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

Hoe lee st 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 7);
het onderwijs (hoofdstuk 8 t/m 14);
de medewerkers (hoofdstuk 15 t/m 19);
kwaliteitszorg, onderzoek, internationalisering en samenwerking (hoofdstuk 20 t/m 25);
huisvesting en financiën (hoofdstuk 26 t/m 32).
Het bestuursverslag besluit met het verslag van de Raad van Toezicht en haar goedkeuring van het
jaarverslag (hoofdstuk 33 t/m 35). In de bijlagen vindt u de zakelijke gegevens van de stichting, het
overzicht van de scholen van VSNON, een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de
bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht, een lijst met verklaring van de afkortingen en de
verantwoording van de foto’s.

Hoe komt het jaarve rslag tot stand?
Jaarlijks verantwoorden de scholen van VSNON hun activiteiten. 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 jaar verslag ?
Heeft u een vraag over ons bestuursverslag of onze jaarrekening? Of wilt u reageren? Stuur dan een
e-mail naar bestuurskantoor@vsnon.nl.
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Voorwoord

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de vrijescholen: onder de
titel Waldorf100 werd wereldwijd het 100-jarig bestaan gevierd van
het vrijeschoolonderwijs. Een moment om samen te vieren en terug
te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Hoe ziet de
toekomst van het onderwijs eruit? Hoe zorgen we ervoor dat het
vrijeschoolonderwijs aansluit bij de situatie en de behoeftes van de
huidige en toekomstige generaties? Hoe zorgen we ervoor dat we
ons onderwijs van binnenuit blijven vernieuwen?
In Nederland vierden we 100 jaar vrijeschoolonderwijs met onder andere leerlingenconferenties,
tentoonstellingen, speciale toneelstukken en kooruitvoeringen, euritmieprojecten,
schoolfestiviteiten, bijenbossen en het landelijke Waldorf100 Festival op 20 september in Maarssen.
Onze scholen droegen bij aan de feestelijkheden met onder andere een Voorjaarsconcert met een
gouden randje in de Oosterpoort in Groningen. Daarbij zongen leerlingen van de drie hoogste klassen
van het Parcival College een bijzonder muziekstuk, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd
door Henry Kelder.
In onze gesprekken en plannen hebben wij ons ook op de toekomst gericht: leerlingen, ouders,
medewerkers, medezeggenschap, schoolleiders, bestuur en Raad van Toezicht vormden zich samen
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een beeld van onze meerwaarde en onze uitdagingen voor het onderwijs van de 21e eeuw. Bestuur
en MT hebben dit vertaald in strategische doelen, kernwaarden, keuzes en plannen, die een plek
kregen in de Koers 2019-2023. De scholen hebben dit uitgewerkt in schoolplannen en teamplannen.
Daarmee kunnen we gericht werken aan de verdere ontwikkeling van ons mooie
vrijeschoolonderwijs.
Wat daarbij helpt is dat we er in geslaagd zijn om onze organisatie na een aantal moeilijke jaren weer
financieel gezond te krijgen. Er komt weer financiële ruimte om te investeren.
Met de Koers 2019-2023 ligt er nu een stevige basis voor de toekomst. Een toekomst die ik met
vertrouwen tegemoet zie. We mogen rekenen op een warme belangstelling voor ons onderwijs, en
we kunnen de verwachtingen ook waarmaken. Dat merkt iedereen die de scholen binnenloopt en dat
blijkt ook uit de goede resultaten van het afgelopen jaar. We werken voortdurend aan ons onderwijs
en onze organisatie: we borgen onze leskwaliteit en een doorlopende leerlijn door bijvoorbeeld de
ontwikkeling van kijkwijzers, lesbezoeken, intervisie en landelijke visitaties, we geven onze
medewerkers ruimte om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, treffen maatregelen tegen
de werkdruk, we hebben een nieuwe vleugel gebouwd aan de Weerdslag in Zutphen, in Groningen is
zicht op nieuwbouw en renovatie voor het Parcival College en we hebben in het MT goede afspraken
gemaakt over de formatie en de financiële kaders voor de lange termijn. Daarmee hebben we op alle
vlakken belangrijke stappen gezet in 2019.
Het lukt de vrijescholen van VSNON steeds beter om ruimte en energie te scheppen, voor onszelf en
onze leerlingen, voor onderwijs en organisatie. Zodat we weten waar we voor staan en waar we
naartoe willen.
Graag bedank ik de leerkrachten, medewerkers van het ondersteunend personeel, schoolleiding en
medezeggenschap voor hun onmisbare bijdragen hierin. Hun inzet maakt ons onderwijs levend en
onze organisatie gezond. Zo kunnen wij onze leerlingen stimuleren om zich als persoon te
ontwikkelen en hun plek in te nemen in de wereld van vandaag en morgen. Ik ben dankbaar dat ik als
bestuurder een bijdrage mag leveren aan dit prachtige proces, ‘het prachtige risico’ van het
onderwijs.
Op naar de volgende 100 jaar vrijeschoolonderwijs!
Zutphen, april 2020
Frans Ebskamp
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Beleid en inrichting

VSNON werkt vanuit verbinding 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 vanuit 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.
De scholen schenken veel aandacht 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 in 2019 herijkte Koers dient als strategisch beleidsplan van VSNON voor 2019-2023. De Koers 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.

2.2 Schoolplan 2019-2013
De Koers is per school en stichtingsbreed vertaald in een schoolplan 2019-2023, in jaarplannen en
teamplannen. Dit is een samenspel geweest van bestuur, schoolleiding, medezeggenschap,
medewerkers, ouders en leerlingen.
De beschrijving van de ‘parels’, de inrichting en vormgeving van het onderwijs en de strategische
doelen voor de komende jaren zijn per school en op stichtingsniveau opgenomen in het schoolplan
2019-2023. Deze doelen zijn eveneens uitgewerkt in een plan van aanpak voor de komende jaren.
De scholen evalueren het schoolplan jaarlijks, wat kan leiden tot aanpassingen in plannen van
aanpak, jaarplan en schoolplan. De bestuurder bewaakt de uitvoering van de doelen in de
schoolplannen in halfjaarlijkse periodegesprekken met de schoolleiders.
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2.3 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.
Om de missie te kunnen realiseren werken we binnen VSNON met kernwaarden. De thema’s zijn
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

3

Juridische structuur

VSNON is een stichting met een eenhoofdig bestuur dat het bevoegd gezag vormt 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
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Raad van Toezicht met vijf leden. Intern toezicht gebeurt conform de Wet medezeggenschap 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, het reglement van de Raad van Toezicht en de
medezeggenschapsreglementen.

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 2019 volgens de indeling van de Koers:
Onderwijs

Organisatie

Basis

Koers 2019-2023

CAO PO

Sturing op financiën

Schoolplannen 2019-2023

Werkdruk

Sturing op formatie

Sturing op onderwijskwaliteit

Strategisch personeelsbeleid

Kwaliteitsborging

Samenwerking po

Functieboek

Borging privacywetgeving

Samenwerking po - vo Zutphen

6

RI&E

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 daartoe beperkt zijn. In 2019 heeft VSNON de volgende
bijdragen geleverd aan maatschappelijke ontwikkelingen en een gezonde en eerlijke wereld:
Onderwijs

Organisatie

Basis

Buitengewoon Parcival project

Internationale Schakelklas
Steun aan Het Corberic
Deventer
Biologische inkopen

Zonnepanelen Zonnewende

Groene leerlijn po
Natuurlijke lesmaterialen

Zonnepanelen De Berkel
Zonnepanelen Zutphen VO

Paarse Vrijdag Vrijeschool
Zutphen VO
Bijdrage Engels Curriculum.nu
Lectoraat Vrijeschoolonderwijs

In de komende jaren blijven natuur en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs
en onze organisatie. In 2020 krijgt het schoolplein van De Berkel een herinrichting, wordt er gewerkt
vanuit de uitgangspunten Gezonde School en geeft binnen Vrijeschool Zutphen VO een werkgroep
nader vorm aan het thema Duurzaamheid.
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7

Horizontale verantwoording

VSNON ziet samenwerking en interactie als randvoorwaarde voor het realiseren van haar missie.
Horizontale verantwoording hoort daarbij.
De stichting heeft dit intern ingericht met:
medezeggenschapsraden op stichtingsniveau,
medezeggenschapsraden op schoolniveau,
leerlingenraden,
ouderraden,
klankbordgroepen,
werkgroepen.
onderwijscafé’s / algemene ouderavonden.
De medezeggenschapsstructuur en -kaders zijn toegelicht in paragraaf 4 Organisatiestructuur.
In 2019 heeft de medezeggenschap op verschillende niveaus onder andere een bijdrage geleverd aan
gesprekken en besluitvorming over:
Onderwijs

Organisatie

Basis

Inspectieverslagen

Integriteitscode
Strategisch
personeelsbeleid
Ontwikkeltijd vo

Meerjarenbegroting

Taakbeleid vo

Bestuursformatieplan

Koers
Schoolplannen

Jaarverslag
Privacymaatregelen

Beleidskader functieboek vo
Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
Taakomschrijving
vertrouwenspersonen
Rol en taken bestuur
Werving leden Raad van Toezicht
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Onderwijs

De scholen van VSNON verzorgen onderwijs op basis van
menskundige (antroposofische) 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.
8

Ontwikkelingen onderwijskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs maakt een onderscheid tussen de ambities van de school en de
basiskwaliteit. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke eisen waaraan de scholen moeten
voldoen. Maar scholen, en zeker vrijescholen, willen meer, vooral op de vlakken socialisatie en
subjectwording. In Koers en schoolplan staan de visie en sturing van VSNON hierop beschreven. Het
beschrijft ook per school de eigen parels en strategische doelen.
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8.1 Parels onderwijskwalite it
VSNON koestert o.a. de volgende parels op het gebied van vrijeschoolonderwijs:
gezamenlijke kernwaarden: Liefdevol Ontwikkelen en Voorleven en laten beleven;
breed lesaanbod: veel creatieve en “groene” vakken, ervaringsonderwijs, natuurlijk
ontwikkelingsmateriaal, vieringen jaarfeesten;
kleuterwerkplan De Zonnewende, gericht op een optimale fysieke en sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kleuters;
creatieve school Parcival College met veel aandacht voor kunst en cultuur. Alle leerlingen
doen examen in muziek, drama of beeldende vorming;
leerplanboom hedendaags vrijeschoolonderwijs van de Vrijeschool Zutphen VO;
rekenoefenuur en Piramidegroep De Berkel waarbij leerlingen gedifferentieerd en in
kleinere groepen leerinhouden oefenen en/of extra uitdagingen aangaan.

8.2 Sturing op kwaliteit
De wijze waarop VSNON stuurt op de kwaliteit van het onderwijs is vastgelegd in het sturingskader
‘Vrijeschoolonderwijs in zicht’ en in het schoolplan. VSNON vindt het belangrijk om de kwaliteit op
een voor de medewerkers stimulerende en weinig belastende wijze te monitoren. Bestuur en
schoolleiding gebruiken daarom geen uitgebreide analyse-instrumenten, maar verzamelen vooral de
beschikbare informatie en inzichten vanuit de dagelijkse praktijk en presenteren die op hoofdlijnen.
Kwaliteit toont VSNON op drie manieren aan:
Meetbaar maken van kwaliteit (in cijfers uit te drukken)
De objectief meetbare kwaliteit drukken we in getallen uit in de Kwaliteitskaart.
Zichtbaar maken van kwaliteit
In bijvoorbeeld lesbezoeken kunnen we de kwaliteit van het onderwijs ervaren.
Inzichtelijk maken van kwaliteit
Sommige aspecten van kwaliteit zijn moeilijk te meten of te zien, bijvoorbeeld de
motiverende werking van periode-onderwijs en het werken in een periodeschrift. We
kunnen wel goed uitleggen wat dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.
De kwaliteitszorg op bestuursniveau is door de Onderwijsinspectie in 2019 als voldoende
beoordeeld.
Doelen, schoolplannen, jaarplannen en onderwijsopbrengsten zoals weergegeven op de
kwaliteitskaart zijn minimaal eens per halfjaar onderwerp van gesprek tussen bestuurder en
schoolleider. Op de scholen worden de doelen en schoolplannen, jaarplannen en teamplannen
minimaal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
Op De Zonnewende beoordeelde de Onderwijsinspectie zowel het lesaanbod alsook het
kwaliteitssysteem voor monitoring van de onderwijskwaliteit met een goed. De school
beschikt over een cyclisch, planmatig en overzichtelijk stelsel om de kwaliteit van het
onderwijs te monitoren, te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren. In juni 2019 is het
schoolplan geëvalueerd en zijn de strategische doelen voor 2019-2023 vastgesteld.
Bij De Berkel trad Joep Derkx in 2019 aan als nieuwe directeur. In overleg met het team en de
bestuurder werkt hij aan de doorontwikkeling en professionalisering van de
schoolorganisatie en de monitoring van de onderwijskwaliteit. Dat laatste onderdeel werd
door de Onderwijsinspectie als onvoldoende beoordeeld tijdens het vierjaarlijkse onderzoek
van 2018. Het schoolplan 2019-2023 van De Berkel kwam in nauw overleg met de
Onderwijsinspectie tot stand. De normen, monitoring en ontwikkelde werkwijzen worden
integraal onderdeel van het kwaliteitssysteem van de school.
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De monitoring van de onderwijskwaliteit op de Vrijeschool Zutphen VO en het Parcival
College is op orde. De onderwijsinspectie beoordeelde deze met een voldoende. Rector en
brede schoolleiding sturen actief op de ontwikkelingen in het onderwijs en de leskwaliteit
aan de hand van gespreksvoering en analyse. Het Parcival College evalueerde het jaarplan
2018-2019 en Vrijeschool Zutphen VO evalueerde de teamplannen. Dit kreeg een plek in het
schoolplan 2019-2023.

9

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in 2019 deden zich voor op de
koersthema’s vrijeschoolidentiteit en toekomstgerichtheid. Scholen werkten zelfstandig aan hun
eigen onderwijskwaliteit en samenwerking met scholen binnen en buiten de stichting leidde ook tot
wederzijdse verrijking van het onderwijs. Dit sluit aan bij de doelen uit het schoolplan 2019-2023. We
zijn blij met de betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen bij de doorontwikkeling van
ons vrijeschoolonderwijs. Per school liggen de accenten anders, het po zet vooral in op
groepsplannen, professionaliteit en samenwerking binnen het team en het vo op het leerplan,
leerlingbetrokkenheid en toekomstgerichtheid.
Hierna worden per school de doelen uit het schoolplan beschreven, de activiteiten en realisatie en
eventuele doorloop en nieuwe activiteiten voor 2020.
De Berkel
In 2019 werkte de school aan de volgende strategische doelen:
Doorontwikkeling kwaliteit onderwijs;
Professionalisering medewerkers;
Doorontwikkelen schoolorganisatie;
Verbeteren facilitaire voorzieningen.
Er hebben er nulmetingen plaatsgevonden van de kwaliteit van de lessen. Er zijn stappen gezet in de
verbetering en borging van de pedagogische en didactische kwaliteit en van het brede lesaanbod,
vrijeschoolvakken, kunstzinnig aanbod en jaarfeesten. Ook passend onderwijs, zorg en
leerlingbesprekingen en het leerplan lichamelijke opvoeding zijn doorontwikkeld. Dit is gebeurd in
samenspraak met het team, waar ook veiligheid en professionele cultuur belangrijke onderwerpen
van gesprek waren. Het onderwijs is ook bevorderd door een kwaliteitssysteem in te richten, een ICTbeleid vast te stellen en te werken aan de inrichting van de school. De curriculumontwikkeling Engels
is in 2019 afgerond met de publicatie via curriculum.nu.
In 2020 komen directeur en team tot een plan van aanpak. Er wordt gekeken naar de verdere
borging van pedagogische en didactische kwaliteit en van het brede lesaanbod, vrijeschoolvakken,
kunstzinnig aanbod en jaarfeesten. Klassenmanagement, klasseninrichting en het gebruik van ICT
komen daarbij aan bod en ook het kleuteronderwijs krijgt gerichte aandacht. De Berkel zal in 2020
ook komen tot een nieuwe missie en visie en neemt de school deel aan een pilot met extra jeugdhulp
op school.
De Zonnewende
In 2019 werkte de school aan de volgende strategische doelen:
de leerkrachten hebben zicht op ontwikkeling van elk kind en handelen planmatig en
doelgericht;
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de leerkracht signaleert en communiceert tijdig aan ouders over de ontwikkeling van het
kind en zorgt voor passende documentatie.
Het team heeft zich tijdens studiedagen verdiept in de menskunde. Medewerkers hebben een
kwaliteitsslag gemaakt met de ondersteuningsgesprekken en zij schrijven groepsplannen. De intern
begeleiders en de reken- en taalspecialisten leggen klassenbezoeken af en koppelen hun bevindingen
terug aan de leerkrachten.
De medewerkers hebben aangegeven dat zij in 2020 graag elkaars lessen willen in een collegiale
consultatie. In 2020 zal er ook een format komen voor de ondersteuningsgesprekken.
Parcival College
In 2019 werkte de school aan de volgende strategische doelen:
het ontwikkelen van 21ste eeuws onderwijs;
verbeteren van veiligheidsmeting en kwaliteit van de lessen;
het doorontwikkelen van een toekomstgerichte organisatie.
Veel aandacht ging uit naar de ontwikkeling van 21e eeuws onderwijs. Schoolleiding, medewerkers,
ouders en leerlingen troffen elkaar tijdens themabijeenkomsten. De belangrijkste thema’s van
onderzoek zijn:
de individualisering neemt toe en normen en waarden vervagen;
de wereld wordt in toenemende mate meer gefragmenteerd en er is een overdaad aa
prikkels;
toenemende werkdruk voor leerlingen en leraren;
vaste structuren verdwijnen, waardoor een groot beroep op de eigenheid van leerlingen
wordt gedaan, op het innerlijk kompas;
digitalisering van de samenleving;
duurzaamheid.
In 2020 zal een werkgroep binnen de school de thema’s vertalen naar concrete voorstellen voor
leerplan en inrichting van de school.
In 2019 heeft het Parcival College zowel de voormalige C-stroom als ook de havo-opleiding verder
vormgegeven, passend binnen het voorgeschreven vier- cq vijfjarig curriculum. De nieuwe kunstambachtstroom biedt leerlingen volop praktijkvakken in kleine klassen. Voor mavo-leerlingen die de
overstap naar de havo willen maken is er een schakelprogramma en havo-leerlingen krijgen
maatwerkmogelijkheden om bepaalde vakken op vwo-niveau af te ronden. De inrichting van de
havo-opleiding wordt in 2020 vervolg. De kunst-ambachtstroom wordt dan geëvalueerd.
Na interne gespreksvoering is verder besloten om vanaf klas 9 aparte stromen mavo, havo en vwo in
te richten, en dus af te stappen van de gecombineerde groepen. Een andere ontwikkeling is ingezet
door een werkgroep die kijkt naar een nieuwe manier van toetsen en evalueren, met een focus op
meer formatief toetsen. En tenslotte is in 2019 op verzoek van de ouderklankbordgroep op
ouderavonden ook meer aandacht gekomen voor de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.
Veiligheid en leskwaliteit was een ander belangrijk aandachtspunt in 2019. Leerlingen gaven bij een
enquete over tevredenheid en veiligheid een ruime 9 voor de veiligheid op school. In samenspraak
met de leerlingenraad is ook een nieuw leerlingenstatuut opgesteld. Het ongeoorloofd verzuim is
door de inzet van een verzuimcoördinator met ruim 40% teruggebracht. Een analyse van de
exameresultaten heeft verder voor een aantal vakken geleid tot een aanpak van teruglopende
resultaten. Tenslotte is er een kijkwijzer gemaakt die teamleiders gebruiken tijdens lesbezoeken.
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Voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte organisatie lag in 2019 de focus op de schoolgrootte,
financiën, organisatiestructuur en huisvesting. In 2019 was de instroom van nieuwe leerlingen lager
dan de jaren ervoor. Team en medezeggenschap van het Parcival College kiezen ervoor om de school
niet verder te laten groeien gezien de beperkte huisvesting en de druk op de gemeenschapsvorming.
De verwachting is dat de school in de komende jaren te maken krijgt met een dalend
leerlingenaantal, van 910 naar ca. 875. De school heeft de nieuwe organisatiestructuur geëvalueerd:
de kleine horizontale teams bevallen redelijk goed en worden gehandhaafd, er zijn enkele
verbeterpunten opgesteld. De ontwikkelingen in financiën en huisvesting worden elders in dit
bestuursverslag toegelicht.
Vrijeschool Zutphen VO
In 2019 werkte de school aan de volgende strategische doelen:
actueel en hedendaags vrijeschoolonderwijs;
medewerkers en organisatie in ontwikkeling;
eigenaarschap van leerlingen;
duurzaamheid;
midden in de samenleving.
Alle secties hebben bijgedragen aan een gezamenlijke leerplanboom die fysiek een plek zal krijgen in
de nieuwe lerarenkamer. Zo is door alle medewerkers gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, de
samenhang tussen de vakken en de doorlopende leerlijn. Verder is gestart met het ontwikkelen van
een vijfjarig havo-curriculum, zijn de mentoren getraind en zijn er pilots uitgevoerd met portfolio’s en
zelfreflectie. In de klassenplannen van de Regge was aandacht voor zelfreflectie, havo en vwo
hebben leerlingen extra begeleiding gegeven bij de ontwikkeling van studievaardigheden. De
schoolleiding heeft aan de hand van de input tijdens studiedagen en uit de leerplannen een aantal
scenario’s ontwikkeld voor een nieuwe lessentabel/lesrooster voor 2021-2022. Zij is ook bezig met
de ontwikkeling van een kijkwijzer voor gebruik tijdens lesbezoeken.
In 2020 zal er na een schoolbreed inspraaktraject een keuze worden gemaakt voor een scenario voor
een lessentabel. Dan zullen de voorbereidingen in gang worden gezet om die toe te passen vanaf
2021-2022. De samenwerking tussen oude en nieuwe medewerkers zal gestimuleerd worden door
dit traject, ook door hen samen de interne cursussen te laten volgen die voorheen enkel aan de
nieuwe medewerkers werden gegeven. Leerlingen zullen pilots aangeboden krijgen voor het
ontwikkelen van vaardigheden, houding en gedrag. De school wil komen tot een visie op
eigenaarschap van leerlingen.
Bestuur VSNON
In 2019 werkte het bestuur aan de volgende strategische doelen:
onderwijskwaliteit;
eigentijds vrijeschoolonderwijs;
personeelsbeleid;
huisvesting;
partnerschap tussen scholen;
organisatie.
In de in december 2019 vastgestelde Koers en het schoolplan hebben de onderwijsdoelen van
scholen en bestuur een plek gekregen. Daarop wordt gestuurd tijdens de periodieke gesprekken
tussen bestuur en schoolleiders. We maken gebruik van een kwaliteitskaart waarop een overzicht
Bestuursverslag 2019

17 / 49

Blik op de toekomst
staat van de actuele onderwijsresultaten. Periodegesprekken en kwaliteitskaart vormen belangrijke
onderdelen van het stelsel van kwaliteitszorg dat in 2019 is vastgesteld. We hebben ook een begin
gemaakt met het gestructureerd in kaart brengen van onderwijstijd en lesuitval. Daarnaast is er
onderzoek gedaan naar instrumenten als feedbackgesprekken, vlootschouw en standaarden voor de
jaarcyclusgesprekken met personeel.
In landelijk verband is de werkwijze voor visitaties in het vo vastgesteld en zijn de eerste visitaties
voorbereid voor het voorjaar van 2020. Wegens omstandigheden heeft de Vrijeschool Zutphen VO
op het laatst af moeten zien van deelname.
In 2020 worden onderwijstijd en lesuitval verder in kaart gebracht. De samenwerking tussen de poscholen zal worden uitgebreid en er zal een begin worden gemaakt met de samenwerking tussen po
en vo Zutphen met een gezamenlijke studiemiddag en schoolbezoek. Landelijk zullen het Kompas
vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolwiki uitgebreid worden en ook zal worden bekeken of een van
onze vo-scholen kan meedoen aan de tweede landelijke visitatieronde.

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 eindscores po van de afgelopen jaren, afgezet tegen de door de Onderwijsinspectie gehanteerde
ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep (N.B. in de jaren tot en met 2015 hanteerden de poscholen niet de IEP-toets, maar de Cito drempeltoets):

De eindscores po van 2019 zitten boven de Inspectie-ondergrens. De score van De Berkel zit er ruim
boven en is weer op niveau van de jaren voor 2018.
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De vo eindexamenresultaten van de afgelopen jaren per afdeling, afgezet tegen de norm (landelijk
driejaarsgemidelde over 2016-2018):

De gemiddelde eindexamencijfers voor de vo-scholen zijn gestegen ten opzichte van de cijfers van de
voorgaande jaren en liggen hoger dan de landelijke cijfers, met uitzondering van de vwo-cijfers van
Vrijeschool Zutphen VO. Die liggen voor 2019 onder de norm.
De slagingspercentages over de afgelopen drie jaar, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2018:

De mavo- en de vwo-resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. De havo-resultaten liggen er
ruim boven.
De lagere vwo-scores worden onder andere veroorzaakt doordat leerlingen veel kansen krijgen om
op te stromen: er zijn dus ook relatief veel oorspronkelijke havo-leerlingen die examen vwo doen. De
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examencijfers zijn geëvalueerd en dit heeft voor een aantal vakken geleid tot een gerichte aanpak.
Om leerlingen goed voor te bereiden op de examens wordt er vanaf 2019 extra ingezet op bijles en
studievaardigheden.

11 Leerlingenaantallen
In de volgende tabel is de jaarlijkse ontwikkeling van het leerlingenaantal weergegeven (per 1
oktober 1).

De leerlingaantallen in Zutphen lopen sinds 2017 terug. De belangrijkste oorzaak daarvan is de
algemene krimp van de bevolking. Het marktaandeel van de scholen in Zutphen stijgt nog wel.
De leerlingaantallen in het po zijn in 2019 licht toegenomen door een beperkte zij-instroom op De
Zonnewende.

11.1 Toelating sbele id en toegankelijkhe id
Drie scholen hadden in 2018 een beperking op de (zij-)instroom. In het po kennen zowel De
Zonnewende als De Berkel een enkele stroom. De po-scholen hebben beide onvoldoende capaciteit
om alle aangemelde leerlingen toe te laten. Het starten met een dubbele stroom achten we op dit
moment niet haalbaar.
Het Parcival College biedt een vorm van passend onderwijs aan via een kunst-ambachtsstroom: een
mavo klas zonder Frans en meer praktijkvakken, met klassen van maximaal 22 leerlingen en extra
ondersteuning van een onderwijsassistent.
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

1

cijfers inclusief leerlingen vmbo-bb/kb die formeel staan ingeschreven bij Het Stedelijk
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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 32).
Alle scholen zetten actief in op ongeoorloofd schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.

12 Toetsing en examinering vo
De vo-scholen hebben toetsing en examinering tegen het licht gehouden. Er was zowel aandacht
voor de eindtermen, onderwijsinhoud en de manier van evalueren en toetsen als voor een
ordentelijke inrichting van de examens.
De scholen werken de laatste jaren al voortdurend actief aan de balans tussen vrijeschoolonderwijs
en gerichte examenvoorbereiding. De vo-scholen oriënteren zich op een aanpassing van het PTA voor
de inrichting van het vierjarig mavo- en vijfjarig havo-traject. Daarin nemen we ook de richtlijnen van
de vo-raad mee. De examenprogramma’s functioneren nu goed, zowel qua examenresultaten als qua
opstroom van mavo naar havo. De scholen richten zich nu op aansluiting bij de schoolvisie,
vakoverstijgend werken, vermindering van toetsdruk en andere manieren van evalueren. Zo ontstaat
er meer ruimte voor de vrijeschoolse vakken, die bijdragen aan een brede ontwikkeling van de
leerlingen. In 2020 zullen onze scholen visitaties laten uitvoeren op de PTA’s in samenwerking met
andere scholen in de regio.
Op het gebied van toetsing heeft het Parcival College bekeken wat het effect was van meer of minder
toetsweken op de belasting voor de leerlingen vanaf klas 10 en de resultaten. De evaluatie leidde tot
het besluit om voortaan weer uit te gaan van vier toetsweken per jaar. In 2020 zal het Parcival
College zich in themabijeenkomsten en sectieoverleggen verder bezinnen op het toetsbeleid. Zij
zullen zich onder andere buigen over de vragen ‘Wat is de functie van toetsen, waarom en hoe
toetsen we?’ en ‘Zijn er ook andere manieren om leerlingen te beoordelen?’.

13 Passend onderwijs
Onze scholen doen hun uiterste best om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag het onderwijs
te bieden dat zij nodig hebben. Begin 2019 ging het om 9-24% van de leerlingen.
Totaal aantal
leerlingen

Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag

Leerlingen met een
onderwijszorgarrangement

aantal

% van het totaal

aantal

% van het totaal

De Zonnewende

284

67

24%

0

0%

De Berkel

264

38

14%

14

5%

Parcival College

909

130

14%

66

7%

VS Zutphen VO

1.252

112

9%

85

7%

In 2019 is vanuit de samenwerkingsverbanden een bedrag van €476.000 ontvangen. In 2018 was dat
€481.000. Deze gelden zijn volledig besteed aan de extra ondersteuning. Zowel de
samenwerkingsverbanden als de scholen hechten aan zo veel mogelijk preventief werken, waardoor
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er een verschuiving van middelen plaatsvindt van extra ondersteuning naar een uitgebreidere
basisondersteuning en middelen vanuit het samenwerkingsverband in toenemende mate ook
daarvoor ingezet worden.

14 Aanvullende bekostiging
14.1 Onderwijsacht erstanden po
In 2019 werd €1.486 aan middelen ontvangen als aanvullende bekostiging van
onderwijsachterstanden voor het schooljaar 2019/2020. Deze zijn ingezet voor o.a. leermiddelen
voor de kleuters met motorische achterstand en extra begeleiding van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Dankzij deze middelen kunnen we kinderen nog beter ondersteunen in hun
ontwikkeling.

14.2 VMBO-Techniek
In 2019 werden geen middelen ontvangen als aanvullende bekostiging van techniekprofielen.
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Medewerkers

Personeel en organisatieontwikkeling zijn belangrijke
aandachtsgebieden voor een onderwijsinstelling. Voor VSNON zijn
hier de centrale begrippen (persoonlijk) leiderschap, veiligheid en
een lerende en samenwerkende organisatie.
In 2019 vroegen werkdruk, samen werken aan onderwijsontwikkeling, strategisch personeelsbeleid,
feedback en intervisie, huisvesting en het terugbrengen van de formatie in het vo nadrukkelijk de
aandacht.

15 Zaken en thema’s personeel
Dit hoofdstuk schetst het strategisch personeelsbeleid en de belangrijkste aandachtspunten en
resultaten van 2019. Ook geven we cijfers en achtergronden over formatie en verzuim.

15.1 Strategisch p ersoneelsbe leid
Het personeelsbeleid van VSNON krijgt vorm vanuit de volgende thema’s in de Koers:
leerkrachten in hun kracht;
lerende organisatie;
ondersteunende structuur.

Bestuursverslag 2019

23 / 49

Blik op de toekomst
Het beleid is erop gericht om leerkrachten vitaal te houden, te ondersteunen en te ontzorgen aan de
ene kant, en het bieden van ontwikkelingsruimte, kansen en uitdaging aan de andere kant. Zo
kunnen leerkrachten zich richten op hun primaire werk, het onderwijs en hun eigen rol daarin. Als zij
zich bezig kunnen houden met het vormgeven daarvan, in overleg met collega’s en leerlingen,
leveren ze een bijdrage aan de borging en doorontwikkeling van het levende onderwijs op onze
scholen én aan hun eigen ontwikkeling. Op die manier gaan leerproces van leerkracht en leerling
samen op.
Met ons personeelsbeleid willen wij bereiken en borgen dat onze medewerkers zich professioneel en
persoonlijk ontwikkelen. Dat wil zeggen dat zij:
1.
2.
3.
4.
5.

ruimte ervaren voor professioneel handelen;
samenwerken en meerwaarde ervaren door onderlinge uitwisseling;
bijdragen aan een gezamenlijke visie op vrijeschoolonderwijs;
zich laten zien en zich gezien en gewaardeerd weten;
kunnen reflecteren op eigen handelen.

De (door)ontwikkeling van het personeelsbeleid sluit aan bij de vrijeschoolkaders. Belangrijke
aandachtspunten zijn de gesprekkencyclus, intervisie en (gezamenlijke) studie. De scholen krijgen de
ruimte om hier zelf nader invulling aan te geven, aansluitend bij de ambities en vanuit de behoeften
en wensen die leven bij medewerkers, leidinggevenden en schoolleiding. Bestuur en schoolleiding
voeren regelmatig gesprekken over beleid en uitvoering met elkaar en met medezeggenschap en
medewerkers.

15.2 Trajecten en in strumenten
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.
Op het vlak van personeelsbeleid heeft VSNON in 2019 verder:
professionele statuten opgesteld;
de personeelsdossiers gedigitaliseerd;
het beleidskader functieboek geactualiseerd;
het functieboek verder uitgewerkt;
het taakbeleid vo aangepast;
de formatie op het vo gestroomlijnd;
een bestuursformatieplan vastgesteld;
werkverdelingsplannen po opgesteld;
het proces in en uit dienst vastgesteld;
de gesprekkencyclus per school in kaart gebracht;
pilots gedaan met vlootschouw en feedbackgesprekken;
mogelijkheden van intervisie, lesbezoeken en onderlinge schoolbezoeken onderzocht.
De genoemde trajecten worden in 2020 vervolgd in nauw overleg tussen bestuur, schoolleiding,
medezeggenschap en medewerkers. Ook zullen we taakbeleid vo en scholingsbeleid verder
vormgeven.
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De VO-scholen hebben vanwege de financiële krapte geen ruimte gezien om de nieuwe caomaatregel van 50 uur ontwikkeltijd voor het VO te effectueren. De maatregel zou zorgen voor ca. 4%
meer loonkosten en werd door het Rijk niet gecompenseerd met extra middelen.

15.3 Schoolontwikkelingen medewerkers
In hoofdstuk 9 ‘Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken’ zijn de strategische doelen
per school en op bestuursniveau opgenomen. Daarbinnen is ook gewerkt aan ontwikkelingen rond
personeelsbeleid en ontwikkeling van medewerkers. Die worden in de volgende paragrafen
toegelicht. Ook andere relevante zaken, zoals verzuim, komen aan de orde.
De Berkel
Begin 2019 is er een nieuwe directeur aangesteld. De professionalisering van medewerkers is door
hem als belangrijk aandachtspunt opgenomen in het schoolplan 2019-2020. Schoolleiding en team
werken aan teamvorming, veiligheid en een gesprekkencyclus. De interne overlegstructuur is
aangepast aan het model dat De Zonnewende hanteert. Ook aan onderhoud en inrichting van school
en schoolplein worden verbeteringen doorgevoerd. De dalende trend in het ziekteverzuim zet door.
De Zonnewende
De medewerkers van De Zonnewende werken met studiedagen en klasbezoeken van de
taalcoördinator aan de onderwijsambities. Er ontstaan initiatieven voor collegiale consultatie en
onderlinge klassenbezoeken.
De werkdruk is hoog. Met name het bieden van passend onderwijs aan kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte vraagt veel aandacht. Er is al een aantal jaren een dalende trend zichtbaar
in het ziekteverzuim op De Zonnewende. Als uitval door ziekte dreigt overlegt de directeur met de
medewerker welke maatregelen passend zijn. Zo wordt uitval beperkt. Alle medewerkers praten drie
keer per jaar met de directeur over hun doelen en hun ontwikkeling.
Parcival College
Parcival College werkt verder aan een toekomstbestendige organisatie. De schoolleiding stimuleert
vooral dat medewerkers samenwerken aan de ontwikkeling van het onderwijs. In 2020 worden
hieraan studiedagen gewijd. Bovendien komen bestuur en schoolleiding dan in overleg met
personeel en dMR met een visie op de ontwikkeling van loopbaanbeleid.
De formatie is flink teruggebracht in 2019, om te kunnen voldoen aan 2% exploitatieresultaat en het
vormen van de vereiste buffers in weerstandsvermogen en liquiditeit Door aanpassingen in het
taakbeleid van docenten en een hoger groepsgemiddelde per klas (waardoor minder lessen) is een
bezuiniging in de formatie gerealiseerd.
Mede doordat medewerkers gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van het onderwijs, heeft
de bezuiniging niet geleid tot een hoger verzuim. De aanpak van vroegtijdige signalering en
gesprekken met medewerkers en meer eigen regie van teamleiders in samenwerking met de
bedrijfsarts lijkt vruchten af te werpen.
In 2019 is er een aantal medewerkers gepromoveerd naar een LC-functie. Dit was het laatste
schooljaar waarin sprake was van de verplichte doelmix. Omdat de school de laatste jaren veel jonge
leerkrachten heeft aangetrokken zullen de loonkosten jaarlijks blijven stijgen vanwege de doorgroei
in de salarisschaal. Dit beperkt de ruimte voor verder promotiebeleid.
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Vrijeschool Zutphen VO
Vanaf schooljaar 2018-2019 is de formatie teruggebracht. Dit is met name bereikt door een
aanpassing van het taakbeleid, op voorstel van de dMR en met instemming van tweederde van de
leerkrachten.
Het verzuim op de school ligt al jaren onder het landelijk gemiddelde. Eind 2019 was er wel sprake
van een lichte stijging. De verwachting is dat dat niet structureel is. Er is sprake van een goed
structureel overleg tussen de teamleiders en de medewerkers en de teamleiders en de bedrijfsarts.
Er was weinig werkgerelateerd ziekteverzuim.

16 Cijfers formatie en verzuim
De aantallen medewerkers en fte per school (per 31-12-2019):

Net als in 2018 is het totale personeelsbestand in 2019 afgenomen, dit jaar met 1%. Er is bewust
aangestuurd op het terugdringen van tijdelijke medewerkers en vaste formatie. Dat was met name
noodzakelijk vanwege de leerlingenafname in het vo en de financiële kaders bij het Parcival College.
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De personele bezetting per leeftijdscategorie voor de scholen (per 31-12):

Op onze scholen werken relatief veel medewerkers met een leeftijd tussen de 55 en de 65 jaar. 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 teambesprekingen en studiedagen. De ervaring is dat het voor de meeste vakken niet
moeilijk is om nieuwe leerkrachten te vinden. Mensen werken graag op onze vrijescholen.

16.1 Verzuim 2019
Het ziekteverzuimpercentage voor VSNON was over 2019 gelijk aan het niveau van 2018: 4,8%.
Hieronder staan de gemiddelde verzuimpercentages en percentages niet-verzuimers per school,
afgezet tegen het landelijke 3-jaarsgemiddelde (cijfers 2018 van het DUO, verzuim OP).

Uit de grafiek blijkt een afname van het gemiddelde ziekteverzuim ten opzichte van vorig jaar op alle
scholen behalve Vrijeschool Zutphen VO, die al een laag verzuim had. Ook op De Zonnewende ligt het
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gemiddelde ziekteverzuim nu lager dan het landelijk gemiddelde, op De Berkel zelfs ruim daaronder,
met een verzuimpercentage van 2,1%. De percentages niet-verzuim zijn op alle scholen behalve De
Zonnewende weer hoger dan de jaren ervoor; steeds meer medewerkers zijn gedurende het hele
jaar aan het werk zonder ziek te worden.
Het verzuim was slechts ten dele werkgerelateerd. Schoolleiding, teamleiders en bedrijfsarts werken
gezamenlijk aan het terugdringen van verzuim, het zoeken naar oorzaken en de verbetering van
begeleiding en verslaglegging rondom verzuim.

17 Werkdrukverlaging po
In 2019 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.
Ook is het ingezet voor de euritmielessen. De schoolleiders hebben deze aanpak verwoord in een
plan van aanpak. In onderstaande tabel is weergegeven wat in boekjaar 2019 de extra inzet was op
werkdrukverlaging in het po.
Bestedingscategorie

Besteding De Berkel

Besteding De Zonnewende

Medewerkers

€ 48.887

€ 54.443

Materieel

€

€

-

-

18 Prestatiebox
In 2019 werd € 787.800 aan prestatieboxmiddelen ontvangen. In 2018 was dat € 725.306. Deze
middelen stelt de overheid ter beschikking aan scholen zodat deze kunnen investeren in onderwijs
op maat met aandacht voor brede vorming, het vergroten van de capaciteiten van de school als
lerende organisatie en/of de professionalisering van bestuurders, schoolleiders en docenten.
Op onze vrijescholen wordt vanuit de vrijeschoolfilosofie al standaard gewerkt aan brede vorming en
onderwijs op maat. De ontvangen prestatieboxgelden zijn ingezet ter versterking van de schooleigen
onderwijskundige keuzes, bijvoorbeeld kleinere klasgroepen voor toneel, euritmie en ambachten.
Naast deze inzet voor de brede vorming van leerlingen, zijn de middelen ook ingezet voor
deskundigheidsbevordering en professionalisering van leraren en schoolleiders, o.a. voor de interne
opleiding en coaching van nieuwe docenten op de vrijeschoolachtergronden, collectieve scholing op
studiemiddagen (oriëntatie 21e eeuws onderwijs en toetsing), individuele scholing van docenten en
teamleiders.

19 Uitkeringen na ontslag
VSNON draagt voor de vo-scholen de kosten van de ww-uitkering en bovenwettelijke uitkering van
ontslagen medewerkers en/of medewerkers met een tijdelijk dienstverband (25% direct, 75%
verevend met de vo-sector). In 2019 ging het om vijftien oud-medewerkers. In 2019 zijn vijf
oud-medewerkers toegevoegd aan dit bestand en eindigde de uitkering van drie oud-medewerkers.
Periodiek worden oud-medewerkers bevraagd op hun sollicitatie-activiteiten en waar mogelijk
gewezen op vacatures.
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Kwaliteitszorg,

onderzoek,
internationalisering

en
samenwerking

VSNON investeert in medewerkers en organisatie voor 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 bewaakt en bijgestuurd. Rapportages, gespreksvoering en metingen geven een
beeld van de kwaliteit van ons onderwijs en onze bedrijfsvoering. Verbeteracties leveren nieuwe
impulsen op, evenals onderzoeken, visitaties, internationalisering en samenwerking. In landelijk
verband is er een kwaliteitskader voor vrijescholen voor voortgezet onderwijs en zijn er stappen
gezet naar een pedagogisch-didactisch kompas voor vrijescholen.
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20 Ontwikkelingen kwaliteitszorg
Vanuit de aanbevelingen van de Onderwijsinspectie en besprekingen in het MT hebben we verdere
stappen gezet met het systeem van kwaliteitszorg binnen VSNON:
Onderwijs
Invoering Werken met
Kwaliteitskaarten (WKM) po*
Plan van aanpak
Kwaliteitszorg De Berkel*
Verkennen uitgangspunten
onderwijskwaliteit 21e eeuw
Professionalisering
schoolexamens*
Doorgaande ontwikkelingslijn
De Berkel*
Ontwikkeling
groepsprogramma’s De
Berkel*
Herinrichting leerlingenzorg
De Berkel*

Organisatie

Basis

Professioneel statuut

Vaststellen Koers

Monitoring
lesbevoegdheden
Herinrichting
overlegstructuur De
Berkel*

Vaststellen schoolplannen 4-in-1

Evaluatie bestuursstructuur

Evaluatie groepsplannen

Vaststellen taken bestuur

Lesbezoeken po*

Sturing op financiën en formatie

Feedbackgesprekken
bestuur en schoolleiding

Herinrichting machtigingen
bankrekeningen

Jaarcyclusgesprekken

Uitbreiding kwaliteitskaart

Ontwikkeling leswijzers vo

Klokkenluidersregeling

Doorontwikkeling P-gesprekken

Monitoring
onderwijsresultaten

Kaders privacybeleid

Doorontwikkeling P-rapportages

Monitoring onderwijstijd

Instrumenten AVG

Digitalisering personeelsdossiers

Meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling

Financieel bewustzijn

Documentmanagement

Doorontwikkeling visitaties vo

Doelen strategisch
personeelsbeleid

Stroomschema in en uit dienst

Landelijke vrijeschoolwiki en
pedagogisch-didactisch
kompas

P&C-kalender
Herinrichting datasysteem De
Berkel*
Beschrijving risicobeheersings- en
controlesysteem*
* Ontwikkeling (mede) naar aanleiding van aanbevelingen Onderwijsinspectie

In 2020 zal de kwaliteitszorg verder vorm krijgen door nadere uitwerking van de schoolplannen in
jaarplannen / teamplannen en de ontwikkeling van instrumenten voor strategisch personeelsbeleid.
Daarnaast zullen de periodegesprekken en kwaliteitskaart worden uitgebreid met o.a. de
onderwerpen voortgangsgesprekken en fysieke veiligheid.

21 Opvolging vierjaarlijks 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 website van VSNON.
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In 2019 hebben bestuur en scholen opvolging gegeven aan de aanbevelingen van de
Onderwijsinspectie ten aanzien van de curriculumduur van mavo en havo, de monitor sociale
veiligheid leerlingen, de vrijwillige ouderbijdragen en de kwaliteitszorg op De Berkel.

22 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. De klokkenluidersregeling 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 overleggen met elkaar indien gewenst. Het
bestuurskantoor ondersteunt de vertrouwenspersonen bij de afstemming en communicatie. 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.

22.1 Gesprekken externe vertrouwenspe rsonen
De externe vertrouwenspersonen brengen jaarlijks verslag uit aan de bestuurder. In 2019 zijn ze in
totaal zestien 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 vindbaarheid
en bekendheid van de interne vertrouwenspersonen, aan gerichte deskundigheidsbevordering van
met name leidinggevenden en om bij in- en uitdiensttreding van medewerkers en in overlegsituaties
aandacht te besteden aan het onderwerp ongewenste omgangsvormen en integriteit.

22.2 Klachten
Er kwamen drie klachten binnen bij de bestuurder. Eén klacht was niet ontvankelijk. Eén klacht is
door de klager ingetrokken. De derde klacht is door de bestuurder onderzocht en deels gegrond
verklaard. Dit had betrekking op gebrekkige communicatie vanuit een school. Er zijn geen externe
klachten geweest.

23 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;
vrijeschoolpabo: bijdrage aan internationaal pedagogisch onderzoek;
vrijeschoolwiki en pedagogisch-didactisch kompas van vrijescholen: een financiële en
inhoudelijke bijdrage.

VSNON zal naar verwachting in de komende jaren blijven bijdragen.
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24 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 2019 werd er op de volgende vlakken samengewerkt:
Lokaal
IHP Huisvesting: Stuurgroep Masterplan Onderwijshuisvesting, Breed Bestuurlijk Overleg
gemeente Groningen, stichting Vrijescholen Athena;
onderwijsbeleid: scholen in Zutphen;
onderwijshuisvesting: Stichting ter ondersteuning van het Vrijeschoolonderwijs in Zutphen;
alternatieve leerplekken voor po-leerlingen via Stichting Boerderijschool;
buitenschoolse opvang in samenwerking met BSO De Bolderburen;
deelname aan Opleidingsschool Zutphen.
Het samenwerkingsverband Opleidingsschool Zutphen waar de Vrijeschool Zutphen VO deel van
uitmaakt is in 2019 opgezet. De Zutphense scholen voor VO, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
en de Radboud Docenten-Academie (RDA) leiden samen de nieuwe generatie docenten op. Meer
info hierover is te vinden op opleidingsschoolzutphen.nl.
Regionaal
passend onderwijs: samenwerkingsverbanden IJssel | Berkel, regio Zutphen en Passend
Onderwijs vo 20.01;
verkenning bestuurlijke samenwerking po-vo Achterhoek;
samenwerking onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering netwerk Middelbaar Onderwijs
Regionaal Netwerk (MORENE);
vooropleiding ArtEZ Conservatorium door Vrijeschool Zutphen VO;
ondersteuning van andere vrijescholen en vrijeschoolinitiatieven: Deventer, Zwolle;
vervanging leerkrachten via PON.
Nationaal
ontwikkeling Kompas Vrijeschoolonderwijs (voorheen: Compendium) en vrijeschoolwiki in
samenwerking met de Landelijke vereniging voor Vrijescholen en vrijescholen in Nederland;
inhoudelijke en financiële steun aan onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten Lectoraat
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, Hogeschool Leiden;
uitwisseling en belangenbehartiging kleine schoolbesturen in de VO-Raad via de Coöperatie
vo;
samenwerking en uitwisseling besturen via Clusteroverleg bestuurders van vrijescholen VO;
samenwerking en uitwisseling besturen en schoolleiders vrijescholen via de platforms PO en
VO van de landelijke Vereniging voor vrijescholen;
samenwerking op de gebieden kwaliteitszorg en AVG van bestuurssecretarissen van
vrijescholen.
In 2020 worden deze vormen van samenwerking naar verwachting voortgezet. Daarbij zal De Berkel
ook deelnemen aan een pilot met extra jeugdhulp op school in samenwerking met het landelijke
programma PACT voor Kindcentra.
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25 Ontwikkelingen internationalisering
Aanvullend op bovenstaande samenwerking binnen Nederland, is er ook internationaal
samengewerkt:
deelname medewerkers aan internationale bijscholingsweek pedagogische academie in
Kassel (Duitsland);
deelname medewerkers aan de internationale week tuinbouwdocenten;
deelname medewerkers aan de internationale week kunstdocenten;
schoolreis / taalreis vo-leerlingen;
internationale stages van individuele leerlingen;
samenwerking binnen de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE).
De bestaande internationale samenwerkingen en reizen blijven in de toekomst doorgaan.
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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 en legt verantwoording af over de besteding van
de ontvangen gelden.
In overleg met schoolleiding, gemeenten en bouwondernemers geeft VSNON invulling aan de
huisvestingsopgave. Vanuit onze vrijeschoolachtergronden zijn vormgeving, inrichting en
duurzaamheid van de schoolgebouwen belangrijk. VSNON bewaakt de financiële positie met de
algemeen gangbare kengetallen: weerstandsvermogen, netto werkkapitaal, liquiditeitsratio en
solvabiliteit. Aangezien de personele lasten de grootste component zijn in de exploitatie sturen we
ook sterk op personele kengetallen: gemiddeld salarisniveau, taakuren, leerling-medewerker-ratio en
ziekteverzuim. Hier weegt mee dat vrijeschoolvakken meerkosten met zich meebrengen. Daarnaast
is VSNON transparant over de besteding van de door bestuur en scholen ontvangen middelen.
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26 Ontwikkelingen huisvesting 2019
De scholen van VSNON zijn gehuisvest op vijf locaties in Zutphen en drie in Groningen. De locaties in
Zutphen variëren in leeftijd en onderhoudsgraad, het Parcival College loopt al een aantal jaren tegen
de grenzen aan van de huidige huisvesting.
Op De Berkel is in 2019 gewerkt aan onderhoud en inrichting van de school. Het schoolplein is
gesaneerd en zal in 2020 opnieuw ingericht worden. De Zonnewende heeft passende huisvesting in
een onlangs geheel gerenoveerd en uitgebreid hoofdgebouw en een dislocatie, het oude
Tobiasgebouw, waar voor de komende jaren nog twee klassen zijn ondergebracht. Over de toekomst
van de dislocatie zijn gesprekken gaande met de gemeente en de BSO. Voorlopig wordt er alleen het
hoogstnoodzakelijke onderhoud aan gepleegd.
De Vrijeschool Zutphen VO is gehuisvest op de hoofdlocatie aan de Weerdslag en een dislocatie in de
Dieserstraat. Op 6 september 2019 was de feestelijke opening van de nieuwe vleugel aan de
Weerslag. De nieuwbouw is volledig binnen de geplande tijd en budget gerealiseerd. Gebruik en
onderhoud van de locatie aan de Dieserstraat is onderwerp van gesprek tussen het bestuur van
VSNON en eigenaar van het pand, de Stichting ter Ondersteuning van het Vrijeschoolonderwijs in
Zutphen. Met de ingebruikname van de nieuwe vleugel kwam een einde aan de tijdelijke huur van
lokalen bij Het Stedelijk.
De huisvesting van het Parcival College laat nog steeds veel te wensen met drie verouderde
gebouwen. Om te voldoen aan de eisen van deze tijd (functioneel, gezond, energieneutraal,
esthetisch) is grondige renovatie dan wel (ver) nieuwbouw noodzakelijk. De gemeenteraad van
Groningen heeft eind 2019 het visieraamwerk voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2039
vastgesteld. De visie is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van alle onderwijslocaties in de
gemeente. Bij de visie hoort een indicatieve planning van renovatie, verduurzaming en nieuwbouw
van de totale onderwijshuisvesting. Het Parcival College is in deze planning opgenomen voor de
periode 2024-2028 voor een bedrag van 18 miljoen euro met 8 ton eigen bijdrage. Er wordt
uitgegaan van nieuwbouw voor twee locaties en renovatie van de derde locatie. Tot aan die tijd zal
het Parcival College alleen het minimaal vereiste groot onderhoud uitvoeren.

27 Continuïteitsparagraaf
De financiële situatie voor VSNON heeft zich in 2019 in positieve zin verder ontwikkeld.
De organisatie heeft sterk ingezet op het financieel gezond krijgen van de stichting en haar
individuele scholen. Iedere school heeft haar eigen individuele verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen aan de intern gestelde normen te voldoen.
Tot 2019 was het binnen het onderwijs gehanteerde weerstandsvermogen de norm. Deze werd voor
VSNON op een minimale positie van 20% gezet. Aangezien een hoog percentage niets zegt over de
werkelijk te besteden middelen bij met name hoge vaste activa is in 2019 de focus verlegd naar het
netto-werkkapitaal (NWK). Het NWK geeft inzicht in hoeverre de organisatie (en de scholen
zelfstandig) in staat zijn risico’s op te vangen.
Vanuit de risicoanalyse is een buffer bepaald voor de stichting van €990.000 ofwel 4,6% van de totale
inkomsten. Door deze buffer aan het netto-werkkapitaal te koppelen, zijn de risico’s gedekt. Het
bijkomende effect is dat het weerstandsvermogen eveneens naar een ruim voldoende niveau stijgt;
helemaal wanneer ook de voorzieningen hierbij betrokken worden. Dit zijn immers ingeschatte
uitgaven voor de lange termijn die een buffer vormen voor uitgaven op korte termijn.
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Voor 2020 en verder hebben de scholen de doelstelling meegekregen om uiterlijk in 2023 op het
niveau van 4,6% te zitten. Als dit niveau is bereikt, krijgen de scholen meer ruimte voor een meer
beleidsrijke begroting. Indien grote uitgaven worden verwacht (investeringen of groot onderhoud),
zal iedere school daarop dienen te anticiperen, zodat na die uitgave het niveau van 4,6% nog steeds
aanwezig is. Door diverse meevallers is voor de stichting als geheel het netto-werkkapitaal gestegen
van negatief €247.000 naar positief €839.000 eind 2019 ofwel 3,9% van de totale inkomsten. In 2019
heeft een stelselwijziging plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Vanaf 2019 is hier een
voorziening voor getroffen en worden deze kosten niet meer geactiveerd.

28 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 verwachte consequenties van het ingezette beleid.

28.1 Coronacrisis
Begin 2020 had de coronacrisis stevig haar impact op de maatschappij en op de scholen. Onderwijs
op afstand brengt een andere werkwijze met zich mee. De structurele financiële consequenties zijn
waarschijnlijk beperkt. Voor 2020 zullen de kosten beperkt hoger zijn (max. €50.000) door met name
de aanschaf van software en computers. In de navolgende cijfers wordt het meerjarenperspectief
nog bekeken vanuit de situatie zoals die in Nederland aan het einde van 2019 bestond.

28.2 Ontwikkeling lee rlingenaantallen en p ersoneel
Het leerlingenaantal per 1 oktober 2019 is weer licht hoger dan voorgaande jaren. De instroom blijkt
toch nog weer beter dan verwacht ondanks krimp in de beide schoolregio’s. De verwachting is dat de
komende jaren het aantal leerlingen licht zal dalen naar een stabiel niveau.
Het dalende leerlingaantal heeft geen direct effect op de personeelsformatie, omdat de daling niet
gepaard zal gaan met minder klassen. Wel zal vanwege de focus op een gezonde bedrijfsvoering er
extra aandacht zijn voor het beleid rondom de schooltaken. Daar waar deze te ruim lijken, zullen
deze opnieuw bekeken worden. Formatief gezien is er op de VO-school te Zutphen nog sprake van
frictie binnen vakgebieden. Hierop wordt eveneens beleid gemaakt.
Personele bezetting en leerlingaantallen
Management/directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers

Leerlingen VO
Leerlingen PO
Totaal
Leerlingen/Totaal personeel
Leerlingen/Onderwijzend personeel

2019
8,2
160,6
44,3
213,2

2020
11,1
154,5
40,4
206,0

2021
11,1
153,3
39,8
204,2

2022
10,9
151,8
39,7
202,4

2023
10,8
150,4
39,7
200,9

01-10-2018
2.096
547
2.643

01-10-2019
2.103
559
2.662

01-10-2020
2.082
557
2.639

01-10-2021
2.076
553
2.629

01-10-2022
2.075
548
2.623

12,4
16,5

12,9
17,2

12,9
17,2

13,0
17,3

13,1
17,4

Het leerlingenverloop is na 2020 conservatief ingeschat. Zonder uitstromend personeel zal de
flexibele schil om in te spelen bij een sterkere krimp dan begroot afnemen. Per einde 2019 heeft
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6,6% binnen het PO een eerste dienstverband, binnen het VO ligt dat percentage op 1,7%. De totale
flexibele schil ligt per einde 2019 op 19,6% voor het PO en op 14,4% voor het VO.

28.3 Explo itatie
30.1 Realisatie / Begroting exploitatie
2019

2020

2021

2022

BATEN
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN

19.374.126
214.663
2.026.174
21.614.963

18.745.700
167.600
1.880.400
20.793.700

18.595.900
167.600
1.997.400
20.760.900

18.390.800
167.600
2.029.900
20.588.300

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN
Saldo Baten en Lasten

16.801.582
333.343
1.367.683
2.067.206
20.569.814
1.045.149

16.520.600
389.300
1.398.700
2.063.600
20.372.200
421.500

16.633.000
435.200
1.366.200
2.041.900
20.476.300
284.600

16.572.100
452.900
1.345.700
2.036.400
20.407.100
181.200

-26.112
1.019.037

-16.000
405.500

-14.000
270.600

-12.000
169.200

Saldo financiële bedrijfsvoering
TOTAAL RESULTAAT

Toelichting op de exploitatie
De cijfers voor 2020 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 2019 en de verschillende cao’s.
In de jaren na 2021 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. De herziening van de bekostiging van de vo-scholen zijn vooralsnog niet meegenomen
in de meerjarencijfers. Deze herziening zal een positief effect hebben op de inkomsten.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de relatieve kosten van het onderwijzend personeel in
relatie tot de totale inkomsten voor personeel.
OP-personeel versus inkomsten

Rijksbijdragen voor personeel regulier

2019
2020
2021
2022
2023
14.474.700 14.247.400 14.129.200 14.099.500 14.092.400

Overig personele subsidies en inkomsten
samenwerkingsverbanden
Inkomsten voor personeel

1.852.200
16.326.900

1.824.500
16.071.900

1.817.100
15.946.300

1.650.500
15.750.000

1.657.400
15.749.800

Loonkosten onderwijzend personeel (OP)
Externe kosten leerlinggerelateerd
Kosten voor onderwijzend personeel

12.196.700
244.100
12.440.800

11.960.200
281.000
12.241.200

12.070.100
300.000
12.370.100

12.023.500
300.000
12.323.500

12.025.100
300.000
12.325.100

76,2%

76,2%

78,2%

78,3%

Directe kosten OP i.r.t. inkomsten
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30.1 Balans
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve publiek
Totaal Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

3.040.247
53.250
3.093.497

3.415.600
53.000
3.468.600

3.453.400
53.000
3.506.400

3.472.500
53.000
3.525.500

921.895
2.443.919
3.365.814
6.459.311

900.000
2.395.400
3.295.400
6.764.000

900.000
2.772.400
3.672.400
7.178.800

900.000
3.144.600
4.044.600
7.570.100

898.998
390.458
1.289.456
2.141.557
501.167
2.527.131
6.459.311

1.526.921
168.000
1.694.921
2.379.879
439.200
2.250.000
6.764.000

1.965.521
1.965.521
2.586.079
377.200
2.250.000
7.178.800

2.134.721
2.134.721
2.870.179
315.200
2.250.000
7.570.100

Toelichting op de balans
De resultaten over de boekjaren zijn volledig ten gunste gebracht van de algemene reserves. De
materiele vaste activa zijn de investeringen verminderd met afschrijvingen. In 2019 is bij Vrijeschool
Zutphen VO de nieuwe vleugel afgebouwd en is een bedrag van circa €680.000 geactiveerd en wordt
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. Voor de aflossing is een bedrag
van €62.000 onder de kortlopende schulden verantwoord.
Vanaf 2019 is VSNON overgegaan 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 plaats op basis van een voorziening die op componentenniveau (dak, gevel,
vloer, CV-installatie, e.d.) is bepaald. De dotatie over 2019 bedroeg €272.000.
De vorderingen zullen de komende jaren nagenoeg constant blijven (in relatie tot de inkomsten). De
kortlopende schulden nemen in 2020 af vanwege een verwachte normalisering van de te ontvangen
gelden vanuit de overheid die in 2019 exceptioneel hoger waren dan de jaren daarvoor.
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30.2 Werkkapitaal, weerstandsvermogen, liquiditeit, solvabiliteit en investeringen
2019
Investeringen
Weerstandsvermogen
NWK-ratio (NWK* / totaal baten)
Liquiditeitsratio
Solvabiliteit (EV/TV)

1.301.223
6,2%
3,9%
1,33
0,21

2020
764.700
8,4%
5,0%
1,46
0,26

2021
473.000
9,7%
6,9%
1,63
0,28

2022
472.000
10,6%
8,7%
1,80
0,29

Vanuit risicobeheer is gedefinieerd dat het netto werkkapitaal minimaal €990.000 dient zijn (zie par.
31 Risicobeheer) ofwel in relatie tot de totale baten uit 2019: 4,6%. Vanaf 2020 doet zich deze
situatie voor en zijn er voldoende middelen om de continuiteit te waarborgen en verdere
investeringen in de kwaliteit van het onderwijs te doen. Wel dient op de langere termijn rekening
gehouden te worden met extra investeringen als gevolg van de ingecalculeerde nieuwbouw van het
Parcival College. Mede door extra reserveringen hiervoor zullen vanaf 2023 reserves en werkkapitaal
verder oplopen.

29 Treasurybeleid / financiële instrumenten
Het treasurystatuut is begin 2019 door de interne toezichthouder gewijzigd vastgesteld en voldoet
daarmee weer aan de regelgeving.
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 middels het schatkist bankieren ondergebracht bij het ministerie van
Financiën.
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 geschiedt in tien jaren
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 in 2018 gewijzigde Regeling
beleggen, leningen.
Periodiek wordt de liquiditeitsprognose met de portefeuillehouder binnen de RvT besproken en aan
de RvT gepresenteerd.

30 Risicobeheer
Risicomanagement heeft een meer structurele bedding gekregen in de processen en procedures en
wordt periodiek besproken tijdens de periodegesprekken.
Het risicobeheersysteem binnen VSNON is geïntegreerd in de planning- en control cyclus 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
financiële risico’s hebben voorgedaan en zo ja, welke financiële risico’s het betreft.
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Er is tevens een start gemaakt met de kwantificering van de risico’s. De risico’s die de stichting loopt
zijn in categorieën weergegeven. Per risico heeft het bestuur eerst bepaald hoe groot het financiële
belang is op een schaal van 1 tot en met 5. Een score 1 staat voor een verwaarloosbaar klein belang,
een score 5 betekent financiële consequenties die groter zijn dan 1% van de totale baten. Dan volgt
een inschatting van de kans dat het risico zich echt voordoet. Ook hier een schaal van 1 tot en met 5
met 1 als kleine kans en 5 als grote kans.
Belang
Klasse Percentage
1

< 0,05%

Financiële gevolgen
kleiner dan €10313

Kans
Klasse Percentage Referentiebeeld
1

10%

1x per 10 jaar

2

0,05% - 0,2% €10313 - €41254

2

30%

1x per 5-10 jaar

3

0,2% - 0,5% €41254 - €103134

3

50%

1x per 2-5 jaar

4

0,5% - 1%

€103134 - €206269

4

70%

1x per 1-2 jaar

5

>1%

groter dan €206269

5

90%

1x per jaar of meer

Vermenigvuldiging van belang en kans levert de omvang van het risico op. Het gaat dus om een score
van minimaal 1 en maximaal 25.
Een structureel risico doet zich niet eenmalig voor, maar heeft gedurende langere tijd effect op de
organisatie. Om structurele risico’s te kunnen vergelijken met incidentele risico’s moeten ze
incidenteel gemaakt worden. Het structurele effect van een risico is bij de meeste organisaties na 2,5
jaar in de begroting geabsorbeerd. Vermenigvuldiging met 2,5 maakt een structureel risico dus
vergelijkbaar met een incidenteel risico. Een (bruto)risico kun je verkleinen door gerichte
beheersmaatregelen. Het risico na de maatregelen is het netto risico.
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30.1 Overzicht risico’s
Rekening houdend met beïnvloedbare en niet of minder beïnvloedbare risico’s ziet de risicoinventarisatie er als volgt uit:

L
1
2
3
B
1
2
3
4
5
P
1
2
3
4
5
6
7
O
1
2
G
1
2
3
4
5
6
7
D
1
R
1
K
1
Q
1

Leerlingrisico's
Terugloop leerlingen
Toename leerlingen
Clustering lesgroepen
Bekostigingsrisico's
Ontoereikende bekostiging
Effecten cao
Bezuinigingen overheid
Teruglopende ouderbijdragen
Minder ouderbijdrage door regelgeving
Personeelsrisico's
Kosten vervangers
Duurder personeelsbestand
Ongeplande formatieoveschrijdingen
Uitkeringslasten
Ontslagvergoedingen
Wet Werk en Zekerheid: transitievergoeding
Wet Werk en Zekerheid: ketenbeding
Organisatierisico's
Kwaliteit management
Kwaliteit beheersorganisatie
Gebouw- en inventarisrisico's
Ontoereikende bekostiging huisvesting
Onvoorzien groot onderhoud
Bouwkundige aanpassingen
Te lage bezettingsgraad
Aanvullende eisen huisvesting
Aanpassing inventaris aan onderwijseisen
Versnelde afschrijving gebouw
Diverse risico's
Schadeclaim ouders
Renterisico
Renterisico
Kredietrisico's
Blokkering maandelijks bekostiging
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico
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Belang

Netto
Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Belang

Kans

Kosten
Structureel Incidenteel
€ 1.200.000 € 3.000.000
€
75.000
€
62.500
Structureel Incidenteel
€ 100.000 € 250.000
€ 166.000 € 415.000
€ 200.000 € 500.000
€ 203.000 € 507.500
€ 500.000 € 1.250.000
Risico Structureel Incidenteel
3
€
60.000
0
12
€ 130.000
12 € 130.000 € 325.000
4
€
40.000
8
€
40.000
4
€
40.000
Risico Structureel Incidenteel
5
> €250.000
5
> €250.000
Risico Structureel Incidenteel
Risico
5
3
12
Risico
6
10
8
4

8
8
4
6
5
15
Risico
2
Risico
2
Risico
5
Risico
5

€ 100.000
€ 100.000
€
84.000 € 210.000
€ 100.000
€ 280.000
€ 250.000
Structureel Incidenteel
€
30.000
Structureel Incidenteel
Structureel Incidenteel
€ 250.000
Structureel Incidenteel
> €250.000
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30.2 Risicokaart
De in 2019 opgestelde risicokaart geeft in één beeld een overzicht van de risico’s naar kans en
financieel gevolg. Een risico in het rode gebied vereist directe aandacht omdat het de continuïteit
van de school bedreigt. Risico’s in het oranje gebied vragen om aandacht. Risico’s in het groene
gebied vormen geen gevaar voor de school.
Risicokaart
Financiële gevolgen
groter dan €206269
€103134 - €206269
€41254 - €103134
€10313 - €41254
kleiner dan 7.500
geen gevolgen
kans

L1 B4 01 02 G4 G6 K1 Q1

B1 B2 B3 B5
G2 G3 G5

L2 P1
D1

P5 P7 D1

P2 R1
10%

30%

P4 G7
P3
L3
P6

50%

70%

G1
90%

30.3 Gewenste buffe r
De risicokaart omgezet naar een risicokaart met risicobedragen ziet er als volgt uit. Voor elk vakje is
het aantal risico’s vermenigvuldigd met het gemiddelde van de financiële gevolgen (kolom 1) van de
regel.
Risicokaart
Financiële gevolgen
groter dan €206269
€103134 - €206269
€41254 - €103134
€10313 - €41254
kleiner dan 7.500
Totaal
Kans
Bedrag x kans
Totaal
Onvoorziene risico's 5%
Totaal

€ 1.650.152 €
€
€ 143.388
€
25.784 €

825.076 € 412.538
462.605 € 154.202
77.351

€ 71.694
€ 25.784

€ 1.819.324 € 1.365.031 € 566.740 € 97.478
10%
30%
50%
70%
90%
€ 181.932 € 409.509 € 283.370 € 68.234 €
€ 943.046
€
47.152
€ 990.198

De buffer voor het netto werkkapitaal (vlottende activa + liquide middelen -/- kortlopende schulden)
dient voor de stichting eind 2019 minimaal €990.000 te zijn ofwel 4,6% van de totale inkomsten.

30.4 Fraudepreventie
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden,
inclusief het naleven van de wet- en regelgeving, berust bij het bestuur van de instelling. Ook het
nemen van preventieve en repressieve beheersingsmaatregelen om de kans op fraude of
onjuistheden en overtreding van wet- en regelgeving te beperken behoort tot de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
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Volgend overzicht geeft inzicht in de frauderisico’s:
Risico’s gekoppeld aan afwijkingen die voortkomen uit frauduleuze financiële verslaglegging
Bij deze risico’s kan gekeken worden naar directe of indirecte belanghebbenden. Het gaat hier dan
met name om:
Actor

Risico

Waarschijnlijkheid

Inschatting impact

Budgethouders

Tekorten op budgetten
verbloemen of inkomsten
hoger voordoen dan voor
een periode feitelijk het
geval is

Laag, proces wordt
gemonitord door extern
administratiekantoor en
bestuurder/controller

Bestuurder

Resultaten positiever
verantwoorden dan
volgens boekhoudkundige
principes is toegestaan

Laag, proces wordt
gemonitord door extern
administratiekantoor, en
Raad van Toezicht,
accountant

Hoog
• financiële gevolgen voor duurzame
bedrijfsvoering
• gevolgen voor werkverhouding
tussen scholen en bestuur
• gevolgen voor imago bestuur bij
scholen en medewerkers
Hoog
• imagoschade bestuurder
• gevolgen voor werkverhouding
tussen scholen en bestuur
• financiële gevolgen voor duurzame
bedrijfsvoering

Controller

Fouten verbloemen door te
hoge of te lage waarde
toekennen aan activa en/of
passiva

Laag, proces wordt
gemonitord door extern
administratiekantoor, Raad
van Toezicht en accountant

Hoog
• imagoschade bestuurder
• gevolgen voor werkverhouding
tussen scholen en bestuur

Risico’s gekoppeld aan afwijkingen die voortkomen uit de oneigenlijke toe-eigening van activa
Activiteit

Risico

Waarschijnlijkheid

Inschatting impact

Betalingen aan het
personeel

Onterechte declaraties

Matig, gebeurt op basis van
bewijsstukken met goedkeuring
van leiding.
Laag, wordt gedekt door check via
salarisadministratie door
administratiekantoor, controles op
formatie en naam-nummer
controlesHoog, alleen morele barrières
vormen een hindernis op deze
activiteiten.

Hoog,
imagoschade

Matig, alleen morele barrières
vormen een hindernis op deze
activiteiten en kasgelden zijn
slechts bij enkele medewerkers
voorhanden.
Hoog, voor iedereen beschikbaar.

Hoog,
imagoschade

Matig. Veel controlemomenten
door verschillende functionarissen.
Matig. Veel controlemomenten
door verschillende functionarissen.

Hoog

Spookpersoneel

Gebruik
schoolbezittingen,
zoals leermiddelen en
laptops
Kasgelden

Diefstal, oneigenlijk gebruik

Naleven
arbeidsvoorwaarden

Misbruik van vrijheden of
regelingen, bv. privégebruik van
schooleigendommen,
privéwerkzaamheden onder werktijd
Omzeilen aanbestedingsbeleid in ruil
voor geld of gunsten
Spookfacturen, Onterechte betaling

Aannemen van geld of
gunsten
Betalingen aan derden
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Algemeen over beheersmaatregelen
Daar waar mogelijk binnen de processen zijn functiescheidingen aanwezig (personeel, inkoop,
betalingen). Er bestaat daarnaast binnen de stichting een integriteitscode met regels voor
bijvoorbeeld gebruik van schoolmiddelen, nevenfuncties en aanbesteding.
Fraude is echter ook en vooral afhankelijk van integer gedrag. Het bestuur en de schoolleiding dragen
een cultuur van integer gedrag uit door het geven van het goede voorbeeld. Jaarlijks wordt de code
binnen het MT en de Raad van Toezicht onder de aandacht gebracht.
Het bestuur is ervan overtuigd dat het risico op fraude door deze maatregelen aanzienlijk en
afdoende is beperkt, waarbij zij zich realiseert dat fraude nooit voor 100% is uit te sluiten.

31 Ouderbijdragen
Beheer en verantwoording van ouderbijdragen zijn conform de Wet op de Medezeggenschap
geregeld tussen schoolleiding en MR. Op De Berkel werden de ouderbijdragen sinds 2014 via een
door ouders opgerichte stichting geïnd en beheerd. Vanaf 2019-2020 worden de ouderbijdragen
weer rechtstreeks door de school geïnd. Bij het beëindigen van de oude constructie zijn de
opgebouwde reserves van de ouderbijdragestichting overgedragen aan de school. Dit heeft voor De
Berkel een eenmalige extra bate opgeleverd.
De ouderbijdragen worden en zijn o.a. ingezet voor de bekostiging van personeel en huisvesting
vanwege de typische vrijeschoolvakken (euritmie, boerderij en ambachtsvakken), voor de aanschaf
van materiaal voor kunst- en ambachtsvakken en jaarfeesten.
Eventuele tekorten in een jaar worden verrekend met de publieke reserves; overschotten per school
worden toegevoegd aan de private reserves. Over 2019 zag de verantwoording inclusief de bijdragen
voor schoolkosten in grote lijnen er als volgt uit:
Berkel
68.587

Zutpen vo
471.325

Parcival
498.491

Totaal
1.098.215

17.873

17.188

251.794

17.712
32.474
5.707
73.766

17.871
3.065
5.019
43.142

260.362
11.323
216.740
106.905
21.780
617.111

547.218
11.323
367.746
260.439
49.276
1.236.002

Saldo ouderbijdragen

(13.954)

25.444

(145.786)

(3.492)

(137.787)

Tekorten voorgaand jaar

(29.635)

(45.214)

(212.863)

(37.229)

(324.941)

Ouderbijdragen ontvangen

Zonnewende
59.812

Uitgaven gerelateerd aan ouderbijdragen
Personeelslasten
Afschrijvingen huisvesting
Jaarfeesten en activiteiten
Leermiddelen en materialen
Overige kosten

115.423
117.995
16.770
501.983

32 Allocatie van middelen vo naar schoolniveau
De binnengekomen gelden worden rechtstreeks toegewezen aan de locatie van de vo-school waar ze
betrekking op hebben aan de hand van leerlingaantal (lump-sum en overige publieke gelden) en
gerealiseerde ouderbijdragen (private gelden). De schoolleiding is zelf verantwoordelijk voor het
opstellen en verantwoorden van de eigen begroting. De bestuurder en controller zien toe op de
deugdelijkheid hiervan. Eventuele besluiten over herverdeling van budgetten en vermogens worden
in principe met consensus genomen in overleg tussen schoolleiders nog en bestuurder. Mocht
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consensus niet mogelijk zijn, dan beslist de bestuurder. De schoollocaties dragen jaarlijks een deel
van hun inkomsten af gebaseerd op hun relatieve aandeel in de rijksbijdragen ter dekking van de
kosten van bestuurskantoor, Raad van Toezicht en externe diensten (o.a. accountantskosten). In
2019 bedroegen deze stichtingsbrede kosten (voor zowel po als vo) € 432.000.
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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 buiten 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.
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33 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 (juni 2019). De vernieuwde Code
voor het vo is in de vergadering van de Raad van Toezicht besproken. 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 2019 een procedure
voor de vervanging van de bestuurder bij ziekte of afwezigheid vastgesteld. De stichting is niet
afgeweken van de codes Goed bestuur.

34 Verslag Raad van Toezicht
De RvT is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen; in de maanden maart, juni, september en
december. De RvT heeft in oktober geparticipeerd in de studiedag van het MT “VSNON Beyond
Waldorf100”.
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 vijf leden van de RvT zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT. Daarnaast
heeft elk lid van de RvT enkele specifieke aandachtsgebieden. In 2019 hebben Marjon Roefs en Ad
van Dijk afscheid genomen als lid met de respectievelijke portefeuilles HR en onderwijs. Zij zijn
opgevolgd door José Mens en Clarien Veltkamp.
Binnen de raad is geconstateerd, dat de hoofd- en nevenfuncties 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 38 van dit bestuursverslag.
Toezichthoudende activiteiten
In het jaar 2019 waren, naast het vaststellen van het jaarverslag 2018 en de begroting 2020, de
belangrijkste aandachtspunten:
Koers VSNON 2019-2023;
Schoolplannen 2019-2023;
Uitkomsten vierjaarlijks onderzoek inspectie;
Strategisch personeelsbeleid;
Nieuwbouw vleugel Zutphen VO;
Huisvesting Groningen;
Inrichting kwaliteitssysteem en periodegesprekken bestuurder;
Bewaking formatie;
Gewenst vermogen;
Toewijzing stichtingsvermogen aan de scholen;
Fraude-risicoanalyse;
Privacywetgeving;
Procedure vervanging bestuurder bij ziekte of langdurige afwezigheid;
Relatie met de Stichting ter Ondersteuning van het Vrijeschoolonderwijs Zutphen;
Inrichting autorisaties en machtigingen;
Aanpassing treasurystatuut aan nieuwe regelgeving;
Bestuursverslag 2019

47 / 49

Blik op de toekomst
Beleidskader functieboek po en vo;
Professioneel statuut;
Samenwerking po en vo Zutphen.
De leden van de RvT hebben in het kader van hun aandachtsgebieden, in overleg met de bestuurder,
ook contact onderhouden met 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.
Scholing leden RvT
De leden van de RvT hebben in 2019 gewerkt aan hun kennis en professionalisering.
John Stadens heeft zijn leergang ‘Top Class’ aan het Centrum voor Zorgbestuur van de
Erasmus Universiteit afgerond (inclusief een bestuursstage bij InteraktContour);
Ed Taylor heeft deelgenomen aan drie cursusdagen voor commissarissen en toezichthouders
bij Ernst & Young en een dag over het nieuwe toezichtskader bij de VTOI. Hij heeft zich bij
E&Y geschoold op de gebieden board dynamics & social styles, EQ- en emotiecoaching bij het
toezicht en de werkgeversrol van de toezichthouders.
Zelfevaluatie Raad van Toezicht
De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is uitgevoerd in oktober 2018. De Raad van Toezicht heeft
bij de start van de wervingsprocedure voor nieuwe leden, begin 2019, opnieuw een (beperkte)
zelfevaluatie uitgevoerd.
Evaluatie functioneren bestuurder
Het functioneren van de bestuurder is in september positief beoordeeld op basis van eigen inzichten
en feedback die de RvT en de bestuurder hadden opgehaald bij schoolleiders, staf en
medezeggenschap.
Bestuurderssalaris
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van december 2019 de klassenindeling van het
bestuurderssalaris voor 2019 formeel vastgesteld op klasse D.
Beloning leden Raad van Toezicht
De vergoedingen incl. btw voor de leden van de RvT waren in 2019 (1 januari – 31 december) als
volgt:
Naam

Functie

Honorering

Eef Jordens

Voorzitter

€

9.680

€

981

€

10.661

John Stadens

Vicevoorzitter

€

5.445

€

166

€

5.611

Ad van Dijk

Lid tot 1-10

€

5.445

€

421

€

5.866

Marjon Roefs

Lid tot 1-10

€

3.630

€

492

€

4.122

Ed Taylor

Lid

€

4.840

€

353

€

5.193

José Mens

Lid vanaf 1-10

€

1.000

€

0

€

1.000

Clarien Veltkamp

Lid vanaf 1-10

€

1.000

€

16

€

1.016

TOTAAL

€

31.040

€

2.429

€

33.469
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Proces accountantscontrole
De auditcommissie van de Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het verloop en de uitkomsten van de
accountantscontrole eerst intern met bestuurder en controller en daarna aangevuld met de
accountant. De bevindingen zijn vastgelegd in de controlerapportage van de accountant waarna het
bestuur met haar opmerkingen en acties komt. Deze worden in de vergadering van de Raad van
Toezicht besproken. De accountant geeft tevens jaarlijks toelichting tijdens de Raad van Toezicht
vergadering waarin de jaarrekening ter goedkeuring voorligt.
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.

35 Goedkeuring jaarverslag
Hierbij biedt de Raad van Toezicht u de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening over 2019 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 2019 en de overige
gegevens, verenigen en keurt het goed. Deze goedkeuring strekt de bestuurder tot volledige
decharge. Het saldo van €1.019.037 zal aan de reserves worden toegevoegd waarvan €390.458,
vanwege de extra overheidsgelden voor de komende jaren die in 2019 zijn ontvangen, aan de
bestemmingsreserve personeel.
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.

15 juni 2020
De leden van de Raad van Toezicht

Eef Jordens

John Stadens

Clarien Veltkamp

José Mens

Ed Taylor

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Lid

Bestuursverslag 2019

49 / 49

Blik op de toekomst

BIJLAGEN

Bestuursverslag 2019 - BIJLAGEN

1/8

Blik op de toekomst
36 Gegevens scholen VSNON

16NK01

16NK

06GE

03JS(01)

Parcival College
VO

VS Zutphen
VO

De Berkel
PO

De Zonnewende
PO

www.parcivalcollege.nl

www.vszutphen.nl

www.berkelbasisonderwijs.nl

www.vrijeschooldezonnewende.n
l

Gebouw A:
Merwedes tra a t 45
9725 KA Groni ngen

Hoofdlocatie:
Weerds l a g 14a
7206 BR, Zutphen

Henri Duna ntweg 4
7201 EV Zutphen

Hoofdlocatie:
Va l cks tra a t 30
7203 GC Zutphen

Gebouw B:
Merwedes tra a t 98
9725 KA Groni ngen

Nevenlocatie:
Di es ers tra a t 52
7201 NB Zutphen

Dependance:
Va l cks tra a t 32
7203 GC Zutphen

Gebouw C:
Regges tra a t 1
9725 KH Groni ngen

rector:

rector:

directeur:

directeur:

Dhr. A.G. Wijnbergen

Dhr. B.C. Geleijnse

Dhr. J.L.M. Derkx

Mw. C.B. Wolfkamp

Bestuursverslag 2019 - BIJLAGEN

2/8

Blik op de toekomst
37 Gegevens stichting VSNON
Naam

Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland

Afkorting

VSNON

Bestuursnummer

28212

Website

www.vsnon.nl

Adres

Industrieweg 85 te Zutphen
Postbus 4086
7200 BB ZUTPHEN

E-mailadres

bestuurskantoor@vsnon.nl

Telefoon

0575 - 53 38 60

Inschrijvingsnummer KvK

41038120

Raad van Toezicht
(per 1-10-2019)

dhr. E. Jordens (voorzitter)
dhr. J. Stadens (vicevoorzitter)
mw. J.M.J. Mens (lid)
mw. C.S.J. Veltkamp (lid)
dhr. E.A.M. Taylor (lid)

College van Bestuur

dhr. F.L. Ebskamp
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38 Overzicht leden Raad van Toezicht en bestuurder
Naam en functie

Aantreden –
aftreden

Taken / aandachtsgebieden

Hoofd- en nevenfuncties

Raad van Toezicht
Eef Jordens
Voorzitter

23-9-2011
tot
1-10-2020



geen



Leidinggeven aan de
RvT
Onderhouden contact
met de bestuurder
Ontwikkeling
management en
strategie
Algemene zaken





John Stadens
Vicevoorzitter

4-10-2017
tot
1-10-2021



Financiële zaken



Directeur-bestuurder
Roessingh Revalidatie
Techniek BV

Ad van Dijk
Lid

23-9-2011
tot
1-10-2019



Leidinggeven aan de
RvT bij afwezigheid van
de voorzitter
Onderwijsinhoudelijke
zaken



Interimmanager in
onderwijsorganisaties

HR
Juridische zaken
Organisatieontwikkeling



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


Marjon Roefs
Lid

23-9-2011
tot
1-10-2019










Ed Taylor
Lid

3-10-2017
tot
1-10-2021




Antroposofie als
inspiratiebron
Leiden van organisaties




Clarien Veltkamp
Lid

1-10-2019
tot
1-10-2023
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Onderwijsinhoudelijke
zaken



Lid Raad van Toezicht
Stichting voor voortgezet
vrijeschoolonderwijs in
Noord-Holland, Amsterdam
Bestuurslid uitgeverij
Pentagon, Amsterdam
Managing consultant bij
CPS onderwijsontwikkeling
en advies
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Naam en functie

José Mens
Lid

Aantreden –
aftreden

1-10-2019
tot
1-10-2023

Taken / aandachtsgebieden



HR

Hoofd- en nevenfuncties


Voorzitter Raad van
Toezicht stichting Pallas



José Mens Advies en
Management
Voorzitter
Bezwarencommissie
Personeel Hogeschool
Utrecht
Voorzitter
Bezwarencommissie
Personeel Stg. Carmel
College
Vicevoorzitter Raad van
Toezicht Stadkamer Zwolle,
profiel Strategie, Educatie
en HR
Lid Raad van Toezicht
Scholengroep Over- en
Midden-Betuwe









Bestuurder
Frans Ebskamp,
Bestuurder

1-9-2018
tot
1-9-2022



Eenhoofdig bestuur van
VSNON






Bestuursverslag 2019 - BIJLAGEN

Bestuurslid Coöperatie VO
Vertegenwoordiger
Vereniging van Vrijescholen
bij ECSWE
Voorzitter Algemeen
Bestuur Stichting Vrije
Scholen Rijnstreek
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39 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

po

Primair onderwijs

RvT

Raad van Toezicht

vo

Voortgezet onderwijs

VSNON

Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WMS

Wet Medezeggenschap Scholen

WNT

Wet Normering Topinkomens

wo

Wetenschappelijk onderwijs
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40 Fotoverantwoording

Leerlingen van De Berkel tijdens Sint Jan

Leerlingen De Zonnewende tijdens Sint Jan © Nike Martens

Werkstuk van leerlinge Maren Boer (klas 8, Parcival College)

Boerderijdag van De Zonnewende © Nike Martens

Medewerkers van vrijeschool Zutphen VO maakten ter
gelegenheid van de opening van de nieuwbouw een transparant.

Circusles bij De Berkel
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Het verlichte raam van de nieuwe vleugel van het gebouw aan de
Weerdslag.

Leerlingen van Vrijeschool Zutphen VO bezoeken het
Rijjksmuseum.

Collage van Eke (klas 8, Parcival College)
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