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VOORWOORD     
 
Hierbij presenteer ik met trots het jaarverslag 2017 van Vereniging voor 
Christelijk Basisonderwijs Kollumerland. In 2017 zijn we onze expeditie gestart en 
hebben we een nieuwe koers uitgezet. 
 
Elk kind is uniek, ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen 
behoeften. Maar ook elke medewerker is uniek, heeft zijn eigen capaciteiten, 
interesses en wensen. Niet alleen in ons onderwijsbeleid maar ook in ons 
personeel- en organisatiebeleid gaan wij daarom uit van ieders unieke talenten 
en mogelijkheden. Daarmee willen we een inspirerend en vernieuwend leer- en 
werkklimaat tot stand brengen. Innovatie is daarbij een sleutelbegrip.  
 
Om dit gestalte te geven was er behoefte aan een nieuwe koers. Daarom organiseerden wij begin 2017 
een grootschalig onderwijscafé. We gingen in gesprek met onze leerlingen en ouders, met onze 
samenwerkingspartners en met elkaar. Bijzonder – maar voor ons vanzelfsprekend – was dat ook 
leerlingen mee mochten denken over de koers. Immers, onderwijs is er voor de kinderen; ook zij weten 
hoe het onderwijs nóg beter kan. Kinderen inspireren! Met meer dan 150 mensen zochten we tijdens het 
onderwijscafé naar antwoorden op de vraag hoe het onderwijs voor de toekomst eruit zou kunnen zien. 
De gesprekken tijdens dit onderwijscafé vormden een belangrijke basis voor ons nieuwe Strategisch 
Perspectief: het kompas waarmee we gaan ontdekken hoe de toekomst eruitziet.  
 

Met elkaar op expeditie met als doel: de ontwikkeling van onze leerlingen tot WereldKinderen! 
 
Zeven van onze scholen zijn “groen” dat betekent dat volgens de onderwijsinspectie de basis van het 
onderwijs goed is. Helaas is het nog niet gelukt de Bining op groen te krijgen maar daar wordt door team 
en de (interim)directeur hard aan gewerkt. VCBO Kollumerland wil echter meer dan de basis op orde. Zo 
gebeuren er op onze scholen inmiddels al bijzondere en innovatieve dingen waar leerkrachten weer de 
passie van hun vak in terug vinden en zo het onderwijs aan onze kinderen nog beter en mooier van wordt.  
Ik ben er trots op dat we dit jaar 2 nieuwe directeuren aan ons konden binden en wel op De Wegwijzer en 
Op de Hoogte.  
 
In het kader van samenwerking zijn er diverse ontwikkelingen:  
Op bestuursniveau is verder gewerkt aan de samenwerking met Arlanta. De detacheringsovereenkomst 
van de bestuurder is verlengd, de beide Raden van Toezicht alsmede de GMR-en hebben kennis met elkaar 
gemaakt. De Raden van Toezicht hebben de besturenraad VERUS de opdracht gegeven een strategische 
notitie te schrijven over samenwerkingsvormen die februari 2018 klaar zal zijn. 
In Kollum is de vorming van een kindcentrum met Openbaar Onderwijspartner Roobol en Kinderopvang 
organisatie Tiko eindelijk op stoom gekomen. De financiën zijn rond. Voordat de bouw los kan gaan zal de 
Koningin Juliana school verhuizen naar een tijdelijke huisvesting. Op de huidige plek van de Julianaschool 
zal het nieuwe kindcentrum gebouwd worden. Begin 2018 zal de aanbesteding gestart worden. 
VCBO Kollumerland werkt met publieke middelen en wil daar transparant in zijn en verantwoording over 
afleggen. Dat doen we middels dit jaarverslag. We leggen verantwoording af over de wijze waarop onze 
plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er zijn bereikt conform de richtlijnen van het ministerie van 
OCW.  Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening.  
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur op 14 maart 2018, Carin Doodeman Bestuurder  
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 INLEIDING  
 
VCBO Kollumerland c.a. is een christelijke onderwijsorganisatie voor primair onderwijs met 8 scholen in 
Kollum en omstreken. Zij is ontstaan vanuit diverse bestuurlijke schaalvergrotingsprocessen begin en 
midden jaren negentig van de vorige eeuw. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en 
onderwijsconcept en heeft binnen de organisatie een eigen plaats. 
Met ingang van 1 augustus 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met een nieuw 
Governance model: Het Raad van Toezichts model en daarmee een statutenwijziging overgegaan naar rvt.  
 
Inspelen op onzekere maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen vraagt een lange termijnvisie. Zo’n visie kan niet 
top-down, ‘vanaf de tekentafel’ worden ontwikkeld. In februari 
2017 organiseerden we daarom een Onderwijscafé voor onze 
leerlingen en ouders, medewerkers en samenwerkingspartners om 
zo met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van 
VCBO Kollumerland. De resultaten zijn meegenomen in het 

Strategisch Perspectief: Met elkaar op expeditie met als doel: de 
ontwikkeling van onze leerlingen tot wereldkinderen! 
Hierin zetten we een nieuwe koers uit voor de komende jaren.  
 

1.1 Context 
Onze wereld ziet er heel anders uit dan de wereld waarin onze 
ouders zijn opgegroeid. Globalisering betekent dat ieders wereld 
steeds groter wordt: binnen een paar seconden ben je in contact met iemand aan de andere kant van de 
wereld. Mensen verhuizen naar andere landen om veiligheid en werk te zoeken en nemen hun taal, geloof 
en gewoonten mee. Via internet komt nieuws uit alle hoeken van de wereld binnen. Nog nooit heeft de 
mensheid voor zulke grote uitdagingen gestaan als de huidige en toekomstige generaties: denk aan 
klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en de technologische revolutie.  
 
We worden met zijn allen steeds ouder, de digitale revolutie is in volle gang en nieuwe technologie (denk 
aan 3D printen, virtual reality, kunstmatige intelligentie en robotisering) heeft een drastische invloed op de 
manier waarop we leven en werken. We leiden onze kinderen op voor een wereld waarvan we geen idee 
hebben hoe deze eruit zal gaan zien. Bovenstaande maakt het noodzakelijk dat we onze kinderen uitdagen 
om kritisch, creatief en vernieuwend te denken en te handelen. 
 

Een andere ontwikkeling die we – dichterbij – om ons heen zien, is dat de ontzuiling van de maatschappij 
en de ontkerkelijking zich verder doorzetten. Geloof en kerk krijgen een andere invulling. Een gevolg 
daarvan is dat onze scholen een groeiende groep kinderen van niet-christelijke ouders kennen. Verder zal 
de krimp in onze regio de komende jaren leiden tot een forse leerlingendaling; het CBS heeft laten zien dat 
tot 2023 het aantal leerlingen van 4 tot 12 jaar met ongeveer 16% zal afnemen. In krimpgebieden wordt 
samenwerking door de landelijke overheid sterk gestimuleerd.  
 
Zo is het gemakkelijker geworden om zgn. samenwerkingsscholen te vormen. Ook zien we steeds meer 
bestuurlijke fusies. In 2008 telde Friesland bijna 90 schoolbesturen voor primair onderwijs, op dit moment 
zijn dat er nog ongeveer 60.  
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Binnen onze regio kijken de verschillende schoolbesturen naar mogelijkheden tot samenwerking met als 
doel het behoud van een goed bereikbaar, kwalitatief hoogstaand en exploitabel aanbod primair onderwijs 
met respect voor de verschillende identiteiten. Mede gezien het tekort aan leerkrachten is vastgesteld dat 
er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat om personeel ‘te binden en te boeien’, essentieel voor 
goed onderwijs voor kinderen in de regio.  
Ook op gemeentelijk niveau vindt samenwerking en schaalvergroting plaats. De gemeente Kollumerland 
fuseert per 1 januari 2019 met Dongeradeel en Ferwerderadiel tot één gemeente. Bovenstaande betekent 
dat samenwerking in de komende jaren voor onze vereniging een belangrijk thema is. 
 
Dit alles heeft grote consequenties voor ons onderwijs en de organisatie daarvan. We kunnen onze ogen 
niet sluiten voor het feit dat maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen van 
grote invloed zullen zijn op ons leven in al zijn facetten en op de manier waarop ons onderwijsvorm en 
inhoud krijgt. Wat willen wij onze kinderen leren en meegeven om een lang en gelukkig leven te kunnen 
leiden? Wat betekenen globalisering, klimaatverandering en de opkomst van nieuwe technologie voor de 
manier waarop we ons onderwijsvorm en inhoud geven? Onderzoek laat zien dat Nederland een van de 
beste onderwijssystemen in de wereld heeft, maar tegelijkertijd achterop dreigt te raken bij de 
noodzakelijke transformatie van onderwijzen naar leren. Ontzuiling, krimp en schaalvergroting zijn van 
invloed op onze positie in het netwerk. Het is evident dat ons onderwijs voor een fascinerende uitdaging 
staat en uiteindelijk, in het belang van onze gemeenschappelijke toekomst, drastisch zal transformeren. 

 
We hebben een compact Strategisch Perspectief ontwikkeld dat ons in staat stelt om op een actieve en 
adequate wijze om te gaan met een situatie die zich kenmerkt door veel onzekere veranderingen. 
Daarmee willen we voor onszelf optimale mogelijkheden creëren om onze leerlingen te leren hun weg te 
vinden in de uitdagingen die zij in hun leven tegenkomen.  

1.2 Met elkaar op expeditie met als doel: de ontwikkeling van onze leerlingen tot WereldKinderen! 
Dat betekent een koers die gericht is op de verdere ontwikkeling van onze organisatie en 
professionalisering van onze medewerkers. Een organisatie waarin het leren en opvoeden van kinderen in 
een breed perspectief én het levenslang leren van de professionals in een snel veranderende samenleving 
centraal staan. We zien het Strategisch Perspectief als een dynamisch kader, dat duidelijk maakt binnen 
welke randvoorwaarden onze scholen hun school- en jaarplannen formuleren. Het Strategisch Perspectief 
wordt jaarlijks vertaald in routeplannen op verenigingsniveau. In expert- en expeditiegroepen maken we, 
op sommige thema’s samen met Arlanta, voor de verschillende speerpunten en domeinen routeplannen 
maken. Deze plannen samen vormen de basis van het bestuursrouteplan.  
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2. MISSIE EN VISIE  

2.1 Waar staan we voor? Onze missie 
Wij staan voor christelijk onderwijs in de gemeente Kollumerland. Onze ambitie is hoog: het best mogelijke 
onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Onder ‘het best mogelijke onderwijs’ verstaan wij onderwijs dat 
gericht is op: 
 

 leren leren   
 leren jezelf te zijn 
 leren samen te leven 

  
Bij ‘leren leren’ (kennisontwikkeling) gaan wij uit van de talenten van onze leerlingen. Ieder kind is uniek 
en krijgt zoveel mogelijk kansen om zijn of haar eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Hierbij leren wij 
onze leerlingen verschillende leerstrategieën te gebruiken en na te denken over wat en hoe er geleerd 
moet worden. Leren is niet iets wat je alleen doet, daar heb je anderen bij nodig, in een proces van co-
creatie. Onze scholen creëren een uitdagende leeromgeving die kinderen uitnodigt om actief, betrokken, 
onderzoekend en met plezier te leren.  

 
Bij ‘leren jezelf te zijn’ (persoonsontwikkeling) gaan we uit van de leerling als mens; ieder met zijn of haar 
kwaliteiten, beperkingen en ‘eigen‘ aardigheden. We stimuleren kinderen al vroeg om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en te reflecteren op hun eigen handelen en 
we geven ze de ruimte om hun eigen keuzes te maken. Daarbij is het belangrijk dat we kinderen leren dat 
de wereld niet alleen om hen en hun eigen verlangen draait, maar dat ze zichzelf de vraag stellen: is wat ik 
wens ook wenselijk voor de wereld om me heen? 
 

Bij ‘leren samen te leven’ (maatschappelijke ontwikkeling) gaat het erom dat we onze leerlingen helpen 
hun eigen plek in de samenleving te vinden, een plek die past bij hun talenten en mogelijkheden. Dit heeft 
ook betrekking op het ergens bij horen, je onderdeel voelen van een groter geheel. Ergens bij horen 
impliceert commitment en het nemen van verantwoordelijkheid om actief (mede) vorm te geven aan dat 
grotere geheel en het verder te ontwikkelen. We vinden het daarbij van belang dat we onze leerlingen 
leren respect te hebben voor elkaar, oog te hebben voor de verscheidenheid in onze samenleving en 
zorgvuldig om te gaan met de wereld om ons heen. Wij sturen onze leerlingen op expeditie; een reis die 
begint bij henzelf, en die hen over heel de wereld zal voeren. 

 
Ons onderwijs richt zich – naast kennisverwerving en kennisoverdracht – op het ontwikkelen van de 
totale mens en zijn huidige en toekomstige plek in de samenleving. Het gaat daarbij om hoofd, hart en 
handen. 
 
 

 

Het doel van ons onderwijs is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en 
bewuste ‘wereldkinderen’ die hun rol in de wereld weten te vinden en daar hun leven leiden in 

verbinding met andere mensen. 
 
Wij werken met aandacht, enthousiasme en gedrevenheid aan de ontwikkeling van onze leerlingen 

tot WereldKinderen. 
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Onze missie vraagt leerkrachten die bereid zijn om samen met collega’s, kinderen en ouders voortdurend 
te zoeken naar een goede balans tussen de drie domeinen: kennisontwikkeling, persoonsontwikkeling en 
maatschappelijke ontwikkeling. Wij willen onze leerkrachten alle ruimte geven om daar samen met hun 
collega’s vorm en inhoud aan te geven. Van bestuur, staf, directeuren, conciërges, 
kwaliteitsfunctionarissen en andere medewerkers verwachten we dat ze leerkrachten optimaal 
ondersteunen om hun cruciale rol te vervullen. Onze missie vraagt professionele, betrokken medewerkers. 

2.2 Waar gaan we voor? Onze visie 
We gaan voor het best mogelijke onderwijs voor al onze leerlingen. In onze droomschool komt iedereen 
tot zijn recht. Er heerst een positief en stimulerend leer- en werkklimaat. We ontwikkelen meesterschap 
en stimuleren een brede ontwikkeling. De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn leidend voor ons onderwijs. Wij 
willen bij onze kinderen passie ontketenen die ertoe leidt dat ze zichzelf blijven uitdagen en hun leven lang 
willen blijven leren (‘growth mindset’).  

 
In onze droomschool voel je je thuis. Hij is modern opgezet, met ruime speel-, leer- en werkruimten. De 
school is gebouwd voor de toekomst. Hij is zodanig ingericht dat het uitnodigt om te bewegen, te 
onderzoeken en te ontdekken. Als ouder en kind denk je volop mee over hoe de school er – van binnen en 
van buiten – uit ziet. Immers, leren vindt niet alleen plaats binnen de school. Onze droomschool is een 
gemeenschap, waar je elkaar helpt waar dat nodig is. Er is veel aandacht voor waarden, normen en 
omgangsregels. Wij zien de school als een oefen- en ontmoetingsplek voor de maatschappij: kinderen 
leren hoe ze optimaal kunnen leren en samenwerken, ze leren zichzelf te redden en doorzettingsvermogen 
te ontwikkelen. In onze droomschool spelen moderne technologie en ICT-toepassingen een belangrijke rol. 
Boeken en schriften zijn zeker niet verdwenen; kinderen leren nog steeds om netjes te schrijven.  
 

Onze leerkrachten zijn trots op hun vak en zijn op pedagogisch en didactisch gebied sterke professionals. 
De leerkracht doet ertoe en de directeur maakt het verschil. Leerkrachten werken intensief samen; 
onderwijs in onze droomschool is teamwerk! Ook ouders nemen er een belangrijke plek in. Ze worden op 
allerlei verschillende manieren bij school en bij de ontwikkeling van hun kind betrokken. We werken nauw 
samen met andere scholen en instellingen, waarbij we uitgaan van doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 
In onze droomschool werken kinderen steeds vaker thematisch in uitdagende projecten, soms individueel 
en vaak ook in groepen met verschillende samenstellingen, zoals bijvoorbeeld op niveau, interesse of 
leeftijd.  
 
Daarmee bieden we kinderen meer mogelijkheden om van en met elkaar te leren. Het kind bepaalt meer 
dan nu zelf wat het wil leren en welke manieren het beste bij hem of haar passen, waarbij de leerkracht 
samen met het kind leerlijnen uitzet. Leren is ook ervaren: leren door te doen, met afwisseling tussen 
theorie en praktijk. Ontdekkend leren en samenwerkend leren hebben in onze droomschool een 
belangrijke plek. 
 

In onze droomschool hebben we hoge verwachtingen van kinderen en volgen we hun ontwikkeling 
nauwkeurig. We brengen de voortgang in het leerproces in beeld en de leerkracht helpt het kind om te 
bepalen waaraan gewerkt moet worden. In onze droomschool vertrouwen we op de leerkracht en niet op 
het systeem. Leerkrachten hebben ruimte en worden daarbij optimaal ondersteund door een effectieve en 
efficiënte organisatie. 
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2.3 Hoe gaan we dat realiseren?                
Onze speerpunten: 

 Een heldere identiteit 

 Eigentijds onderwijs 

 Een professionele cultuur 

 Betrokken ouders 

 Sterke verbindingen 

 Een moderne organisatie 
 

 Een heldere identiteit 
Wij zijn een vereniging met een christelijke identiteit midden in een 
samenleving die vraagt om normen en waarden. Tegelijkertijd zien 
we dat ontzuiling en ontkerkelijking verder doorzetten en geloof en 
kerk een andere invulling krijgen. Ook telt Nederland steeds meer 
inwoners met andere levensbeschouwelijke en religieuze 
opvattingen. Hoe willen we hier als vereniging mee omgaan? Hoe willen wij onze identiteit vormgeven? 
Hoe willen we de ‘C’ van Christelijk invullen? 
 

 Eigentijds onderwijs 
Onderzoek wijst uit dat kinderen het meest leren als hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Dat betekent 
dat het onderwijs in onze scholen zal verschuiven naar betekenisvol en ontdekkend leren. Alle leerlingen 
hebben recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs en verdienen onderwijs dat uitgaat van 
hun mogelijkheden: onderwijs op maat. Iedereen is anders en leert anders. Iedere leerling heeft iedere dag 
recht op een persoonlijke uitdaging, ongeacht zijn of haar capaciteiten. Dat betekent een ontwikkeling 

richting meer gepersonaliseerd leren: denken in leerlijnen en groepsdoorbrekend werken.  
 

 Een professionele cultuur 
Het onderwijs draait om de leerkracht. We vragen van leerkrachten dat zij kinderen stimuleren om te 
leren, nieuwsgierig te zijn en nieuwe dingen te ontdekken. Dat kan alleen maar als ook de leerkrachten zelf 
een onderzoekende houding hebben en nieuwe dingen willen leren. Eigentijds onderwijs vraagt 
leerkrachten en scholen die leren van elkaar en die samen voortdurend zoeken naar manieren waarop het 
beter kan. We leggen ook hier de lat hoog en zetten in op de kwaliteit van onze medewerkers. We willen 
professionele medewerkers met een samenwerkingsgerichte en lerende houding: de voortdurende wil om 
het nóg beter te doen.  

 
 Betrokken ouders 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een goede verbinding tussen school en ouders een positief 
effect heeft op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen. We vinden het daarom belangrijk 
om de betrokkenheid van ouders bij school en bij de schoolloopbaan van hun kind te vergroten. 
Ouderbetrokkenheid is voor ons een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende wijze van samenwerken tussen 
school en ouders, waar het kind beter van wordt. Ouderbetrokkenheid is in het belang van álle ouders en 

álle kinderen.  
 

 Sterke verbindingen 
Onderwijs vindt plaats door sterke verbindingen met onze partners. We werken aan hechte sociale 
netwerken rondom leerlingen. We kennen de mogelijkheden in onze buurt en gaan actief op zoek naar 
samenwerking met andere organisaties.  
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Het perspectief is dat elk van onze scholen zich ontwikkelt tot een integraal kindcentrum dat plaats biedt 
aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Daarin werken we samen met diverse voorzieningen uit het dorp, 
bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. 
 

Ook binnen de vereniging investeren we in sterke verbindingen. We willen dat de leerkrachten van onze 
scholen nauw met elkaar samenwerken. Bij elkaar in de klas kijken, lessen uitwisselen, elkaar coachen en 
adviseren, samen lessen voorbereiden. Ook tussen onze scholen gaan we meer en beter met elkaar 
samenwerken, om de talenten van leerkrachten binnen de vereniging optimaal te benutten.  
 

 Een moderne organisatie 
Het is duidelijk: over vijf jaar zien onze scholen er anders uit. Op alle scholen zal meer groepsdoorbrekend 
gewerkt worden, op sommige scholen zal het jaarklassensysteem helemaal zijn verdwenen. Het 
perspectief: een ‘droomschool’, met nieuwe, innovatieve lesvormen en onderwijsmethoden waarin 
talentontwikkeling en meesterschap een centrale plek innemen. Een werk- en leerplek voor bevlogen 
medewerkers en leerlingen. Scholen krijgen daarbij meer het karakter van zelforganiserende teams, 
waarin de directeur een belangrijke spilfunctie vervult. 
 
Als gevolg van de krimp zullen de leerlingenaantallen dalen, waardoor financiële middelen afnemen. We 
zoeken daarom zowel op verenigings- als schoolniveau naar manieren om slimmer om te gaan met geld, 
middelen en ruimten. Ook samenwerking kan ons daarbij soms helpen. In voorkomende gevallen zullen we 
– samen met maatschappelijke partners – verder kijken dan de grenzen van het dorp. Ook op bestuurlijk 
niveau kijken we om ons heen. Mede gezien de kwetsbaarheid van onze vereniging denken we na over 
samenwerking met collega schoolbestuur Arlanta. We zoeken naar passende organisatievormen om dit te 
realiseren. 

2.4 Strategisch meerjaren perspectief  
In 2017 is het nieuwe Strategisch Perspectief door het bestuur vastgesteld. We hebben gekozen voor de 
expeditie aanpak.  
Dit Strategisch Perspectief biedt het kader voor de ontwikkeling van VCBO Kollumerland en onze scholen 
en is daarmee het startpunt voor een verscheidenheid aan activiteiten die richting geven aan ons beleid. 
Hierbij past geen blauwdruk-benadering waarin plannen top-down worden geïmplementeerd, maar een 
organisch proces van co-creatie waarin veranderingen binnen de scholen en binnen gemengde groepen 
worden ‘geboren’ en tot uiting komen. Hiertoe zijn inmiddels diverse expert- en expeditiegroepen 
ontstaan. 
 

Met elkaar op expeditie met als doel: de ontwikkeling van onze leerlingen tot WereldKinderen! 
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3. ORGANISATIE  

3.1 Interne organisatie 
Sinds ingang van 1 augustus 2016 is VCBO Kollumerland een vereniging met een Raad van Toezicht.  Deze 
structuur voldoet aan de wet- en regelgeving “goed onderwijs, goed bestuur”, doordat toezicht en bestuur 
zijn gescheiden. Daarnaast volgen we de code Goed Bestuur.  
 
Het Bestuur heeft in september 2017 het Strategisch Perspectief voor de komende 10 jaar vastgesteld. Het 
bestuur gaat uit van de organisatieprincipes in cyane organisaties, de organisatie als een levend 
ecosysteem (zie Reinventing Organisations van Fredric Laloux). Verandering gebeurt in een ecosysteem 
voortdurend, vanuit een zichzelf organiserende drang die uit elk organisme voortkomt, zonder behoefte 
aan centraal gezag of toezichtlijnen. Een organisatie op niveau van ‘zelfontplooiing’. Deze organisaties 
leren de behoefte aan controle op mensen en gebeurtenissen te verminderen.  
Er zijn drie hoofdkenmerken waarin deze evolutionair-cyane organisaties anders zijn dan andere zijn 
daarvoor: 

 Zelfsturing: Cyane organisaties hebben een systeem uitgewerkt dat uitgaat van gelijkwaardige 
relaties zonder behoefte aan hiërarchie of consensus. 

 Heelheid: Evolutionair-cyane organisaties streven ernaar om collega’s niet alleen van hun 
rationele, professionele kant te zien, maar ook om de emotionele, intuïtieve en spirituele kanten 
een plaats te geven. Cyane organisaties geven de kans om het geheel van wie we zijn mee te 
nemen naar het werk.  

 Evolutief doel: Net als een ecosysteem leidt ook een cyane organisatie een eigen leven. In plaats 
dat de toekomst wordt voorspeld, worden de leden van de organisatie uitgenodigd te luisteren 
naar wat de organisatie wil worden en welk doel zij wil dienen. 

 
Op alle lagen van onze organisatie worden mensen daarom 
uitgenodigd mee te denken en te werken aan de 
ontwikkeling van zichzelf, van hun eigen school en van 
VCBO Kollumerland. We hanteren het 
subsidiariteitsprincipe en werken met de expeditieaanpak. 
Zoals al gezegd hierbij past geen blauwdruk-benadering 
waarin plannen top-down worden geïmplementeerd, maar 
een organisch proces van co-creatie waarin veranderingen 
binnen de scholen en binnen gemengde groepen worden 
‘geboren’ en tot uiting komen. Innoveren en vernieuwen, 
niet door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren, 
maar veranderen van binnenuit door op onderzoek uit te 
gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te voeren in de 

dagelijkse praktijk. Samen met leerkrachten onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen realiseren en zich 
voortdurend kunnen verbeteren, door samen te werken en zich open te stellen voor de buitenwereld. 
Samen met stafmedewerkers nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste kan worden gesteld aan het 
primaire proces: onderwijs.   
 
Samen met bestuurders en schoolleiders zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten.  
Versterken van het samenspel tussen bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en stafmedewerkers; je 
bent immers met elkaar verantwoordelijk voor het klimaat en de cultuur binnen de school en voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Waar mogelijk betrekken we ook leerlingen en ouders daarbij.  
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Daarbij hoeven niet bij voorbaat ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar willen we verschillen koesteren en 
benutten. Met als uitgangspunt de drie V’s van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.  
 
We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de energie van ambitieuze teams en medewerkers en maken 
gebruik van successen die we boeken. Een aanpak vanuit kracht, waarin niet de zwakste schakel het tempo 
bepaalt (zoals bij organisatie brede, uniforme veranderingen vaak het geval is), maar de sterkste schakel. 
Een aanpak die niet is gericht op problemen maar op oplossingen. Zoeken naar voorbeelden waar het goed 
gaat, in plaats van waar het niet goed gaat. Leren en inspireren in plaats van analyseren en 
implementeren. Geen papieren plannen, maar een aanpak vanuit de praktijk met alle betrokkenen. Het 
team (de school) staat daarbij centraal. Teams en medewerkers krijgen ruimte om hun eigen ambities te 
realiseren, mits deze passen in het geschetste perspectief.  
 
Veranderen is doen. Je kunt veel tijd besteden aan het maken van mooie plannen, maar het zetten van 
concrete stappen die je helpen om je ambitie te realiseren geeft meer voldoening en is het werkelijke 
veranderen. Juist door iets te gaan doen, zet je dingen in beweging, waardoor het denken automatisch ook 
mee verandert. Plannen die we op verenigingsniveau maken moeten zo snel mogelijk hun vertaling krijgen 
binnen de scholen en landen ‘in de klas’. Zaken verenigingsbreed aanpakken kan betekenen dat de 
zwakste schakel het tempo bepaalt, of dat scholen gedwongen worden andere dingen te doen dan waar ze 
energie van krijgen. Dus laten we mensen vooral hun eigen plannen maken. We ontwikkelen korte, 
bondige ‘raamplannen’ op verenigingsniveau en we zoeken ‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag willen 
gaan. Eén van de voertuigen hiervoor zijn de expert- en expeditiegroepen. Er zijn inmiddels, meestal in 
samenwerking met Arlanta, een aantal expert- en expeditiegroepen gestart. 
 

3.1.1 Expert- en expeditiegroepen  

In 2017 hebben onderstaande expert/ expeditiegroepen gewerkt aan hun routeplan. Zij stellen zelf hun 

doelen vast binnen de kaders van het Strategisch Perspectief. 

 

Expertgroepen: 

 Academie (samen met Arlanta) 

 ICT 

 Identiteit (samen met Arlanta) 

 Passend onderwijs: ontwikkelingstructuur 

 
Elke expertgroep heeft een eigen budget. Voor de expertgroep Passend onderwijs zijn de middelen op een 
aparte kostenplaats “passend onderwijs” weggezet.  
Voor een aantal beleidskeuzen uit het strategisch beleidsplan is geen extra facilitering of budget nodig 
omdat deze reeds deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden van het Bestuur, de medewerkers op 
het stafkantoor en/of de directeuren. Voor een ander deel is er wel extra facilitering. Middelen kunnen 
bijvoorbeeld ingezet worden voor vervangingskosten, indien leerkrachten of intern begeleiders 
werkzaamheden verrichten die niet passen binnen het taakbeleid, of het uitwerken van een plan met 
externe deskundigen.   
Tenminste eens per jaar heeft het bestuur een voortgangsgesprek met de individuele voorzitters van de 
expertgroepen en met alle voorzitters als collectief. Zie voor verder informatie de routeplannen. 
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 De Academie 
Ambitie: 
‘De Academie’ heeft zich tot doel gesteld het leren van leerkrachten van Arlanta en Kollumerland te 
faciliteren en te stimuleren. ‘De Academie’ is de plaats waar kennis ontsloten en gedeeld wordt en waar 
elkaar inspireren hoog op de agenda staat. Er worden verschillende activiteiten door medewerkers, voor 
medewerkers georganiseerd. Denk aan: workshops, masterclasses, inspiratiesessies, werken in plg’s enz. 
Daarnaast wil ‘de Academie’ ook van betekenis zijn voor ouders en leerlingen. In samenwerking met 
ketenpartners organiseren we activiteiten voor ouders die ondersteunend zijn in de opvoeden en waar 
mogelijk bijdragen aan het optimaliseren van de zgn. gouden driehoek.  

 

Resultaten: 

 Opstellen en delen startnotitie ‘Startende leerkrachten het onderwijs leren lezen’. Startnotitie is 

gedeeld in het DO van VCBO Kollumerland en Arlanta en met de coaches besproken. Startnotitie is 

vastgesteld in het DO.  

 Werving coaches/intervisiebegeleiders voor startende leerkrachten: er zijn 10 starterscoaches (6 

leerkrachten, 3 KWO’ers en 1 directeur), Vier coaches worden ook opgeleid worden als 

intervisiebegeleider.  

 Scholing voor de coaches van de startende leerkrachten  

 Startbijeenkomst voor startende leerkrachten: Starters zijn geïnformeerd over de 

inhoud/mogelijkheden van het begeleidingstraject. Hun begeleidingsbehoefte is in kaart gebracht.  

 Opstarten van de het begeleidingstraject voor startende leerkrachten: startende leerkrachten zijn 

gekoppeld aan een starterscoach.  

 Inventariseren van de interne expertise voor activiteiten in het kader van ‘de Academie’  

 Opstellen en startnotitie ‘de Academie’: De startnotitie is in ontwikkeling. Er is een conceptnotitie 

die telkens aangevuld en verbeterd wordt.  

 ‘Warm welkom voor invallers’ Er is een informatiemap voor invallers ontwikkeld. Het concept 

wordt in 2018 ter instemming aan het DO aangeboden.  

 Werken in professionele leergemeenschappen. Info bijeenkomst over werken in PLG’s: er is een 

informatiebijeenkomst geweest waarin het doel en de werkwijze van PLG is uiteengezet.  

 De PLG rekenen is opgestart. In het schooljaar 2017-2018 verzorgt de groep een workshop voor 

leerkrachten van Arlanta en Kollumerland met als onderwerp ‘de rekendrempels’. 
 

 ICT 
Ambitie: 
Het primaire proces: 

 
 Leren met ICT 

Leren met ICT draagt krachtig bij aan goede onderwijsresultaten en onze belofte om leerlingen te 
ontwikkelen tot wereldkinderen1. ICT ondersteunt hierin niet alleen kennisontwikkeling maar ook 
persoons- en maatschappelijke ontwikkeling in een online leefwereld. Onze vereniging staat daarom een 
gewogen balans tussen ‘levend’ leren en digitaal leren en voor een evenwicht tussen individueel leren en 
sociaal leren. 
Accenten brengen we aan in wereldburgerschap, ICT-geletterdheid en brede 21e -eeuwse vaardigheden.  
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Met de inzet en ondersteuning van ICT realiseren VCBO-scholen leerprocessen waarin leerlingen ruimte 
ervaren om zelf de wereld te ontdekken en te ervaren. 
 

 Lesgeven met ICT 
Door de ICT-ondersteuning aan het onderwijsproces kunnen leraren aanzienlijk beter differentiëren en 
eigentijds onderwijs op maat aanbieden dat aansluit bij de talenten van leerlingen. Tegelijk zien we als 
effect van de brede inzet van ICT het belang van flexibele instructie groeien.  
Leerkrachten worden uitgenodigd en geprikkeld om nieuwe kansen en mogelijkheden van ICT, te 
onderzoeken, te beproeven en te ervaren. Elke VCBO-leerkracht beschikt over goede didactische 
vaardigheden ten aanzien van ICT en media1 en vertoont een nieuwsgierige, onderzoekende houding naar 
ICT, media en technologie2.  
 

 ICT als leerdoel 
ICT-geletterdheid, vooral mediawijsheid en computational thinking, 
vormt essentiële bagage voor elke VCBO-leerling, in een context van 
persoonsvorming en sociale ontwikkeling. We kiezen als VCBO dan 
ook voor de brede 21e -eeuwse vaardigheden, inclusief ICT-
geletterdheid, mediawijsheid en zelfregulering. Alle scholen 
ontwikkelen een schooleigen koers en uitwerking hiervan.  
  
Het secundaire proces 
ICT draagt bij aan de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen en nodigt uit tot innovatie en vernieuwing, zowel 
op school- als op het verenigingsniveau. Met ondersteuning van ICT wordt brede, diepe en 
inhoudsgerichte samenwerking tussen alle leraren van de vereniging gerealiseerd. Hiermee creëert VCBO 
Kollumerland een lerende organisatie, een vereniging waarin medewerkers in verbondenheid leren van en 
met elkaar en pilots opzetten om op een ontdekkende wijze de kansen van ICT te onderzoeken. 
ICT leidt tot effectiever werken (bijv. LOVS, toetsing, expertise delen) maar ook tot efficiënter werken 
(anders leren en werken in een regiosituatie van krimpende aantallen leerlingen). Daarbij wordt online 
privacy en dataveiligheid zorgvuldig in beeld gehouden.  
 
Resultaat: 

 In 2017 is er, met externe deskundigheid, een ict-beleidsplan gemaakt dat in 2018 wordt 
vastgesteld 

 Meer aanschaf en inzet van digitale hulpmiddelen als Guinzy en Snappet 
  

 Identiteit  

Ambitie:  
Aandacht voor passende levensbeschouwelijke identiteit en deze verder uitbouwen. Door een 
veranderende samenleving is er behoefte aan herijking van het christelijk onderwijs in de scholen van 
Arlanta. De wens is om doelgericht de levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen met erkenning voor 
de diversiteit binnen de schoolteams en de schoolpopulatie. Op deze manier wordt de kwaliteit van het 
levensbeschouwelijk onderwijs versterkt en is er een collectief bewustzijn en verantwoordelijkheid voor de 
‘C’ in de organisatie.  
 

Resultaat: 

 Vragenlijst over Identiteit onder medewerkers ontwikkeld en uitgezet in december 2017: het in 

beeld brengen van de beginsituatie inhoud en beleving van de levensbeschouwelijke identiteit.  
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 Passend onderwijs: ontwikkelingsstructuur 

Ambitie: 
Goed onderwijs is vakmanschap! De leerkracht gaat uit van het talent van het kind en benut de kansen 
voor ontwikkeling en groei. Hij of zij creëert een leeromgeving, waarbinnen het kind zich optimaal kan 
ontwikkelen. Bij twijfel wordt raad gevraagd. De leerkracht verdient professionele ondersteuning van de 
intern begeleider en de directeur. De focus ligt op het versterken van de leerkracht, zodat zij of hij in staat 
is om goed onderwijs te bieden. Leerkrachten zijn erop gericht om aan de onderwijsbehoeften van 
kinderen tegemoet te komen. “Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals 
het kind leert.” De ontwikkelde ondersteuningsstructuur van VCBO Kollumerland gaat in op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht om het onderwijs voor het kind passend te maken.  
 
Resultaat: 

 Aanstellen bovenschoolse zorgcoördinator 
 Bovenschools ondersteuningsteam ingericht:  

Taakstelling: de praktisch en inhoudelijke uitwerking van ondersteuning op de scholen. Leren van 
en met elkaar staat centraal, in relatie met het onderwijs op de school.  
Samenstelling: de ib-ers en de zorgcoördinator. 

 Monitor-groep Passend Onderwijs ingericht:  
Taakstelling: monitorfunctie op het proces van Passend Onderwijs. Hoe loopt het, waar is 
aanpassing noodzakelijk, welke acties zijn nodig om het proces te ondersteunen enz.; monitoren 
kengetallen (TLV-aanvragen, (potentiële) thuiszitters enz.), schoolondersteuningsprofielen en het 
onderhouden van contacten richting samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland en 
externe ondersteuningsorganisaties. Ook de begroting valt onder verantwoordelijkheid van de 
werkgroep.  
Samenstelling: de zorgcoördinator, de beleidsmedewerker O,K en I, een directeur. 

 Werkgroep Ontwikkelingsstructuur ingericht: 
Taakstelling: ontwikkelen toekomstvisie op de rol van de ib-er (en in het verlengde daarvan op de 
rol van de directeur, de leerkracht en het onderwijs in het licht van de optimale ontwikkeling van 
alle kinderen) en het ontwikkelen van passend beleid op basis van deze visie.    
Samenstelling: de zorgcoördinator, de ib-ers, een directeur 
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3.1.2 De organisatiestructuur 

 
3.1.3 Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de 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. 

 

3.1.4 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 vindt daartoe de Algemene 
ledenvergadering plaats. De statuten zijn in 2016 aangepast naar een bestuursmodel  met een bestuurder 
en een Raad van Toezicht.  

 

3.1.5 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 
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 voorzitters Rvt en bestuur 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. 
 

3.1.6 Samenstelling Raad van Toezicht 
 

Naam Functie Aantreden 
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 
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3.1.7 Stafbureau 
De Bestuurder is tevens verantwoordelijk voor het aansturen van het stafbureau. Dit bureau bestaat uit een:  

- Een secretarieel medewerkster,  
- Een administratief en financieel medewerkster 

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

- Een beleidsmedewerker onderwijs, kwaliteitszorg: en innovatie op basis van externe inhuur (vanaf 
1-12-2016) via Arlanta 

- 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 Bestuurder 

Mw. H. Rubingh  Beleidsmedewerker O,K 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.  
 

3.1.8 Directie-overleg 
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. 
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.  
 

3.1.9 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, informele, School Advies Commissie. Hierin praten ouders met de 
directeur van de school over drie inhoudelijke thema’s onderwijs, opvoeding en identiteit.  
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3.1.10 Samenstelling GMR 
 

 

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

 

3.1.12 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 2017 is er een keer gebruik gemaakt van het klachtenrecht. 
 
 

 
Naam 
 
 

Functie Geleding 

Boukje Gansevoort secretaris personeel 
Gerbrich de Boer penningmeester ouder 
Jelly Top lid ouder 
Willem Ytsma lid ouder 
Sietske Raap voorzitter personeel 
Coby Weber lid personeel 

Naam Plaats Directeur Website 
 
Brinnr 
 
 

CBS de Wegwijzer 
 Kollumerpomp 

Mw. C. Spijkerman 
tot 1/8 
 
Dhr N. Klompstra 
 

www.cbsdewegwijzer.eu 04IR 

CBS de Tarissing 
 Oudwoude 

Mw. J. Bakker 
 
 

www.tarissing,eu 
 04IT 

CBS de Bining 
 Westergeest 

Mw. Astrid Chand 
 
Interim 
 

www.cbsdebining.nl 05UL 

CBS Op de Hoogte 
 Burum 

Dhr. P. Sipkes tot 1/5 
 
Mw . M. Sollie 
 

www.cbsopdehoogte.nl 07HO 

CBS ’t Oegh 
 Munnekezijl 

 
 
Mw.H. de Boer 
 

www.oegh.nl 08UJ 

CBS PrinsBernhardschool Kollum 
 
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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Dit betekent: 
 dat er een melding is binnengekomen bij de vertrouwenspersoon; 
 dat er begeleiding geweest is naar de landelijke klachtencommissie; 
 dat er telefonische contacten geweest zijn voor advies en consultatie. 

De landelijke klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaart en in behandeling genomen. De klagers 
zijn door de commissie in het gelijk gesteld. De adviezen van de klachtencommissie zijn door VCBO 
Kollumerland opgevolgd. 
 

3.2 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.  

 

Arlanta 
Op bestuursniveau is er verdiepend onderzoek gestart naar verregaande samenwerking met Arlanta, 
stichting voor Christelijk Primair onderwijs met 16 scholen, circa 1700 leerlingen en 120 fte personeel. Het 
CvB (0,33 wtf) en de HRM beleidsmedewerker (0,2 wtf) zijn in dat kader vanaf september 2017 wederom 
voor één jaar gedetacheerd aan VCBO Kollumerland en verzorgen de stafmedewerkers diensten voor 
beide organisaties. De beide raden van toezicht hebben met elkaar kennis gemaakt en besturenraad 
VERUS de opdracht gegeven een strategische notitie te schrijven met daarin opties voor verregaande 
samenwerking /fusie. Met externe begeleiding van besturenorganisatie VERUS wordt een proces ingericht. 
De beide GMR-en hebben kennis gemaakt met elkaar.  De directeuren alsmede de ib-ers(VCBO) /kwo-
ers(Arlanta) hebben regelmatig contact met elkaar in studiedagen en op andere momenten bijvoorbeeld 
ikv personeel, inval enz. De medewerkers van beide organisaties zijn in december uitgenodigd voor een 
gezamenlijke kerst bijeenkomst. 
 

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 leerling 
daling. Deze subsidie is toegekend. Onder leiding van deze procesbegeleider willen de besturen en 
gemeenten onderzoeken waar zij in gezamenlijkheid kunnen optrekken om te komen tot een regionale 
ontwikkel agenda voor onderwijsvoorzieningen in NO Friesland. 
 
Eind 2016 is er door schoolbesturen, wethouders en ambtenaren een gezamenlijke agenda opgesteld om 
het vraagstuk van leerling daling in de regio aan te pakken. Er is door schoolbesturen en gemeenten een 
sterke wens geuit om toekomstbestendige duurzame onderwijsvoorzieningen te realiseren bij voorkeur in 
combinatie met een voorschool, opvang en/of andere maatschappelijke voorzieningen. Een groep 
ambtenaren van de verschillende gemeenten heeft zich georiënteerd op de vraag waar kansrijke plaatsen 
zijn in NO Friesland voor vorming van integrale kindcentra en/of combinaties van maatschappelijke 
voorzieningen met onderwijs.  

De gezamenlijke agendapunten van schoolbesturen zijn:  

 Identiteit   

 P&O  

 Kansrijke plaatsen voor integrale kindcentra en/of combinaties van maatschappelijke  

voorzieningen met onderwijs. 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Het laatste thema is in 2017 exploratief verkend door ambtenaren waarna er in het voorjaar van 2018 een 

terugkoppeling plaatsvindt door de regionaal procesbegeleider leerling daling.  

 

Er is daarnaast inmiddels een proces gestart om met de school besturen voor primair onderwijs het 

passend onderwijs in NO Friesland in gezamenlijkheid beter en efficiënter vorm te geven. De eerste 

verkennende bijeenkomst met alle besturen heeft plaatsgevonden.  
 

Samenwerking met NHL en Stenden Hogeschool      
Er is een samenwerking gestart met de lerarenopleiding Stenden/ NHL rond “opleiden in de school” Op 
welke wijze kan de samenwerking tussen VCBO kollumerland/Arlanta en de PABO geïntensiveerd worden. 
Doel is onder meer: komen tot het bewerkstellingen van een doorlopende ontwikkelingslijn LIO studenten 
tot en met leraar basisbekwaam, intensivering kennisdeling, verbeteren van de kwaliteit van begeleiding 
van studenten. Daarnaast werken onze scholen op tal van vlakken samen met Stenden/NHL.  
Op bestuursniveau is het CvB aan de schoolleidersopleiding van Stenden/NHL verbonden als beoordelaar 
van vakbekwame schoolleiders, de veldwerk assessor. Om op deze wijze, in de krappe arbeidsmarkt, 
invloed te hebben èn te werken aan de kwaliteit van vakbekwame schoolleiders met lef. 

 

Samenwerking gemeente 
VCBO Kollumerland heeft regelmatig overleg met de gemeente over het lokaal onderwijsbeleid in de 
gemeente. Het gaat hierbij om zaken aangaande huisvesting, onderwijsbegeleiding en 
onderwijsachterstanden- en onderwijskansenbeleid. Met name huisvesting, de nieuwbouw van het 
kindcentrum Kollum, is een groot thema geweest. 
 
De gemeente Kollumerland c.a. gaat bestuurlijk fuseren met de gemeente Dongeradeel en de gemeente 
Ferwerderadeel tot één gemeente. 'Noardeast-Fryslân' is de nieuwe naam voor de fusiegemeente die per 
1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en 
Kollumerland c.a.. De voorbereidingen binnen de drie gemeenten zijn in volle gang gaan. Dat bracht een 
chaotische periode met zich mee met veel onduidelijkheid over welke ambtenaar nu wat ging doen op 
dossiers waar wij mee te maken hadden. 
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4. PERSONEEL  

4.1 Personeelsbeleid 
VCBO Kollumerland werkt met een integraal personeelsbeleid. Dit betekent, dat er samenhang is tussen de 
verschillende onderdelen van personeelsbeleid en dat personeelsinstrumenten op elkaar zijn afgestemd. In 
januari wordt onder alle vaste medewerkers een belangstellingsregistratie uitgevoerd voor het te starten 
schooljaar. Men kan bijvoorbeeld aangeven gebruik te willen maken van mobiliteit of Bapo. In juni voerden 
de directies met alle personeelsleden het normjaartaakgesprek waarbij 65% lesgebonden en 35% van de 
taakomvang niet lesgebonden uren zijn. Doel van dit gesprek is samen overeen te komen op welke wijze 
de niet lesgebonden uren (scholing, duurzame inzetbaarheid, taken in de school enz.) door de medewerker 
worden ingezet. 

 

We hebben uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd.  
Het accent ligt op leren en ontwikkelen. Het gaat daarbij om: 

 leren leren   
 leren jezelf te zijn 
 leren samen te leven 

 

Daarnaast zal de aandacht vooral gericht worden op de verdere 
ontwikkeling van de organisatie en de verdere professionalisering van 
medewerkers.  
In haar rol als werkgever ziet VCBO Kollumerland het als haar 
opdracht: medewerkers te leren hun talenten en ambities te 
ontwikkelen en te gebruiken om als een gelukkig en evenwichtig 
mens een bijdrage te kunnen leveren aan het leren en de 
ontwikkeling van onze leerlingen en de organisatie. Een voorbeeld 
hiervan zijn de diverse expert- en expeditiegroepen. We leggen de lat 
hoog en zetten in op de kwaliteit van onze medewerkers: onderwijsassistenten en andere ondersteunende 
medewerkers, leerkrachten, ib-ers en schoolleiders . Zacht op de mens hard op doelen en resultaten 
waarbij we afscheid durven nemen van onder de maat presterende collega’s en hoge eisen stellen aan 
nieuwe medewerkers. Dat vraagt om een leven lang leren als professional. 

VCBO Kollumerland vraagt in het kader van de nieuwe koers van al haar medewerkers leiderschap met lef. 

 

 Verantwoordelijkheid 

 Ondernemerschap 

 Resultaatgerichtheid 

 Taakvolwassenheid 

 
Wij willen dat medewerker trots zijn op en passie hebben voor hun vak, hun school en VCBO Kollumerland. 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden dan ook zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. 
Het te ontwikkelen personeelsbeleid moet daarbij passen. 
 
In het te ontwikkelen personeelsbeleid gaan wij dan ook uit van: 

 Erkende ongelijkheid tussen medewerkers en teams; 

 Veel ruimte voor resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers; 
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 Ruimte voor de teams om medewerkers in te zetten op basis van hun talenten; 

 Medewerkers die hun eigen welbevinden organiseren; 

 Mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren; 

 Medewerkers die zelfverantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 
 

4.2 Academie 
In het kader van goed werkgeverschap wil de Academie vormgeven aan voortdurende aandacht voor 
ambitie en leervragen van werknemers van Arlanta en VCBO Kollumerland. De term “voortdurende 
aandacht” is bewust gekozen vanuit het principe; “een leven lang leren”. Uitgangspunt is het vierslag leren. 
De academie wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en behouden van deskundige en talentvolle 
medewerkers. De academie vervult een makelaarsrol. Ze wil dwarsverbanden leggen binnen de 
organisatie; vraag en aanbod aan elkaar verbinden. Er moet aandacht zijn voor ontwikkelvragen van 
medewerkers. Daarnaast wil de academie ook aandacht geven aan medewerkers die kennis willen delen. 
In principe worden de activiteiten binnen de academie vormgegeven vanuit het aanwezige talent en kennis 
in de organisatie. Indien gewenst wordt het aanbod aangevuld met externe deskundigheid 
 

4.3 Personeelsdag 
Op 4 april, 7 juni en 15 november 2017 vonden de personeelsdagen plaats waar alle medewerkers voor uit 
werden genodigd. Thema van alle bijeenkomsten was wat betekent het Strategisch Perspectief voor 
medewerkers en scholen.  
 
Vragen waarover gesproken werd: 
Hoe vullen we het op schoolniveau in? Hoe moet het jaarplan er uit gaan zien? Hoe ambitieus mogen of 
moeten we daarin zijn? Wat betekent dit voor de schoolteams? Waar gaan we vooral tegen aan lopen? 
Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Wat betekent dit Strategisch Perspectief voor de directeuren? 
En wat voor het DO? Hoe gaan we binnen het DO met elkaar om? Alle dagen werden afgesloten met 
informele activiteiten.  
In december zijn alle personeelsleden gezamenlijk met die van Arlanta uitgenodigd voor een kerstmarkt in 

“theater Sense”. 

 

4.4 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. 

 

4.5 Schoolleiders 
VCBO Kollumerland heeft acht directeuren, drie mannen en vijf vrouwen, die integraal leidinggeven aan 
acht scholen.  
Hiervan gaven twee schoolleiders op interim basis leiding aan de Prins Bernahard school, wegens ziekte 
van de zittende directeur, en op De Bining, in het kader van het inspectietraject. 
Per 1 augustus heeft VCBO Kollumerland afscheid genomen van mevrouw C. Spijkerman als directeur van  
“De Wegwijzer”, zij is bovenschools zorgcoördinator geworden.  Met ingang van 1 augustus konden we 
twee nieuwe collega’s verwelkomen, waarvan een vrouw op “Op de Hoogte” en een man op “De 
Wegwijzer”. Deze nieuwe collega’s zijn ook directeur op scholen van Arlanta. 
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Op 28 maart, 30 juni, 4 juli 2017 vonden er studiedagen plaats voor de directeuren. Thema’s waren oa het 
voeren van verzuimgesprekken en het vervolg van het SP. 
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”.  
Eens per maand vindt het Directieoverleg plaats dat voorbereid wordt door het Management Team. Het 
MT bestaat uit twee directeuren en de bestuurder. 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. 
 

4.6 ARBO 
In juni 2017 is VCBO Kollumerland, na instemming van de GMR, overgestapt naar een andere 
Arbodienst “mens en werk” te Leeuwarden. Dit is dezelfde Arbodienst en arts als waar Arlanta aan is 
verbonden.  
Het verzuimpercentage over 2017 bedraagt 5,41%. 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. 
 

60%13%

27%

Verzuim% per functiecategorie

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

 
 

4.7 Personeelsgegevens 
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Bij de vereniging werken gemiddeld 107 personeelsleden (exclusief vervangers) verdeeld over 63,09 fte´s.   
Hiervan betreft het voor 32,47 fte´s een parttime dienstverband. Vrouwen zijn bij de vereniging veruit in 
de meerderheid (88%). 
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 Aantal fte’s 2017 

Directeur 6,1477 6,0084 5,0488 

Onderwijsondersteunend Personeel 7,8467 8,0284 7,7656 

Onderwijzend personeel 54,4621 53,0207 50,2746 

Totaal 68,4565 67,0575 63,0890 

 
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.  
 

 
 

Van het totaal aantal fte’s namelijk 57,19 fte gaat het om een dienstverband voor onbepaalde tijd.  
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5. ONDERWIJS  

5.1 Missie en visie 
Elk kind is uniek, ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Maar ook 
elke medewerker is uniek, heeft zijn eigen capaciteiten, interesses en wensen. Niet alleen in ons 
onderwijsbeleid maar ook in ons personeel- en organisatiebeleid gaan wij daarom uit van ieders unieke 
talenten en mogelijkheden. Daarmee willen we een inspirerend en vernieuwend leer- en werkklimaat tot 
stand brengen. Innovatie is daarbij een sleutelbegrip.  
 
Het doel van ons onderwijs is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en bewuste 
‘wereldkinderen’ die hun rol in de wereld weten te vinden en daar hun leven leiden in verbinding met 
andere mensen. Wij werken met aandacht, enthousiasme en gedrevenheid aan de ontwikkeling van onze 
leerlingen tot wereldkinderen. 
 
Onze missie is om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden 
waarin ze als verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen 
aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.  
Waar het vooral om gaat is: 

 ‘leren leren’ (kennisontwikkeling) 
 ‘leren jezelf te zijn’ (persoonsontwikkeling) 
 ‘leren samen te leven’ (maatschappelijke ontwikkeling) 

Het is belangrijk om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze vereniging en van onze 
scholen. Onze nieuw geformuleerde missie en visie, alsmede de nieuwe eisen die de omgeving van ons 
vraagt, vormen daarvoor het uitgangspunt.  
 

Op basis hiervan hebben wij voor de komende jaren een zestal speerpunten opgesteld: 

 Een heldere identiteit 

 Eigentijds onderwijs 

 Een professionele cultuur 

 Betrokken ouders 

 Sterke verbindingen 

 Een moderne organisatie 
 
In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter beschikking 
gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding 
stichting breed ingezet. De verantwoording hoe de middelen zijn ingezet is opgenomen in bijlage 1.  
 

5.2 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 2017 hebben alle scholen, binnen de kaders van het Strategisch Perspectief van VCBO Kollumerland,  
hun eerste nieuwe de koers uitgezet. In het schooljaarplan worden de concrete doelstellingen beschreven 
voor schooljaar 2017/2018. 
We hanteren hierbij de PDCAcirkel. 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 
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het onderwijs wordt beschreven met behulp van kwaliteitskaarten (WMK). In vier jaar worden alle 
aspecten van de school doorgenomen.  
De beleidsmedewerker Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie evalueert minimaal twee keer per jaar met de 
directeur de stand van zaken in het kader van het schooljaarplan. 
In verband met de uitgangspunten van het nieuwe inspectiekader is de ontwikkeling van een nieuw 
systeem voor kwaliteitszorg op verenigingsniveau gestart door de beleidsmedewerker O,K en I. Diverse 
expertgroepen participeren in dat proces.  

5.3 Inspectie Primair Onderwijs 
In het schooljaar 2016-2017 hebben 5 scholen bezoek van de Inspectie van het onderwijs gehad.  
De Tarissing, de Wegwijzer, de Prins Bernardschool en het Oegh hebben allen een basisarrangement 
gekregen.   
Voor deze scholen is het wenselijk verbeteringen te realiseren met betrekking tot:  

 De kwaliteit van de ortho didactische afstemming; 
 Het aanbieden van een uitdagend onderwijsaanbod (gebaseerd op doelen) voor  

meer- en hoogbegaafde leerlingen; 
 Het uitvoering geven aan de verplichtingen met betrekking tot het sociaal  

veiligheidsbeleid. 
 
De Bining heeft in 2016 het predicaat zwak gekregen. Tijdens het herstelonderzoek in september 2017 is 
door de onderwijsinspectie geconstateerd dat de ingezette verbeteracties zichtbaar effect hebben, maar 
nog onvoldoende zijn om de school een basisarrangement toe te kennen. Ook hier wordt het 
ontwikkeltraject van de school gemonitord door de beleidsmedewerker onderwijs, kwaliteitszorg en 
innovatie die frequent rapporteert aan de bestuurder. 
 
De beleidsmedewerker onderwijs, kwaliteitszorg en innovatie monitort de verbeterprocessen op de 
scholen. De bestuurder bevraagt tenminste twee keer per jaar de directeuren in de gesprekkencyclus op 
ingezette ontwikkelingen en behaalde resultaten. 
Het sociaal veiligheidsbeleid wordt centraal binnen de vereniging ontwikkeld. 
VCBO Kollumerland zal als een van de eerste besturen in het kader van het nieuwe inspectie 
toezichtskader in mei 2018 door de inspectie bezocht worden. 

5.4 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 2017 hebben we van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01 € 175.603 
ontvangen om Passend Onderwijsvorm te geven. Daartoe is de vereniging visie aan het ontwikkelen zoals 
verwoord in de in 2016 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 ortho 
didactisch onderzoek huren we expertise en diensten in van SBO De Twine te Dokkum. 
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5.5 Hoogbegaafdheid: Excellente en (hoog)begaafde leerlingen 
Op basis van het plan “Passend Onderwijs en excellente en (hoog)begaafde leerlingen”, 
zijn er wederom 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.  
Met een groep meer/hoogbegaafde kinderen (groep 6 t/m 8) van de diverse scholen wordt 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 vond in het Directie Overleg de evaluatie van de vliegerklas plaats. De conclusie was dat de 
vliegerkas niet het antwoord is op doorgaand en passend onderwijsaanbod aan meer-en hoogbegaafde 
kinderen. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om een voorstel te maken voor de afbouw van de 
vliegerkas maar meteen versterkt aanbod voor kinderen vallend binnen de doelgroep.  

5.6 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. De expeditie groep bestaat uit diverse medewerkers uit 
onze organisatie. De projectleiding ligt bij twee directeuren. Er ligt inmiddels een concept beleidsplan. 
De bovenschoolse ICT-ers van Arlanta worden ook bij diverse vraagstukken betrokken. 
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5.7 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.  
 
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.  

 

5.8 Privacywetgeving  
Een onderdeel dat eraan toe is gevoegd en in ontwikkeling is: alles omtrent de nieuwe privacywetgeving 
met ingang van 01-05-2018. Volgens de privacywetgeving Artikel 13, Wbp moeten organisaties passende 
organisatorische- en technische maatregelen treffen ter voorkoming van datalekken.  
Samen met de expertgroep ICT wordt onderzocht om in dat kader gebruik te maken van de diensten van 

YourSafetynet. 

YourSafenet is een applicatie: 

 voor hulp bij de verwerking en bescherming van privacygevoelige gegevens 

 Helpt waardevolle data te beschermen  

 Helpt datalekken te voorkomen, minder risico’s op hoge boetes en imagoschade  

 Helpt het ICT-gebruiksbeleid te regelen  

 Helpt de compliancy met Nederlandse en Europese wetgeving te regelen  

 Helpt het misbruik van digitale middelen te bestrijden   

 Ontzorgt op het gebied van compliancy en de privacywetgeving 

 

YourSafetynet bestaat uit de volgende onderdelen:  
 Alle benodigde juridische documenten voor privacy- en ICT-gebruiksbeleid   
 Anti-pestbeleid  
 Krachtige content filters voor een flexibel ICT-gebruiksbeleid   
 Digitale wizard voor loodsing door de organisatorische procedures   
 Overzichtelijke dashboards en monitoring   
 Compliant met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving 
 Functionaris gegevensbescherming 

 

In 2018 zal de verdere uitrol plaatsvinden en het veiligheidsbeleid worden vastgesteld. 

 
 
  



30 

De leraar is iemand die vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak iets te vertellen heeft en zijn leerlingen kan inspireren. 

De leefwereld van het kind is het vertrekpunt, maar daar moet het niet bij blijven. Het is vooral de wereld van het kind 

opentrekken.  

 

6. IDENTITEIT  
 
Wij zijn een vereniging met een christelijke identiteit midden in een samenleving die vraagt om normen en 
waarden. Tegelijkertijd zien we dat ontzuiling en ontkerkelijking verder doorzetten en geloof en kerk een 
andere invulling krijgen. Ook telt Nederland steeds meer inwoners met andere levensbeschouwelijke en 
religieuze opvattingen.  
 
Wat is als vereniging ons antwoord op de ontzuiling en ontkerkelijking van de maatschappij? De ‘C’ van 
christelijk, wat betekent dat voor ons? Hoe willen wij onze identiteit vormgeven? 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? Nemen we uitsluitend de 
bijbel als bron van inspiratie of is er ook ruimte voor andere levensbeschouwelijke opvattingen en religies?  
Vragen waar we in de komende periode een antwoord op gaan formuleren. Daarbij is het overigens ook 
belangrijk om te beseffen dat we – mede in relatie tot de krimp – samenwerking met andere besturen 
waaronder ook het openbaar onderwijs niet kunnen uitsluiten. Voorop blijft staan dat we waarden als 
zorgzaamheid, rentmeesterschap en eerbied voor de schepping een centrale plek blijven geven. Het besef 
dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om de aarde op een goede, duurzame manier te benutten en 
door te geven aan toekomstige generaties is op onze scholen een wezenlijk uitgangspunt. We zoeken naar 
mogelijkheden om hier invulling aan te geven, zowel op het gebied van onderhoud en beheer van onze 
gebouwen als in onze lespakketten en –methoden.  

 
De wijze waarop de ‘C‘ wordt ingevuld kan per school verschillen. Denkbaar is dat godsdienstige vorming 
op sommige scholen een centrale plek inneemt, terwijl dit op andere scholen minder het geval is. We 
willen als vereniging onze christelijke identiteit vanuit een breed en reëel perspectief onderzoeken en 
nadrukkelijk gaan nadenken over de identiteit van onze scholen. Respect voor elkaar en voor andere 
levensbeschouwelijke opvattingen staat voorop. De ander niet buitensluiten maar – zeker in de hogere 
groepen – juist leren van andere religies. Meer weten betekent beter begrijpen en dit is belangrijk om in 
onze veelkleurige maatschappij respectvol met elkaar te kunnen samenleven. 
 
Identiteit is meer dan je levensbeschouwelijke identiteit. We zijn een onderwijsorganisatie en dat betekent 
dat het binnen onze scholen draait om de onderwijskundige identiteit. Wij willen dat onze scholen modern 
onderwijs bieden waar kinderen leren hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Op basis hiervan zal 
iedere school een eigen, heldere en onderscheidende identiteit ontwikkelen. 

6.1 Expertgroep 
De expertgroep identiteit heeft, samen met Arlanta en inzet van externe deskundigheid, de dag 
voorbereid. Deze groep bestaat uit diverse medewerkers uit de organisatie. Zie elders in dit document 
ambitie en resultaten. 
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7. MATERIELE ZAKEN EN HUISVESTING       
 

Kindcentrum Kollum 
Al lange tijd wordt er gesproken met de gemeente over een kindcentrum in Kollum. 
Ook in 2017 is dit proces verder gegaan en opnieuw dichterbij de realisatie gekomen. De gemeente heeft 
(samen met de andere gemeenten en provincie) extra budget toegekend om extra ruimten te realiseren 
voor de peuterspeelzaal. De financiering van de bouw wordt nu een traditionele financiering door de 
gemeente. De stichting is bouwheer en is later verantwoordelijk voor de exploitatie. Voordat de bouw los 
kan gaan zal de Koningin Juliana school verhuizen naar tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke huisvesting 
wordt door de gemeente betaald. Op de huidige plek van de Julianaschool zal het nieuwe kindcentrum 
gebouwd worden. 
Begin 2018 zal de aanbesteding (design and build) gestart worden. 
 

Op de Hoogte 
Er is voor Op de Hoogte een bouwaanvraag ingediend voor een kleine uitbreiding. De huidige BSO ruimten 
wordt uitgebreid, zodat eventueel later hier een kleine groep les kan krijgen. 
Voor de realisatie is er een contract getekend met de aannemer. Voor de zomervakantie zal de uitbreiding 
(en enkele interne aanpassingen) gerealiseerd zijn. 
De buitenberging zal ook vervangen worden in 2018. 
 

Buiten schilderwerk 
Het buitenschilderwerk is door de firma Wits uitgevoerd bij de school: De Tarissing  
 

Preventief onderhoud 
Door de firma Bijlstra uit Dokkum is het reguliere cv-onderhoud uitgevoerd. Regulier onderhoud 
(contractonderhoud) is verder uitgevoerd voor brandmeldinstallaties, noodverlichting en blusmiddelen. 
 

Diverse werkzaamheden 
 De gemeente heeft een bedrag van € 5.000,- uitgekeerd voor de instandhouding van de Juliana 

school totdat deze wordt gesloopt. Onder andere te toiletten en het dak van de luifel is mee 
gerepareerd. 

 In Westergeest heeft VCBO Kollumerland zitting in de stichting die gaat over een stukje exploitatie 
van het gehele gebouw. Er zijn nog een aantal dingen onduidelijk over de contract waarvoor 
voorheen gekozen is. De afdracht aan de gemeente is nu conform de vergoeding die we via de 
rijksoverheid ontvangen (Lumpsum vergoeding). Onderzocht wordt of we kunnen profiteren van 
de energiezuinige maatregelen van het gebouw, waardoor we jaarlijks korting op de exploitatie 
afdracht kunnen ontvangen. 

 Bij de Stapstien is er opdracht verstrekt voor het vervangen van het hekwerk achter de school en 
enig straatwerk aan het schoolplein 

 Bij de Tarissing is er nieuwe buitenzonwering aangebracht. 
 

Contracten medegebruik peuterspeelzalen 
Er zijn enkele contracten voor het peuterspeelzaalwerk opnieuw afgesloten. Mede door de wijzigende 
wetgeving op het peuterspeelzaalwerk was dit nodig (nu wettelijk gezien een commerciële organisatie). 
Peuterspeelzalen hebben ruimten van de scholen in mede gebruik. Het contract met de kinderopvang in 
de Julianaschool is opgezegd i.v.m. de komende sloop en nieuwbouw. 
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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 873 47,54% Schooljaar 2018-2019 

1-10-2018 850 46,12% Schooljaar 2019-2020 

1-10-2019 853 46,07% Schooljaar 2020-2021 

1-10-2020 835 46,71% Schooljaar 2021-2022 

1-10-2021 810 46,91% Schooljaar 2022-2023 

 
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 2017 Norm 

Liquiditeit 1,2 1,8 2,1 2,9 3,2 4,3 >1,5 

Solvabiliteit 37% 45% 50% 50% 52% 56% >30%<50% 

Rentabiliteit     5% 5% <-10% 

Weerstandsvermogen     6,3% 12,7% >5%<20% 

 
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 rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een 
instelling elkaar in evenwicht houden. Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan voor 
het opvangen van calamiteiten.  
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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. De signaleringswaarde van de rentabiliteit is -10%. De vrije 
vermogensbuffer is voldoende bij een waarde tussen de 5% en 20%. 
 
De financiële positie van de vereniging is in vergelijking met het kalenderjaar 2017 verder verbeterd.  
Alle kengetallen laten een verbetering zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het behaalde positieve 
resultaat dat ten gunste komt van het eigen vermogen.  
 
Samenvatting vermogenspositie 
De vereniging heeft het kalenderjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat. Gelet op bovenstaande 
kan gesteld worden dat de vereniging financieel gezien er goed voor staat. In de begroting 2018 is 
eveneens rekening gehouden met een positief resultaat, voortbordurend op het behaalde resultaat in 
2017.  
 
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per ultimo 2017 € 1.714.470, bestaande uit privaat 
vermogen ter grootte van € 1.307.512 en een positief publiek vermogen van € 406.958. Na een aantal 
jaren met een negatief publiek vermogen is dit het tweede 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 2017 bedraagt € 279.272 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 

03 Baten 2017 13 2017 13 2017 13 

3.1 Rijksbijdragen 5.152.794 5.366.525 213.731 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 30.000 44.455 14.455 

3.5 Overige baten 104.566 115.511 10.945 

Totaal 03 Baten 5.287.360 5.526.491 239.131 

04 Lasten    

4.1 Personeelslasten 4.275.896 4.250.917 24.978 

4.2 Afschrijvingen 185.766 193.706 -7.940 

4.3 Huisvestingslasten 283.443 276.165 7.278 

4.4 Overige lasten 526.811 526.494 317 

Totaal 04 Lasten 5.271.916 5.247.282 24.634 

05 Financiële baten en lasten    

5.0 Financiële baten en lasten 3.340 64 -3.276 

Totaal 05 Financiële baten en lasten 3.340 64 -3.276 

Resultaat 18.784 279.272 260.488 
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Baten 

De realisatie van de totale baten is 4,5% hoger dan de begroting 2017 en 1,1% hoger dan in het 
kalenderjaar 2016. De vereniging is voor het grootste deel, te weten 97%, afhankelijk van het Ministerie 
OC&W en de doorbetaling van het SWV. 
 

 
 
De rijksvergoedingen zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober.   
De vergoeding voor de materiële instandhouding wordt voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op het 
aantal leerlingen per 01-10-2016. De vergoedingen voor personeel en voor het budget voor 
personeelsbeleid worden per schooljaar vastgesteld .  
 
De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door de positieve aanpassingen van het Ministerie. Met deze 
normaanpassing is in de begroting geen rekening gehouden. Hier staan hogere salariskosten tegenover.  
Er is een subsidie ontvangen via DUO van het Lerarenontwikkelfonds ad 34k (Vliegerklas) in 2016. Er is 16k 
als bate geboekt. Dit is gelijk aan de kosten die zijn geboekt en ten laste van deze subsidie komen. De 
looptijd van de subsidie is 2 jaar.  
Onder de niet geoormerkte subsidies valt tevens de rijksbijdrage Prestatiebox. Deze is 19k hoger dan 
begroot. De RV asielzoekers à 5k was niet begroot.  
De ontvangen gelden vanuit het Samenwerkingsverband zijn 22k hoger dan begroot (14,4%) en 42k hoger 
dan voorgaand jaar (31,1%). Vanaf augustus zijn de maandelijkse ontvangsten 1k hoger dan tot en met juli. 
Er is een extra ontvangst geweest vanuit AWBZ à 6k.  
 
Deze gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de ontvangen VVE gelden. Daarnaast is er 4k ontvangen 
i.v.m. de afrekening over 2016. Vanuit de Gem Kollumerland is 5k beschikbaar gesteld aan de KJ school 
voor het uitvoeren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden. 
De overige overheidsbijdragen waren niet begroot en hebben betrekking op de ontvangen subsidie van het 
RVO (SDE subsidie inzake zonnepanelen) en de ontvangen subsidie van de provincie Fryslân voor het 
Pompsterplein (De Wegwijzer). In 2016 was de realisatie 10k lager en betrof de realisatie alleen de subsidie 
inzake RVO. 
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De huurbaten blijven achter op de begroting vooral op kostenplaats Algemeen door het faillissement van 
Sisa, waardoor verwachte huurbaten over de 2e helft van 2015 en 2016 niet meer worden ontvangen. 
 
Vooral de ouderbijdragen zijn achtergebleven, door een lager lln aantal. De bijdragen schoolfonds privaat 
betreft de contributie van de leden en is lager dan begroot. Ten opzichte van 2016 betreft dit een daling 
van 5,8%. 
 
De hogere overige baten ten opzichte van de begroting betreft met name een bonus van het 
vervangingsfonds ad 9k. Daarnaast is er de Materiële Instandhouding Frysk ontvangen voor 2016-2017 en 
voor 2017-2018. 
 
Lasten 

De realisatie van de totale lasten is 0,5% lager dan de begroting 2017. De totale lasten zijn 1,5% hoger dan 
in het kalenderjaar 2016. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door lagere personele lasten. 
 
De kosten bestaan in belangrijke mate uit personele lasten, te weten 81%. Andere belangrijke kosten zijn 
de overige lasten met een aandeel van 10%. De overige 5% en 4% betreffen de huisvestingslasten en 
afschrijvingslasten. 
 

 
 
De personeelslasten 0,6% lager dan begroot en 0,5% lager dan kalenderjaar 2016. 
De salariskosten inclusief uitkeringen laten een positief saldo zien ten opzichte van de begroting. 
De salariskosten directie zijn 73k lager dan begroot door een lagere inzet van 1,04 fte. Hier staan hogere 
kosten inhuur tegenover. Dit betreft de bestuurder en de HR manager. 
De salariskosten OP overschrijden het budget met 11k door een kleinere hogere inzet op lumpsum OP.  
De salariskosten onderwijsondersteunend personeel blijven onder budget door een lagere inzet op 
lumpsum administratief en lumpsum overig. Hier staan deels hogere kosten lumpsum conciërge 
tegenover. De salariskosten vervanging en overig vallen lager uit door lagere vervangingskosten 
Vervangingsfonds. Hier staan uitkeringen tegenover.  
 
De gemiddelde personeelslast ligt op begrotingsniveau. 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.  
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De dotaties personele voorzieningen bestaat uit de salariskosten jubilea (hier staat een even hoge 
onttrekking uit de voorziening tegenover), een vrijval uit de voorziening jubilea en een vrijval uit de 
voorziening spaarverlof. De vrijval uit de voorziening jubilea bedraagt 3k. De vrijval uit de voorziening 
spaarverlof bedraagt 22k. Hiermee komt de voorziening spaarverlof te vervallen. 
 
De kosten inhuur zijn 107k hoger dan begroot en 191k hoger dan voorgaand jaar. Hier staan lagere kosten 
directie tegenover.  
 
De overige personele lasten overschrijden het budget door hogere overige personele lasten (terugbetaling 
UWV premie ZW en WAZO, afrekening Vervangingsfonds pool 2016), hogere kosten personeelsdag, hogere 
kosten begeleidingstrajecten Arbo (MKB begeleiding) en terugbetaling uitkeringen Participatiefonds. 
Daarbij zijn de scholingskosten hoger dan begroot. Hier staat een hogere RV prestatiebox tegenover. 
 
Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten bestaan uit de afschrijvingen op gebouwen, inventaris en apparatuur, 
vervoersmiddelen en leermiddelen. De afschrijvingskosten zijn 4,3% hoger dan begroot en 15,1% hoger 
dan voorgaand jaar. 
 
De afschrijvingskosten ICT zijn hoger dan begroot door de correctie in de afschrijvingstermijn van 4 naar 5 
jaar in 2014. De laatste correctie op deze afschrijvingstermijn vindt plaats in 2018. 
 
Huisvestingskosten 
De huisvestingslasten zijn 2,6% lager dan begroot, maar 2,7% hoger dan voorgaand jaar. 
De kosten dagelijks onderhoud zijn hoger uit gevallen door een aantal grotere facturen (buitenverlichting, 
rubbertegels).  Per saldo vallen de schoonmaakkosten hoger uit door hogere kosten afvalverwerking.  
 
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is fors lager dan begroot als gevolg van de beoordeling van de 
onderhoudsvoorziening in 2017 i.c.m. de meerjarenonderhoudsplanning en daarmee gelijk aan de dotatie 
in 2016. 
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn per saldo gelijk aan de begroting en 4,7% hoger dan voorgaand jaar. 
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Er zijn meer kosten gemaakt ten aanzien van de aanschaf leermiddelen. Dit heeft betrekking op de 
aanschaf van ICT leermiddelen zoals o.a. Snappet, Nieuwsbegrip etc. Ten opzichte van 2016 betreft dit een 
stijging van 21,1%. 
 
Daarentegen blijven de overige instellingslasten ruim onder budget door teruggaaf inzake afkoop contract 
Ricoh en lagere projectkosten. 
 
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 totale renteresultaat over 2017 is € 64,-. De rentebaten zijn lager dan begroot door de lage 
rentevergoeding en het negatieve resultaat op de beleggingen van € 32,-. Het begin vermogen van de 
beleggingen bedroeg € 1.251,61 en zijn ondergebracht bij de Rabobank.. Er is geen looptijd op deze 
beleggingen. 
 
  



38 

De leraar is iemand die vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak iets te vertellen heeft en zijn leerlingen kan inspireren. 

De leefwereld van het kind is het vertrekpunt, maar daar moet het niet bij blijven. Het is vooral de wereld van het kind 

opentrekken.  

 

9. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

9.1 Strategisch perspectief  
Het Bestuur heeft in  2017 het Strategisch Perspectief voor de komende 10 jaar vastgesteld. Het Bestuur 
gaat uit van het organisatieprincipe “de expeditie aanpak” (zie Reinventing Organisations van Fredric 
Laloux). Alle gremia, expert- en expeditiegroepen denken en werken, ieder vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid, samen aan kwaliteitsverhoging van de organisatie als geheel. De meeste expert- en 
expeditiegroepen zijn, in verband met de geringe omvang van de vereniging, een coproductie met Arlanta. 
Expertgroepen stellen zelf hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch perspectief en hebben 
een eigen budget waarover zij verantwoording afleggen aan het Bestuur. 

 Academie  

 ICT 

 Identiteit  

 Passend onderwijs 

 

9.1.1 Bestuursjaarplan  
Alle expertgroepen formuleren een (jaar) routeplan. Deze jaarplannen vormen gezamenlijk het 
Bestuursjaarplan. Dit jaarplan geeft daarmee richting aan het Strategisch Perspectief van VCBO 
Kollumerland en de scholen. Daarnaast is het Bestuursjaarplan een inhoudelijk document als onderlegger 
voor de begroting en jaarrekening. Doelen worden hiermee direct gekoppeld aan de financiën. In het 
Bestuursjaarverslag zal het Bestuursjaarplan worden geëvalueerd. Ook zal daarin de koppeling tussen het 
bestuursbeleid en de financiën worden vormgegeven.    
 

9.1.2 Focusgroep 
We richten een focusgroep in die voorstellen doet voor het bijstellen of aanscherpen van de koers en de 
monitoring doet van het Strategisch Perspectief. Deze bestaat uit de Bestuurder, het MT, de 
bovenschoolse zorg coördinator, de beleidsmedewerker O,K en I en deskundigheid op afroep. 
 
 

 
 

9.2 Samenwerking 
Algemeen: 
Alle schoolbesturen in Noord Oost Friesland hebben in het kader van de transitieatlas NOF in 2016 “maak 
van krimp een kans” samen in 2017 een subsidie aanvraag gedaan bij het ministerie van OC en W voor een 
regionale procesbegeleider. Deze subsidie is toegekend. Onder leiding van deze procesbegeleider willen de 
besturen onderzoeken waar zij in gezamenlijkheid, ook met de gemeente, in kunnen optrekken. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan een regionaal transitiecentrum voor invallers of een gemeente overstijgend IHP. 
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Op schoolniveau: 
Samenwerking kindcentrum Kollum 
In Kollum is het proces waarin de koningin Julianaschool participeert in het kader van een nieuw te 
bouwenkind centrum in volle gang. Voor dit doel is in 2016 een stichting opgericht “stichting kindcentrum 
Kollum”. Samen met de Casimierschool (Roobol) en de kinderopvangorganisatie TIKO ambiëren we een 
volwaardig kindcentrum met een doorgaande lijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Waarbij de scholen 
voorlopig nog geen samenwerkingsschool vormen. De ambitie is om op 1-8-2019 het gebouw te 
betrekken. 

 
Op verenigingsniveau: 
De samenwerking tussen vereniging VCBO Kollumerland en stichting Arlanta: 
Beide organisaties werken op diverse gebieden nauw samen zoals bijvoorbeeld in de expertgroepen, op 
school overstijgend niveau, uitwisseling personeel. Het stafbureau waaronder de secretariële 
ondersteuning, de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, de organisatieadviseur en de projectleider 
huisvesting worden door beide organisaties gedeeld. Het CVB en de Beleidsmedewerker HRM zijn vanuit 
Arlanta beide voor wtf 0,4 voor een jaar gedetacheerd bij VCBO Kollumerland.  
Met externe begeleiding van de besturenraad VERUS wordt verdere samenwerking onderzocht.  
 
Vervolg Bestuursconstructie detachering Arlanta: 
De huidige Bestuurder is op detacheringsbasis aangesteld, afhankelijk van het vervolg van de 
samenwerking: hoe vullen we deze in. 

9.3 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 organisatie breed in te zetten zoals dat nu 
bijvoorbeeld al in de expertgroepen en de professionele leergemeenschappen de zgn. PLG’s plaats vindt. 
Als voertuig voor het vierslagleren zetten we de “Academie” 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. 
We willen op alle niveaus kaders ontwikkelen om zo de naar ontwikkeling van medewerkers te kijken. Van 
startbekwaam via basisbekwaam naar vakbekwaam (voor schoolleiders strategisch bekwaam). 
• Management en staf 
Alle directeuren en stafmedewerkers werken in het kader van talentontwikkeling aan hun eigen 
persoonlijk ontwikkel plan aan “leiders met lef”, gedeeld leiderschap en leidinggeven aan 
veranderingsprocessen. Daarnaast participeren we in dat kader in een kweekvijvertraject voor op te leiden 
schoolleiders en ib-ers. 
De ontwikkeling van het Directie Overleg als collectief naar leiders in/van veranderingsprocessen, de inzet 
en samenwerking van het stafbureau alsmede de continu verbetercyclus(bord) is een speerpunt. 
• Onderwijzend en ondersteunend personeel 
Alle personeelsleden werken aan hun eigen ontwikkeling met, op dit moment nog, als instrument de 
gesprekkencyclus. Het kunnen toepassen van het geven van goede feedback en werken met 360o 
feedback instrumenten als onderdeel van gesprek over persoonlijke ontwikkeling zijn hierin een speerpunt 
(bijvoorbeeld het FIT model). 
Er is een begeleidingstraject voor startende leerkrachten om te komen tot het niveau basisbekwaam. Zij 
zullen worden gecoacht door ervaren Arlanta en VCBO Kollumerland leerkrachten. Deze ervaren 
leerkrachten worden geschoold in het ontwikkelen van (beeld)coachingsvaardigheden.  
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De ib-ers ontwikkelen zich verder naar het gewenste profiel. Ook zullen er personeelsdagen georganiseerd 
worden in het kader van persoonlijke ontwikkeling. 

9.4 Onderwijs en innovatie 
De scholen zijn in augustus 2015 gestart met een wettelijke nieuwe vierjarenplancyclus.  
De processen om te komen tot een schoolperspectief en de uitwerking daarvan zijn gevat in een 
doorlopende cyclus (PDCA). De jaarplannen 2017/18 zijn inmiddels operationeel. Opdracht voor de scholen 
is hun onderwijs toekomst bestendig en duurzaam in te richten binnen de kaders van het Strategisch 
Perspectief. Ict speelt daarin een cruciale rol.  
Dit jaar zullen de voorbereiding voor de nieuwe schoolplancyclus (start augustus 2019) plaatsvinden. 

9.5 Besluitvorming 
Cyane organisaties bestaan uit zelfsturende teams zonder hiërarchische leidinggevenden en worden de 
managementtaken (rollen) onder de teamleden verdeeld. In cyane organisaties worden besluiten niet door 
de hiërarchische leidinggevende genomen maar door de teams zelf. Er worden daarom gedetailleerde 
afspraken gemaakt over de manier waarop de besluiten worden genomen. De belangrijkste vormen zijn: 
adviesmethode, sociocratie, holocratie en deep democracy. 
Speerpunt is een passende wijze van besluitvormingsproces te kiezen en toe te passen op alle niveaus van 
de organisatie. 

9.6 PR / communicatie 
Bij een nieuwe strategische koers hoort ook een opgefrist logo imago/huisstijl. Met het oog op verder 
samenwerking met Arlanta zullen we dit bescheiden doen. Interne en externe communicatie is een 
aandachtspunt waaronder de websites. 

9.7 Passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen 
De “Vliegerklas” is in 2015 als voertuig gekozen voor verdiepend/ verrijkend onderwijsaanbod aan 
kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. Evaluatie van de “Vliegerklas” heeft oktober 2017 uitgewezen dat 
er weinig rendement is zowel qua resultaten als t.o.v. de kosten. De werkgroep o.l.v. De projectleider zal 
met de input nieuwe voorstellen formuleren voor passend onderwijs aan deze doelgroep. 

9.8 Veiligheidsbeleid 
We gaan voor het best mogelijke onderwijs voor al onze leerlingen. In onze droomschool komt iedereen 
tot zijn recht. Er heerst een positief en stimulerend leer- en werkklimaat. We ontwikkelen meesterschap 
en stimuleren een brede ontwikkeling. Onze missie betekent dat we kinderen willen leren om hun talenten 
en ambities te ontwikkelen om als gelukkig en evenwichtig mens een bijdrage te kunnen leveren aan de 
samenleving als “wereldkinderen”. Een veilig schoolklimaat is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. 
Het realiseren van veilige scholen met een veilig schoolklimaat vraagt structurele aandacht van iedereen 
die bij VCBO Kollumerland betrokken is. VCBO Kollumerland is bezig een nieuw veiligheidsbeleid te maken 
en geeft met dit beleid een kader voor scholen opdat de sociale, psychische en fysieke veiligheid 
gewaarborgd is. Het veiligheidsbeleid is gebaseerd op de principes: voorkomen, registreren, afhandelen en 
evalueren. We willen in dit veiligheidsbeleid specifieke aandacht voor ‘digitale’ veiligheid. Zie hiervoor ook 
elders in dit document. 

9.9 Ontwikkeling samenspel Raad van Toezicht en Bestuur 
Hoe werken we als RVT en Bestuur samen in deze nieuwe verhouding: een expeditie naar waardevol 
toezicht. Hoe luisteren we naar ons ‘gezond verstand’. Met meer aandacht voor de werkelijkheid en 
minder nadruk op systemen, procedures, regels en codes. Met een sterke focus op de missie en de 
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waarden van de organisatie. De RvT en Bestuur werken verder aan de professionalisering van hun 
samenspel met externe deskundigheid. Daarnaast kijken beide raden van toezicht, van VCBO Kollumerland 
en Arlanta, wat zij in gezamenlijkheid op zouden kunnen pakken. 

9.10 ICT 
De expertgroep zet acties uit die voortvloeien uit het beleidsplan ICT dat er ligt. Deze acties 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. De RVT werkt 
inmiddels met office365. 

9.11 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 2 dagen in de 
week een register psychologe beschikbaar ten behoeve van het projectteam.  
 
We ontwikkelen de organisatiestructuur passend onderwijs/ onderwijs en kwaliteitszorg verder uit door te 
spreken over onderstaande thema’s: 
 
De ib en coördinatie: 

 Professionalisering van de ib-ers vindt plaats vanuit gezamenlijkheid (en ook vanuit budget 
passend onderwijs?). 

 Het zou m.i. de voorkeur hebben dat de ib-er één plek voor ontwikkeling en aansturing heeft, ook 
al wordt op verschillende scholen (met verschillende directeuren) gewerkt. 

 Er zou mogelijkheden moeten zijn voor meer flexibiliteit in de inzet van ib, zodat het mogelijk is om 
iets meer te schuiven als de ene school (tijdelijk) meer nodig heeft dan de ander. 

 In gezamenlijkheid kan gezocht worden naar een brede(re) basis voor bezetting, zodat continuïteit 
beter geborgd kan worden (kweekvijver, uitwisseling enz.) 

 Er is duidelijkheid over de rol van ib-er, coördinator en directeur. 
 

Dit zou op de volgende manier gerealiseerd kunnen worden: 
 De ib-ers werken hun veranderende rol verder concreet uit (aan de hand van de stellingen op pag. 

1) en presenteren een voorstel tijdens een gezamenlijke overlegmoment van directeuren en ib-ers. 
Hierin wordt de rol van de directeur ook meegenomen, in relatie met de rol van de ib-er. 

 De ib-ers vormen een eigen team en worden aangestuurd door de coördinator. Het team is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling van de ondersteuning op de scholen. 

 De coördinator gaat in gesprek met de ib-ers over hun ontwikkeling. Er wordt gestart met een 
ontwikkel-assessment, om van daaruit te werken aan de benodigde kwaliteit om de focus verder 
vorm te geven. 

 De coördinator onderzoekt op welke wijze continuïteit in ib is te borgen, bijvoorbeeld door –evt. in 
samenwerking met Arlanta-  te kijken naar een kweekvijver, uitwisseling enz. Om zo bij ziekte van 
een ib-er (in de beperkte omvang) de zaken toch zo soepel mogelijk te laten continueren. 

 
Aandachtspunten daarbij zijn o.a.: 
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 Het vereist nauw contact tussen coördinator en directeuren i.v.m. uitvoering van werkzaamheden 
op de school en om de juiste vrouw op de juiste plek te krijgen/houden 

 Het budget passend onderwijs is niet toereikend om alle huidige werkzaamheden én de formatie 
van de ib-ers te financieren. Er moet een modus worden gevonden om deels de formatie-inzet op 
school (die nu wordt gebruikt door de ib-er), over te hevelen naar bovenschools. Daarnaast 
moeten afspraken gemaakt worden hoe de financiering gaat als een school een vermindering van 
inzet (en formatie) wenst: wie is verantwoordelijk voor de ‘rest’- formatie van de ib-omvang als dit 
niet volledig in scholen ingezet kan worden? 
 

De ‘tandem’ directeur en ib-er 
In de focus ‘versterken van leerkrachten en het leren van en met elkaar’ hebben we ook gezamenlijk iets te 
doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. We hebben gesproken over het ‘tandem’ van directeur en intern 
begeleider en over gespreid leiderschap (soms zit de één voorop, dan weer de ander). Een goed 
tandem kan een energieke samenwerking tot stand brengen tussen teamleden, al verschillen ze in leeftijd, 
ervaring, mensbeeld, persoonlijkheid, functie en ambitie.  
 
Ideeën om dit te versterken: 

 Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg/studiemoment voor directeuren en ib-ers. Het 
ene moment is een evaluatie (plm. 1 ½ uur, in directie overleg in december) en het andere 
moment een gezamenlijke studiedag, bijv. in maart. De input voor de invulling van deze studiedag 
kan komen uit de evaluatie, directie-overleg en ib-netwerk en sluit zo aan op de vraag van de 
deelnemers.  

 De coördinator komt (minimaal) 1 keer per jaar langs op school voor een gesprek met directeur en 
ib-er. In dit schoolgesprek komt o.a. aan de orde hoe het Strategisch Perspectief vorm krijgt in de 
school, wat daarvoor nodig is en hoe de ondersteuning daaraan kan bijdragen.  

 In februari (vóór wordt gekeken naar de formatie-inzet) inventariseert de coördinator de 
wensen/behoeften van de scholen m.b.t. de invulling voor het volgend schooljaar. 

 
Dialoog in de school en tussen de scholen 
Als we samen willen werken aan het onderwijs dat we hebben omschreven in het Strategisch Perspectief, 
dan moeten we elkaar daar ook op bevragen, aanspreken en de dialoog erover aangaan. Het 
gespreksonderwerp in het kader van ondersteuning verandert: van dít kind in zijn/haar specifieke 
thuiscontext, in bredere vorm naar de leerkracht in dit team/op deze school/met dit concept en deze 
werkwijzen. Het wordt daarmee niet alleen een zaak van team, directeur en ib-er, maar ook van collega-
directeuren en ib-ers, de coördinator en het bestuur. Omdat we ons werk serieus nemen, zijn deze 
gesprekken niet vrijblijvend van karakter maar leidt de dialoog tot reflectie én actie. Dat zijn we aan de ons 
toevertrouwde leerlingen verplicht! 
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10.  CONTINUITEITSPARAGRAAF 

10.1 Toelichting op de kengetallen 
In de onderstaande tabel zijn de kengetallen van de vereniging weergegeven. 
 

Kengetallen Realisatie 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Personele bezetting      

- Management/directie 5,05 5,46 5,75 5,75 5,75 

- Onderwijzend 
personeel 

50,24 46,60 45,24 44,11 43,40 

- Overige medewerkers 7,77 7,54 7,25 7,13 7,13 

Leerlingaantallen 873 850 853 835 810 

 
Het gelijk blijven van het aantal leerlingen in 2018 en 2019, 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 2019 is er bij ons pas 
weer 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  
vermogen. 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 eigen vermogen en voorzieningen kunnen gebruikt worden 
voor personeel en onderhoud. In onderstaand tabel is de meerjarige balans opgenomen. 
 
Balansprognose 2017 2018 2019 2020 2021 

Activa      
immateriële vaste activa  -    -    -    -    -   

materiele vaste activa  997.562   1.130.636   1.228.089   1.426.297   1.408.076  

financiële vaste activa  559   559   559   559   559  

Totaal vaste activa  998.121   1.131.195   1.228.648   1.426.856   1.408.635  

voorraden  -    -    -    -    -   

vorderingen  389.671   367.229   360.591   363.665   361.289  

effecten  -    -    -    -    -   

liquide middelen  1.662.811   1.320.709   1.370.145   1.145.179   1.263.570  

Totaal vlottende activa  2.052.482   1.687.938   1.730.736   1.508.844   1.624.859  

Totaal Activa  3.050.603   2.819.133   2.959.384   2.935.700   3.033.494  

Passiva      
algemene reserve  406.958   474.404   522.704   583.281   648.395  

bestemmingsreserve publiek  -    -    -    -    -   

bestemmingsreserve privaat  1.307.512   1.307.512   1.307.512   1.307.512   1.307.512  

overige reserves en fondsen  -    -    -    -    -   

Totaal eigen vermogen  1.714.470   1.781.916   1.830.216   1.890.793   1.955.907  

voorzieningen  864.413   561.069   664.779   581.339   613.885  

langlopende schulden  -    -    -    -    -   

kortlopende schulden  471.720   476.148   464.389   463.568   463.702  

Totaal overige passiva  1.336.133   1.037.217   1.129.168   1.044.907   1.077.587  

Totaal Passiva  3.050.603   2.819.133   2.959.384   2.935.700   3.033.494  
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Toelichting Raming van Baten en Lasten 
Voor de verwachte aantal leerlingen en de personele bezetting zie paragraaf 10.1. 
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. 
 
Staat van Baten en Lasten 2017 2018 2019 2020 2021 

Baten      
Rijksbijdrage        5.366.525         5.240.818         5.124.147         5.110.958         5.110.816  

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 

             44.455               19.910               19.910               19.910               19.910  

Overige baten            115.511               91.746               88.706               89.306               89.306  

Totaal Baten        5.526.491         5.352.474         5.232.763         5.220.174         5.220.032  

Lasten      

Personeelslasten        4.250.917         4.251.630         4.158.676         4.121.932         4.113.799  

Afschrijvingen            193.706             157.883             161.993             168.815             171.627  

Huisvestingslasten            276.165             294.415             289.615             289.615             289.615  

Overige lasten            526.494             584.140             577.219             582.274             582.917  

Totaal Lasten        5.247.282         5.288.068         5.187.503         5.162.636         5.157.958  

      

Saldo  Baten en lasten gewone 
bedrijfsvoering      

      

Saldo Buitengewone baten en lasten  279.209   64.406   45.260   57.538   62.074  

Saldo Financiële bedrijfsvoering 64 3.040 3.040 3.040 3.040 

      

Totaal resultaat 279.273 67.446 48.300 60.578 65.114 

 
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 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 managementrapportage wordt eveneens besproken op de 
bestuursvergadering en bij de GMR-vergadering. Financiën is een van de agendapunten op de 
maandelijkse bestuursvergadering. 
 

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De ontwikkelingen waar VCBO Kollumerland mee te maken krijgt, brengen organisatierisico’s met zich 
mee. Met name de krimp en de personele opbouw heeft impact op de structuur en het beleid van de 
vereniging. Ook Passend Onderwijs brengt risico’s met zich mee.  
De regio Noord Oost Friesland waarin VCBO Kollumerland opereert is een regio met krimp. Voor VCBO 
Kollumerland is een lichte krimp in leerlingenaantallen voorzien. Op korte termijn voor de drie grootste 
scholen daarna ook voor de kleine scholen. Het Bestuur volgt de aanmeldingen en prognoses van 
leerlingen jaarlijks met een strakke systematiek. Ervaringsgegevens van directeuren worden daarbij naast 
de daadwerkelijke geboortecijfers van de kernen gezet en vergeleken. Voor een goede inschatting van de 
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personele risico’s op inzet van personeel is het belangrijk om de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen 
over de komende jaren uit te zetten tegenover de personele verplichtingen van dat moment. 
Daarnaast is VCBO Kollumerland een kleine organisatie. Het in standhouden van een deskundig stafbureau 
alsmede het zijn van een aantrekkelijk werkgever (in tijden van schaarste) door het bieden van personele 
voorzieningen als coaching, scholing en andere ontwikkelingsmogelijkheden zal door de geringe omvang 
van de organisatie onder druk komen te staan. 
 
Mutaties van reserves en voorzieningen 
De stand van de algemene reserve en de bestemmingsreserve privaat zal alleen muteren door het 
behaalde resultaat.  
De vereniging heeft drie voorzieningen. Eén voor binnen onderhoud, één voor buitenonderhoud en een 
personele voorziening voor jubilea. De onderhoudsvoorziening is opgebouwd aan de hand van de 
onderhoudsplanning. De jubileumvoorziening is opgebouwd aan de hand van o.a. het personeelsbestand 
en de blijfkans.   
 

Het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag 
In overleg met de personeelsfunctionaris, een externe jurist en medewerkers van Onderwijsbureau 
Meppel zorgt VCBO Kollumerland ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met ontslagprocedures. 
Tevens wordt er zorgvuldig omgegaan met termijnen en het aanvragen van de instroomtoets in geval van 
ontslag. Een groot risico op dit moment is in het kader van de wet werk en zekerheid er medewerkers in 
een WIA uitkering terecht kunnen komen met een maximale transitievergoeding van € 70.000,- per geval. 
 

Financieringsstructuur 
We hebben te maken met een onbetrouwbare overheid. De onzekerheid over verandering in het 
toekennen of afschaffen van middelen lopende een begrotingsjaar maakt het moeilijk adequaat te 
begroten. Een voorbeeld daarvan is het al dan niet afschaffen van de kleine scholentoeslag of premies die 
ineens fors omhooggaan. We hebben ook meegemaakt dat in de laatste maand van het jaar nog een fors 
bedrag naar ons toekomt dat dan direct naar de algemene reserves gaat omdat het niet meer voor het 
lopende jaar voor het onderwijs kan worden ingezet. 

 

Detacheringen 
Jaarlijks worden er één of enkele medewerkers gedetacheerd naar andere werkgevers in de regio. Dit is 
steeds in het belang van de organisatie en/of van de medewerker. Op dit moment wordt er voor 0,73 fte 
personeel gedetacheerd. Het gaat hierbij om € 80.000,- per jaar. Detacheringen vinden plaats met 
medewerkers vanuit de vaste formatie. Bij het onverwachts beëindigen van een detachering door ziekte 
langer dan 4 weken of in geval van zwaarwegende omstandigheden kan dit tot hogere personeelslasten 
leiden dan verwacht. Dit risico is er in ieder geval voor de duur van de detacheringsperiode. 
Voor inhuur via detachering geldt dat indien de gedetacheerde zich terugtrekt er onvoorzien een vacature 
kan ontstaan. 

 

Huisvestingsbeleid 
De leegstand van delen van de scholen leidt tot hogere kosten (minder dekking van m2 door minder 
leerlingen) en als er niet tijdig wordt ingegrepen zal het materiële kostenniveau onaanvaardbaar hoog zijn, 
denk hierbij vooral aan de energielasten. Het door decentraliseren van het onderhoud aan scholen brengt 
eveneens risico’s met zich mee. VCBO Kollumerland heeft een aantal schoolgebouwen dat relatief oud is 
en waarbij er geen sprake is van duurzaamheid. 



46 

De leraar is iemand die vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak iets te vertellen heeft en zijn leerlingen kan inspireren. 

De leefwereld van het kind is het vertrekpunt, maar daar moet het niet bij blijven. Het is vooral de wereld van het kind 

opentrekken.  

 

Het is van belang, in samenwerking met de gemeenten, de leegstand helder in kaart te brengen en 
daarvoor mogelijke oplossingen te zoeken. Het onderzoeken van de mogelijkheden om ketenpartners 
zoals kinderopvang, in de scholen te betrekken is aan te bevelen. 
 
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 
Inleiding 

In 2017 zijn we verder gegaan op de ingeslagen weg in 2016 welke het volgende betrof: 

 Van directeur als onderdeel van bestuur naar directeur bestuurder met Raad van Toezicht 

 Inzet van directeur bestuurder Carin Doodeman die we vanuit naburige stichting Arlanta hebben 
ingehuurd. 

 Samenwerking met Arlanta met intensieve samenwerking op staf niveau voortzetten. 

 Extra aandacht voor verbetering onderwijskundige kwaliteit 
Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste items. 

 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De samenstelling van de raad is in 2017 gewijzigd vanuit de lijn zoals verwacht. Met de overgang hebben  
enkele bestuursleden zich teruggetrokken. De samenstelling is momenteel als volgt 
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Bewust hebben we de vacature vacant gelaten in afwachting op verdere oriëntatie met Arlanta over 
verdere samenwerking. 
Voor het secretariaat zijn we goed gefaciliteerd door de directeur bestuurder middels het beschikbaar 
stellen van de secretarieel medewerker vanuit het stafbureau. Onze zetel is per 1-1-2018 verplaatst naar 
het stafbureau in Dokkum. De locatie van het bestuur centrum in Kollum is per 31-12-2017 beëindigd. 
 
Strategisch perspectief 
Het doel van ons onderwijs is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en bewuste 
‘wereldkinderen’ die hun rol in de wereld weten te vinden en daar hun leven leiden in verbinding 
met andere mensen. Wij werken met aandacht, enthousiasme en gedrevenheid aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen tot wereldkinderen. 
Vanuit onze missie staan 3 lijnen centraal: 

 Leren leren 

 Leren jezelf te zijn 

 Leren samen te leven 
We hebben gekozen voor 6 speerpunten 

 Heldere identiteit 
 Eigentijds onderwijs 
 Professionele cultuur 
 Betrokken ouders 
 Sterke verbindingen 
 Eigentijdse organisatie 

Dit strategisch perspectief is tot stand gekomen o.a. tijdens een goed bezocht onderwijs café met ouders, 
kinderen en diverse maatschappelijke actoren in onze gemeente en later ook zo vastgesteld. Dit is een 
belangrijk vertrekpunt voor de komende jaren. 
 
Verdieping onderwijs en kwaliteit 
Extra aandacht vanuit ons toezicht richten we op de onderwijskwaliteit. De voorgaande jaren is extra 
aandacht geweest voor gebouwen en financiën en nu zetten we extra aandacht op dit punt. We zijn dan 
ook blij met de kritische evaluatie die de directeur bestuurder ons op dat punt heeft gegeven. En de 
vervolg stappen die zij in gang heeft gezet. Mede hierdoor is op 3 van onze scholen momenteel een interim 
ingezet. 
 
Samenwerking Arlanta 
We hebben zomer 2017 de samenwerking met Arlanta geëvalueerd alsmede de intensieve samenwerking 
op staf niveau en de gezamenlijke inzet van directeur bestuurder Carin Doodeman. 
De evaluatie is wat ons betreft dermate positief dat het logisch is om de samenwerking verder te 
intensiveren en te onderzoeken wat een mogelijk logisch vervolgstap kan zijn. Is dit direct een fusie of 
eerst een verdere personele unie als opmaat voor de fusie. Dit onderzoek loopt momenteel en we 
verwachten in zomer 2018 dit af te ronden. 
De contracten met Arlanta zijn dusdanig geregeld dat de inzet van Carin Doodeman voor seizoen 2017/18 
is gewaarborgd alsmede 2018/19. Onderstreept is in zomer 2018 verdere concretisering van de 
samenwerking. En professionele begeleiding bij de verdere concretisering. 
 
Vergoeding raad van toezicht 
De leden van de raad hebben ervoor gekozen in 2017 zichzelf geen vergoedingen toe te kennen. 
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Evaluatie raad van toezicht 2017 
De Raad van Toezicht kijkt terug op een turbulent jaar.  
 
Het daadwerkelijk invulling geven van waardengericht toezicht is een flinke opgave gebleken. De 
kernwaarden en portefeuilles zijn nog niet nader toebedeeld vanwege de focus op verdere intensivering 
van samenwerking met Arlanta. Wel zijn we positief over het afstand nemen tot de directeur bestuurder 
en haar de ruimte geven. Belangrijk ontwikkelpunt voor ons is verder professionaliseren in toezicht. 
 
De RvT is positief over de interventies die zijn gedaan om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. 
Helaas waren de interventies nodig. Wel is de raad positief over de wijze waarop Carin Doodeman dit heeft 
gedaan. 
 
De RvT is ingenomen met de afgeronde stappen rondom gebouwen in Kollum (kindcentrum nieuwbouw 
vervolg stappen en afronding PB school) en verdere versteviging van financiën en vermogen. En erg 
ingenomen met de stappen die de directeur bestuurder Carin Doodeman heeft gezet ter verbetering van 
de totale organisatie om onze kinderen van nog beter onderwijs te voorzien. 
 
Maart 2018 
Lubbert van Dellen 
Voorzitter VCBO Kollumerland. 
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BIJLAGE 1: PRESTATIEBOX  
 

In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter beschikking 
gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 
professionalisering van leraren en schoolleiders en voor cultuureducatie. 
Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding verenigingsbreed ingezet in de vorm van 
extra begeleiding en incidenteel formatieve impulsen binnen de scholen. In die vorm is een start gemaakt 
met onze ambities voor de komende jaren betreffende opbrengstgericht werken en professionalisering: 

 er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op de leeropbrengsten van taal en rekenen: 
monitoring via het leerlingvolgsysteem (LOVS) 

 de scholen werken opbrengstgericht 
 afstemming met Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) omtrent opbrengsten 
 maatwerk bieden voor excellente leerlingen 
 ouders stimuleren activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties 
 het transparant maken van de opbrengsten: de opbrengsten zijn gecommuniceerd met alle 

betrokkenen (leerlingen, ouders, team, inspectie e.a.) 
 het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde: groepsplannen, 

logboeken etc. 
 het organiseren van kwaliteitskringen, mede gericht op de bekwaamheidsbevordering van de 

leerkracht 
 specifieke aandacht voor de geactualiseerde bekwaamheidseisen van de directeuren. 
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BIJLAGE 2: JAARREKENING 2017 
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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 2017 2016

Rentabiliteit 5% 5%

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 4,35 3,24

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 1 56,2% 52,2%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 84,5% 81,4%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

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% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 13,0% 6,3%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 902 952

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 63,09 67,06

Personeelskosten per FTE 69.857 63.071
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A.1.1 Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 997.562 1.096.047

1.3 Financiële vaste activa 559 669

Totaal vaste activa 998.120 1.096.716

1.5 Vorderingen 389.671 341.547

1.7 Liquide middelen 1.662.813 1.310.401

Totaal vlottende activa 2.052.484 1.651.949

Totaal activa 3.050.604 2.748.665

31 december 2017 31 december 2016
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.714.470 1.435.198

2.2 Voorzieningen 864.413 803.303

2.4 Kortlopende schulden 471.721 510.164

Totaal passiva 3.050.604 2.748.665

31 december 2017 31 december 2016
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 5.366.525 5.152.794 5.290.860

3.2 Overige overheidsbijdragen 44.455 30.000 36.549

3.5 Overige baten 115.511 104.566 98.180

Totaal baten 5.526.490 5.287.360 5.425.590

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 4.250.917 4.275.896 4.231.287

4.2 Afschrijvingen 193.706 185.766 168.352

4.3 Huisvestingslasten 276.165 283.443 268.918

4.4 Overige lasten 526.494 526.811 502.944

Totaal lasten 5.247.282 5.271.916 5.171.501

Saldo baten en lasten 279.208 15.444 254.089

5 Financiële baten en lasten 64 3.340 1.851

Netto resultaat 279.272 18.784 255.940
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 279.208 254.089

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 193.706 168.352

- Mutaties voorzieningen 61.111 70.111

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 48.123- 16.333-

- Kortlopende schulden 38.443- 50.299

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 447.458 526.517

Ontvangen interest 74 1.826

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 447.532 528.344

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 95.220- 231.809-

(Des)investeringen financiële vaste activa 100 3.000

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 95.120- 228.809-

Mutatie liquide middelen 352.411 299.534

Beginstand liquide middelen 1.310.401 1.010.865

Mutatie liquide middelen 352.411 299.534

Eindstand liquide middelen 1.662.813 1.310.401
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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
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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

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

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. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. 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.

Langlopende en kortlopende schulden

De langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde
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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 101,5% (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.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2017

Aanschaf-

waarde per 31

december

2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december

2016

Boekwaarde

per 31

december

2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2017

Afschrijvingen

tot en met 31

december

2017

Boekwaarde per

31 december

2017

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 312.768 63.863- 248.905 - - 15.641- - 312.768 79.503- 233.264

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 1.564.220 838.216- 726.005 75.472 0 150.537- 0- 1.639.693 988.752- 650.940

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 444.870 323.732- 121.138 19.748 0 27.529- 0- 464.618 351.261- 113.357

Materiële

vaste activa 2.321.858 1.225.811- 1.096.047 95.220 0 193.706- 0- 2.417.078 1.419.517- 997.562

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

2016

Investe-

ringen

Desinves-

teringen Resultaat

Boekwaarde

per 31

december

2017

1.3.6 Effecten:

Aandelen 669 - - 110- 559

Totaal 669 - - 110- 559

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 8.684 4.184

1.5.2 Vorderingen OCW 260.510 261.732

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

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 12.097 -

1.5.7 Overige vorderingen 38.400 27.600

Overige overlopende activa 34.765 45.526

Vervangingsfonds 35.187 2.506

Kruisposten 28 0-

1.5.8 Overlopende activa 69.980 48.032

Totaal Vorderingen 389.671 341.548

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen - -

1.7.2 Banken 1.662.813 1.310.401

1.662.813 1.310.401

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde

per 31

december 2017

2.1.1 Algemene reserve 115.573 291.385 - 406.958

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 1.319.625 12.113- - 1.307.512

1.435.198 279.272 - 1.714.470

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

Mutaties 2017

Mutaties 2017

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2017
Boekwaarde

per 31

december

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december

2017

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 65.115 7.604 32.611- - 40.108 6.451 33.657

Spaarverlof 22.051 - 22.051- - - - -

Jubilea 43.064 7.604 10.560- - 40.108 6.451 33.657

2.2.3 Overige

voorzieningen

738.188 112.000 25.882- - 824.305 125.013 699.292

Onderhoud 738.188 112.000 25.882- - 824.305 125.013 699.292

803.303 119.604 58.493- - 864.413 131.464 732.949

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 60.662 94.222

2.4.7.1 Loonheffing 144.471 148.503

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 19.333 23.525

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 163.805 172.028

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 44.765 42.037

2.4.9 Overige kortlopende schulden 906 12.568

2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt - -

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 7.146 23.113

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 126.581 132.598

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 67.856 31.862

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente - 1.736

2.4.10 Totaal overlopende passiva 201.584 189.310

Totaal kortlopende schulden 471.721 510.164

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2017 31 december 2016
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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 de 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.

Pagina 6440635 Jaarekening 2017



Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2017

LerarenOntwikkelFonds - -

- -

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 31-12-17

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

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 2017

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

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 5.019.406 4.847.901 5.034.565

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies - 20.000 0

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 171.516 131.340 122.332

Totaal rijksbijdragen via OCW 5.190.922 4.999.242 5.156.897

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 175.603 153.552 133.963

Totaal rijksbijdragen 5.366.525 5.152.794 5.290.860

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 31.500 30.000 34.000

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 12.955 - 2.549

44.455 30.000 36.549

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.5.1 Verhuur 5.097 16.800 8.658

3.5.2 Detachering personeel 6.815 - -

3.5.5 Ouderbijdragen 55.131 60.740 58.497

3.5.6 Overig 48.468 27.026 31.025

115.511 104.566 98.180

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 3.001.171 3.130.574 3.177.050

4.1.1.2 Sociale lasten 655.516 683.780 699.135

4.1.1.3 Pensioenlasten 414.207 432.067 371.060

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 4.070.895 4.246.421 4.247.244

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 14.447- 12.000 10.967

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 217.471 110.134 25.896

4.1.2.3 Overig 113.253 92.377 57.218

4.1.2.4 Scholing/opleiding 93.715 80.325 66.055

4.1.2 Overige personele lasten 409.991 294.836 160.137

4.1.3 Af: Uitkeringen 229.968- 265.361- 176.095-

4.250.917 4.275.896 4.231.287
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Realisatie Realisatie

2017 2016

63 67

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.2.2.1 Gebouwen 15.641 15.636 15.641

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 150.537 140.990 121.276

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa - - 1.217

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 27.529 29.140 30.218

193.706 185.766 168.352

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.3.1 Huur 33.577 35.650 30.243

4.3.3 Onderhoud 16.993 8.250 20.283

4.3.4 Water en energie 81.364 82.500 73.478

4.3.5 Schoonmaakkosten 20.745 17.420 17.171

4.3.6 Heffingen 9.763 9.000 11.307

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 112.000 124.273 112.000

4.3.8 Overige huisvestingslasten 1.723 6.350 4.436

276.165 283.443 268.918

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 275.747 277.576 262.575

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 5.521 2.060 5.364

4.4.2.2 Leermiddelen 144.962 103.450 119.659

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 150.483 105.510 125.023

4.4.4 Overig 100.264 143.725 115.346

526.494 526.811 502.944

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 6.498 5.770

Accountantslasten 6.498 5.770

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.

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

5.1 Rentebaten 74 3.340 1.636

5.3 10- - 215

64 3.340 1.851

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 3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Gemeente Kollumerland en

Nieuwkruisland
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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 en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

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

Naam C. Doodeman G.C.M. de Groot G.C.M. de

Groot

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

Functiegegevens Dir. Bestuurder Alg. Directeur Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/9-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,4

Gewezen topfunctionaris j/n n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 15.424

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal 15.424

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 15.776

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totaal bezoldiging 15.776

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 Zie 1b. 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 2016 in FTE 1 1 0 0 0 0

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 46.478 30.336 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 6.747 3.428 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2016 53.225 33.764 0 0 0 0

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling B van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 118.000.

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

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 in de periode kalendermaand 1 t/m12 (bedragen in €)

Naam C. Doodeman C. Doodeman

Functiegegevens Dir.bestuurder Dir.bestuurder

Kalenderjaar 2017 2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar

(aanvang-einde) 1/1-31/8 1/9-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in

het kalenderjaar 8 4

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief dat geldt voor het

kalenderjaar 176 175

Individueel toepasselijk maximum voor

betreffende periode 160.000 96.000

Individueel toepasselijk maximum gehele

periode kalendermaand 1 t/m 12 256.000

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum

uurtarief j/n, €.. ja ja

Bezoldiging in de betreffende periode 30.956 15.189

Totale bezoldiging gehele periode

kalendermaand 1 t/m 12 30.956 15.189

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging, exclusief BTW 30.956 15.189

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan PM PM
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

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

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12 1/1-13/6 1/1-13/6 1/1-31/12 1/1-13/6 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal 0 0 0 0 0 0 0

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 17.700 5.302 5.302 11.800 5.302 11.800 11.800

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016

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

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2016 0 0 0 0 0 0 0

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Pagina 7240635 Jaarekening 2017



Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

291.385€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

12.113-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- C. Doodeman

Toezichthouder:

- L. van Dellen

- T.J. de Bruin

- H. Broersma

- S.J. Hoekstra
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40635

Naam instelling VCBO Kollumerland

KvK-nummer 40005706

Statutaire zetel Kollum

Adres Voorstraat 14-96

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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