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Leeswijzer  

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

Hoe leest u dit  bestuursverslag? 
VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij 

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

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

van de bestuurder. In de hoofdstukken die volgen wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

 Beleid en de inrichting van VSNON (hoofdstuk 1 t/m 7); 

 Het onderwijs (hoofdstuk 8 t/m 14); 

 De medewerkers (hoofdstuk 15 t/m 20); 

 Kwaliteitszorg, onderzoek, internationalisering en samenwerking (hoofdstuk 21 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 jaarverslag 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. Hij licht het toe aan de bestuurder en de Raad 

van Toezicht. 

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

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

e-mail naar bestuurskantoor@vsnon.nl. 

  

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

Het voorbije jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van 
corona. Het virus en de maatregelen grepen diep in ons dagelijks 
bestaan in, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Leerlingen, 
ouders en medewerkers van VSNON moesten alle zeilen bijzetten. 
De beperkingen en bedreigingen door corona gunden ons echter 
ook een blik op de essentie: op zingeving, verantwoordelijkheid, 
vrijheid en verbinding. We keken met nieuwe ogen naar onderwijs. 

Leerlingen, ouders en medewerkers van VSNON gingen in 2020 op zoek naar passende vormen van 

thuis- en afstandsonderwijs, toetsing en examinering en zorg voor elkaar, met flexibiliteit, durf, 

doorzettingsvermogen en dialoog. Wat kon er nu niet meer? Waar zagen we mogelijkheden? Hoe 

richtten we dat zo passend mogelijk in? Wie had er extra zorg of ondersteuning nodig? Welke 

afspraken wilden we met elkaar maken? We leerden met en van elkaar, met vallen en opstaan. Ieder 

had hierbij het eigen perspectief, gezamenlijk hanteerden wij de antroposofische achtergronden en 

de visie op onderwijs. En zo leerde corona ons anders te kijken naar elkaar en naar onderwijs.  

We zijn dankbaar dat op onze scholen het aantal coronagevallen beperkt is gebleven. Op de scholen 

was uiteraard wel sterk het effect van de landelijke maatregelen voelbaar. Het inrichten van het 

afstandsonderwijs en de hygiënemaatregelen op school vergden veel inzet, creativiteit en flexibiliteit 
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van iedereen. Via de evaluaties gaven medewerkers, ouders en leerlingen aan wat zij vonden van het 

afstandsonderwijs, de effectiviteit, en de beleving van veiligheid en welbevinden. Ondanks dat we 

voornamelijk de beperkingen hebben ervaren, was er ook waardering voor de nieuwe manieren 

waarop het vrijeschoolonderwijs werd vormgegeven en de verbinding en zorg die werd ervaren. 

Leerlingen, ouders en medewerkers hebben hierbij veel betrokkenheid, doorzettingsvermogen en 

creativiteit laten zien. Dat enkele ouders, leden van de medezeggenschapsraden en oud-

medewerkers bereid zijn gevonden om de extra werkzaamheden op te vangen werd zeer 

gewaardeerd. Dankzij ieders inzet hebben we het vorige schooljaar toch kunnen afsluiten met een 

mooi (examen-)resultaat voor onze leerlingen.  

Aan de andere kant zijn een aantal ontwikkelingen op de scholen door corona noodgedwongen stil 

komen te liggen: studiedagen gingen niet door, een schoolbrede dialoog over onderwijs en strategie 

was niet mogelijk. Op twee van onze scholen trad in het najaar een nieuwe schoolleider aan: Roos 

Paashuis als waarnemend directeur op De Berkel en Merlijn Trouw als rector bij Vrijeschool Zutphen 

VO. Zij hebben slechts een bescheiden start kunnen maken met de uitwerking van nieuwe plannen 

op basis van de missie en visie uit de Koers 2019-2023. Datzelfde geldt ook voor het Parcival College, 

waar het proces om te komen tot kernwaarden en een gezamenlijke visie op eigentijds 

vrijeschoolonderwijs en een doorontwikkeld leerplan vertraging heeft opgelopen. Na een 

beloftevolle start van de visitaties in het vo in maart is ook hiervan de verdere planning voor 2020 

opgeschort. Vanuit het bestuur is de aandacht in 2020 met name uitgegaan naar het verder inrichten 

van de kwaliteitszorg, het verstevigen van het financieel en risicobeleid en het uitwerken van 

onderdelen van het strategisch personeelsbeleid. Naar aanleiding van signalen van ouders en 

medewerkers heeft de bestuurder verder onderzoek verricht en wijzigingen doorgevoerd in de 

schoolleiding van Vrijeschool Zutphen VO en De Berkel. Samen met de financiële meevallers over 

2020, leidend tot een gezond netto werkkapitaal, zijn hiermee belangrijke randvoorwaarden 

geschapen voor de doorontwikkeling van de scholen en het onderwijs in het komende jaar. 

Dank aan alle leerlingen, dank aan alle medewerkers, dank aan alle ouders: dankzij jullie was 2020 

zeker geen verloren jaar!  

Zutphen, april 2021 

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.  
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2 Beleid en kernactiviteiten  

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

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

Het strategische beleid is vastgelegd in de Koers 2019-2023 waarin de waarden van het 

vrijeschoolonderwijs centraal staan. 

2.1  Koers  
De Koers dient als strategisch beleidsplan van VSNON. 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 
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. 

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.  

https://www.vsnon.nl/vsnon/userfiles/files/2019/Koers/Koersdiagram.pdf
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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. De medezeggenschap 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 de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht, het managementreglement 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 2020 volgens de indeling van de Koers: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Sturing op onderwijskwaliteit  Strategisch personeelsbeleid  Sturing financiën en risico’s 

Samenwerking po  Scholingsbeleid  Sturing op formatie 

Samenwerking vo  Functieboek  Borging privacywetgeving 

Visitaties vo    RI&E 

 
 

 
 Huisvesting De Berkel, 

Dieserstraat Zutphen, 
Parcival College 

6 Politieke en maatschappelijke bijdragen 

Door haar onderwijs levert VSNON via haar (oud-)leerlingen een eigen bijdrage aan de maatschappij. 

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

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

voelen en doen (hart en handen) even belangrijk zijn als denken (hoofd). Actuele maatschappelijke 

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

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

ondernemen. In 2020 heeft VSNON slechts beperkte bijdragen kunnen leveren aan maatschappelijke 

ontwikkelingen en een gezonde en eerlijke wereld: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Groene leerlijn po  Internationale Schakelklas  Zonnepanelen Zonnewende 

Natuurlijke lesmaterialen  Steun Corberic Deventer  Zonnepanelen De Berkel 

Paarse Vrijdag Vrijeschool 
Zutphen VO 

 
Biologische inkopen 

 
Zonnepanelen Zutphen VO 

Lectoraat Vrijeschoolonderwijs 
 

 
 Groen schoolplein 

Zonnewende 

Pedagogisch-didactisch kompas     

Vrijeschoolwiki     
 

De herinrichting van het schoolplein van De Berkel is in 2020 deels uitgevoerd. Dit beperkte zich in 

eerste instantie tot bestrating en afrastering. We hopen het plein in 2021 met meer groen te kunnen 

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

onderwijs en onze organisatie.  
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6.1  Maatschappelijke thema’s 2020  
Elders in dit bestuursverslag legt VSNON verantwoording af over de door het ministerie aangewezen 

maatschappelijke thema’s over 2020:  

 Corona: hoofdstuk 9; 

 Toetsing en examinering vo: hoofdstuk 12; 

 Passend onderwijs: hoofdstuk 13; 

 Strategisch personeelsbeleid: paragraaf 15.1; 

 Werkdrukverlaging po: hoofdstuk 17; 

 Convenantsmiddelen vo: hoofdstuk 18; 

 Allocatie van middelen vo: hoofdstuk 32. 

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: 

 

 Formele medezeggenschap: medezeggenschapsraden op stichtingsniveau en schoolniveau; 

 Leerlingenraden; 

 Ouderraden/ouderplatforms; 

 Klankbordgroepen; 

 Werkgroepen; 

 Onderwijscafé’s / algemene ouderavonden.  
 

De medezeggenschapsstructuur en -kaders zijn toegelicht in paragraaf 4 Organisatiestructuur.  

In 2020 heeft de medezeggenschap op verschillende niveaus onder andere een bijdrage geleverd aan 

gesprekken en besluitvorming over: 

Onderwijs  Organisatie  Basis 

Onderwijskundig Jaarplan 
Zonnewende 

 Werkverdelingsplan po  Meerjarenbegroting 

  
Organisatiestructuur 
Zutphen VO 

 
 

Jaarverslag 

  Signalen ouders De Berkel  
School- en 
bestuursformatieplannen 

    Inrichting begrotingsproces 

    Medezeggenschapsstructuur 
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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 onderwijskwaliteit  
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 natuurlijk 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, 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. 

 

Doelen, schoolplannen, jaarplannen en onderwijsopbrengsten zoals weergegeven op de 

kwaliteitskaart zijn minimaal eens per halfjaar onderwerp van gesprek tussen bestuurder en 

schoolleider, tijdens de periodegesprekken. Op de scholen worden de doelen en schoolplannen, 

jaarplannen en teamplannen minimaal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.  

Naar aanleiding van het vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2018 heeft De Berkel in 

2020 het systeem van kwaliteitszorg van de school beschreven. 

9 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken  

Onder dit kopje gaan we op de belangrijkste onderwijsontwikkelingen in. Er is ook aandacht voor de 

wijze waarop het afstandsonderwijs was ingericht en wat de verdere gevolgen van corona op het 

onderwijs en onderwijsontwikkeling waren.  

9.1  Onderwijs in t i jden van corona  
Binnen de beperkingen van corona bleek het onderwijs vanuit de vrijeschoolachtergronden, voor 

‘hoofd, hart en handen’ zeer moeilijk in te vullen.  Het brede aanbod van creatieve, praktische en 

ontwikkelingsgerichte vakken verviel grotendeels, evenals de belangrijke vormende en verbindende 

momenten in het schooljaar, zoals excursies, uitvoeringen en jaarfeesten. Middels vervangende 

thuiswerkopdrachten zijn de leerlingen wel aan de slag geweest met praktische en creatieve 
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opdrachten, en binnen de mogelijkheden zijn bepaalde jaarfeesten wel in klassenverband gevierd. 

Wat overheerst is echter een gevoel van gemis bij alle betrokkenen.  

Tijdens de periode van afstandsonderwijs volgden de po-leerlingen de lesstof, liedjes en vertelstof 

online. Ook ontvingen zij regelmatig een pakketje met werkjes voor thuis. Er was eveneens wekelijks 

een moment waarop de leerlingen één-op-één of in kleine groepjes contact hadden met hun 

leerkracht. Een groep kinderen van ouders met essentiële beroepen of een extra 

ondersteuningsbehoefte werd dagelijks op school opgevangen met inachtneming van de 

coronamaatregelen.  

Het afstandsonderwijs op de vo-scholen kreeg stapsgewijs vorm, een leerproces met vallen en 

opstaan, met momenten van evaluatie, uitwisseling en doorontwikkeling. Medewerkers, ouders en 

leerlingen waren hierbij betrokken. Vervolgens legden de vo-scholen de inzichten vast in een visie. 

Daarin is ook aangegeven welke keuzes gemaakt zijn en welke beperkingen er werden ervaren voor 

het vrijeschoolse onderwijs.  

De vo-scholen hadden verder te maken met strengere coronamaatregelen dan de po-scholen. Er is 

dan ook veel aandacht uitgegaan naar de inrichting van de school, hygiënemaatregelen en 

maatregelen om de anderhalve meter te waarborgen. Vanaf december is ook het dragen van 

mondkapjes door medewerkers en leerlingen ingevoerd. Via respectvolle en heldere communicatie 

en het goede gesprek werden de maatregelen toegelicht.  

Er zijn wegens corona minder toetsen afgenomen, in plaats van de eindtoetsen en de centrale 

eindexamens zijn de ontwikkeling en prestaties van klassen en individuele leerlingen in beeld 

gebracht aan de hand van de informatie uit het leerlingvolgsysteem, mentorgesprekken en 

leerlingbesprekingen. Voor de examenleerlingen waren de schoolexamens leidend voor het behalen 

van hun diploma. In 2021 zullen de onderwijsachterstanden in detail in kaart worden gebracht, 

evenals op welke wijze deze kunnen worden ingehaald. 

Vanwege de coronamaatregelen heeft de stichting ruim €130.000 extra kosten gemaakt voor 

investeringen voor het afstandsonderwijs (laptops docenten en leerlingen, camera's, e.d) en bijna 

€85.000 in het kader van het inhaal- en ondersteuningsprogramma. De laatste kosten zijn gedekt uit 

de ontvangen subsidie. Corona heeft uiteindelijk geen grote invloed gehad op het financiële resultaat 

van 2020. De verwachting is dat de invloed op de regulier meerjarenbegroting vanaf 2021 ook 

beperkt zal zijn. De (extra) NPO-gelden zullen mogelijk wel een grote invloed hebben. 

9.2  Overige onderwijsontwikkelingen  en gevolgen van corona  
Corona vroeg veel aandacht van de scholen waardoor er weinig ruimte was om aan de slag te gaan 

met strategische ontwikkelingen. Daar waar dat wel gebeurde was dit beperkt of gebeurde het met 

name op het vlak van beleid. Inhoudelijke uitwisseling via studiedagen, visitaties en werkbezoeken 

kwamen in 2020 nauwelijks voor, terwijl juist deze waardevol en essentieel zijn voor het verder 

vormgeven van onze visie en de vertaling in vormen van onderwijs en in de lessentabel. Er was 

desondanks wel sprake van een beperkte ontwikkeling op het gebied van het onderwijs in de eerste 

maanden van 2020, vooral op de koersthema’s vrijeschoolidentiteit en lerende organisatie, in de 

vorm van de landelijke visitatieronde in het vo, lesbezoeken in het po, kwaliteitsinrichting op De 

Berkel en een verkennende dialoog met medewerkers, ouders en leerlingen op het Parcival College. 

Er is eveneens een voornemen geformuleerd om onderling ervaringen uit te wisselen tussen po en vo 

in Zutphen en tussen het Parcival College en de Vrijeschool Zutphen VO. Uitgebreidere aandacht voor 

deze onderwerpen en verdere stappen op het vlak van onderlinge uitwisseling en 
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leerplanontwikkeling moesten helaas wegens corona worden uitgesteld. Deze komen hopelijk in 

2021 weer aan bod.  

In de volgende kopjes staan per school de doelen uit het schoolplan beschreven, de activiteiten en 

realisatie en eventuele doorloop, en nieuwe activiteiten voor 2021. De gevolgen van corona op het 

onderwijsbeleid worden hierbij eventueel nog nader per school toegelicht. 

De Berkel 

In 2020 werkte het team van de Berkel aan de strategische onderwijsdoelen: 

 Inrichting kwaliteitszorg; 

 Doorontwikkeling passend onderwijs. 
 

Zo is het leerlingvolgsysteem verder ingericht, is er een begin gemaakt met lesbezoeken en is het 

systeem van kwaliteitsborging beschreven. Leerlingenbesprekingen zijn voor alle klassen ingericht. 

De school nam deel aan een gemeentelijke pilot met extra jeugdhulp op school en maakte met het 

samenwerkingsverband nieuwe afspraken over verdere afstemming en ondersteuning.  

In 2021 zal het team een gezamenlijke visie ontwikkelen op het vrijeschoolonderwijs op De Berkel en 

afspraken maken over hoe ze dit verder willen vormgeven. In het leerlingvolgsysteem zal de module 

voor vrijescholen worden geïmplementeerd. De Berkel en De Zonnewende gaan het vaststellen van 

schoolnormen en de monitoring van de onderwijsresultaten gezamenlijk oppakken.  

De Zonnewende 

In 2020 werkte de school aan de strategische onderwijsdoelen: 

 De leerkrachten hebben zicht op ontwikkeling van elk kind en handelen planmatig en 
doelgericht; 

 De leerkracht signaleert en communiceert tijdig aan ouders over de ontwikkeling van het 
kind en zorgt voor passende documentatie. 
 

De intern begeleiders en de reken- en taalspecialisten leggen klassenbezoeken af en koppelen hun 

bevindingen terug aan de leerkrachten. Er heeft nog geen lesbezoek of collegiale consultatie tussen 

de leerkrachten onderling plaatsgevonden. De kwaliteit van de groepsplannen is verbeterd. Deze 

worden in ondersteuningsgesprekken besproken. In de ondersteuningsgesprekken is aandacht voor 

zowel zorg als didactiek. Eind 2020 zijn er ook zorggesprekken gevoerd, waardoor zorgproblematiek 

eerder is gesignaleerd en ouders en samenwerkingsverband eerder konden worden betrokken. Dit 

heeft geleid tot concretere zorgplannen en effectievere ondersteuning en dit is opgenomen in 

ontwikkelingsperspectieven. Met ouders van leerlingen met een aangepast aanbod voert de school 

extra oudergesprekken. Schoolleiding en IB’ers voeren het gesprek met het samenwerkingsverband 

over de mogelijkheden voor extra arrangementen en doorverwijzingen. Dyslexie is een belangrijk 

aandachtspunt van de school. Leerlingen worden ondersteund met de Marantmethode. De 

leerkrachten streven daarbij naar een gezonde balans tussen de aandacht voor lezen aan de ene kant 

en voor de vrijeschoolvakken en periodes aan de andere kant. 

In het nieuwe onderwijskundige jaarplan voor 2020-2021 blijft aandacht voor taal, spelling en 

rekenen en is ervoor gekozen om schilderen toe te voegen. 

In 2021 wil het team aan de slag met de doorontwikkeling van ondersteuningsplannen en 

ontwikkelingsprofielen.  
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Parcival College 

In 2020 werkte de school aan de strategische doelen: 

 Het ontwikkelen van 21ste eeuws onderwijs; 

 Herinrichting havo; 

 Verbeteren van veiligheidsmeting; 

 Verbetering van leskwaliteit. 
 

Op basis van de thema’s die via een brede dialoog zijn opgehaald zijn in 2020 beleidsvoorstellen 

geformuleerd voor een nieuw leerplan. Wegens corona is dit proces gepauzeerd. De school 

ontwikkelde een kader en conceptlessentabel voor een vijfjarig havotraject. Verder is na evaluatie 

van de nieuwe kunst-ambachtstroom besloten om deze niet te handhaven en definitief afscheid te 

nemen van de c-stroom die het Parcival College tot 2020 kende. Leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag of onderwijsbehoefte zitten voortaan niet meer in aparte klassen. Leskwaliteit 

was een ander belangrijk aandachtspunt in 2020. Wegens corona spitste de aandacht zich vooral toe 

op de inrichting en de kwaliteit van het afstandsonderwijs en zijn de voor 2020 geplande lesbezoeken 

niet uitgevoerd. Het PTA is in 2020 aangepast, met als doel de toetsbelasting te beperken. Het 

Parcival College hoopt hiermee de overdosis aan toetsen en opdrachten te verminderen en 

achterstanden verder te beperken. 

In 2021 hoopt het Parcival College verder te kunnen met het formuleren van kernwaarden en het 

bijstellen van het leerplan. Het voornemen is om, zodra de coronamaatregelen van tafel zijn, ook 

weer lesbezoeken af te kunnen leggen.  

Vrijeschool Zutphen VO 

In 2020 werkte de school aan de strategische onderwijsdoelen: 

 Actueel en hedendaags vrijeschoolonderwijs;  

 Herinrichting havo; 

 Eigenaarschap van leerlingen. 
 

Door corona is het niet mogelijk geweest om brede gesprekken te organiseren over actueel en 

hedendaags vrijeschoolonderwijs. De onderwijsontwikkelgroep is wel diverse keren bij elkaar 

geweest voor het opstellen van een concept-ontwikkelplan en het coördineren van de verschillende 

leerkringen. Op de startdagen van het nieuwe schooljaar is aandacht besteed aan de vraag van de 

huidige leerling en wat dat betekent voor het onderwijs. Ook zijn er diverse leerkringen van start 

gegaan. Vanwege de coronasituatie is dit in het najaar deels stilgevallen. In 2021 zullen de 

onderwijsontwikkelplannen hopelijk breder in de organisatie besproken kunnen worden, op basis 

waarvan een keuze zal worden gemaakt voor onder andere de lessentabel. 

Voorstellen voor een vijfjarig havotraject zijn door een werkgroep uitgewerkt in voorbereiding op de 

concrete inrichting van het onderwijs. Deze worden in 2021 voorgelegd aan de secties. 

Eigenaarschap van leerlingen was een expliciet aandachtspunt bij het vormgeven van 

afstandsonderwijs. De school zag het als een kans en de inzichten uit de evaluatie zullen in 2021 

verder worden meegenomen in het onderwijs. 

Bestuur VSNON 

In 2020 werkte het bestuur aan de strategische onderwijsdoelen: 

 Onderwijskwaliteit; 

 Eigentijds vrijeschoolonderwijs; 
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 Partnerschap tussen scholen. 
 

De actuele onderwijsresultaten vanuit de leerlingvolgsystemen en de landelijke overzichten houdt 

het bestuur bij op een kwaliteitskaart. Deze en de doelen in de schoolplannen op het gebied van 

onderwijskwaliteit komen aan de orde in de periodegesprekken die de bestuurder voert met de 

schoolleiders. Periodegesprekken en kwaliteitskaart vormen belangrijke onderdelen van het stelsel 

van kwaliteitszorg. In 2020 is onderwijstijd en lesuitval verder in kaart gebracht.  

In landelijk verband is in maart een visitatie in het vo uitgevoerd, op de Stichtse Vrijeschool in Zeist. 

Wegens corona moesten twee andere visitaties die voor 2020 gepland stonden, waaronder een op 

Zutphen VO,  worden uitgesteld. Online zijn twee instrumenten ingericht om uitwisseling van 

lesmateriaal en gedachtengoed tussen de vrijescholen in Nederland en Vlaanderen te faciliteren: het 

vrijeschoolkompas en de vrijschoolwiki. 

In 2021 zal de kwaliteitskaart verder worden uitgewerkt aan de hand van de uitgangspunten van het 

vrijeschoolonderwijs en de uitwisseling met schoolleiders. Ook zullen er als de omstandigheden het 

toelaten weer uitwisselingen worden georganiseerd tussen de scholen van VSNON en landelijk ook 

weer visitaties worden uitgevoerd, waarvan een op het Parcival College. 

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. Aangezien er in het afgelopen jaar wegens corona geen eindtoetsen zijn 

geweest in het po en geen centrale eindexamens in het vo, beperken we ons tot de 

slagingspercentages vo. Deze zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2020. 

 

De slagingspercentages liggen beduidend hoger dan vorig jaar. Vanwege het niet doorgaan van de 

centrale eindexamens is aan de hand van de cijfers voor de schoolexamens bepaald of leerlingen 

geslaagd waren. De goede uitkomsten worden ook veroorzaakt doordat leerlingen ruime 

gelegenheid kregen om toetsen uit het PTA te herkansen. Daarnaast krijgen vwo-leerlingen sinds 
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2019 bijles en aandacht voor studievaardigheden. Zo gingen ze goed voorbereid de examenperiode 

in. We zijn trots op het eindresultaat dat we, ondanks corona, hebben behaald. 

11 Leerlingenaantallen 

In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het leerlingenaantal weergegeven (per 1 oktober 1).  

 

De leerlingaantallen in Zutphen lopen sinds 2017 terug. De belangrijkste oorzaak daarvan is de 

demografische krimp. Het Parcival College kreeg in 2020 eveneens te maken met een terugloop in 

leerlingenaantallen.  

11.1  Toelatingsbeleid en toegankeli jkheid  
De Berkel en De Zonnewende hebben beide onvoldoende capaciteit om alle aangemelde leerlingen 

toe te laten. Het starten met een derde stroom achten we op dit moment niet haalbaar. Op de po-

scholen wordt ook ingezet op persoonlijke begeleiding van alle kinderen, ook van kinderen met een 

extra ondersteuningsvraag. De balans tussen kinderen met en zonder ondersteuningsvraag is 

medebepalend voor het wel of niet kunnen aannemen van een leerling.  

Bij aanname van leerlingen letten de vo-scholen behalve op de adviezen van de po-scholen en de 

eventuele extra ondersteuningsbehoefte ook op de motivatie voor het vrijeschoolonderwijs en de 

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

Alle scholen zetten actief in op het voorkomen van ongeoorloofd verzuim 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, de onderwijsinhoud en de manier van evalueren en toetsen als voor een 

ordentelijke inrichting van de examens. Er zijn onder andere aanpassingen in het PTA doorgevoerd 

waarbij de toetsdruk voor het PTA zich meer beperkt tot de (pre-)examenklassen en in het geheel 

                                                           

1 cijfers inclusief leerlingen vmbo-bb/kb die formeel staan ingeschreven bij Het Stedelijk 
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genomen verminderd werd. De richtlijnen van de vo-raad zijn ook in de aanpassingen meegenomen. 

Medewerkers van het Parcival College sloten aan bij een landelijke werkgroep waarin een nieuw 

manier van toetsen werd ontwikkeld, waarbij de nadruk meer ligt op zelfevaluatie en intervisie door 

leerlingen en docenten, dan op cijfers. 

Zutphen VO wil zich volgend jaar meer richten op aansluiting bij de schoolvisie en vakoverstijgend 

werken, zodat er meer ruimte kan ontstaan voor de vrijeschoolse vakken. 

De voorgenomen visitaties op de PTA’s in samenwerking met andere scholen in de regio zijn wegens 

corona niet doorgegaan. 

13 Passend onderwijs  

Onze scholen doen hun uiterste best om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag het onderwijs 

te bieden dat zij nodig hebben. De trend van de afgelopen jaren is dat het aandeel van kinderen met 

een extra ondersteuningsbehoefte toeneemt.  In 2019 had 13 procent van de leerlingen een extra 

ondersteuningsvraag. In 2020 was dat 14 procent. 

 
Totaal aantal 

leerlingen 
Leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag 
Leerlingen met een 

onderwijszorgarrangement 

 per 1 oktober aantal % van het totaal aantal % van het totaal 

De Berkel 256 35 14% 3 1% 

De Zonnewende 284 100 35% 0 0% 

Parcival College 875 130 15% 63 7% 

VS Zutphen VO 1.252 115 9% 45 4% 

 

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.  

13.1  Bijdragen samenwerkingsverband  
In 2020 is vanuit de samenwerkingsverbanden een bedrag van €455.000 ontvangen. In 2019 was dat 

€476.000. Deze gelden zijn volledig besteed aan extra ondersteuning en preventief werken. Zowel de 

samenwerkingsverbanden als de scholen hechten aan zoveel mogelijk preventief werken. Daardoor 

vindt er een verschuiving van middelen plaats van extra ondersteuning naar een uitgebreidere 

basisondersteuning. Middelen vanuit het samenwerkingsverband worden in toenemende mate ook 

daarvoor ingezet. 

Samenwerkingsverband po 

Voor het basisonderwijs is van het SWV PO €90.723 voor de basisondersteuning ontvangen en 

€17.057 uit de lumpsum ingezet. De bestedingsdoelen waren de leerkrachtkosten voor de projectklas 

hoogbegaafdheid en ondersteuning van leerlingen met een leervoorsprong (€34.100), kosten interne 

begeleiders t.b.v. van de uitvoering van de leerlingzorg (€23.200), de loonkosten van 

onderwijsassistenten voor de ondersteuning van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, de 

begeleiding van groepen en individuele leerlingen met een extra leerbehoefte (€46.200) en de 

professionalisering (€4.280). 
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Van het SWV PO is €21.933 ontvangen voor de extra ondersteuning. Dit bedrag is geheel gebruikt 

voor de inzet van onderwijsassistenten. 

Samenweringsverbanden vo 

Voor het Parcival College is in 2020 een bedrag van €362.920 ontvangen van het 

Samenwerkingsverband. Deze middelen zijn door de school ingezet ten behoeve van de versterking 

van de basisondersteuning (o.a. extra mentoraat,  specifieke begeleiding, trainingen), kleinschalige 

onderwijsvoorzieningen, leerlingen met een OPP (Ontwikkelsperspectief) en een pilot 

hoogbegaafdheid. Ook is specifieke formatie ingezet (ca 5,5 fte) vanuit o.a. de 

ondersteuningscoördinatoren, interne begeleider, orthopedagoog, onderwijsassistenten, 

kunstzinnige trainer, trainer veerkracht, ‘rots en water’ en de aandachtsfunctionaris / begeleider 

hoogbegaafdheid.   

Vrijeschool Zutphen VO heeft een bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband ontvangen van 

€24.807. Deze middelen zijn ingezet voor de basisondersteuning van de zorg in de school. De 

zorgformatie in de school bedroeg 3,5 fte. Daarnaast ontvangt de school een LWOO-vergoeding voor 

de BB/KB-leerlingen van de Regge die ingeschreven staan bij het Kompaan College. Deze bedroeg in 

2020 €84.380. Deze gelden zijn ingezet ten behoeve van een kleinere klasgrootte. 

Het Samenwerkingsverband zet zijn financiële middelen in Zutphen vooral in voor het 

Onderwijszorgcentrum (OZC) van het Samenwerkingsverband. Het OZC organiseert de 

Schakelklassen en vanuit het OZC zijn structureel twee onderwijsgeneralisten voor ieder 0,5 fte in de 

school ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een orthopedagoog, gezinsspecialist en 

overige specialisten van het OZC. Andere activiteiten vanuit het OZC zijn de Verzuimtafel, de 

Toewijzingscommissies en de bekostiging voor het VSO. Ook zijn er voor de zorgcoördinatoren 

diverse scholingen aangeboden, o.a. op het gebied van hoogbegaafdheid. 

De bestedingsdoelen van de zorgmiddelen zijn in afstemming met de medezeggenschapsraden tot 

stand gekomen. 

In 2020 hebben de scholen de schoolondersteuningsprofielen geëvalueerd of opgesteld. De Berkel 

heeft ook de volledige zorgstructuur van de school in 2020 beschreven in het kader van de 

ontwikkeling van de kwaliteitszorg. De Zonnewende heeft in 2020 de aanpak in de ondersteuning van 

leerlingen met dyslexie verder ontwikkeld. 

Het Parcival College bood in 2019-2020 een vorm van passend onderwijs aan via een kunst-

ambachtsstroom: een mavoklas zonder Frans en met meer praktijkvakken, met klassen van maximaal 

22 leerlingen en extra ondersteuning van een onderwijsassistent. De schoolleiding heeft de kunst-

ambachtsstroom geëvalueerd en besloten om deze in de toekomst niet te blijven aanbieden. 

Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag of onderwijsbehoefte zitten voortaan niet meer in 

aparte klassen. 

14 Onderwijsachterstanden po  

In 2020 werd €1.380 aan middelen ontvangen als aanvullende bekostiging van 

onderwijsachterstanden voor schooljaar 2020-2021. 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. 
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Medewerkers 

Personeel en organisatieontwikkeling zijn belangrijke 
aandachtsgebieden voor VSNON. Persoonlijk leiderschap, veiligheid 
en een lerende organisatie staan hierbij voorop.  

In 2020 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 2020. Ook geven we cijfers en achtergronden over formatie en verzuim.  

15.1  Strategisch personeelsbeleid  
Het personeelsbeleid van VSNON krijgt vorm vanuit de volgende thema’s in de Koers:  

 leerkrachten in hun kracht; 

 lerende organisatie;  

 ondersteunende structuur. 
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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 

dit vormgeven wordt het levende onderwijs op onze scholen én in hun eigen ontwikkeling verankerd. 

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. ruimte ervaren voor professioneel handelen; 

2. samenwerken en meerwaarde ervaren door onderlinge uitwisseling; 

3. bijdragen aan een gezamenlijke visie op vrijeschoolonderwijs; 

4. zich laten zien en zich gezien en gewaardeerd weten; 

5. kunnen reflecteren op eigen handelen. 
 

Het bestuur van VSNON neemt het voortouw bij het strategische personeelsbeleid. Zij doet dat door 

het in kaart brengen van de bestaande instrumenten en het ontwikkelen van instrumenten. Dit 

gebeurt in overleg met de schoolleiders en medezeggenschapsraden. Per school werken 

schoolleiding en medewerkers deze kaders en instrumenten vervolgens verder uit, zodat deze 

dienend kunnen zijn aan de schoolvisie en doelen uit het schoolplan. 

Het bestuur monitort en evalueert jaarlijks in het managementteam en in de halfjaarlijkse 

periodegesprekken met de schoolleiders de voortgang van het strategisch personeelsbeleid. 

In 2020 zijn de personeelsinstrumenten in beeld gebracht en is een keuze gemaakt welke 

instrumenten als eerste worden uitgewerkt. 

Op het vlak van personeelsbeleid heeft VSNON in 2020 concreet gewerkt aan: 

 Scholingsbeleid; 

 Functieboeken; 

 Bestuursformatieplan; 

 Herwaardering OOP-functies po; 

 Herwaardering directiefuncties po; 

 Werkverdelingsplannen po; 

 Taakbeleid vo; 

 Stroomlijning formatie vo; 

 Digitalisering proces in en uit dienst; 

 Lesbezoeken; 

 Afspraken over onderlinge schoolbezoeken; 

 Beoordelingen aan de hand van feedback(gesprekken). 
 

De genoemde trajecten worden in 2021 vervolgd in nauw overleg tussen bestuur, schoolleiding, 

medezeggenschap en medewerkers. De verwachting is dat in 2021 het scholingsbeleid van VSNON 

kan worden vastgesteld en dat er een effectieve gesprekkencyclus is ingericht voor alle scholen. 

15.2  Schoolontwikkelingen medewerkers  
Per school en op bestuursniveau zijn strategische doelen geformuleerd rond personeelsbeleid en 

ontwikkeling van medewerkers. Deze doelen zijn per school afgestemd op de onderwijskundige visie 

en de opgaven. In de volgende paragrafen wordt toegelicht hoe dat is gebeurd en waar aan is 

gewerkt. Ook relevante zaken zoals verzuim komen aan de orde. 
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De Berkel 

In 2020 werkte De Berkel aan de strategische personeelsdoelen: 

 Teamvorming; 

 Professionele cultuur; 

 Veiligheid; 

 Gesprekkencyclus; 

 Inzet personeel; 

 Taken en verantwoording. 
 

In maart en september 2020 zijn medewerkertevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, naar 

professionaliteit van het team en naar de algemene tevredenheid. Gemiddeld gaven de 

medewerkers aan redelijk tevreden te zijn over de manier van werken op De Berkel en het 

functioneren van de leidinggevende. Onderlinge samenwerking en respectvolle uitwisseling werden 

genoemd als aandachtspunten.  

De directeur zette in 2020 in op professionalisering en teamontwikkeling, evenals de waarnemend 

directeur die eind oktober werd aangesteld: Roos Paashuis. Zij wil teamontwikkeling van onderaf 

vormgeven, tegelijkertijd met de ontwikkeling van een visie op onderwijs: ‘Welke school wil De 

Berkel zijn?’. De visie wordt vervolgens gekoppeld aan de leerkrachtvaardigheden van de 

medewerkers. Schoolleider en team voeren daarover nu het gesprek. Een concept kijkwijzer en 

gesprekkenwijzer worden hierin meegenomen. Als deze zijn vastgesteld in het team en goedgekeurd 

door de personeelsgeleding van de medezeggenschapraad zullen schoolleiding en medewerkers deze 

gebruiken als leidraad voor lesbezoeken, intervisie en gesprekkencyclus. Naast 

leerkrachtvaardigheden zijn ook communicatie, feedback en verantwoordelijkheid belangrijke 

thema’s in de teamoverleggen en gesprekken met medewerkers. 

In 2020 werd afscheid genomen van twee medewerkers en een directeur. De IB’er werd 

waarnemend directeur op advies van het team. Een invalkracht en een nieuwe leerkracht kwamen in 

dienst. Een medewerker rondde een opleiding af en behaalde haar bevoegdheid. Begin 2020 was er 

zeer weinig ziekteverzuim. Het verzuim nam half tot eind 2020 toe, met name onder jonge 

leerkrachten. Het coronatestbeleid leidde mede tot het hogere verzuim. 

De Zonnewende 

De strategische personeelsdoelen waar de school in 2020 aan werkte zijn gekoppeld aan de 

onderwijsvisie: 

 De leerkrachten hebben zicht op ontwikkeling van elk kind en handelen planmatig en 
doelgericht; 

 De leerkracht signaleert en communiceert tijdig aan ouders over de ontwikkeling van het 
kind en zorgt voor passende documentatie. 
 

Er is gezamenlijk aan deze doelen gewerkt op de studiedagen. Ook zijn er klasbezoeken uitgevoerd 

door de directeur, IB’ers en taal- en rekencoördinatoren. Deze gaven mede een kwaliteitsimpuls aan 

de didactiek. De ondersteuning van de leerlingen en de communicatie hierover met ouders zijn 

verbeterd, onder andere door gezamenlijk te werken aan de verbetering van groepsplannen, 

ontwikkelingsperspectieven, ondersteuningsgesprekken en ouderavonden. Onderlinge 

klassenbezoeken en collegiale consultatie hebben mede vanwege corona nog niet plaatsgevonden. 

Het nieuwe onderwijskundige jaarplan is in overleg met het team tot stand gekomen. 
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De werkdruk is hoog. Met name het bieden van passend onderwijs aan kinderen met een extra 

ondersteuningsbehoefte vraagt veel aandacht. In 2020 waren er drie langdurig zieken, bij geen van 

hen was dit werk- of coronargerelateerd. Desondanks heeft de trend van een dalende ziekteverzuim 

op De Zonnewende zich doorgezet. Als uitval door ziekte dreigt overlegt de directeur met de 

medewerker welke maatregelen passend zijn. Zo wordt uitval beperkt. Alle medewerkers spreken 

drie keer per jaar met de directeur over hun doelen en hun ontwikkeling. 

Parcival College 

In 2020 werkte de school aan de strategische personeelsdoelen: 

 Loopbaanbeleid; 

 Scholing. 
 

Parcival College werkte verder aan een toekomstbestendige organisatie waar de omstandigheden dit 

toelieten. De schoolleiding stimuleert vooral dat medewerkers samenwerken aan de ontwikkeling 

van het onderwijs. Wegens corona hebben de medewerkers in 2020 slechts op beleidsniveau kunnen 

bijdragen aan de onderwijsvisie en het daaraan gekoppelde strategisch personeelsbeleid. Ook op het 

gebied van scholing, studie en jaarlaagoverleg is weinig tot stand gekomen. Uiteraard zijn online een 

aantal sessie belegd maar de gevoelde kwaliteit was daar beperkt. 

De relatief grote bezuiniging die in 2019 in de formatie was gerealiseerd en de meevallende 

financiële resultaten, gaven in 2020 ruimte om de formatie uit te breiden. In 2020 is van twee 

leerkrachten afscheid genomen. Het verzuim is in 2020 aanzienlijk gedaald ten opzichte van de 

voorgaande jaren. Bij dreigend ziekteverzuim worden medewerkers intern begeleid in overleg tussen 

de medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts en indien gewenst collega’s. 

Vrijeschool Zutphen VO 

In 2020 werkte de school aan het strategische personeelsdoel ’Medewerkers en organisatie in 

ontwikkeling’ en werd de doorontwikkeling van het taakbeleid als nieuw doel geformuleerd in relatie 

tot het schoolplan en de financiële exploitatie. Ook werd gewerkt aan de nieuw structuur van de 

schoolleiding. 

 Medewerkers en organisatie in ontwikkeling; 

 Doorontwikkeling taakbeleid; 

 Herstructurering schoolleiding. 
 

Wegens corona en de ontwikkelingen in de schoolleiding hebben er in 2020 slechts in klein verband 

gesprekken plaatsgevonden over de ontwikkeling van onderwijs, organisatie en 

personeelsinstrumenten. In 2021 hoopt de school alle medewerkers goed te betrekken bij de verdere 

uitwerking hiervan. Het visiedocument over afstands- en hybride onderwijs is opgesteld aan de hand 

van de verschillende visies en opvattingen. Er is een expliciete koppeling gelegd met de pedagogische 

visie en uitgangspunten van het onderwijs. 

De school heeft de vaste bezetting met ruim 3 fte teruggebracht. Het verzuim op de school ligt al 

jaren onder het landelijk gemiddelde. Het ziekteverzuim was begin 2020 hoger dan gemiddeld en 

nam na een daling in de zomer weer iets toe, waardoor het uiteindelijk uitkwam op een iets hoger 

ziekteverzuim dan de jaren ervoor. Dit werd deels veroorzaakt door de omstandigheden rond de 

wisselingen in de schoolleiding. Eind 2020 waren er regelmatig medewerkers afwezig vanwege 

testen/quarantaine. Er is op de school sprake van een goed structureel overleg tussen de teamleiders 

en de medewerkers en de teamleiders en de bedrijfsarts.  
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Met de komst van de nieuwe rector zijn voorstellen ontwikkeld over een nieuwe 

organisatiestructuur. Deze zijn met de teams besproken en uitgewerkt. In 2021 wordt een 

adviesaanvraag aan de medezeggenschap gedaan. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn het 

vervallen van de conrector-functies, zodat de toekomstige  schoolleiding vereenvoudigd wordt tot 

één orgaan van rector en teamleiders, en het directer betrekken van medewerkers in werk- en 

taakgroepen.   

16 Cijfers formatie en verzuim 

De aantallen medewerkers en fte per school zagen er per 31 december 2020 zo uit: 

 

Net als in 2018 en 2019 is het totale personeelsbestand in 2020 afgenomen, ditmaal met 2%. Het 

terugdringen van de personeelsomvang was met name noodzakelijk vanwege de leerlingenafname in 

het vo en de financiële kaders bij de vo-scholen.  
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De personele bezetting per leeftijdscategorie voor de scholen zag er per 31 december 2020 zo uit: 

 

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 2020 
Hieronder staan de gemiddelde verzuimpercentages en percentages niet-verzuimers per school, 

afgezet tegen de landelijke cijfers als gemiddelde van scholen van vergelijkbare omvang (cijfers 2019 

van het DUO). 
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Het ziekteverzuimpercentage voor VSNON was over 2020 4,4% (2019: 4,8%). 

Uit de grafiek blijkt een afname van het gemiddelde ziekteverzuim ten opzichte van vorig jaar op het 

Parcival College en De Zonnewende. Daarmee kwam het ziekteverzuim op het Parcival College onder 

het landelijk gemiddelde. De Zonnewende en De Berkel hebben ook een ziekteverzuim onder het 

landelijk gemiddelde. Alleen op De Vrijeschool Zutphen VO waren in 2020 meer medewerkers ziek 

dan gemiddeld. De percentages niet-verzuim zijn op alle scholen behalve De Berkel hoger dan de 

jaren ervoor; steeds meer medewerkers zijn gedurende het hele jaar aan het werk zonder ziek te 

worden.  

Het verzuim was ten dele werkgerelateerd. Omstandigheden rond de wisselingen in de schoolleiding 

van De Berkel en de Vrijeschool Zutphen VO zorgden voor een hoger, met name kortdurend, verzuim 

dan anders. 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 2020 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 de medewerkers van 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 2020 de extra inzet was op werkdrukverlaging in het po. 

Bestedingscategorie Besteding De Berkel Besteding De Zonnewende 

Medewerkers  €  61.159  €  67.125 

Materieel  €  -  €  - 

 

18 Convenantsmiddelen vo  

Met het convenant 'Aanpak lerarentekort' zijn in november 2019 extra middelen beschikbaar 

gesteld. Deze zijn aangewend voor o.a. ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende 

leerkrachten, begeleiding van zijinstromers en/of onderwijsinnovatie. In het voorgaande hoofdstuk is 

aangegeven hoe het onderwijzend personeel is betrokken bij de besteding van deze middelen. 

19 Prestatiebox 

In 2020 werd € 822.400 aan prestatieboxmiddelen ontvangen. In 2019 was dat € 787.800. 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. 
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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. 

20 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 2020 ging het om vijftien oud-medewerkers; vijf oud-medewerkers 

zijn toegevoegd aan dit bestand en van een zestal oud-medewerkers eindigde de uitkering. 
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Kwaliteitszorg,  

onderzoek,  

internationalisering  

en  

samenwerking 

VSNON investeert in een lerende organisatie. We willen niet alleen 
bij onze leerlingen, maar ook bij onszelf het lerend vermogen 
ontwikkelen: visie uitdragen, kernwaarden benoemen, doelen 
stellen, afspraken maken, waarnemen wat er goed gaat, op zoek 
gaan naar wat er beter kan, nieuwe werkwijzen uitproberen, leren 
van fouten en voortdurend in verbinding blijven. We hanteren meet- 
en ontwikkelinstrumenten en gaan het gesprek aan met elkaar, 
onze ouders en leerlingen en externe partners. Zo leren we met en 
van elkaar.   

Bestuur en schoolleiding hanteren een systeem van kwaliteitszorg waarmee zij doelen, resultaten en 

processen bewaken en bijsturen. 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.  
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21 Ontwikkelingen kwaliteitszorg  

In 2020 is het systeem van kwaliteitszorg binnen VSNON verder ontwikkeld. De stichting gebruikt op 

dit moment diverse kwaliteitsinstrumenten. De samenhang is in deze figuur weergegeven:  

 

Nieuwe ontwikkelingen / onderdelen zijn: 

 Uitbreiding monitoring leskwaliteit via o.a. lesbezoeken, les- en kijkwijzers; 

 Uitbreiding monitoring onderwijstijd en lesuitval; 

 Uitbreiding monitoring veiligheid; 

 Onderzoek naar nieuwe manieren van toetsen in het vo; 

 Nieuwe PTA’s in het vo; 

 Beschrijving systeem van kwaliteitszorg De Berkel (mede) naar aanleiding van aanbevelingen 
Onderwijsinspectie. 
 

 

In 2021 zal het huidige systeem van kwaliteitszorg weer verder worden versterkt en uitgebreid. 

Hierbij zal gerichtere aandacht zijn voor de gesprekkencyclus en voor de leskwaliteit en 

onderwijsresultaten vanuit de onderwijsdoelen socialisatie en subjectwording. Ook zullen de scholen 

een zelfevaluatie uitvoeren aan de hand van de onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie. 
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22 Afhandeling klachten en signalen 

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. Het 

komen tot 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 klacht kan 

worden ingediend. De klokkenluidersregeling stelt medewerkers en ouders in staat om een 

vermeende misstand te melden. Ter ondersteuning van klagers zijn er per school interne 

vertrouwenspersonen aanwezig. Zij voeren gesprekken met leerlingen en ouders met vraagstukken 

op de gebieden ongewenste omgangsvormen of integriteit. Zij helpen hen om hun vraag helder te 

krijgen en deze binnen de organisatie beantwoord te krijgen. Op het moment dat dat niet lukt, 

kunnen zij ondersteunen bij gespreksvoering of (indien nodig) het indienen van een klacht. De 

interne vertrouwenspersonen van De Berkel en De Zonnewende, die in 2019 zijn gestart in die rol, 

volgden in 2020 een opleiding en zetten actief in op bekendheid binnen de school. Dit werpt zijn 

vruchten af: leerlingen weten hen steeds beter te vinden. Interne vertrouwenspersonen op het 

Parcival College en bij Vrijeschool Zutphen vo hebben eveneens aandacht gehad voor de eigen rol en 

de informatie voor leerlingen, ouders en medewerkers. Er zijn eveneens twee externe 

vertrouwenspersonen. Medewerkers kunnen in eerste instantie bij hen terecht met hun vragen en 

signalen. Interne en externe vertrouwenspersonen kennen elkaar en verwijzen naar elkaar of 

overleggen met elkaar indien gewenst. Ook maken ze gebruik van de helpdesk van de Stichting 

School en Veiligheid. 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  Verslagen interne en externe vertrouwenspersonen  
De interne en externe vertrouwenspersonen brengen jaarlijks geanonimiseerd verslag uit aan de 

schoolleiders en de bestuurder. Ze geven aan hoeveel gesprekken ze hebben gevoerd met 

medewerkers, ouders en leerlingen en wat daarbij de meest gehoorde signalen waren. De 

vertrouwenspersonen brengen ook advies uit. Het verslag en de trends en adviezen bespreken ze 

met schoolleiders en bestuur, medezeggenschapsraad en met elkaar. De adviezen van de 

vertrouwenspersonen waren in 2020: 

 Aandacht geven aan ongewenste omgangsvormen en integriteit bij indiensttreding en in 
overleggen; 

 Bij exitgesprekken vragen naar mogelijke incidenten; 

 Gerichte deskundigheidsbevordering voor met name leidinggevenden; 

 Aandacht voor de afhankelijkheid van de interne vertrouwenspersonen. 
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22.2  Trends gesprekken en k lachten  
De volgende grafiek geeft de trend per school weer van met de vertrouwenspersonen gevoerde 

gesprekken (‘meldingen’) en het aantal klachten. Deze is zijn gebaseerd op de beschikbare cijfers 

zoals opgenomen in de jaarverslagen van de interne en externe vertrouwenspersonen.                                                                  

 

Er kwamen in 2020 er 43 klachten binnen (in 2020 waren dat er 33). Dat is aanzienlijk meer dan 

normaal. De meeste hadden betrekking op De Berkel (21). De meeste meldingen kwamen in 2020 

binnen over Zutphen VO. In beide gevallen weerspiegelen deze cijfers de situatie rond de wisseling in 

schoolleiding. Naar aanleiding van de meldingen en klachten heeft de schoolleiding onderzoek 

verricht en hoor en wederhoor toegepast. De klachten zijn grotendeels gegrond verklaard. 

Aandachtspunten die hieruit volgden, zoals samenwerking in team / organisatie en de communicatie 

met ouders krijgen een plek in de organisatieontwikkeling en de schoolplannen. 

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.  

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.  
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In 2020 werd 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. 

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:  

o Deventer; 

o Zwolle;  

o Leeuwarden.* 

 Vervanging leerkrachten via PON. 

Nationaal  

 Kompas Vrijeschoolonderwijs 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; 

 Kennisdeling  op het gebied van ICT via coöperatie SIVON.* 
 

Er waren twee nieuwe samenwerkingen in 2020 (aangegeven met *). In 2021 worden alle genoemde 

samenwerkingen naar verwachting voortgezet.  

25 Ontwikkelingen internationalisering  

Aanvullend op bovenstaande samenwerking binnen Nederland, is er wegens corona slechts beperkt 

internationaal samengewerkt. Daardoor was er nauwelijks sprake van internationale bijscholing,  

schoolreizen of stages. De internationale samenwerking in 2020 betrof vooral de (online) 

samenwerking binnen de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE).  

De hoop is dat internationale samenwerkingen en reizen in de toekomst weer zoals vanouds 

doorgang kunnen vinden. 
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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 2020 

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 2020 gewerkt aan het buitenonderhoud. Op de planning staat nog de herinrichting 

van het schoolplein. De situatie rond de dislocatie van de Zonnewende is nog ongewijzigd. Er wordt 

gekeken naar bij de staat van het gebouw passende maatregelen. 

De Vrijeschool Zutphen VO heeft een deel van de dislocatie aan de Dieserstraat afgestoten en heeft 

voor het nog te gebruiken deel forse investeringen aan de inrichting gedaan. Deze locatie wordt nog 

voor circa drie jaar gebruikt. De coronasituatie vroeg om betere ventilatiemogelijkheden in het 

gebouw aan de Weerdslag. Van alle uitzetramen zijn draairamen gemaakt, zodat er goed 

geventileerd kan worden. Hiermee is ook een aanzienlijke verbetering gerealiseerd met betrekking 

tot een gezond werk- en leerklimaat. 

De huisvestingssituatie voor het Parcival College is ongewijzigd en laat nog steeds veel te wensen 

over 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. De normbekostiging voorziet in minder vierkante meters dan dat de school nodig 

heeft. Een hogere eigen bijdrage zal daarom nodig zijn. De afweging voor sloop/nieuwbouw/ 

renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op een nieuwe locatie moet nog worden gemaakt. Tot 

aan die tijd zal het Parcival College beperkt groot onderhoud uitvoeren.  

27 Continuïteitsparagraaf  

De financiële situatie voor VSNON  is in 2020 verder verbeterd. 

Iedere school dient aan de intern gestelde normen te voldoen. VSNON hanteert als belangrijkste 

norm het netto werkkapitaal (NWK) waarbij het weerstandsvermogen op schoolniveau structureel 

groter dan de inspectienorm van 5% moet zijn. 

Vanuit de risicoanalyse aan het einde van het kalenderjaar is de nieuwe norm voor het NWK bepaald 

op 5,0% van de totale inkomsten. Daarmee zijn de gecalculeerde 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. 

Voor 2021 en verder hebben de scholen de doelstelling meegekregen om uiterlijk in 2023 een NWK 

van 5,0% te bereiken. Op dat moment 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 norm-niveau nog steeds aanwezig is. 

Door het positieve resultaat en extra toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud is voor de 

stichting als geheel het netto-werkkapitaal gestegen van €839.000 naar €1.313.500 eind 2019 ofwel 
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2020 2021 2022 2023 2024

Management/directie 9,3                 10,2              10,1              10,0              10,0              

Onderwijzend personeel 161,0            152,8            145,5            140,9            137,1            

Overige medewerkers 44,1              42,5              42,3              42,3              42,3              

214,4            205,5            197,9            193,2            189,4            

1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

Leerlingen VO 2.083            2.032            1.993            1.967            1.906            

Leerlingen PO 559                540                519                515                502                

Totaal 2.642            2.572            2.512            2.482            2.408            

Leerlingen/Totaal personeel 12,3              12,5              12,7              12,8              12,7              

Leerlingen/Onderwijzend personeel 16,4              16,8              17,3              17,6              17,6              

6,2% van de totale inkomsten. Hiermee voldoet ze aan haar eigen gestelde norm. Per school verschilt 

deze situatie. 

p.m. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is het jaarverslag van de Raad van Toezicht niet 

opgenomen in deze continuïteitsparagraaf, zoals de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) 

voorschrijft. Het verslag Raad van Toezicht is in plaats daarvan als apart onderdeel van dit 

bestuursverslag te vinden in de hoofdstukken 33 t/m  35. 

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 bracht een andere werkwijze met zich mee. De structurele financiële consequenties 

waren beperkt. De ondersteuning vanuit de overheid zorgt ervoor dat er extra middelen zijn om de 

ontstane achterstanden kwalitatief goed op te vangen. Dit gebeurt veelal door samenwerking met 

externe partijen alsmede extra ondersteuning binnen op klasniveau. 

28.2  Ontwikkel ing leerlingenaantallen en  personeel  
De verwachting is dat het aantal leerlingen in de komende jaren 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 is vanuit de focus op een gezonde bedrijfsvoering 

nieuw beleid noodzakelijk rondom de schooltaken. Formatief gezien is er binnen enkele vakgebieden 

op de Vrijeschool Zutphen VO VO-school te Zutphen nog sprake van een overcapaciteit. Hierop wordt 

eveneens beleid gemaakt. 

 

Het leerlingenverloop is na 2021 conservatief ingeschat met name vanwege de lage instroom in 2020 

in Groningen. Binnen het PO zal de Zonnewende teruggaan naar een enkele stroom waar ze nu nog 

een aantal dubbele klassen heeft.  

 Personele bezetting en leerlingaantallen 
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2020 2021 2022 2023 2024

BATEN

Rijksbijdragen 19.450.300 19.060.700 18.604.000 18.480.200 18.118.400

Overige overheidsbijdragen en subsidies 168.300 173.400 173.400 173.400 173.400

Overige baten 1.689.900 1.853.000 1.967.800 1.972.600 1.956.300

Totaal baten 21.308.500 21.087.100 20.745.200 20.626.200 20.248.100

LASTEN

Personeelslasten 17.265.300 16.988.900 16.633.200 16.415.800 16.169.200

Afschrijvingen 376.300 387.000 416.300 424.200 421.000

Huisvestingslasten 1.853.100 1.448.500 1.443.500 1.446.500 1.448.500

Overige lasten 1.653.800 2.023.000 2.011.900 1.997.600 1.980.200

Totaal lasten 21.148.500 20.847.400 20.504.900 20.284.100 20.018.900

Saldo baten en lasten 160.000 239.700 240.300 342.100 229.200

Saldo financiële bedrijfsvoering -14.400 -15.000 -14.000 -13.000 -12.000

TOTAAL RESULTAAT 145.600 224.700 226.300 329.100 217.200

Per einde 2020 heeft 31,6% binnen het PO een (deels) tijdelijke aanstelling, binnen het VO ligt dat 

percentage op 33,0%. Door medewerkers tijdelijk aan te stellen kunnen de scholen flexibel inspelen 

op een eventuele onverwachte terugloop in leerlingenaantallen. 

 

28.3   Exploitatie  

  

Toelichting op de exploitatie 

De cijfers voor 2021 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 2020 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. Vanaf 2022 is de herziening van de bekostiging van de vo-scholen meegenomen in de 

meerjarencijfers. 

De huisvestingslasten zijn in 2021 lager vanwege een inhaaldotatie aan de voorziening groot 

onderhoud in 2020. De overige baten en lasten zijn in 2021 hoger dan in 2020 vanwege een te 

verwachten normalisatie van de activiteiten na de coronasituatie. Deze posten houden verband met 

elkaar vanwege schoolactiviteiten die vanuit de ouderbijdrage gefinancierd worden. 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de kosten van het onderwijzend personeel in relatie tot 

de totale inkomsten voor personeel.  

 30.1 Realisatie / Begroting exploitatie 
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Toelichting op de balans 

De resultaten over de boekjaren zijn volledig ten gunste gebracht van de algemene reserves. De 

materiële vaste activa zijn de investeringen verminderd met afschrijvingen.  

De voorzieningen betreffen die voor personeel en groot onderhoud. Jaarlijkse dotatie voor het 

onderhoud vindt plaats op componentenniveau (dak, gevel, vloer, CV-installatie, e.d.) gebaseerd op 

het meerjarenonderhoudsplan. De dotatie bedraagt jaarlijks €352.000. 

De langlopende schuld aan Triodos loopt tot 2027 en heeft een jaarlijkse aflossing van €60.000. 

De vorderingen en schulden worden verwacht de komende jaren nagenoeg constant te blijven (in 

relatie tot de inkomsten).  

 OP-personeel versus inkomsten 

 30.1 Balans 

2020 2021 2022 2023 2024

Rijksbijdragen voor personeel regulier 14.818.000 14.247.400 14.129.200 14.099.500 14.092.400 

Overig personele subsidies en inkomsten 

samenwerkingsverbanden 1.934.600    1.824.500    1.817.100    1.650.500    1.657.400    

Inkomsten voor personeel 16.752.600 16.071.900 15.946.300 15.750.000 15.749.800 

Loonkosten onderwijzend personeel (OP) 12.712.700 12.281.400 11.997.600 11.808.400 11.550.500 

Externe kosten leerlinggerelateerd 306.700       280.300       260.700       245.200       245.200       

Kosten voor onderwijzend personeel 13.019.400 12.561.700 12.258.300 12.053.600 11.795.700 

Directe kosten OP i.r.t. inkomsten 77,7% 78,2% 76,9% 76,5% 74,9%

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

ACTIVA

    Vaste activa

          Materiële vaste activa 3.142.693 3.125.700 3.074.300 3.020.100

          Financiële vaste activa 15.193 15.200 15.200 15.200

    Totaal vaste activa 3.157.886 3.140.900 3.089.500 3.035.300

    Vlottende activa

          Vorderingen 784.325 737.300 737.300 737.300

          Liquide middelen 2.833.996 3.175.500 3.673.200 4.033.800

    Totaal Vlottende activa 3.618.321 3.912.800 4.410.500 4.771.100

TOTAAL ACTIVA 6.776.207 7.053.700 7.500.000 7.806.400

PASSIVA

    Eigen vermogen

          Algemene Reserve 1.266.825 1.659.800 1.886.000 2.215.200

          Bestemmingsreserve publiek 168.233 - - -

    Totaal Eigen vermogen 1.435.058 1.659.800 1.886.000 2.215.200

    Voorzieningen 2.597.210 2.793.200 3.073.300 3.110.500

    Langlopende schulden 439.167 379.200 319.200 259.200

    Kortlopende schulden 2.304.772 2.221.500 2.221.500 2.221.500

TOTAAL PASSIVA 6.776.207 7.053.700 7.500.000 7.806.400
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Vanuit risicobeheer is gedefinieerd dat het netto werkkapitaal minimaal 5% van de totale baten dient 

zijn (zie par. 31 Risicobeheer) . 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 verwachte nieuwbouw van het Parcival College. Mede door extra reserveringen hiervoor 

zullen vanaf 2024 reserves en werkkapitaal verder oplopen. 

29 Treasurybeleid / financiële instrumenten  

Het treasurystatuut is in 2019 door de interne toezichthouder vastgesteld en voldoet 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.  

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de evaluatie van het treasurystatuut VSNON over 

2020. Er is geconstateerd dat de uitvoering in 2020 heeft plaatsgevonden conform het 

treasurybeleid:  

 Eind 2020 bedroeg het netto werkkapitaal €1.313.500 (2019: €838.700).  

 Hiervan stond een bedrag van €2.834.000 geparkeerd op de verschillende bankrekeningen 
(2019: €2.444.000); 

 Het grootste deel hiervan stond op de faciliteit schatkistbankieren van het Ministerie van 
Financiën. Dit saldo kende een laagste stand op 16 januari 2020 van €1.643.181. De stand per 
einde 2020 bedroeg €2.381.940. Rente is niet ontvangen. 

 Er is sprake van een langlopende lening die past binnen het treasurystatuut: in 2018 is een 
overeenkomst afgesloten met Triodos Bank voor de financiering van een deel van de 
aanbouw van de VO-school in Zutphen. Terugbetaling hiervan geschiedt in tien jaren vanuit 
de private middelen. Triodos Bank is voor de onderwijsinspectie een instituut dat voor de 
lening voldoet aan de in 2018 gewijzigde Regeling beleggen, leningen. De lening van Triodos 
Bank had eind 2020 een saldo van €501.166 (eind 2019: €563.167). Hierover is €14.385 rente 
in rekening gebracht. 

 Er was geen sprake van beleggingen; 

30 Risicobeheer  

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

Bestuur en schoolleiders bespreken de risico’s structureel tijdens de periodegesprekken.  

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

(maandelijkse) standenregisters, liquiditeitsprognoses, kwartaalrapportages, P-rapportages, de 

 30.2 Werkkapitaal, weerstandsvermogen, liquiditeit, solvabiliteit en investeringen 

2020 2021 2022 2023

Investeringen 482.883       465.000       370.000       365.000       

Weerstandsvermogen 6,7% 7,9% 9,1% 10,7%

NWK-ratio (NWK / totaal baten) 6,2% 8,0% 10,6% 12,4%

Liquiditeitsratio 1,57              1,76              1,99              2,15              

Solvabiliteit (Eigen Vermogen /Balanstotaal) 0,21              0,24              0,25              0,28              
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(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. 

De risico’s die de stichting loopt worden jaarlijks hernieuwd en gekwantificeerd 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. 

 

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. 

Klasse Percentage Financiële gevolgen Klasse PercentageReferentiebeeld

1 < 0,05% kleiner dan €10564 1 10% 1x per 10 jaar

2 0,05% - 0,2% €10564 - €42257 2 30% 1x per 5-10 jaar

3 0,2% - 0,5% €42257 - €105641 3 50% 1x per 2-5 jaar

4 0,5% - 1% €105641 - €211283 4 70% 1x per 1-2 jaar

5 > 1 % groter dan €211283 5 90% 1x per jaar of meer

Belang Kans
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30.1  Overzicht risico’s  
Rekening houdend met beïnvloedbare en niet of minder beïnvloedbare risico’s ziet de risico-

inventarisatie er als volgt uit: 

 

L Leerlingrisico's Risico Structureel Incidenteel

1 Terugloop leerlingen 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.010.000€  2.525.000€  

2 Toename leerlingen 1 1 1 1 3 77.000€        

3 Clustering lesgroepen 1 1 1 1 1 1 1 12 62.500€        

B Bekostigingsrisico's Risico Structureel Incidenteel

1 Ontoereikende bekostiging 1 1 1 1 1 1 1 10 106.000€      265.000€      

2 Effecten cao 1 1 1 1 1 1 1 10 174.000€      435.000€      

3 Bezuinigingen overheid 1 1 1 1 1 1 1 10 201.000€      502.500€      

4 Teruglopende ouderbijdragen 1 1 1 1 1 1 1 1 15 220.000€      550.000€      

5 Minder ouderbijdrage door regelgeving 1 1 1 1 1 1 1 10 549.000€      1.372.500€  

P Personeelsrisico's Risico Structureel Incidenteel

1 Kosten vervangers 1 1 1 1 3 76.000€        

2 Duurder personeelsbestand 1 1 1 1 1 0

3 Ongeplande formatieoveschrijdingen 1 1 1 1 1 1 1 12 152.000€      

4 Uitkeringslasten 1 1 1 1 1 1 1 1 15 119.000€      297.500€      

5 Ontslagvergoedingen 1 1 1 1 1 6 38.000€        

6 Wet Werk en Zekerheid: transitievergoeding1 1 1 1 1 1 8 35.000€        

7 Wet Werk en Zekerheid: ketenbeding 1 1 1 1 4 38.000€        

O Organisatierisico's Risico Structureel Incidenteel

1 Kwaliteit management 1 1 1 1 1 1 5 > €250.000

2 Kwaliteit beheersorganisatie 1 1 1 1 1 1 5 > €250.000

Netto

Belang Kans

Kosten

Belang Kans

Belang Kans

Belang Kans
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30.2  Risicokaart  
De 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. 

 

30.3  Gewenste buffer  
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. 

 

De buffer voor het netto werkkapitaal (vlottende activa + liquide middelen -/- kortlopende schulden) 

dient voor de stichting minimaal €1.060.000 te zijn ofwel 5,0% van de totale inkomsten.  

G Gebouw- en inventarisrisico's Risico Structureel Incidenteel

1 Ontoereikende bekostiging huisvesting 1 1 1 1 1 0

2 Onvoorzien groot onderhoud 1 1 1 1 1 1 8 100.000€      

3 Bouwkundige aanpassingen 1 1 1 1 1 1 8 100.000€      

4 Te lage bezettingsgraad 1 1 1 1 1 1 5 -€               

5 Aanvullende eisen huisvesting 1 1 1 1 1 1 8 100.000€      

6 Aanpassing inventaris aan onderwijseisen 1 1 1 1 1 1 5 280.000€      

7 Versnelde afschrijving gebouw 1 1 1 1 1 1 1 1 15 200.000€      

D Diverse risico's Risico Structureel Incidenteel

1 Schadeclaim ouders 1 1 1 2 30.000€        

R Renterisico Risico Structureel Incidenteel

1 Renterisico 1 0

K Kredietrisico's Risico Structureel Incidenteel

1 Blokkering maandelijks bekostiging 1 1 1 1 1 1 5 250.000€      

Q Liquiditeitsrisico Risico Structureel Incidenteel

1 Liquiditeitsrisico 1 1 1 1 1 1 5 > €250.000

Netto Kosten

Belang Kans

Belang Kans

Belang Kans

Belang Kans

Belang Kans

Risicokaart

Financiële gevolgen

groter dan €211283 01 02 G6 K1 Q1 B1 B2 B3 B5 L1 B4 P4

€105641 - €211283 G7 P3

€42257 - €105641 L2 P1 G2 G3 G5 L3

€10564 - €42257 D1 P7 P5 P6

kleiner dan 7.500

geen gevolgen G4 R1 P2 G1

kans 10% 30% 50% 70% 90%

Risicokaart

Financiële gevolgen

groter dan €211283 1.056.415€    845.132€        633.849€   -€               -€            

€105641 - €211283 -€                    -€                    316.924€   -€               -€            

€42257 - €105641 147.898€        221.847€        -€               73.949€      -€            

€10564 - €42257 26.411€           26.411€           26.411€      26.411€      -€            

kleiner dan 7.500 -€                    -€                    -€               -€               -€            

Totaal 1.230.724€    1.093.390€    977.184€   100.360€   

Kans 10% 30% 50% 70% 90%

Bedrag x kans 123.072€        328.017€        488.592€   70.252€      -€            

Totaal 1.009.933€    

Onvoorziene risico's 5% 50.497€           

Totaal 1.060.429€    
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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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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 

Hoog 

 financiële gevolgen voor duurzame 
bedrijfsvoering 

 gevolgen voor werkverhouding 
tussen scholen en bestuur 

 gevolgen voor imago bestuur bij 
scholen en medewerkers 

Bestuurder Resultaten positiever 

verantwoorden dan volgens 

accounting principles is 

toegestaan 

Laag, proces wordt gemonitord 

door extern 

administratiekantoor, en Raad 

van Toezicht, accountant 

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 dat zich fraude 

voordoet  
Inschatting impact  

Betalingen aan het 
personeel  

Onterechte declaraties  
 
 
Spookpersoneel 
 
 
 
 

Matig, gebeurt op basis van 
bewijsstukken met goedkeuring van 
leiding. 
Laag, wordt gedekt door toevoeging in 
salarisadministratie door 
administratiekantoor, controles op 
formatie en naam-nummer controles 

Hoog, imagoschade  

Gebruik 
organisatiebezittingen, 
zoals leermiddelen en 
laptops  

Diefstal, oneigenlijk gebruik  
 

Hoog, alleen morele barrières vormen 
een hindernis op deze activiteiten  

Hoog, imagoschade  

Kasgelden Diefstal Hoog, alleen morele barrières vormen 
een hindernis op deze activiteiten  

Hoog, imagoschade  

Naleven 
arbeidsvoorwaarden  

Misbruik van vrijheden of regelingen, bv. 
privégebruik van schooleigendommen, 
privéwerkzaamheden onder werktijd  

Hoog, voor iedereen beschikbaar  Hoog, imagoschade  

Aannemen van geld of 
gunsten  

Omzeilen aanbestedingsbeleid in ruil 
voor geld of gunsten  

Matig Hoog  

Betalingen aan derden Spookfacturen, Onterechte betaling 
 

Matig Matig 
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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 het zich realiseert dat fraude nooit voor 100% is uit te sluiten. 

31 Vrijwill ige ouderbijdragen  

Beheer en verantwoording van de vrijwillige ouderbijdragen zijn conform de Wet op de 

Medezeggenschap geregeld tussen schoolleiding en MR. De vrijwillige 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. Over 2020 zag de verantwoording inclusief de bijdragen voor 

schoolkosten in grote lijnen er als volgt uit: 

 

32 Allocatie van middelen naar school  en vestiging  

De binnengekomen gelden vanuit overheden en samenwerkingsverband worden rechtstreeks 

toegewezen aan de po-school of de vestiging van de vo-school waar ze betrekking op hebben. De 

ontvangen ouderbijdragen (private gelden) worden toegewezen aan de school of vestiging van de 

betreffende leerlingen. De schoolleiding is 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 neemt de bestuurder na afstemming met 

de schoolleiders, in principe met consensus. De schoollocaties dragen jaarlijks een deel van hun 

inkomsten af ter dekking van de gezamenlijke kosten op stichtingsniveau. De scholen dragen naar 

rato bij, afhankelijk van de rijksbijdragen die zij ontvangen. De gezamenlijke kosten over 2020 van vo 

en po op stichtingsniveau (van bestuurskantoor, Raad van Toezicht en externe diensten zoals de 

accountant) bedroegen €408.500 (in 2019 was dat € 432.000).  

Zonnewende Berkel Zutphen vo Parcival Totaal

€ € € € €

Ontvangen ouderbijdragen 51.230      25.724      267.398     342.100     686.452     

Uitgaven ten laste van ouderbijdragen

Personeelslasten 20.244      10.430      82.574      211.802     325.050     

Huisvesting (financiering en afschrijving) -            -            47.703      -            47.703      

Jaarfeesten en activiteiten 16.396      8.060        45.662      58.915      129.033     

Leermiddelen en materialen 10.010      3.136        72.705      57.787      143.638     

Overige kosten 4.580        4.098        18.754      13.596      41.028      

51.230      25.724      267.398     342.100     686.452     
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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 (januari 2021) en de Code Goed Onderwijsbestuur vo (juni 2019). Wijzigingen en thema’s 

uit de codes worden in de Raad van Toezicht besproken. Aan de hand van de beide codes 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 2020 aandacht geweest 

voor verslaglegging, kwaliteitszorg, strategisch personeelsbeleid, de financiële positie van de 

stichting, medezeggenschap en de medezeggenschapsstructuur, klachtafhandeling, zelfevaluatie en 

nevenfuncties van de Raad van Toezicht. De stichting is niet afgeweken van de codes Goed bestuur. 

34 Verslag Raad van Toezicht  

De RvT heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd; in de maanden maart, juni, oktober en 

december. Wegens corona verliep de beraadslaging van maart via de e-mail en werd in juni en 

december via een online platform overlegd. De oktobervergadering vond plaats op een externe 

locatie met inachtneming van de geldende maatregelen. 

De agenda’s voor de vergaderingen werden door de voorzitter in overleg met de bestuurder 

opgesteld. Tijdens de RvT-vergaderingen was de bestuurder aanwezig. Alleen op de momenten, dat 

de leden van de RvT overlegden over het functioneren van de bestuurder, was de bestuurder niet 

aanwezig.  

Samenstelling Raad van Toezicht 

De leden van de RvT zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT. Daarnaast 

heeft elk lid van de RvT enkele specifieke aandachtsgebieden. In 2020 nam voorzitter Eef Jordens 

afscheid van de Raad van Toezicht. John Stadens volgde hem op als voorzitter en diens 

vicevoorzitterschap werd overgenomen door Clarien Veltkamp. In 2020 nam de RvT het besluit om in 

ledenaantal terug te gaan van vijf naar vier leden. John Stadens en Ed Taylor hebben aangegeven 

beide nog een termijn te willen aanblijven. Een aangepast schema van afstreden is vastgesteld. 

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. Nevenfuncties zijn 

door de leden pas aanvaard nadat de Raad van Toezicht hiervan heeft aangegeven dat er geen 

sprake/schijn is van tegenstrijdige belangen. 

Toezichthoudende activiteiten  

In het jaar 2020 waren, naast het vaststellen van het jaarverslag 2019 en de begroting 2021, de 

belangrijkste aandachtspunten: 

 Corona: In ieder overleg was uitvoerig aandacht voor de gevolgen voor organisatie en 
onderwijs, waaronder besmettingen, uitval, roosters, afstandsonderwijs, maatregelen en 
ventilatie in de school. Eveneens bevroeg de RvT de bestuurder op kosten, besparingen, 
verantwoording van de landelijke gelden en de beleving bij medewerkers, ouders en 
leerlingen. De Raad van Toezicht toonde zich betrokken; 

 Kwaliteit: De sturing door de bestuurder op onderwijsresultaten, risico’s en andere 
kwaliteitsindicatoren zijn door de RvT besproken aan de hand van de kwaliteitskaart en de 
verslagen van de P-gesprekken. De RvT-leden deden suggesties voor de wijze van vastlegging 
en gespreksvoering met de schoolleiders. 
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 Herstelopdrachten: de bestuurder informeerde de Raad van Toezicht over de stand van 
zaken rond de herstelopdrachten die de Inspectie aan De Berkel en de vo-scholen had 
opgelegd en de gesprekken daarover tussen bestuurder, schoolleiding en 
onderwijsinspecteur; 

 Strategisch personeelsbeleid: de RvT-leden vroegen aandacht voor onder andere de relatie 
tussen personeelsbeleid, Koers en schoolplannen. Zij vroegen om een expliciete plek hierin 
voor permanente educatie op het vlak van vrijeschoolonderwijs. Ook scholing in het 
algemeen, taakbeleid en functiemix kwamen aan de orde; 

 Huisvesting Parcival College: aan de hand van de voortgangsrapportages van de bestuurder 
en naar aanleiding van het bezoek van een RvT-lid aan het Parcival College werd dit punt 
herhaaldelijk besproken. De bestuurder heeft een onderhoudsvoorziening getroffen. De RvT-
leden toonden interesse in de verwachtingen rond de financiering van nieuwbouw vanuit de 
gemeente. 

 Exploitatie en formatie: in iedere vergadering zijn deze besproken, evenals de 
jaareindeprognose en prognoses voor leerlingenaantallen, waarbij de RvT-leden de 
bestuurder bevroegen op de achtergronden van de cijfers en op de wijze van monitoring en 
sturing van zijn kant; 

 Financiële positie VSNON: de RvT heeft de uitgangspunten van bestuur en MT besproken en 
suggesties gedaan, wat uiteindelijk heeft geleid tot het vaststellen van een gewenst netto 
werkkapitaal door de RvT; 

 Investeringen: de RvT-leden hebben de bestuurder bevraagd op de investeringsruimte en de 
totstandkoming van investeringsbudgetten van de stichting en de scholen; 

 Risicoparagraaf: De RvT-leden bevroegen de bestuurder op de inhoud en de totstandkoming 
van de risicoparagraaf en betrokken daarbij de risico’s genoemd in de RvT-vergaderingen en 
de P-rapportages en de frauderisico-analyse. Zij keurden de risicoparagraaf goed; 

 Voordrachtsrecht GMR: in afstemming met de GMR’en is het voordrachtsrecht dat deze 
hebben teruggebracht van twee leden naar één lid van de RvT; 

 Klachtafhandeling: de RvT-leden lieten zich door de bestuurder informeren over de wijze 
waarop deze omging met de signalen en klachten van ouders van De Berkel. Zij vroegen 
aandacht voor hoor en wederhoor, een proactieve communicatie en zorgvuldige vastlegging. 
Zij spraken hun waardering uit voor de aanpak. 

 

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 in 2020 tweemaal overleg gevoerd met 

de GMR en het MT. Tijdens de vergadering van december had de RvT een kennismakingsgesprek met 

Merlijn Trouw als nieuwe rector van Vrijeschool Zutphen VO. Wegens corona hebben de leden van 

de RvT in 2020 geen informatiedagen en/of voorstellingen/concerten van de scholen bezocht.   

Klachten 

In 2020 werden er twee klachten bij de Raad van Toezicht ingediend over de bestuurder. Beide 

klachten zijn door de Raad van Toezicht onderzocht en zij heeft daarover een uitspraak gedaan. Een 

klacht was ongegrond, de andere klacht was deels gegrond. De klagers en de beklaagde zijn 

geïnformeerd over de uitspraak. 

Scholing leden RvT 

De leden van de RvT hebben gewerkt aan hun kennis en professionalisering. Dit jaar zijn er geen 

externe opleidingen of trainingen gevolgd. 
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Zelfevaluatie Raad van Toezicht 

De leden van de Raad van Toezicht hebben in oktober 2020 samen met de bestuurder en de 

bestuurssecretaris hun eigen functioneren geëvalueerd.  

Evaluatie functioneren bestuurder  

Het functioneren van de bestuurder is positief beoordeeld op basis van feedback die de bestuurder 

had opgehaald bij schoolleiders, staf, leden RvT en medezeggenschap en de uitkomsten van het 

gesprek tussen de bestuurder en de remuneratiecommissie. 

Bestuurderssalaris 

De Raad van Toezicht heeft de klassenindeling van het bestuurderssalaris voor 2020 formeel 

vastgesteld op klasse D. 

Beloning leden Raad van Toezicht 

De vergoedingen incl. btw voor de leden van de RvT in 2020 (1 januari - 31 december): 

Naam Functie Honorering Onkosten Totaal 

Eef Jordens Voorzitter (tot 7-10)  € 7.260  € 683  € 7.943 

John Stadens 
Vicevoorzitter 

(voorzitter vanaf 7-10) 

 € 7.865  € -  € 7.865 

Clarien 

Veltkamp 

Lid  

(vicevoorzitter vanaf 7-

10) 

 € 4.500  € -  € 4.500 

José Mens Lid   € 4.000  € -  € 4.000 

Ed Taylor Lid  € 4.000  € -  € 4.000 

 TOTAAL  € 27.625  € 683  € 28.308 
 

Proces accountantscontrole 

De auditcommissie van de Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het verloop en de uitkomsten van de 

accountantscontrole. Dat doet zij eerst intern met bestuurder en controller en daarna gezamenlijk 

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. 
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35 Goedkeuring jaarverslag  

Hierbij biedt de Raad van Toezicht u de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening over 2020 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 2020 en de overige 

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

decharge. Het saldo van €145.602 zal aan de algemene reserves worden toegevoegd. Een bedrag van 

€222.225 wordt vanuit de bestemmingsreserve personeel toegevoegd aan de algemene reserves, 

vanwege de extra overheidsgelden die eind 2019 zijn ontvangen en betrekking hadden op het jaar 

2020. 

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 hun ontwikkeling 

naar volwassenheid. 

 

22 juni 2021 

De leden van de Raad van Toezicht 

    

    

John Stadens Clarien Veltkamp José Mens Ed Taylor 

Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid 
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36 Gegevens scholen VSNON 

 

 

 

  

16NK01 16NK 06GE 03JS(01)

Parcival College VS Zutphen De Berkel De Zonnewende

VO VO PO PO
www.parcivalcollege.nl www.vszutphen.nl www.berkelbasisonderwijs.nl www.vrijeschooldezonnewende.nl

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

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

Gebouw C: 
Reggestraat 1

9725 KH Groningen

rector: rector: directeur: directeur:

Dhr. A.G. (Ton) Wijnbergen Dhr. M. (Merlijn) Trouw Mw. R.M. (Roos) Paashuis  Mw. C.B. (Ceciel) Wolfkamp



Anders leren kijken 

Bestuursverslag 2020  -  BIJLAGEN  3 / 7 

37 Gegevens stichting VSNON  

Deze tabel geeft de belangrijkste administratieve gegevens weer per 31-12-2020: 

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 dhr. J. (John) Stadens (voorzitter)  

mw. C.S.J. (Clarien) Veltkamp (vicevoorzitter)  

mw. J.M.J. (José) Mens (lid) 

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

Bestuurder dhr. F.L. (Frans) 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 

John Stadens 
Voorzitter per 6 
oktober 

4-10-2017 
tot 

1-10-2025 

 Leidinggeven RvT 
en contact 
bestuurder

 Management en 
strategie

 Financiële zaken

 Algemene zaken

 Directeur-bestuurder Roessingh Revalidatie 
Techniek BV 

Clarien 
Veltkamp 
Vicevoorzitter 
per 6 oktober 

1-10-2019 
tot 

1-10-2023 

 Onderwijs-
inhoudelijke 
zaken 

 Managing consultant bij CPS 
onderwijsontwikkeling en advies 

 Voorzitter Raad van Toezicht stichting Pallas 

José Mens 
Lid 

1-10-2019 
tot 

1-10-2023 

 HR  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 

 Voorzitter Bezwarencommissie Personeel Stg. 
Carmel College 

Ed Taylor 
Lid  

3-10-2017 
tot 

1-10-2025 

 Antroposofie als 
inspiratiebron

 Leiden van 
organisaties

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

 Bestuurslid uitgeverij Pentagon, Amsterdam 

 Lid Raad van Advies Leefwerkgemeenschap 
Stichting De Zonnebloem in Winterswijk 

Eef Jordens 
Voorzitter tot 6 
oktober 2020 

23-9-2011 
tot 

1-10-2020 

 Leidinggeven RvT 
en contact 
bestuurder

 Management en 
strategie

 Algemene zaken

 geen 

Bestuurder 

Frans Ebskamp,  
Bestuurder 

1-9-2018 
tot 

1-9-2022 

 Eenhoofdig 
bestuur van 
VSNON 

 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 Vrijeschool Zutphen VO tijdens een tekenles 

 

Werkstuk van een leerling van  Vrijeschool Zutphen VO 

 

Leerling Parcival College werkt aan een gezamenlijk drukwerk 

 

Leerlingen 10 mavo van het Parcival College tijdens een les 
beeldende kunst 

 

Bordtekening over het scheppingsverhaal op De Berkel  

 

Het Parcival College Groningen viert Sint Jan in het park 
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Leerlingen van Vrijeschool Zutphen VO tijdens de pauze aan de 
Weerslag 

  

Schooltuintjes van De Berkel 

 

Kleuters van De Zonnewende op stap (foto: Sally Craggs)  


