e kwartaal 2019 
 
 
 
 

 HR

 Juridische zaken

 Organisatie-
ontwikkeling

 Eigenaar adviesbureau Het 
Centrum voor Commissarissen 
en Toezichthouders

 Lid RvC PEC Zwolle

 Tot en met juli 2018: Lid RvC 
woningcorporatie Beter Wonen 

 Jurylid ‘Beste Student van 
Windesheim’

 Lid Raad van Toezicht Driezorg

John Stadens 
Lid Raad van 
Toezicht 

4-10-2017 
- 

4e kwartaal 2021 

 Financiële zaken  tot 1-1-2019: Financieel 
manager/concern controller van 
de stichting Roessingh Centrum 
voor Revalidatie 

 vanaf 1-1-2019: Directeur-
bestuurder Roessingh Revalidatie 
Techniek BV 

Ed Taylor 
Lid Raad van 
Toezicht 

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 

Frans Ebskamp  
Bestuurder 

1-9-2018 
- 

1-9-2022 
 
 
 

 Eenhoofdig bestuur van 
VSNON 

 Bestuurslid European Council for 
Steiner Waldorf Education 

 Bestuurslid Coöperatie VO 

 Vertegenwoordiger Vereniging van 
Vrijescholen bij ECSWE 

 Voorzitter Algemeen Bestuur 
Stichting Vrije Scholen Rijnstreek 
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33 Lijst met afkortingen 

AOW Algemene ouderdomswet 

ARBO Arbeidsomstandigheden 

AVG Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming 

 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 

IHP Integraal Huisvestingsplan 

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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34 Fotoverantwoording 

 

Twee leerlingen van Vrijeschool Zutphen VO tijdens een tekenles 

 

Leerlingen Parcival College Groningen tijdens het Sint Jansfeest 

 

Tentoonstelling van zelfgemaakte filmposters  
Vrijeschool Zutphen VO 

 

Onderwijsboom,  tekening Rozemarijn, leerkracht  De 
Zonnewende 

 

Team van De Berkel in acrobatische actie tijdens de circusweek 
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Spel met zand, water, bladeren en kastanjes  
(leerlingen van De Berkel) 

 

Nieuwbouw Vrijeschool Zutphen VO aan de Weerdslag  

  

Leerlingen en medewerkers van het Parcival College Groningen 
tijdens het Voorjaarsconcert voor een uitverkochte zaal in de 
Oosterpoort 

 

Kind op de schommel bij De Zonnewende 


