
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JAARVERSLAG 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam bevoegd gezag: Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Kollumerland c.a.  
 
Postadres:   Postbus 1, 9290 AA Kollum  
Kantooradres:   Voorstraat 14-9, Kollum  
Telefoon:   0511-723003  
E-mail:    directie@vcbokollumerland.nl  
Website :   www.vcbokollumerland.nl  
Bestuursnummer :  40635  
Brinnummer :   Zie overzicht scholen op pagina 8  
 
 



2 
 

INHOUDSOPGAVE  
 

VOORWOORD ........................................................................................................................................................ 3 

1. INLEIDING ........................................................................................................................................................... 4 

2. MISSIE EN VISIE ................................................................................................................................................ 5 

3. ORGANISATIE .................................................................................................................................................... 6 

3.1 De Algemene Ledenvergadering.................................................................................................................. 6 

3.2 Bestuur ........................................................................................................................................................... 6 

3.3 Raad van Toezicht ........................................................................................................................................ 6 

3.4 Stafbureau...................................................................................................................................................... 7 

3.5 Directieoverleg ............................................................................................................................................... 7 

3.6 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad .......................................................................................... 8 

3.7 Scholen .......................................................................................................................................................... 8 

3.8 Vertrouwenspersoon ..................................................................................................................................... 9 

3.9 Externe organisatie ....................................................................................................................................... 9 

4. PERSONEEL ..................................................................................................................................................... 10 

4.1 Integraal Personeelsbeleid (IPB) en Competentiemanagement .............................................................. 10 

4.2 Personeelsdag ............................................................................................................................................. 10 

4.3 Bestuursformatieplan .................................................................................................................................. 10 

4.4 Schoolleiders ............................................................................................................................................... 10 

4.5 ARBO ........................................................................................................................................................... 11 

4.6 Personeelsgegevens ................................................................................................................................... 12 

5. ONDERWIJS ...................................................................................................................................................... 14 

5.1 Kwaliteitszorg ............................................................................................................................................... 14 

5.2 Inspectie Primair Onderwijs ........................................................................................................................ 14 

5.3 Passend Onderwijs ..................................................................................................................................... 14 

5.4 Hoogbegaafdheid: Excellente en (hoog)begaafde leerlingen .................................................................. 15 

5.5 ICT ................................................................................................................................................................ 15 

5.6 Veiligheidsbeleid .......................................................................................................................................... 15 

6. IDENTITEIT ........................................................................................................................................................ 17 

7. HUISVESTING ................................................................................................................................................... 18 

8. FINANCIËN ........................................................................................................................................................ 20 

9. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN ............................................................................................................. 25 

10.  CONTINUITEITSPARAGRAAF ..................................................................................................................... 27 

BIJLAGE 1: PRESTATIEBOX 2016 ..................................................................................................................... 30 

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING PASSEND ONDERWIJS ............................................................................ 31 

BIJLAGE 3: JAARREKENING 2016 ..................................................................................................................... 32 
 
  



3 
 

VOORWOORD  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van VCBO Kollumerland c.a.VCBO Kollumerland c.a. is een 
Vereniging die met zo’n 90 personeelsleden basisonderwijs verzorgt voor ruim 900 kinderen in de 
gemeente Kollumerland c.a. 
Op 5 november 1994 is VCBO Kollumerland c.a. opgericht en sinds 2003 heeft het een bestuurlijke 
structuur waarbij het uitgangspunt is: een platte organisatie met een duidelijke scheiding van 
toezicht en bestuur.  
Sinds augustus 2016 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden en is de vereniging overgegaan 
op het Raad van Toezicht model met een Directeur-Bestuurder en een Raad van Toezicht. De 
schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad adviseert over het beleid van de Vereniging en heeft op een aantal 
beleidsterreinen instemmingbevoegdheid. 
 
 
Met ingang van 1 september 2016 heeft de algemeen directeur, de heer G. De Groot zijn functie 
overgedragen en heeft mevrouw C. Doodeman hem, in de functie van directeur- bestuurder, 
opgevolgd. 
Zij wordt voorlopig voor een jaar voor twee dagen per week gedetacheerd vanuit Stichting Arlanta 
te Dokkum. 
 
 
Als maatschappelijke organisatie die opereert met publieke gelden, wil de Vereniging transparant 
zijn. Daarom wordt jaarlijks met een inzichtelijke verslaglegging, in de vorm van een jaarverslag, 
verantwoording afgelegd over de wijze waarop de plannen van de Vereniging zijn gerealiseerd en 
welke resultaten er zijn bereikt. 
 
Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening en betreft kalenderjaar 2016. 

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 14 maart 2017 

 
 
Carin Doodeman 
 
Directeur- bestuurder



1. INLEIDING  
 
VCBO Kollumerland c.a. is een onderwijsorganisatie die gevestigd is te Kollum en kantoorhoudend is te 
9291 CK Kollum, Voorstraat 14-9. Zij is ontstaan vanuit diverse bestuurlijke schaalvergrotingsprocessen 
begin en midden jaren negentig van de vorige eeuw. 

VCBO Kollumerland c.a. bestaat momenteel uit acht scholen voor primair onderwijs. Iedere 
school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Daarom vormt iedere 
afzonderlijke school een belangrijke eenheid in de organisatie, met een eigen plaats en gezicht 
naar en binnen haar omgeving. 
 
Met ingang van 1 augustus 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met een 
nieuw Governance model: Het Raad van Toezichtsmodel en daarmee een statutenwijziging 
overgegaan naar rvt. Met ingang van 1 september heeft de algemeen directeur de heer G. De 
Groot zijn functie overgedragen en heeft mevrouw C. Doodeman hem in de functie van directeur-
bestuurder opgevolgd. 
Zij heeft vanaf haar aantreden alle scholen bezocht om met de directeur en het team in gesprek 
te gaan. Daarnaast heeft zij gesproken met alle medewerkers die bovenschoolse taken 
verrichten, met de GMR en met de Raad van Toezicht. Met de input van al deze gesprekken heeft 
zij een interne analyse gemaakt van de vereniging die zij heeft gepresenteerd aan de Raad van 
Toezicht en het Directeuren Overleg. 
De nieuwe raad van Toezicht is samen met de bestuurder in september en oktober gedurende 2 
studiedagen bezig geweest een eerste aanzet te maken tot een herijking van de taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van een RvT (in vergelijking met hun oude bestuursrol) met een externe 
deskundige. 
In november heeft er een studiedag plaatsgevonden met de schooldirecteuren. Uitgangspunt 
was: waar staan we en waar gaan we naar toe. Het bleek dat het huidige Strategisch Plan niet 
voldoet. Het is een papieren, niet levend, document. Besloten werd dat men een nieuwe frisse 
koers wilde waarin “Passie” en “Draagvlak” de boventoon voert. In februari 2017 zal daartoe een 
onderwijscafé worden georganiseerd waar ouders, kinderen, medewerkers en stakeholders met 
elkaar in gesprek gaan over waar we met de vereniging naar toe willen gaan. 
Tot het nieuwe strategisch Perspectief gereed is zullen de lopende activiteiten worden gecontinueerd 
maar zullen geen nieuwe worden opgepakt. 
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2. MISSIE EN VISIE  
 
VCBO Kollumerland c.a. wil een vereniging zijn met een missie: 

“VCBO Kollumerland c.a. ziet als haar primaire taak: de zorg voor kwalitatief goed 
onderwijs - met de Bijbel als bron - in samenhang met de omgeving, waarin ieder kind 
zich - ongeacht zijn geloof of levensovertuiging - in een veilig pedagogisch klimaat 
optimaal kan ontplooien en waarin mensen gewaardeerd worden en met plezier werken. 
” 

De missie vloeit voort uit onze visie: 

Leerlingen moeten zich veelzijdig kunnen ontwikkelen in een veilige en stimulerende 
leeromgeving. De zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt 
gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat 
centraal, waarbij verschillen tussen kinderen, en de verscheidenheid in de samenleving, 
nadrukkelijk aandacht krijgen en gewaardeerd worden. De onderwijsactiviteiten dienen bij te 
dragen aan de ontwikkeling van elk kind als uniek wezen, maar tegelijkertijd als deelnemer aan 
de samenleving. Dit houdt een ontwikkeling in tot nieuwsgierige, coöperatieve en kritische 
(wereld)burger, die zich op basis van onze verantwoordelijkheid voor de schepping op 
persoonlijke wijze inzet voor de wereld. Om dit te kunnen in een steeds complexere samenleving 
zal het kind zich specifieke kennis en vaardigheden moeten eigen maken. 

Binnen de kaders van het strategisch beleidsplan, daarbinnen de missie en de kernwaarden die 
als ‘onze richtingwijzer’ fungeren, heeft iedere school en elke leerkracht de vrijheid en de 
opdracht om op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan de kwaliteit. Zo kunnen scholen 
zich dus inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelen volgens hun eigen onderwijsconcept. 

Strategisch beleid 
De missie en visie van VCBO Kollumerland c.a. worden vertaald in het ‘Strategisch Beleidsplan VCBO 
Kollumerland c.a.’, dat over meerdere jaren het strategisch beleid inhoudt. In november 2016 is het 
huidige Strategisch document geëvalueerd en is besloten dat er een nieuwe koers moet komen voor de 
komende 10 jaar. Het is nodig om een goede interne en externe analyse te maken. Het organiseren van 
een onderwijscafé in februari 2017 met teams, ouders, kinderen en stakeholders zal een eerste stap zijn 
om input te verzamelen. 
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3. ORGANISATIE  
 
Sinds 1 augustus heeft de Vereniging een nieuwe bestuursstructuur het “Raad van Toezichtsmodel” met 
een directeur-bestuurder. De professionele verantwoordingslijn vindt u in hoofdstuk 5 van het lopende 
‘Strategisch Beleidsplan VCBO Kollumerland c.a.’  
 
Het organisatieschema ziet er tot augustus 2016 als volgt uit 
 

 
3.1 De Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is ons hoogste orgaan. De leden van de vereniging bepalen voor de 
vereniging het beleid voor de komende periode. Eens per jaar, in mei, vindt daartoe de Algemene 
ledenvergadering plaats.  
De statuten zijn in 2016 aangepast van een bestuur model naar een directeur bestuurder en Raad van 
Toezichtsmodel.  Hiervoor is naast de ledenvergadering van mei nog een speciale ledenvergadering belegd. 
Op de eerste vergadering werd het quorum niet gehaald, op de tweede wel. De speciale ledenvergadering 
is unaniem akkoord gegaan met de wijzigingen en structuuraanpassing. 
 
3.2 Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de Directeur-Bestuurder, deze is eindverantwoordelijk voor alle 
portefeuilles. Het Bestuur stuurt de directies van de scholen en de stafmedewerkers aan. Het bestuur 
hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad.  
De huidige Bestuurder wordt door stichting Arlanta voor 2 dagen gedurende 1 jaar gedetacheerd bij VCBO 
Kollumerland. In maart vindt er een tussen evaluatie plaats om het vervolg te bepalen. 
 
3.3 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de vereniging in het algemeen en op de 
bestuurder. Daarnaast is de raad belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in 
de statuten, het Bestuurs- en Raad van Toezichtsreglement. Tevens draagt zij zorg voor de bestuurlijke 
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inrichting van de vereniging en vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurders. De Raad van 
Toezicht staat de bestuurders gevraagd en ongevraagd met Raad terzijde en fungeert als klankbord.  
 
De nieuwe Raad van Toezicht, waarbij het voormalige bestuur één op één Raad van Toezicht is geworden, 
is in september, samen met de bestuurder, gestart met een professionalisering traject onder leiding van 
een externe deskundige. Doel van de raad was om de nieuwe rol, taken en verantwoordelijkheden uit te 
diepen en het samenspel met de bestuurder te verkennen, als mede het ontwikkelen van een op waarden 
gericht toezichtskader gekoppeld aan een nieuw Strategisch Perspectief. Dit traject is nog niet afgerond. 
De voorzitters komen eens per maand bij elkaar en spreken over diverse thema’s en bereiden samen de 
agenda voor de vergadering RvT met het Bestuur voor. 
 
Naam functie aantreden afgetreden 

Dhr. J. Boersma Voorzitter / portefeuille financiën 12-11-2012  

Dhr. E. Klaver Vicevoorzitter / portefeuille huisvesting 27-06-2012  

Dhr. L. Van Dellen Secretaris/portefeuille ict 24-06-2015 
 Dhr. Tj. de Bruin Penningmeester/portefeuille financiën 27-06-2012  

Mevr. H.C.A. Broersma Bestuurslid / portefeuille onderwijs/zorg 17-10-2012  

Dhr. Sj. Hoekstra Bestuurslid / portefeuille huisvesting 17-10-2012  

Dhr. B. Visser Bestuurslid / portefeuille personeel/onderwijs 17-10-2012  
 
3.4 Stafbureau 
De Bestuurder is tevens verantwoordelijk voor het aansturen van het stafbureau. Dit bureau bestaat uit 
een vaste medewerker:  

- een secretarieel medewerkster,  
- een administratief en financieel medewerkster 
- een senior beleidsmedewerker O en I (tot 1-12-2016) 

 
Daarnaast maken we binnen het stafbureau gebruik van de diensten van een: 

- een senior beleidsmedewerker onderwijs, identiteit en kwaliteitszorg: op basis van externe inhuur 
(vanaf 1-12-2016) 

- een beleidsmedewerker HRM: op basis van detachering vanuit stichting Arlanta 
 
Elke week heeft het stafbureau overleg. Doel van deze bijeenkomst is elkaar informeren en afstemmen. 
Het stafbureau professionaliseert zich met behulp van externe deskundigheid. Het stafbureau verzorgt 
elke week een management bulletin waarin alle communicatie van en naar de directies wordt verzorgd. 
 
Naam Functie  
Mw. C. Doodeman Directeur-bestuurder 
Dhr. H. Dotinga tot 1-12-16 
Mw. H. Rubingh vanaf 1-12-2016 

Senior beleidsmedewerker O en I 

Mw. . J.M. Bruining-Wiegersma secretarieel medewerkster 
MW. A van Duinen Senior beleidsmedewerker HRM  
Mevr.A.Baarda-Stienstra Administratief en financieel medewerkster 

 
Ondersteuning op het gebied van administratieve, financiële administratie, planning en control alsmede de 
huisvestingzaken wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.  
 
3.5 Directieoverleg 
Als visie op leiderschap hanteren we als organisatie die van “gedeeld leiderschap”. De directeuren zijn 
integraal verantwoordelijk voor hun eigen school maar ook samen voor alle scholen als geheel. 
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Maandelijks vindt er centraal overleg plaats in het Directeuren Overleg met wisselend voorzitterschap. Het 
gaat in dit overleg om de inhoud gekoppeld aan het Strategisch Perspectief. De agenda voor het 
Directeuren Overleg wordt middels een vaste structuur voorbereid door het Management Team kortweg 
MT. Het MT bestaat uit twee directeuren en de Bestuurder. Een directeur heeft twee jaar zitting in het MT. 
Per jaar wisselt een lid door en komt er een nieuw lid bij.  
 
3.6 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Elke maand hebben de Bestuurder en het dagelijks bestuur van de GMR middels een vaste agenda 
vooroverleg voor de reguliere GMR vergadering. Transparantie is hierin belangrijk, het CvB informeert het 
DB van de GMR over alle zaken (ook vertrouwelijke) die spelen in de organisatie en neemt hen mee in 
processen. De GMR kan alleen goed adviseren of instemmen als zij volledig zijn geïnformeerd.  Minimaal 
eens per jaar komen alle MR-en, de GMR en het CvB samen om over diverse thema’s te spreken vanuit het 
Strategisch Perspectief. De GMR heeft een start gemaakt met het ontwikkelen van een jaarplan per 
schooljaar waarin ook opgenomen de eigen professionalisering. 
Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel en 
ouders.  
Daarnaast is er op elke school een School Advies Commissie. Hierin praten ouders met de directeur van de 
school over drie inhoudelijke thema’s onderwijs, opvoeding en identiteit.  
 
Samenstelling GMR 
 

 
3.7 Scholen 
Onderstaande scholen behoren tot de Vereniging VCBO Kollumerland. Voor meer informatie verwijzen wij 
graag naar onze website www.vcbokollumerland.nl  
 

 
 
 

Naam functie geleding 
Sieny Winter voorzitter personeel 
Boukje Gansevoort secretaris personeel 
Gerbrich de Boer penningmeester ouder 
Jelly Top lid ouder 
Willem Ytsma lid ouder 
Sietske Raap lid personeel 
Coby Weber lid personeel 

Naam Plaats Directeur Website Brinnr 
CBS de Wegwijzer 
 Kollumerpomp Mw. C. Spijkerman www.cbsdewegwijzer.eu 04IR 
CBS de Tarissing 
 Oudwoude Mw. J. Bakker www.tarissing,eu 04IT 
CBS de Bining 
 Westergeest Mw. K. de Roos www.cbsdebining.nl 05UL 
CBS Op de Hoogte 
 Burum Dhr. P. Sipkes www.cbsopdehoogte.nl 07HO 
CBS ’t Oegh 
 Munnekezijl Mw.H. de Boer www.oegh.nl 08UJ 

CBS PrinsBernhardschool Kollum 

 
Mw. J. Feenstra (tot 
1/8) 
 
Dhr. P.Sipkes 
 

www.pbschool.nl 09CT 

CBS Kon.Julianaschool 
 Kollum Dhr. P. Boersma www.kjschool.eu 09YZ 

CBS de Stapstien Kollumerzwaag Dhr. E.Schilstra www.stapstien.nl 10IK 
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3.8 Vertrouwenspersoon  
Voor het Klachtenrecht zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Onze 
vertrouwenspersoon is de heer Cees Meijer. Het CvB heeft twee jaarlijks contact met de heer Meijer in 
mei en december. In 2016 is er geen gebruik gemaakt van het klachtenrecht. 
 
Dit betekent: 

- dat er geen meldingen zijn binnengekomen bij de vertrouwenspersoon; 
- dat er geen begeleiding geweest is naar de landelijke klachtencommissie; 
- dat er geen telefonische contacten geweest zijn voor advies en consultatie. 

 
3.9 Externe organisatie 
Samenwerking  
VCBO Kollumerland vindt het belangrijk om naast het hebben van een sterke interne organisatie goed 
samen te werken met ketenpartners en stakeholders. In 2016 zijn een aantal initiatieven gestart. 
 
Arlanta 
Op bestuursniveau is er een onderzoek gestart naar de samenwerking met Arlanta, stichting voor 
Christelijk Primair onderwijs met 16 scholen, circa 1700 leerlingen en 120 fte personeel. De bestuurder (0,4 
wtf) en de HRM medewerker (0,2 wtf) zijn in dat kader vanaf september voor één jaar gedetacheerd aan 
VCBO Kollumerland en verzorgen de stafmedewerkers diensten voor beide organisaties. Met externe 
begeleiding wordt verdere samenwerking onderzocht.   
De expeditiegroep “ARKOL” is voor dat doel samengesteld en organiseerde samenwerkingsinitiatieven 
zoals “gluren bij de buren”, een inspiratiedag voor directeuren van beide organisaties.  
 
Samenwerking in Noord Oost Friesland 
Alle schoolbesturen in Noord Oost Friesland hebben in het kader van de transitieatlas NOF in 2016 een 
subsidie aanvraag gedaan bij het ministerie van OC en W voor een regionale procesbegeleider. Deze 
subsidie is toegekend. Onder leiding van deze procesbegeleider zijn de besturen in onderzoek waar zij in 
gezamenlijkheid, ook met de DDFK gemeenten, in kunnen optrekken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 
regionaal transitiecentrum voor invallers. 
 
Samenwerking met NHL en Stenden Hogeschool      
Op bestuursniveau is de Bestuurder aan de schoolleidersopleiding van beide hogescholen verbonden als 
beoordelaar van vakbekwame schoolleiders, de veldwerkassesor. Om op deze wijze invloed te hebben èn 
te werken aan de kwaliteit van schoolleiders. 
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4. PERSONEEL  
 
De ontwikkeling van het toekomstige basisonderwijs vraagt om medewerkers die zich 
voortdurend blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. De Vereniging wil een goede werkgever 
zijn voor al haar werknemers. Het bestuur wil hierbij uitgaan van de principes van de lerende 
organisatie als bouwstenen voor het continu werken aan kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs en de medewerkers binnen de Vereniging. 

Binnen het personeelsbeleid wordt toegewerkt naar: 
•  Professionaliteit van alle medewerkers 
•  Brede inzetbaarheid van de medewerkers/competente leerkrachten 
•  Actief en creatief personeelsbeleid 
•  Welbevinden en veiligheid in werkklimaat 
•  Duidelijkheid van verantwoordelijkheden in de professionele kolom 
•  Aansluiten identiteit personeelsleden op missie van de vereniging 
•  Duidelijke taakverdeling tussen de geledingen 
•  Betrokkenheid van de leiding op personen, processen en de cultuur 

4.1 Integraal Personeelsbeleid (IPB) en Competentiemanagement 
Zie bijgevoegd ‘Strategisch Beleidsplan VCBO Kollumerland c.a.’ onder de hoofdstukken 6 en 9 voor 
informatie over het IPB en Competentiemanagement. Bij eventueel ontslag van personeel is ontslagbeleid 
van toepassing (rddf-plaatsing). Voor Functiebeschrijvingen en functiedifferentiatie: zie ‘Strategisch 
Beleidsplan VCBO Kollumerland c.a.’ onder § 9.2 voor informatie over het functiebouwhuis. 
 
4.2 Personeelsdag 
In september vond er voor alle personeelsleden in Burdaard een studiedag plaats. Met als thema 
“identiteit, wat betekent de C voor onze organisatie”, als kick-off voor een proces in het kader van 
identiteit. 
In december zijn alle personeelsleden uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstmarkt in “de IJsherberg”. 
 
4.3 Bestuursformatieplan 
Het jaarlijks bestuursformatieplan werd vastgesteld. Elk personeelslid heeft wederom een goede plek 
gekregen binnen onze vereniging. Tevens kon aan enkele tijdelijke werknemers een vaste benoeming 
worden aangeboden en konden we wederom een aantal jonge leerkrachten aan ons binden. In de flexibele 
schil hebben we twee min/max contracten en twee bindingscontracten. 
 
4.4 Schoolleiders 
VCBO Kollumerland heeft  8 schoolleiders, 3 mannen en 5 vrouwen, die integraal leiding geven aan 8 
scholen. Hiervan gaven 2 schoolleiders tijdelijk leiding aan twee scholen als meerscholen-directeur.  
Per 1 augustus heeft VCBO Kollumerland afscheid genomen van mevrouw J. Feenstra in verband met de 
aanvaarding van een andere betrekking elders. De heer Sipkes is op de Prins Bernhardschool haar opvolger 
geworden. Daarnaast zal de heer Sipkes, tot de komst van een nieuwe directeur , eindverantwoordelijk 
blijven van “Op de Hoogte” te Burum. De heer Schilstra heeft, in verband met het zwangerschapsverlof van 
mevrouw H.de Boer, Het Oegh als tweede school aangestuurd. In overleg met het Bestuur legt mevrouw 
de Roos, directeur van De Bining per 01-01-2017 haar functie als schoolleider bij VCBO Kollumerland neer. 
 
In het kader van het nieuwe schoolleiders profiel “leiders met lef” is elke schoolleider gestart met zijn of 
haar Professioneel Ontwikkel Plan en zijn de eerste gesprekken daarover geweest met de Bestuurder. 
Diverse keren, maar minimaal twee keer, per jaar bespreken zij hun ontwikkeling met de Bestuurder. 
Daarnaast vinden er diverse studiedagen en scholingsmomenten, zowel op groeps- als op individueel 
niveau plaats. Scholing staat in het teken van de ontwikkeling van een nieuwe Strategisch Perspectief, de 
ontwikkeling van de vereniging en de rol van de directeur hierin met als hoofdthema “gedeeld 
leiderschap”.  
Om intern talent een kans te geven in een tijd van schaarste aan goede schoolleiders hebben in het kader 
van “leiders met lef” 6 medewerkers met de Bestuurder en de Beleidsmedewerker HRM een verkennend 
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gesprek gevoerd. Met de opbrengst daarvan gaat één medewerker een ontwikkelassessment “leiders met 
lef” doen. De andere medewerkers gaan eerst een ander pad bewandelen. 
 
Eens per maand vindt het Directieoverleg plaats dat voorbereid wordt door het Management Team. Het 
MT bestaat uit twee directeuren, de beleidsmedewerker O en I en de voorzitter CvB. Om een 
kwaliteitsimpuls aan het directieoverleg te geven hebben we een andere vergaderstructuur gekozen 
waarin de inhoud centraal staat. Alle ander communicatie vindt plaats via het wekelijkse management 
bulletin. 
 
4.5 ARBO 
Het verzuimpercentage over 2016 bedraagt 4,44%. Van dit verzuimpercentage is het lang en zeer lang 
0,99% en 2,69% welke niet werk gerelateerd zijn. Het kort en middel verzuimpercentage ligt zelfs 
maar op 0,39% en 0,37%. In onderstaande tabel is aangeven hoe het verzuimpercentage is verdeeld 
over de verschillende functiecategorieën. 
 

Binnen deze functiecategorieën levert het verzuim per leeftijdscategorie het volgende beeld op. 

 

Op vergelijkbare wijze kan de duur van het verzuim worden weergegeven. Eerst per functiecategorie, en 
dan weer gecombineerd met de leeftijdscategorie. 
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4.6 Personeelsgegevens 
 

 
 
Bij de Vereniging werken gemiddeld 112 personeelsleden (exclusief vervangers) verdeeld over 67,06 fte´s.   
Hiervan betreft het voor 34,87 fte´s een parttime dienstverband. Vrouwen zijn bij de vereniging veruit in 
de meerderheid (87%). 
De verdeling van fte’s naar functie wordt hierna in een tabel weergegeven. Dit betreft de gemiddelde inzet 
in een kalenderjaar. 
 
Functie Aantal fte’s 2015 Aantal fte’s 2016 
Directeur 6,1477 6,0084 
Onderwijsondersteunend Personeel 7,8467 8,0284 
Onderwijzend personeel 54,4621 53,0207 
Totaal 68,4565 67,0575 
 
Het merendeel van het totaal aantal fte’s wordt verdeeld onder werknemers met een dienstverband van 
tien tot twintig jaar. De vereniging ervaart dit als positief.  
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Van het totaal aantal fte’s namelijk 60,36 fte gaat het om een dienstverband voor onbepaalde tijd.  
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5. ONDERWIJS  
 
De geformuleerde missie en de kernwaarden zijn richtinggevend voor het onderwijsbeleid. 
Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het onderwijs in de groepen. 
De scholen binnen de Vereniging streven naar onderwijs op maat binnen de mogelijkheden van de 
schoolorganisatie, alsmede de personele competenties van de teamleden. 
 
5.1 Kwaliteitszorg 
Onze kwaliteitszorg richt zich op het beschrijven, beoordelen, borgen en verbeteren van vooraf gestelde 
onderwerpen. Dat doen de scholen in een SchoolPerspectief en een Schooljaarplan.  
In 2015 hebben alle scholen, binnen de kaders van het huidige Strategisch Perspectief, in hun School 
Perspectief de koers voor de komende 4 jaren uitgezet. In het schooljaarplan werden de concrete 
doelstellingen beschreven voor schooljaar 2015/2016 en 2016/2017. 
We hanteren hierbij de PDCA cirkel. Iedere school bewaakt op systematische wijze de kwaliteit van haar 
onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. De kwaliteit van 
het onderwijs wordt beschreven met behulp van kwaliteitskaarten (WMK). In vier jaar worden alle 
aspecten van de school doorgenomen.  
De beleidsmedewerker O en I evalueerde twee keer per jaar met de directeur de stand van zaken in het 
kader van het schooljaarplan: in januari en in juli. 
 
5.2 Inspectie Primair Onderwijs 
In september heeft het jaarlijkse bestuursgesprek plaatsgevonden met de inspectie. In dat gesprek worden 
alle scholen door de inspecteur met het Bestuur en de beleidsmedewerker O en I doorgesproken. Zes 
scholen hebben in 2016 inspectiebezoek gehad te weten De Bining, De wegwijzer, De Tarissing, ‘t Oegh, De 
Prins Bernhardschool en De Stapstien. Vijf van de zes scholen hebben het basisarrangement ontvangen.  
De Bining is beoordeeld als zwakke school. Er is een plan van aanpak gemaakt door directie en team met 
ondersteuning van de beleidsmedewerker O en I, dat is goed gekeurd door de inspectie. In overleg met het 
Bestuur legt de directeur van De Bining per 01-01-2017 haar functie als schoolleider bij VCBO Kollumerland 
neer. Met ingang van 01-01-2017 is er op De Bining een interim-directeur benoemd met als opdracht de 
school weer in het basisarrangement te krijgen. In september 2017 zal er opnieuw inspectiebezoek 
plaatsvinden. 
 
5.3 Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. VCBO Kollumerland valt onder het brede 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01. 
Voor 2016 hebben we van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01 € 133.962 
ontvangen om Passend Onderwijsvorm te geven. Daartoe is de vereniging visie aan het ontwikkelen zoals 
verwoord in de in 2015 vastgestelde notitie “ondersteuningsstructuur VCBO Kollumerland”. De 
projectgroep, inmiddels geheten “ontwikkelingsstructuur”, met ondersteuning van een externe 
deskundige, gaat vorm en inhoud geven aan deze visie. Leidend hierin is dat de leerkracht centraal staat.  
 
Wat heeft de leerkracht, als architect van de leeromgeving waarbinnen het kind zich optimaal kan 
ontwikkelen, nodig.  
 
In onderstaand figuur is de organisatiestructuur weergegeven. Het BovenschoolsOndersteuningsTeam 
(BOT) wordt voor wtf 0,2 geleid door mevrouw C. Spijkerman, een van de directeuren. Zij neemt tevens 
vanaf 1 oktober de ambulante begeleiding op zich voor alle scholen. Voor psychologisch en orthodidactisch 
onderzoek huren we expertise en diensten in van SBO De Twine te Dokkum. 
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5.4 Hoogbegaafdheid: Excellente en (hoog)begaafde leerlingen 
Op basis van het plan “Passend Onderwijs en excellente en (hoog)begaafde leerlingen”, 
zijn er middelen ingezet ten behoeve van scholing en begeleiding van leraren en ib-ers. Deze scholing is 
erop gericht om excellentie en (hoog)begaafdheid te herkennen en om vervolgens het onderwijs in de klas 
meer af te kunnen stemmen op excellente en (hoog)begaafde leerlingen.  
Daarnaast werd in augustus gestart met de vliegerklas. Met een groep meer/hoogbegaafde kinderen 
(groep 6 t/m 8) van de diverse scholen werd er een middag per week onder leiding van twee HB 
leerkrachten gewerkt aan projecten. Dat vond plaats in een leegstaand lokaal van De Prins Bernhardschool 
dat daarvoor is ingericht.  
Middels een subsidie en gelden Passend Onderwijs vindt de financiering hiervan plaats. In mei 2017 vindt 
in het Directie Overleg evaluatie plaats. Wat is de toegevoegde onderwijskundige waarde maar ook in 
relatie tot een duurzame financiering. 
 

 
 

5.5 ICT 
De investering in verbeterde hoogwaardige wifi-exces points heeft zijn vruchten afgeworpen. Op alle 
scholen zijn er een goede netwerkverbindingen. Iedere school heeft inmiddels een ICT ‘er, die er zorg voor 
draagt dat op de school digitale onderwijsprogramma’s verantwoord worden gebruikt in het 
onderwijsaanbod, hardware goed blijft werken en beleidsontwikkeling plaatsvindt. Op basis van inhuur 
verzorgt een externe ICT-er (Madebo) ondersteuning op school- en organisatieniveau.  
Daarnaast is er een expeditie groep ICT gestart. Doel van deze groep is om, met externe deskundigheid, 
duurzaam ICT-beleid te ontwikkelen. De expeditie groep bestaat uit diverse medewerkers uit onze 
organisatie. De projectleiding ligt bij twee directeuren.  
 

5.6 Veiligheidsbeleid 
Een veilige omgeving is voor VCBO Kollumerland van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen 
ontwikkelen en te kunnen leren. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe maatschappelijke 
problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme.  
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Een concept veiligheidsbeleid is in ontwikkeling met daarin de volgende onderdelen: 
- het voeren van sociaal veiligheidsbeleid; 
- het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van 

pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten; 
- de monitoring van de sociale veiligheid (en welbevinden) van leerlingen.  

 
De verwachting is dat het beleid zal in 2017 worden vastgesteld. 
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6. IDENTITEIT  
 
Onze identiteit omvat onze levensbeschouwing, hoe wij in het kader van de ontwikkeling 
van de kinderen met elkaar omgaan (pedagogische visie en cultuur), en tenslotte wat en 
hoe we leren. Wat hierover allemaal op papier staat vormt onze leidraad; belangrijker is nog 
dat identiteit voor ons een werkwoord is, tot uiting komend in ons doen en laten. Voorts 
vormt het blijven nastreven van goed onderwijs - goede resultaten, competente 
leerkrachten, sociale veiligheid en ruimte voor elk kind - een onderdeel van onze identiteit. 
 
6.1 Kernwaarden 
Ons handelen worden gevoed uit de volgende kernwaarden: 
 
•  Gedragenheid 

Een mens staat er niet alleen voor; je mag leven vanuit het besef dat God de mensen niet loslaat. 
Vanuit dit besef willen wij leven en werken en we proberen dit uit te dragen in woord 
en daad aan kinderen en volwassenen. 

•  Verzoening 
Mensen hebben zowel vergeving van elkaar als verzoening met God nodig, om steeds 
opnieuw te kunnen beginnen in een wereld waarin de verdeeldheid en ellende zo vaak 
te zien is. 

•  Rentmeesterschap 
De mens is verantwoordelijk voor de schepping en gaat in die zin verantwoordelijk om 
met de natuur en beschikbare middelen. We proberen kinderen liefde voor de 
Schepper en voor de schepping bij te brengen. 

•  Elk mens is uniek 
Mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is uniek. De leerkrachten zetten zich maximaal in om 
de talenten van leerlingen maximaal te (laten) ontwikkelen. Voor leidinggevenden geldt 
hetzelfde t.o.v. teamleden, voor bestuursleden naar leidinggevenden. Ieder heeft tevens de 
verantwoordelijkheid om zelf te leren en open te staan voor ontwikkeling. VCBO Kollumerland 
c.a. wil in die zin een lerende organisatie zijn. 
 

•  Respect voor de medemens 
Zowel van leerkrachten naar kinderen als van bestuur en schoolleiding naar de 
teamleden wordt een respectvolle houding en gedrag verwacht; alsook van de kinderen 
en de ouders respectievelijk de teamleden. 

•  Het welbevinden van elk mens staat centraal 
Zowel kinderen als leerkrachten hebben plezier in het samen werken en samenleven. 
Daarbij werken we aan en binnen een sfeer van veiligheid, geborgenheid en liefde. 

•  De mens als onderdeel van een gemeenschap 
Kinderen en volwassenen houden rekening met elkaar, helpen en stimuleren elkaar. Binnen 
VCBO Kollumerland c.a. is men voor elkaar verantwoordelijk en in die zin wordt men 
aangesproken op houding en gedrag, voor zover men daarvoor verantwoordelijk kan worden 
gehouden. De manier waarop men deze kernwaarden binnen de scholen en binnen de 
vereniging willen laten leven, wordt omschreven als ‘onze richtingwijzer’. 

6.2 Identiteitsdag 
In september vond er een studiedag voor alle medewerkers plaats rond het thema identiteit. 
Uitgangspunt was om met elkaar in gesprek te gaan over grondslag denken versus perspectief denken. 
De dag was een kick-off voor een vereniging breed gesprek over identiteit. De expeditiegroep identiteit 
heeft, samen met Arlanta en inzet van externe deskundigheid, de dag voorbereid. Deze groep bestaat 
uit diverse medewerkers uit de organisatie. 
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7. HUISVESTING 
 
Een gebouw dient het onderwijsconcept te ondersteunen. Daaruit vloeien keuzen voort met betrekking 
tot huisvestingsvragen en investeringen. Per 1-1-2015 heeft er een verandering plaats gevonden in de 
bekostiging van het buitenonderhoud van de scholen. Voorheen werd buitenonderhoud door de 
gemeente gefinancierd, per 1-1-2015 door het schoolbestuur. 
 
7.1 Activiteiten op gebied van strategische onderwijshuisvesting: 
1. Voor alle scholen is een samenhangend Integraal schoolbestuurlijk huisvestingsplan 

opgesteld dat is geïmplementeerd in gemeentelijk beleid en opgenomen is in het 
gemeentelijk IHP. 

2. Daarnaast zijn alle schoolbestuurlijke verantwoordelijkheden en doelen op 
huisvestingsgebied te zijn uitgewerkt in een Meerjaren Onderhouds Plan en dito 
investeringsplan. De jaarplannen op basis hiervan zijn verwerkt in de meerjaren begrotingen 
van de scholen, maar ook in die van de vereniging als het gaat om het bovenschoolse 
domein.  

 
Kortom: een volledige planning en control cyclus die gedragen wordt door vastgesteld bestuurlijk 
beleid. Het betreft dan: 

a.  Binnen en buiten onderhoud 
b.  Meubilair zowel binnen als buiten. 
c.  OLP en ICT 

Bovenstaande uitwerkingen verschaffen onszelf en anderen de inzichten die noodzakelijk zijn om de 
goede afwegingen te kunnen maken in de toekomst. 
 
 
7.2 Concrete activiteiten die hebben plaatsgevonden 
Kindcentrum Kollum 
Al lange tijd wordt er gesproken met de gemeente over een kindcentrum ik Kollum. 
Stichting Roobol en VCBO Kollumerland hebben gezamenlijk een stichting opgericht , die de financiering 
verzorgd voor de realisatie. Na de realisatie is de stichting verantwoordelijk voor de exploitatie. 
Eind 2016 is er een onderzoek gestart door de stichting om als nog peuterspeelzaalwerk binnen het 
gebouw te realiseren. Begin 2017 verwachten we de uitslag daarvan. 
Het kindcentrum heeft in 2016 opnieuw vertraging opgelopen i.v.m. de procedures rondom het 
bestemmingsplan. 
In 2017 hopen we concrete stappen te maken met een goedgekeurd bestemmingsplan en een voorlopig 
ontwerp van het gebouw. 
 
Prins Bernhard school 
In 2016 is de Prins Bernhard school uitgebreid en verbouwd inclusief aanpassingen aan het plein en 
buitenberging. 
 
Op de Hoogte 
Door leerlingengroei enerzijds en een onevenredige verdeling van groepsgrootte wordt er in de 
personeelskamer les gegeven. Deze situatie hebben we aangekaart bij de gemeente. De gemeente heeft 
een klein budget beschikbaar gesteld om de situatie te verbeteren. 
In 2017 zullen we hiervoor de plannen maken en uit laten  voeren. 
 
Buiten schilderwerk 
Het buitenschilderwerk is door de firma Wits uitgevoerd bij de  scholen: De Tarissing en de Prins Bernard 
school. 
 
Preventief onderhoud 
Door de firma Bijlstra uit Dokkum is het reguliere cv onderhoud uitgevoerd. In 2017 zal er aandacht zijn 
voor de keuringen op cv ketels en gasleidingen. 
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Regulier onderhoud (contractonderhoud) is verder uitgevoerd voor brandmeldinstallaties , noodverlichting 
en blusmiddelen. 
 
Divers 
In Op de Hoogte waren er veel problemen met de vloerbedekking van het speellokaal. 
Door vocht onder de vloer. Onder garantie zijn deze problemen verholpen en is er nieuwe vloerbedekking 
aangelegd. 
Bij de Stapstien zijn de glazen panelen van de lichtstraat vervangen. 
Bij de Wegwijzer is er innovatieve folie op de lichtstraat geplakt om de warmte te weren. 
Bij de Stapstien is er een goot vervangen en enkele lekkages bij de daken verholpen. 
Bij de Stapstien en Op de Hoogte is er nieuwe buitenzonwering aangebracht. 
 
Bestuurskantoor 
Het bestuurskantoor is verhuist naar Dokkum: Alternastreek 66. 
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8. FINANCIËN  
 
Het bestuur bepaalt de kaders van de vereniging, middels de vaststelling van het meerjaren strategisch en 
financieel beleid.  
 
8.1 Algemene Ontwikkeling 
In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen weergegeven en de verwachte leerlingaantallen voor 
komende jaren. 
 
Teldatum Aantal leerlingen Perc. Onderbouw Personele bekostiging 
1-10-2008 1.023 51,40% Schooljaar 2009-2010 
1-10-2009 1.014 52,90% Schooljaar 2010-2011 
1-10-2010 1.021 54,20% Schooljaar 2011-2012 
1-10-2011 1.004 49,70% Schooljaar 2012-2013 
1-10-2012 970 47,70% Schooljaar 2013-2014 
1-10-2013 988 47,80% Schooljaar 2014-2015 
1-10-2014 984 48,10% Schooljaar 2015-2016 
1-10-2015 952 49,16% Schooljaar 2016-2017 
1-10-2016 902 48,78% Schooljaar 2017-2018 
1-10-2017 903 47,07% Schooljaar 2018-2019 
1-10-2018 882 45,80% Schooljaar 2019-2020 
1-10-2019 878 45,90% Schooljaar 2020-2021 
 
Wat betreft de personele inzet is met ingang van kalenderjaar 2009 voor gekozen om de zogenaamde  
T-systematiek te hanteren. De reden hiervoor is dat de inzet van middelen naar rato van het werkelijk 
aanwezige leerlingenaantal kan geschieden. Voor de vereniging betekent deze overgang van systematiek 
dat er meer personeel wordt ingezet dan mogelijk zou zijn op basis van het aantal leerlingen op teldatum, 
resp. de daaraan gekoppelde bekostiging door het ministerie.  
  
8.2 Vermogenspositie 
De financiële positie van de vereniging wordt weergegeven met de kentallen liquiditeit, solvabiliteit en 
weerstandsvermogen. 
 
Kengetallen 2012 2013 2014 2015 2016 Norm 
Liquiditeit 1,2 1,8 2,1 2,9 3,2 >1,0 
Solvabiliteit 37% 45% 50% 50% 52% >30%<50% 
Kapitalisatiefactor 25,10% 32,80% 35,50% 38,70% 46,1% >35%<60% 
Kapitalisatiefactor  excl. privaat -1,30% 6,70% 8,40% 14,25% 21,7% >35%<60% 
 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen. De 
solvabiliteit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen 
te kunnen voldoen. 
 
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totaal kapitaal ten opzichte van de totale baten. 
Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt 
benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse 
baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet doelmatig benut. In bovenstaand overzicht is ook de 
kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen. 
 
Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de vereniging is het volgende van belang: 
De onderneming is liquide bij een ratio van 1,0 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het 
percentage hoger dan of gelijk is aan 30%. Bij de kapitalisatiefactor wordt een bovengrens gehanteerd van 
35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De kengetallen worden enerzijds beïnvloed 
door het exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen. 
De financiële positie van de vereniging is in vergelijking met het kalenderjaar 2015 toegenomen. 
Alle kengetallen laten een verbetering zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het behaalde positieve 
resultaat dat ten gunste komt van het eigen vermogen.  
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Samenvatting vermogenspositie 
De vereniging heeft het kalenderjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat. Gelet op bovenstaande kan 
gesteld worden dat de vereniging financieel gezien er goed voor staat. In de begroting 2017 is eveneens 
rekening gehouden met een positief resultaat, voortbordurend op het behaalde resultaat in 2016.  
 
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per ultimo 2016 € 1.435.198, bestaande uit privaat 
vermogen ter grootte van € 1.319.625 en een positief publiek vermogen van € 115.573. Na een aantal jaren 
met een negatief publiek vermogen is dit weer het eerste jaar waarin het publiek vermogen weer positief is. 
Het negatieve publiek vermogen was veroorzaakt in de jaren 2008 tot en met 2011, toen grote verliezen zijn 
geleden. Het bestaansrecht van de vereniging is daarmee sterk afhankelijk geworden van de inzet van het 
private vermogen. 
 
8.3 Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat over het kalenderjaar 2016 bedraagt € 255.940 positief. Het behaalde resultaat laat 
een verbetering zien ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan is een hogere 
rijksvergoeding.  
 

 Budget t/m Realisatie 
t/m 

Ruimte 
t/m 

 2016 13 2016 13 2016 13 
03 Baten    
3.1 Rijksbijdragen 5.066.705 5.290.860 224.155 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 30.000 36.549 6.549 
3.5 Overige baten 84.489 98.180 13.691 
Totaal 03 Baten 5.181.194 5.425.590 244.396 

    
04 Lasten    
4.1 Personeelslasten 4.264.656 4.231.287 33.369 
4.2 Afschrijvingen 172.318 168.352 3.966 
4.3 Huisvestingslasten 277.674 268.918 8.756 
4.4 Overige lasten 440.549 502.944 -62.395 
Totaal 04 Lasten 5.155.197 5.171.500 -16.304 

    
05 Financiële baten en lasten    
5.0 Financiële baten en lasten 3.340 1.851 -1.489 
Totaal 05 Financiële baten en lasten 3.340 1.851 -1.489 

    
Resultaat 29.338 255.940 226.603 
 
 
Baten 
De realisatie van de totale baten is 4,7% hoger dan de begroting 2016 en 0,4% lager dan in het 
kalenderjaar 2015. De vereniging is voor het grootste deel, te weten 97%, afhankelijk van het Ministerie 
OC&W en de doorbetaling van het SWV. 
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De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door de positieve aanpassingen van het Ministerie, deze worden 
veroorzaakt door een tweetal ontwikkelingen: de indexatie van de personele bekostiging 
(normaanpassingen) en het loonruimteakkoord 2015. Met deze normaanpassing is in de begroting geen 
rekening gehouden. Hier staan deels hogere salariskosten tegenover.  
Onder de niet geoormerkte subsidies valt de rijksbijdrage Prestatiebox. Deze is 19k hoger dan begroot. 
 
De overige overheidsbijdragen zijn 21,8% hoger dan begroot en 25,3% lager dan voorgaand jaar. 
Deze gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de ontvangen VVE gelden. Daarnaast is er € 4k ontvangen 
i.v.m. de afrekening over 2015. 
De overige overheidsbijdragen waren niet begroot en hebben betrekking op de ontvangen subsidie van het 
RVO (SDE subsidie inzake zonnepanelen). 
 
De overige baten zijn 16,2% hoger dan begroot, en 24,7% lager dan in 2015. Voorgaand jaar waren er nog 
detacheringsopbrengsten ontvangen. 
Vooral de ouderbijdragen zijn achtergebleven, door een lager leerlingaantal (09CT, 09YZ en 10IK). De 
bijdragen schoolfonds privaat onderschrijden het budget. Dit betreft de contributie van de leden.  
De hogere overige baten ten opzichte van de begroting betreft met name een bonus van het 
vervangingsfonds ad € 4K. Daarnaast zijn er diverse private baten, waar ook private lasten tegenover staan. 
 
Lasten 
De realisatie van de totale lasten is 0,3% hoger dan de begroting 2016. De totale lasten zijn 3,1% lager dan 
in het kalenderjaar 2015. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door hogere overige lasten. 
 
De kosten bestaan in belangrijke mate uit personele lasten, te weten 82%. Andere belangrijke kosten zijn de 
overige lasten met een aandeel van 10%. De overige 5% en 3% betreffen de huisvestingslasten en 
afschrijvingslasten. 
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De personele lasten zijn ten opzichte van de begroting 0,8% lager, maar 1,4% hoger dan in 2015. 
Per saldo zijn de salariskosten lager dan begroot (33k). De salariskosten directie zijn hoger dan begroot 
door een hogere inzet van 0,14 fte, maar vooral door een hogere gemiddelde personeelslast (GPL) directie. 
Met ingang van 1 augustus 2016 zijn de directeuren hoger ingeschaald.  
De salariskosten OP vallen hoger uit door een hogere inzet (0,35 fte) en een hogere GPL OP (96k). 
Daarentegen vallen de salariskosten OOP lager uit door een lagere inzet (0,77 fte) en een lagere GPL OOP 
(55k). 
De gerealiseerde salariskosten ontslaguitkering waren niet begroot ad € 12,6k. De inzet vervangingsfonds is 
2,35 fte lager dan begroot. Hier staan ook lagere baten van het vervangingsfonds tegenover. Kosten 
ouderschapsverlof , Bapo en vervanging eigen risico zijn lager dan begroot.  
De GPL is hoger dan begroot, nu de loonsverhogingen vanuit de cao in najaar 2015 en juli 2016 zijn 
verwerkt. In onderstaande grafiek zijn de loonkosten weergegeven per leeftijdscategorie. Hieruit blijkt 
duidelijk, dat een groot deel van de loonkosten betrekking heeft op de leeftijdscategorie van 45 tot en met 
64 jaar.  
 

 
 

 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten bestaan uit de afschrijvingen op gebouwen, inventaris en apparatuur, 
vervoersmiddelen en leermiddelen. 
De afschrijvingskosten zijn 2,3% lager dan begroot maar 12,4% hoger dan voorgaand jaar. De lagere 
afschrijvingskosten t.o.v. de begroting wordt verklaard door de lagere investeringen in technische 
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installaties, en door lagere afschrijvingskosten ICT i.v.m. de correctie van de afschrijvingstermijn ICT in 
2014 van 4 naar 5 jaar. 
 
Huisvestingskosten 
De huisvestingslasten zijn 3,2% lager dan begroot, en 30,0% lager dan voorgaand jaar.  
De belangrijkste reden hiervoor is de lagere dotatie aan de voorziening onderhoud. Een herberekening 
heeft tot een € 13k lagere dotatie geleid. 
 
De onderhoudskosten vallen bij een aantal scholen hoger uit (€ 13k niet begroot). Daarentegen zijn de 
energielasten lager door een ontvangen correctie van  € 3k over 13/14. 
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn 14,2% hoger dan begroot. Deze kosten zijn 20% lager dan voorgaand jaar. 
Er heeft in 2015 een afboeking van een vordering op de gemeente plaatsgevonden van € 68K inzake met 
name posten met betrekking tot huisvesting. Over deze vordering was geen overeenstemming bereikt met 
de gemeente. 
De overschrijding op de kleine aanschaffingen leermiddelen hebben betrekking op de aanschaf ICT 
leermiddelen, betreffende de aanschaf van jaarlicenties en Snappet. 
De overige kosten subsidie OCW geoormerkt onder de overige lasten laat een overschrijding zien van 2k. 
Hier staan ook baten tegenover (zie ook 3.1.2). De kosten van goede doelen privaat zijn 9k hoger dan 
begroot. Hier staan deels hogere baten tegenover. 
 
Treasurybeleid 
Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Vereniging uitgevoerd. Het beleid is conform 
het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. Hierin wordt het treasurybeleid uiteengezet en de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen vastgelegd. De uitgangspunten 
van het treasurybeleid zijn het niet mogen aangaan van risicovolle beleggingen en het creëren van 
voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties. 
Het renteresultaat over 2016 is € 1.851,-. De rentebaten zijn lager dan begroot door de lage 
rentevergoeding. 
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9. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
Strategische Perspectief 2017- 2027 
Medio 2017 zal er voor de komende 10 jaar een nieuw Strategisch Perspectief zijn ontwikkeld met input 
van de hele organisatie en stakeholders. De toekomstige ontwikkelingen kunnen dan pas worden 
aangegeven. Tot de vaststelling van een nieuw SP zullen alleen de ingezette activiteiten zoals hieronder 
zijn aangegeven worden gecontinueerd. Veel van deze ontwikkelingen vinden plaats samen met Arlanta.  
 
Vervolg Bestuursconstructie detachering 
De huidige directeur- bestuurder is op detacheringsbasis t/m augustus aangesteld. In maart 2017 vindt er 
een tussenevaluatie plaats. Gaan we op deze wijze verder of niet en wat betekent dat. Daarnaast of en hoe 
verdere samenwerking met Arlanta onderzocht gaat worden. 
 
Samenspel RvT en Bestuur 
Een aantal leden treedt op de ALV af. Er wordt een profiel gemaakt van gewenste nieuwe RvT leden i.v.m. 
werving. De raad zal een professionaliseringsslag maken i.k.v. rollen en ontwikkelen toezichtskader. 
 
ArKol 
De expertgroep ArKol zoekt mogelijkheden van samenwerking tussen Arlanta en VCBO Kollumerland op 
operationeel niveau. Te denken valt bijvoorbeeld aan gezamenlijke studiedagen. 
 
Huisvesting en IHP 
Alle scholen zijn in het Integraal Huisvesting Plan van de Gemeente Kollum opgenomen.  
In 2016 is de stichting “kindcentrum” Kollum opgericht ten behoeve van de nieuwbouw voor de Koningin 
Julianaschool en de Casismirschool (stichting Roobol). Dit proces is in gang gezet en wordt gecontinueerd. 
Zoals het nu lijkt wordt het bouwproces door politieke interventie ernstig vertraagd. Dat betekent voor het 
huidige Koningin Julianaschool gebouw herziening van het onderhoudsplan.  
 
Begroting 2017 
Er wordt gestuurd op een positieve afsluiting van 2016. Sturing op de meerjaren formatie is cruciaal 
alsmede het inrichten van een flexibele schil. 
 
ICT 
Er is inmiddels een expeditiegroep ingericht om met externe deskundigheid nieuw beleid te gaan 
ontwikkelen. Verwacht wordt dat dat beleid eind 2017 gereed zal zijn.  

• De acties voortkomend uit het beleidsplan zullen in een tijdspad en een investeringsbegroting 
voor de komende jaren worden uitgewerkt. Wat dat betekent voor de uitvoering en het 
jaarplan is op dit moment nog niet duidelijk. Met de scholen is de afspraak gemaakt op dit 
moment niet te investeren in ICT. 

• Er wordt op dit moment ook nagedacht over invoering van bestuursportaal Office 365. Middels 
dit portaal kunnen alle medewerkers in de Cloud op diverse manieren digitaal met elkaar in 
contact komen, ontsluiten we kennis en kunnen we van en met elkaar leren.  

 
Identiteit  
De expertgroep heeft in oktober 2016 voor alle medewerkers een personeelsdag rondom het thema 
identiteit georganiseerd. Met de input van deze dag wordt een plan gemaakt om met elkaar in gesprek te 
gaan over  identiteitsvragen zoals: 

• De ‘C’ van christelijk, wat betekent dat voor ons?  
• Grondslagdenken versus perspectiefdenken 
• Is christelijk onderwijs nog wel van deze tijd?  
• Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse handelen tot uiting laten komen en dienen ouders 

in ons doen en laten de christelijke identiteit te herkennen?  
• Hoe gaan we om met verschillende geloven?  
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• Nemen we uitsluitend de bijbel als bron van inspiratie of is er ook ruimte voor andere 
levensbeschouwelijke opvattingen en religies?  

 
Excellente en (hoog)begaafde leerlingen 
Er zal medio 2017 een evaluatie plaatsvinden van de Vliegerklas: is dit de structuur om brede 
talentontwikkeling vorm te geven? Verder visie uitwerken waarin talentontwikkeling in de breedste zin 
een plek krijgt zodat onderwijs ook aan deze doelgroep integraal een plek krijgt in de eigen school.  
 
Passend onderwijs 
De expertgroep bestaande uit alle IB-ers ontwikkelt, met behulp van externe deskundigheid, beleid hoe 
passend onderwijs het best vormgegeven kan worden binnen VCBO Kollumerland. Een projectteam, met 
een projectleider voor 3,5 dag beantwoordt en behandelt alle zorgvragen. Daarnaast is voor 1 dag in de 
week een register psychologe beschikbaar ten behoeve van het projectteam. Gezien de behoefte zal hier 
een uitbreiding plaats moeten vinden.  
De expertgroep zal medio 2017 een procesplan gereed hebben. 
Passend onderwijs staat miv 2016 als een aparte kostenplaats op de begroting zodat er goed inzicht is in 
en zicht blijft op de verdeling van de middelen. De expertgroep is eigenaar van het budget Passend 
onderwijs.  
 
Professionalisering en talentontwikkeling 
Medewerker zijn voortdurend bezig met hun eigen professionalisering. Op schoolniveau is er hiervoor een 
budget om zo schooleigen keuzes te maken. In het verlengde daarvan kiezen we voor talentontwikkeling. 
Doel van talentontwikkeling is de kwaliteiten van medewerkers organisatiebreed in te zetten zoals dat nu 
bijvoorbeeld al in de expeditiegroepen plaats vindt. 
Als voertuig zetten we het vierslagleren in. Het van en met elkaar leren van medewerkers vindt dan niet 
alleen digitaal plaats maar ook door elkaar fysiek te ontmoeten. Om zo van en met elkaar te leren, zaken te 
ontwikkelen, bij elkaar in de keuken kijken vinden we zeer waardevol. 
 
Management en staf 
Alle directeuren en stafmedewerkers werken in het kader van talentontwikkeling aan hun eigen 
persoonlijk ontwikkel plan aan “leiders met lef” en gedeeld leiderschap. Daarnaast continueren we in dat 
kader een kweekvijvertraject voor op te leiden schoolleiders en kwaliteitsondersteuners. 
 
Onderwijzend en ondersteunend personeel 
Alle personeelsleden werken aan hun eigen ontwikkeling met, op dit moment nog, als instrument de 
gesprekkencyclus. Er start een begeleidingstraject voor startende leerkrachten om te komen tot het 
predicaat basisbekwaam. Zij zullen worden gecoacht door ervaren leerkrachten. Deze ervaren leerkrachten 
worden op hun beurt geschoold in (beeld)coachingsvaardigheden.  
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10.  CONTINUITEITSPARAGRAAF 
 
10.1 Toelichting op de kengetallen 
Na het voeren van het DGO in 2012 zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de bonden. Hier hebben wij 
ons aan gehouden. De personele bezetting is hierop afgesteld en gezien de toekomst i.v.m. kleine scholen- 
toeslag en eventuele krimp worden deze kengetallen zoveel mogelijk aangehouden. 
 
Kengetallen Realisatie 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Personele bezetting      
- Management/directie 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 
- Onderwijzend 
personeel 

51,5 51,0 49,3 48,1 47,8 

- Overige medewerkers 12,14 11,04 10,46 10,54 10,54 
Leerlingaantallen 902 903 882 878 869 
 
Het gelijk blijven van het aantal leerlingen is te verklaren doordat bij de scholen in Burum, Oudwoude en 
Westergeest een groei van het aantal leerlingen van 4 t/m 7 jaar is. Na 2018 is er bij ons pas weer een 
kleine krimp te zien. Echter blijft het afhankelijk van geboorten en verhuizingen.  
 
10.2 Toelichting meerjarenbegroting 
De financieringsstructuur zal worden versterkt omdat overschotten worden toegevoegd aan het eigen ver- 
mogen. De liquiditeitspositie wordt daardoor positief beïnvloed. Het huisvestingsbeleid valt onder de 
gemeente Kollumerland c.a.. Onderhoud van de scholen gaat via vermelding in het IHP en MOP. 
Reserves kunnen gemuteerd worden naar het eigenvermogen en voorzieningen kunnen gebruikt worden 
voor personeel en onderhoud. 
 
In onderstaand tabel is de meerjarige balans opgenomen. 
 
Balansprognose 2016 2017 2018 2019 2020 
Activa 
immateriële vaste activa                  -                     -                     -                     -                     -    

materiele vaste activa       1.096.047        1.058.892        1.146.321        1.220.747        1.261.348  

financiële vaste activa                669                 669                 669                 669                 669  

Totaal vaste activa       1.096.716        1.059.561        1.146.990        1.221.416        1.262.017  

voorraden                  -                     -                     -                     -                     -    

vorderingen         341.547          317.670          315.794          313.492          313.971  

effecten                  -                     -                     -                     -                     -    

liquide middelen       1.310.402        1.466.601        1.112.175        1.119.668          935.096  

                 -                     -                     -                     -                     -    

Totaal vlottende activa       1.651.949        1.784.271        1.427.969        1.433.160        1.249.067  

Totaal Activa       2.748.665        2.843.832        2.574.959        2.654.576        2.511.084  
Passiva 
algemene reserve           115.574         134.358          166.051          197.468          181.518  

bestemmingsreserve publiek                  -                     -                     -                     -                     -    

bestemmingsreserve privaat       1.319.625        1.319.625        1.319.625        1.319.625        1.319.625  

overige reserves en fondsen                  -                     -                     -                     -                     -    

Totaal eigen vermogen       1.435.199        1.453.983        1.485.676        1.517.093        1.501.143  

voorzieningen         803.303          861.848          576.330          621.703          493.565  

langlopende schulden                  -                     -                     -                     -                     -    

kortlopende schulden         510.164          528.001          512.953          515.780          516.376  

Totaal overige passiva       1.313.467        1.389.849        1.089.283        1.137.483        1.009.941  

Totaal Passiva       2.748.666        2.843.832        2.574.959        2.654.576        2.511.084  
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Toelichting Raming van Baten en Lasten. 
Voor de verwachte aantal leerlingen en de personele bezetting zie A1. 
In verband met de huisvesting het volgende. Op 6 februari 2014 is er door de raad van de gemeente 
Kollumerland c.a. een besluit genomen om een MFA te gaan bouwen in het centrum van Kollum. Hierin 
zullen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderopvang, een bibliotheek en het dorpshuis plaats 
nemen. Het is nieuwbouw dus de kosten zijn voor de gemeente. Dit plan is herzien zie Huisvesting. 
In verband met het herfstakkoord en het NOA komen extra gelden naar het bestuur die gebaseerd zijn op 
een bedrag per leerling. Eveneens i.v.m. het passend onderwijs krijgt het bestuur een bedrag per leerling 
om de extra zorg te betalen. De hoogte van deze bedragen is nog niet officieel. 
 
Staat van Baten en Lasten 2016 2017 2018 2019 2020 
Baten 

Rijksbijdrage       5.290.860        5.152.794        5.030.158        5.026.398        4.989.542  

Overige overheidsbijdragen en subsidies           36.549            30.000            30.000            30.000            30.000  

Overige baten           98.180          104.566          104.146          103.086          103.086  

Totaal Baten       5.425.589        5.287.360        5.164.304        5.159.484        5.122.628  

Lasten 

Personeelslasten       4.231.287        4.275.896        4.187.694        4.151.648        4.164.293  

Afschrijvingen         168.352          185.766          158.853          163.720          166.586  

Huisvestingslasten         268.918          283.443          278.443          276.643          276.643  

Overige lasten         502.944          526.811          510.961          539.396          534.396  

Totaal Lasten       5.171.501        5.271.916        5.135.951        5.131.407        5.141.918  

Saldo  Baten en lasten gewone 
bedrijfsvoering         254.088            15.444            28.353            28.077           -19.290  

Saldo Buitengewone baten en lasten                  -                    -                    -                    -                    -   

Saldo Financiële bedrijfsvoering             1.851              3.340              3.340              3.340              3.340  

Totaal resultaat         255.939            18.784            31.693            31.417           -15.950  
 
 
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing -en controlesysteem. 
Om het risico en de controle te beheersen zijn de onderstaande afspraken gemaakt: 
- De schoolbegroting wordt gemaakt door ’t Onderwijsbureau en besproken met de algemeen directeur 

en de schooldirecteur. 
- Via de driemaandelijkse Marap (managementrapportage) waar men zich moet verantwoorden als men 

niet binnen de afgesproken begroting loopt. 
- Maandelijks directieoverleg met de algemeen directeur. Hier staat financiën op de agenda. 
- Uitgave boven de € 500,- moeten tevens gefiatteerd worden door de algemeen directeur. 
- De Marap wordt eveneens besproken op de bestuursvergadering en bij de GMR-vergadering. 
- Financiën is een van de agendapunten op de maandelijkse bestuursvergadering. 
- In de toekomst zal de verantwoording voor de schoolbegroting in een managementcontract worden 

opgenomen. 
 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. 
De belangrijkste risico’s en onzekerheden liggen bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. 
Afspraken i.v.m. het NOA en het herfstakkoord kunnen zo weer teniet worden gedaan, omdat men moet 
bezuinigen of er een ander Kabinet komt. Denk aan de kleine scholentoeslag en het buitenonderhoud van 
de scholen. Denk tevens aan de nieuwe CAO-PO 2014/2015/2016 i.v.m. loononderhandelingen en de WWZ 
met bij ontslag een transitievergoeding, die niet door het Ministerie wordt vergoed. 
Op provinciaal niveau zijn wij afhankelijk van een SWV PO Fryslân dit i.v.m. gelden voor het passend 
onderwijs. 
Op gemeente niveau zijn wij afhankelijk i.v.m. onderhoud n.a.v. nieuwbouw en renovatie. De gemeenten in 
Nederland hebben allemaal een tekort i.v.m. het sociaal beleid en de invoering van de zorgwet. 
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Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden toegelicht 
In de beheersstructuur vindt binnen VCBO Kollumerland op verschillende momenten gedurende het jaar 
horizontale verantwoording en dialoog plaat met belanghebbenden. 
De vereniging wil transparant zijn in haar werkwijze en gebruikt daarbij de website om te informeren. Hier 
zijn bijvoorbeeld ook de geldende beleidsdocumenten van de vereniging te raadplegen en te downloaden. 
Tevens vindt op verschillende momenten door het jaar een open dialoog plaats met alle geledingen, zoals 
met de GMR. 
 
Zaken met politieke en maatschappelijke impact 
De enige impact die hier gemeld kan worden betreft de onvoorspelbaarheid van overheidsbeleid 
en regelingen die ertoe leidt dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid plaatsvinden 
die het uitwerken en volgen van een strakke begroting onmogelijk maken. 
 
Rapportage toezichthoudend orgaan. 
Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2013 heeft er, in het kader van 
de code goedbestuur, een tweedeling binnen het bestuur plaatsgevonden waarbij het bestuur is opgesplitst 
in een  Toezichthoudend Bestuur  en een  Uitvoerend Bestuur.  
Vanuit het oude bestuur zijn als Toezichthoudende bestuurders benoemd de heren Tj. de Bruin (financiën) 
en B. Visser (onderwijs en personeel). 
 
In het verslagjaar bestonden de werkzaamheden van het toezichthoudend bestuur uit: 
- periodiek overleg met het uitvoerend bestuur, bestaand uit het bijwonen van de bestuursvergaderingen; 
- overleg met de Algemeen directeur; 
- Marap overleg met de Algemeen directie en bestuur; 
- overleg met Algemeen directeur en het administratie kantoor OBM inzake de Jaarrekening en 

Begroting; 
- overleg met de controlerend accountant; 
- optreden als sparringpartner van Algemeen directeur en uitvoerend bestuur. 
 
Met name de precaire financiële situatie van de Vereniging en huisvestingsproblemen als ook het onderwijs 
niveau van de scholen hebben de nodige aandacht gevergd. 
Momenteel verkeert de Vereniging is rustiger vaarwater en is men op alle gebieden gezond bezig. 
 
In het voorjaar van 2016 zullen wij toestemming vragen aan de Algemene Leden van onze Vereniging om 
de statuten te wijzigen en het Toezichthoudend en Uitvoerend Bestuur te mogen samen voegen tot een 
Raad van Toezicht. 
Hierna kan de Algemeen Directeur worden benoemd als Directeur Bestuurder of College van Bestuur. 
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BIJLAGE 1: PRESTATIEBOX 2016 
 
Prestatiebox 
 
Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 
2016 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook geld via de zogenoemde prestatiebox. 
Schoolbesturen kunnen dit bedrag naar eigen inzicht inzetten voor bijv. taal en rekenen, 
wetenschap en techniek, talentontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten en 
schoolleiders. Doel is de prestaties over de hele linie, van leerlingen tot schoolbestuurders te 
verhogen. 
 
Het beschikbare bedrag voor 2016 is ingezet t.b.v. de professionalisering van directieleden en intern 
begeleiders, individuele cursussen voor leerkrachten op het gebied van gedragsproblematiek, interne 
begeleiding, coördinatieschap en professionalisering van alle leerkrachten op het gebied van rekenen (Met 
sprongen vooruit), taal(Nieuwsbegrip) en gedragsproblemen (De Kanjertraining en de Kivatraining.) en voor 
de cursussen i.v.m. Meer- en Hoogbegaafdheid. In het schooljaar van 2016/2017 wordt er binnen de 
vereniging gestart met zo’n groep. 
Tevens wordt men geschoold voor Parnassys een uitgebreid administratief leerlingsysteem.  
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BIJLAGE 2: VERANTWOORDING PASSEND ONDERWIJS 
 
Schoolbesturen ontvingen naast de reguliere lumpsumbekostiging vanaf augustus 2014 ook een bedrag   
via het samenwerkingsverband Fryslân voor Passend Onderwijs. Het gaat om de bekostiging voor (oud) 
LGF leerlingen en lichte en zware ondersteuning. Deze bekostiging is bedoeld voor begeleiding voor 
leerlingen, inrichting en coördinatie passend onderwijs. Het is een bedrag per leerling en wordt jaarlijks 
herzien en maandelijks bijgeschreven. In de begroting van schooljaar 2016/2017 worden deze gelden 
volledig verantwoord. 
 
Uitgevoerde acties  schoolbestuur 
 
In 2016 zijn de ontvangen gelden voor Passend Onderwijs besteed aan: 
 
- begeleiding van de aanwezige (oud) LGF-leerlingen; 
- Inzet Intern Begeleiders voor ondersteuning en begeleiding leerlingen en leerkrachten; 
- Inzet Intern Begeleiders voor coördinatie van extra ondersteuning (o.a. organisatie en deelnemen Zorg 

Advies Teams, overleg met ouders, opstellen onderwijsontwikkelperspectieven); 
- Tevens betaling van gelden aan het samenwerkingsverband Noord-Oost Friesland onder andere i.v.m. 

de afhandeling van personeel die ontslag heeft gekregen bij beëindiging van het Expertisecentrum. 
- Facturen die betaald zijn voor een Ambulante Begeleider en een Kinderpsycholoog i.v.m. onder andere 

Observaties, ondersteuningsgesprekken, psychologische testen en het bijwonen van het Integraal 
Disciplinair Overleg. 

- Kosten die gemaakt worden voor de Meer- en Hoogbegaafde groep. 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2016 2015

Rentabiliteit 5% 2%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 3,24 2,91

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 52,2% 49,7%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de organisatie

in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Kapitalisatiefactor 46,1% 38,7%

Kapitalisatiefactor exclusief privaat 21,7% 14,2%

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de

organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de

taken van de organisatie.

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.

35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)

60% voor kleine besturen (<5 mln)

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 952 988

Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar) 67,09 68,23

Personeelskosten per FTE 63.071 61.138
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Grondslagen

De activiteiten van VCBO Kollumerland bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder

RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

van ingebruikname van het materieel vast actief.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde

-ICT 20% en 10% van de aanschafwaarde

-Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

-Vervoermiddelen 25% van de aanschafwaarde

Financiële vaste activa

De leningen en vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte

voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden, voorzover ze worden

aangehouden tot het einde van de looptijd, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere

marktwaarde. Obligaties die niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd tegen

marktwaarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van vorderingen.
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Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt tegen

het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw en er worden nog maar zeer

beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. De voorziening wordt pas opgenomen als de

verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op basis

van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning geactualiseerd.

Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, deze is gelijk aan

de nominale waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds een

dekkingsgraad van 91,7% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere

toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de

pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar

in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Pagina 3740635 Jaarrekening 2016



A.1.1 Balans per 31 december 2016

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 1.096.047 1.032.590

1.3 Financiële vaste activa 669 3.646

Totaal vaste activa 1.096.716 1.036.235

1.5 Vorderingen 341.547 325.214

1.7 Liquide middelen 1.310.401 1.010.865

Totaal vlottende activa 1.651.949 1.336.079

Totaal activa 2.748.665 2.372.315

31 december 2016 31 december 2015
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.435.198 1.179.258

2.2 Voorzieningen 803.303 733.191

2.4 Kortlopende schulden 510.164 459.865

Totaal passiva 2.748.665 2.372.315

31 december 2016 31 december 2015
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 5.290.860 5.066.705 5.269.043

3.2 Overige overheidsbijdragen 36.549 30.000 48.957

3.5 Overige baten 98.180 84.489 130.391

Totaal baten 5.425.590 5.181.194 5.448.390

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 4.231.287 4.264.656 4.171.651

4.2 Afschrijvingen 168.352 172.318 149.743

4.3 Huisvestingslasten 268.918 277.674 384.126

4.4 Overige lasten 502.944 440.549 629.024

Totaal lasten 5.171.501 5.155.196 5.334.544

Saldo baten en lasten 254.089 25.998 113.847

5 Financiële baten en lasten 1.851 3.340 3.787

Netto resultaat 255.940 29.338 117.634
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 254.089 113.847

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 168.352 149.743

- Mutaties voorzieningen 70.111 177.250

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 16.333- 115.410

- Kortlopende schulden 50.299 37.888-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 526.517 518.361

Ontvangen interest 1.826 4.151

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 528.344 522.512

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 231.809- 123.480-

(Des)investeringen financiële vaste activa 3.000 9.000

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 228.809- 114.480-

Mutatie liquide middelen 299.534 408.033

Beginstand liquide middelen 1.010.865 602.832

Mutatie liquide middelen 299.534 408.033

Eindstand liquide middelen 1.310.401 1.010.865
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1. Activa

1.2 Materiele vaste activa

Mutaties 2016

Aanschaf-

waarde per 31

december 2015

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2015

Boekwaarde

per 31

december

2015

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2016

Boekwaarde per

31 december

2016

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 312.768 48.222- 264.545 - - 15.641- - 312.768 63.863- 248.905

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 1.368.511 716.939- 651.571 195.710 0 121.276- - 1.564.220 838.216- 726.005

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 408.771 292.298- 116.473 36.099 0 31.435- - 444.870 323.732- 121.138

Materiële

vaste activa 2.090.049 1.057.459- 1.032.590 231.809 0 168.352- - 2.321.858 1.225.811- 1.096.047

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde

per 31

december

2015 Investeringen

Des-

investeringen Resultaat

Boekwaarde

per 31

december

2016

1.3.6 Effecten:

Aandelen 646 - - 23 669

1.3.7 Overige vorderingen 3.000 - 3.000- - -

Totaal 3.646 - 3.000- 23 669

De overige vorderingen betreft een renteloze lening aan Stichting peuterspeelzaal 'It Wrottershonk

te Kollumerzwaag. Deze lening is gefinancieerd met privaat vermogen.

In 2016 is de lening volledig afgelost.

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 4.184 3.888

1.5.2 Vorderingen OCW 261.732 266.634

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en P&A beleid.

1.5.6 Overige overheden - 1.240

1.5.7 Overige vorderingen 27.600 16.650

Overige overlopende activa 45.526 18.822

Vervangingsfonds 2.506 17.981

1.5.8 Overlopende activa 48.032 36.802

Totaal Vorderingen 341.548 325.214

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen - -

1.7.2 Banken 1.310.401 1.010.865

1.310.401 1.010.865

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2015

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde

per 31

december

2016

2.1.1 Algemene reserve 151.577- 267.150 - 115.573

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 1.330.835 11.210- - 1.319.625

1.179.258 255.940 - 1.435.198

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Mutaties 2016

Mutaties 2016

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2016
Boekwaarde

per 31

december

2015 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december

2016

Kortlopende

deel < 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 71.421 10.968 17.274- - 65.115 5.493 59.622

Spaarverlof 22.051 - - - 22.051 - 22.051

Jubilea 49.370 10.968 17.274- - 43.064 5.493 37.571

2.2.3 Overige

voorzieningen

661.770 112.000 35.582- - 738.188 67.728 670.460

Onderhoud 661.770 112.000 35.582- - 738.188 67.728 670.460

733.191 122.968 52.856- - 803.303 73.221 730.082

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 94.222 58.083

2.4.7.1 Loonheffing 148.503 175.734

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 23.525 1.017

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 172.028 176.751

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 42.037 44.948

2.4.9 Overige kortlopende schulden 12.568 11.013

2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt 0- -

Het saldo van deze post wordt gespecificeerd in Model G, doelsubsidies OCW onder G2 A en G2 B.

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 23.113 965

2.4.10.5 Overlopende passiva mbt Vakantiegeld 132.598 135.966

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 31.862 32.140

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 1.736 -

2.4.10 Totaal overlopende passiva 189.310 169.071

Totaal kortlopende schulden 510.164 459.865

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2016 31 december 2015
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

De stichting heeft een gebruiksovereenkomst afgesloten met de Gemeente Kollumerland m.b.t. het gebruik

van een aantal ruimten in het MFC Westergeest (De Tredder) te Westergeest. De overeenkomst loopt vanaf

juni 2012 en is aangegaan voor de periode dat gebruiker het MFC gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

De huur en servicekosten bedragen op jaarbasis € 25.524.

De stichting heeft een energiecontract met DVEP tot en met december 2020. Dit contract bedraagt € 14.520.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Omschrijving toewijzing (€) in 2016

LerarenOntwikkelFonds 34.613 34.613

34.613 34.613

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Totaalbedrag Ontvangen tm Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing (€) 2016 kosten 31 december 2016

n.v.t. - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaalbedrag
Saldo

Ontvangen Lasten Totale
Saldo nog te

besteden

Omschrijving toewijzing (€) 31 december 2015 in 2016 2016 kosten 31 december 2016

n.v.t. - - - - - -

Nog niet geheel afgerondGeheel uitgevoerd en afgerond

x
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 5.034.565 4.863.425 5.060.657

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 0 - -

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 122.332 92.581 113.319

Totaal rijksbijdragen via OCW 5.156.897 4.956.006 5.173.976

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 133.963 110.699 95.066

Totaal rijksbijdragen 5.290.860 5.066.705 5.269.043

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 34.000 30.000 36.102

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 2.549 - 12.854

36.549 30.000 48.957

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.5.1 Verhuur 8.658 10.800 5.553

3.5.2 Detachering personeel - - 11.133

3.5.5 Ouderbijdragen 58.497 62.830 65.943

3.5.6 Overig 31.025 10.859 47.764

98.180 84.489 130.391

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Bruto lonen en salarissen 3.177.050 3.291.139 3.193.955

Sociale lasten 699.135 724.241 720.268

Pensioenlasten 371.060 384.384 396.151

4.1.1 Lonen en salarissen 4.247.244 4.399.764 4.310.373

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 10.967 12.000 7.578

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 25.896 22.800 26.496

4.1.2.3 Overig 57.218 67.565 66.837

4.1.2.4 Scholing/opleiding 66.055 46.000 19.993

4.1.2 Overige personele lasten 160.137 148.365 120.905

4.1.3 Af: Uitkeringen 176.095- 283.474- 259.627-

4.231.287 4.264.656 4.171.651

Realisatie Realisatie

2016 2015

67 68Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar)
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4.2 Afschrijvingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.2.2.1 Gebouwen 15.641 14.952 15.640

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 121.276 125.582 103.432

4.2.2.3 Overige Materiele VA 1.217 1.214 1.470

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 30.218 30.570 29.201

168.352 172.318 149.743

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.3.1 Huur 30.243 31.400 30.243

4.3.3 Onderhoud 20.283 7.038 17.363

4.3.4 Water en energie 73.478 83.500 86.680

4.3.5 Schoonmaakkosten 17.171 17.720 17.492

4.3.6 Heffingen 11.307 8.350 9.056

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 112.000 125.166 221.290

4.3.8 Overige huisvestingslasten 4.436 4.500 2.001

268.918 277.674 384.126

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 262.575 235.356 245.271

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 5.364 2.060 1.960

4.4.2.2 Leermiddelen 119.659 98.423 141.428

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 125.023 100.483 143.389

4.4.4 Overig 115.346 104.710 240.365

502.944 440.549 629.024

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 5.770 5.602

Accountantslasten 5.770 5.602

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.
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5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

5.1 Rentebaten 1.636 3.340 4.021

5.3 215 - 234-

1.851 3.340 3.787

Waardeveranderingen financiële vaste activa

en effecten
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm Statutaire zetel

Code

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO

Friesland Stichting Gemeente Leeuwarden 4

Stichting Kindcentrum Kollum Stichting

Gemeente Kollumerland en

Nieuwkruisland 3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam G.C.M. de

Groot

G.C.M. de

Groot

J. Boersma E. Klaver L. van Dellen H. Broersma S.J. Hoekstra A. van der

Ploeg

Functie Alg. Directeur Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/8 1/9-31/12 1/1-31/7 1/1-31/7 1/1-31/7 1/1-31/7 1/1-31/7

Omvang dienstverband in FTE 1 1 0

Gewezen topfunctionaris j/n n j n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j j n

Individueel WNT-maximum 77.893 39.107 67.956 67.956 67.956 67.956 67.956

Beloning 46.478 30.336 0 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn 6.747 3.428 0 0 0 0 0

Subtotaal 53.225 33.764 0 0 0 0 0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 53.225 33.764 0 0 0 0 0

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM PM PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 24/6-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-24/6

Omvang dienstverband 2015 in FTE 1 0 0 0 0 0 0

Beloning 76.777 0 0 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 8.908 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2015 85.685 0 0 0 0 0 0

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling B van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2016 een bezoldigingsmaximum van € 117.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op VCBO Kollumerland van toepassing is.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 (bedragen in €)

Naam C. Doodeman

Functie Dir.bestuurder

Aanvang en einde functievervulling (uiterlijk

maand 12) 1/9-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling vóór

2016 0

Aantal kalendermaanden functievervulling in

2016 4

Aantal uren functievervulling in 2016 193

Individueel WNT-maximum 96.000

Maximum uurtarief (€ 175)

Uitgekeerde bezoldiging 2016

(t/m maand 12) 15.189

Bezoldiging per uur 78,70

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 15.189

Verplichte motivering indien overschrijding
PM

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam J. Boersma E. Klaver L. van Dellen H. Broersma S.J. Hoekstra T.J. de Bruin B. Visser

Functie Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/8-31/12 1/8-31/12 1/8-31/12 1/8-31/12 1/8-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Individueel WNT-maximum 4.904 4.904 7.357 4.904 4.904 11.700 11.700

Beloning 0 0 0 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal 0 0 0 0 0 0 0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 0 0 0

Verplichte motivering indien overschrijding
PM PM PM PM PM PM PM

Er heeft een wijziging plaatsgevonden naar het RvT model per 01-08-2016.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015 0 0
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2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Naam

Functie(s) gedurende dienstverband

Omvang dienstverband in FTE

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Individueel WNT-maximum

ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens

beëndiging dienstverband
-/- Onverschuldigd deel 0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging

dienstverband
Waarvan betaald in 2016

Verplichte motivering indien overschrijding
PM

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT

vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

267.150€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

11.210-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- C. Doodeman

Toezichthouder:

- J. Boersma

- E. Klaver

- L. van Dellen

- H. Broersma

- S.J. Hoekstra

- T.J. de Bruin

- B. Visser
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40635

Naam instelling VCBO Kollumerland

KvK-nummer 40005706

Statutaire zetel Kollum

Adres Voorstraat 14-9

Postadres Postbus 1

Postcode 9290 AA

Plaats Kollum

Telefoon 0511-723003

E-mailadres directie@vcbokollumerland.nl

Website www.vcbokollumerland.nl

Contactpersoon C. Doodeman

Telefoon 0511-723003

E-mailadres directie@vcbokollumerland.nl

BRIN-nummers 04IR De Wegwijzer

04IT De Tarissing

05UL De Bining

07HO Op de hoogte

08UJ t Oegh

09CT Prins Bernhardschool

09YZ Kon. Julianaschool

10IK De Stapstien
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Overige gegevens

Controleverklaring
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