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Beste lezer,

Voor u staat het jaarverslag over 2013 van de Stichting voor Voortgezet Vrij-

eschoolonderwijs Noord-Holland. De stichting is en blijft een onderwijsorga-

nisatie in beweging, die gecontroleerd maar flink blijft groeien, en waarin

diverse initiatieven ontstaan.

De onderwijsresultaten zijn op peil; alle afdelingen hebben een voldoende oor-

deel van de inspectie; de financiële organisatie komt steeds meer op orde en de

samenwerking tussen de vestigingen krijgt op meer plekken gestalte.

Intussen wordt op de scholen hard gewerkt; aan het onderwijs; aan het zoeken

en vinden van meer ruimte; aan de communicatie; aan de interne organi-

satie. Allemaal in het belang van onze leerlingen, die ook in 2013 duidelijk

hebben gemaakt dat zij hun school een fijne leeromgeving vinden. En dat is

waar het ons om te doen is: met hart en ziel ons inzetten om de aan ons toe-

vertrouwde leerlingen goed en breed voor te bereiden op hun toekomst.

In dit jaarverslag vindt u informatie over de resultaten van de leerlingen,

personeelsbeleid, de financiën en onze huisvesting.

Ik hoop dat u het met net zoveel plezier leest als wij het hebben geschreven.

Amsterdam, juni 2014

Dr. H.R.W. (Harold) Ansink

Drs A.H.J. (Alex) Vermeulen

College van Bestuur
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Organisatie

Jaarverslag 2013 – 7

De stichting werd in 2013 geleid door een algemeen directeur/ be-

stuurder, Dr. H.R.W. Ansink (verder te noemen: de bestuurder), die in

overleg met de rectoren van de vestigingen de lijnen uitzet en het fi-

nanciële beheer vormgeeft. Dit overleg vindt plaats in het zoge-

noemde platform. Elk van de vestigingen heeft een eigen organisatie,

van waaruit de rector de opdracht heeft om de belangen van de ves-

tiging in onderlinge afstemming binnen het platform te behartigen.

De relatie met de medezeggenschapsraad wordt door de bestuurder

verzorgd. De uitvoering van de klachtenprocedures, die in hoofdlijnen

voor de vestigingen dezelfde zijn, vindt zo veel mogelijk plaats op de

vestigingen; in tweede instantie kunnen klachten bij de bestuurder

worden gedeponeerd.

De drie vestigingen dragen een eigen financiële verantwoordelijkheid

binnen het financieel kader van de stichting. Via een verdeelsleutel,

vastgelegd in het financieel reglement, wordt de ontvangen subsidie

verdeeld.

Verantwoording en toezicht Scholen leggen op diverse niveaus
verantwoording af; binnen de scholen is het de medezeggenschaps-

raad die mede advies- en instemmingsrecht heeft op beleidsbeslis-

singen - zowel vooraf als achteraf. In het good governance model is

het interne toezicht op financieel en inhoudelijk gebied in handen

gelegd van een Raad van Toezicht, en het externe toezicht vanuit de

overheid vindt plaats door de inspectie voor het onderwijs.

Met alle drie deze instanties heeft binnen onze stichting de bestuur-

der contact.

Naast de MR heeft elke vestiging een eigen vestigingsmedezeggen-

schapsraad; in de VMR komen zaken aan de orde met een meer lokaal

karakter.

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is in dit jaarverslag opge-

nomen.

Kernactiviteit De kernactiviteit van de stichting is het verzorgen

van onderwijs op basis van de pedagogische beginselen van Rudolf

Steiner, resulterend in de afsluitingen ivo-mavo (vmbo-t), havo en

vwo, in de regio’s Amsterdam, Haarlem en omstreken en Noord-Hol-

land Noord.

De leerlingen worden gestimuleerd om ‘te worden wie zij zijn’. Daar-

mee wordt bedoeld: de talenten die in de leerling aanwezig zijn, wor-

den gestimuleerd en de leerling wordt cognitief, emotioneel en

wilsmatig aangesproken om zich te ontwikkelen. Van de docenten

wordt daarom verwacht dat zij – ook bij de cognitieve vakken –

kunstzinnig onderwijs geven, dat wil zeggen met creativiteit hun les-

sen zo vorm geven dat de leerlingen en de klas in vorm en inhoud

krijgen aangeboden wat nodig en actueel is. Je kan ook zeggen: het

is leuk om op de vrijeschool les te krijgen van gemotiveerde, crea-

tieve leerkrachten.

Doelstelling In de statuten van de school staat het volgende te

lezen: ‘De stichting heeft ten doel het geven of doen geven van Voort-

gezet Vrijeschoolonderwijs volgens pedagogische beginselen van Ru-

dolf Steiner zoals deze zijn neergelegd in diens pedagogische en

antroposofische geschriften.

De Stichting streeft ernaar, de relatie tussen de door haar geëxploi-

teerde scholen en de maatschappij te regelen in de zin van het na-

volgende citaat van Rudolf Steiner: ‘Men dient niet te vragen: ‘wat

moet de mens weten en kennen voor de bestaande orde?’ Maar: ‘wat

is in de mens in aanleg aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld wor-

den?’. Dan zal het mogelijk zijn de sociale orde steeds nieuwe krach-

ten toe te voeren uit de opgroeiende generatie’ (Opstel ‘Vrije school

en Driegeleding’, 1919). Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling

van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en

maatschappelijke waarde zoals die leven in de samenleving en met

onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waar-

den.’

Juridische structuur Het stichtingsbestuur beheert drie gelijk-

waardige functionerende vestigingen, met als administratieve hoofd-

vestiging het GGCA.



De trend die zich de afgelopen jaren heeft aangekondigd heeft in 2013

doorgezet. De belangstelling voor vrijeschoolonderwijs is onvermin-

derd groot en de brugklasaanmeldingen op de vestigingen waren aan-

zienlijk. Hierdoor is het aantal leerlingen inmiddels boven de 2000

uitgekomen. Dat was en is onze ambitie ook: wij willen graag aan

meer leerlingen vrijeschoolonderwijs kunnen bieden en streven naar

scholen van tussen de 700 en (maximaal) 900 leerlingen. Er wordt

breed herkend dat op vrijescholen nog steeds bijzondere dingen ge-

beuren: we bieden bijzondere vakken aan en geven ook ‘gewone’

schoolvakken op een bijzondere manier. Door goed te kijken naar

onze leerlingen, door ons ervan bewust te zijn wat leerlingen van een

bepaalde leeftijd nodig hebben, door oog te hebben voor het individu.

De tevredenheid onder ouders en leerlingen blijft gelukkig groot, zo

blijkt uit de jaarlijkse enquêtes. De steeds professioneler wordende

schoolleiding is zeer wel in staat om te gaan met de veranderende

dynamiek in een wat groter wordende school en vangt eventuele

groeistuipen goed op.

De examenresultaten waren in 2013 van goed niveau, al zijn er he-

laas iets meer leerlingen gezakt; dit heeft met name te maken met

de strengere exameneisen, waarbij maar één van de drie kernvakken

een onvoldoende mag zijn en het gemiddelde van het CE een 5,5 moet

zijn. Desalniettemin zijn we tevreden met de resultaten. Ook de rap-

portages in de Volkskrant en Elsevier van de afgelopen twee jaar laten

zien dat de scholen goed presteren; het Rudolf Steiner College was op

basis van de gegevens uit de Volkskrant in 2013 zelfs de beste brede

school van Haarlem.

De vrijeschool staat kortom goed op de kaart; dat geldt zeker ook voor

onze stichting. In 2013 is hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de or-

ganisatie ook duurzaam in staat zal zijn goed onderwijs te verzor-

gen: de financiële organisatie is opnieuw verbeterd door een veel

coherentere begrotingssystematiek te hanteren; er is aansluiting ge-

zocht bij een opleidingsschool; er zijn goede ontwikkelingen op het

gebied van personeelsbeleid; de ontwikkeling van de management

structuur op alle vestigingen is voltooid.

Op het gebied van onderwijsontwikkeling richten we ons op de vol-

gende zaken:

Het voltooien van het vmbo-examenprogramma teneinde de leerlin-

gen goed voor te bereiden op het volledige examen dat vanaf 2015

wordt afgenomen; het samenstellen van een coherent en uitdagend

vakkenpakket hoort daar bij

Het aansluiten bij andere initiatieven in het land – ook bij reguliere

scholen – voor het ontwikkelen van een nieuw havo-programma. Dat

doen we onder meer in samenwerking met het Havo-platform en op

de door dit platform georganiseerde congressen

Het doorontwikkelen van de doorlopende leerlijnen door deelname

aan de landelijke vakgroep conferentie van de vereniging van vrij-

escholen.

De financiën blijven wel een zorg; de groei van het aantal leerlingen

in de eerste leerjaren moet er uiteindelijk toe leiden dat in de hogere

klassen beter gevulde lesgroepen ontstaan, wat het onderwijs beter

betaalbaar maakt. Zover is het echter nog niet: de toename van het

aantal klassen levert ook een toename in het aantal docenten op. De

bekostigingssystematiek zorgt ervoor dat de school de maanden au-

gustus tot en met december met een te lage financiering rond moet

komen. Zolang de formatie evenredig groeit met het aantal leerlin-

gen is deze voorfinanciering een risico.

Daarnaast is de nieuwbouw in Amsterdam een kostbare aangelegen-

heid; een kwalitatief hoogstaand gebouw kost meer dan de gemeente

kan bekostigen. Het verschil komt ten laste van de stichting zelf.

Ook dit jaar besteden we extra aandacht aan de huisvestingssituatie

van de scholen: een spannend onderwerp met veel ontwikkelingen.

Op het gebied van onderlinge samenwerking hebben de examen-

coördinatoren, de zorgcoördinatoren en de vertrouwenscontactper-

sonen ook in 2013 veel ervaringen uitgewisseld ter ondersteuning van

elkaar en de goede gang van zaken op de vestigingen.

In Haarlem is door de leerlingen van het RSC het Requiem van Mo-

zart uitgevoerd in een zeer goed gevulde Sint Bavo Kathedraal. Het-

zelfde stuk werd ook door de leerlingen van het GGCA uitgevoerd in

de Vredeskerk te Amsterdam. Hierbij is intensief samengewerkt door

de muziekdocenten van beide vestigingen.

De leerlingen van de ARH voerden het Requiem van Antonín Dvorak

uit in de Petrus- en Pauluskerk in de Dorpsstraat in Bergen.
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Wij voldoen tot nu toe aan de afspraken ten aanzien van de

functiemix, zoals die zijn gemaakt in het kader van het actieplan

Leerkracht, waarbij een toename, per 1-10-2013 ten opzichte van

1-10-2008 van het aantal LC- en LD-docenten is geregeld.

In de loop van 2013 andermaal duidelijk geworden dat voor veel

scholen de oorspronkelijke doelstellingen van de functiemix niet

haalbaar zijn: hoewel op macroniveau de cijfers waarschijnlijk

wel kloppen, is op schoolniveau niet aan de doelstelling te vol-

doen. Dat geldt ook voor onze organisatie. Dat heeft te maken

met de enorme groei van het aantal docenten, die vooral in LB-

functies zijn aangesteld, wat het percentage LC-docenten doet

dalen. Wij geven veel extra lessen, in kleinere groepen, en hebben

daarom meet docenten in dienst. Dat blijft een probleem zolang

de hogere klassen klein blijven.

De dreigende invoering van het Entreerecht in 2014 is een groot

probleem voor de stichting. De betaalbaarheid ervan zal een

groot risico met zich meebrengen.

Het hoge verzuim van OOP in Haarlem betreft een conciërge met

een gebroken heup, die langere tijd (deels) niet in staat was zijn

werk uit te voeren. Hij is inmiddels gelukkig weer geheel hersteld.

Het ziekteverzuimcijfer van de ARH is in 2013 relatief hoog. Dit

valt te verklaren door meerdere (vijf) langdurig zieke werkne-

mers waarbij de ziekte is geen van de gevallen arbeid gerelateerd

was. In alle gevallen is intensief overleg gevoerd met de bedrijfs-

arts. Het aantal gevallen van kort frequent verzuim was in het-

zelfde jaar laag; 1,05% voor het OP tegen een

organisatiegemiddelde van 1,56 en voor het OOP is dat uitgeko-

men op 0,42 tegen een organisatiegemiddelde van 1,07.

Personeel en organisatie In 2013 is veel aandacht besteed aan

de formele personeelsdossiers; van alle collega’s is in beeld welke be-

voegdheden er zijn behaald, en waar nog achterstanden zijn. Met ie-

dereen is een afspraak gemaakt over het behalen van een

bevoegdheid.

In Amsterdam is in mei 2013 een nieuwe rector gestart, Margot Prins.

Zij heeft het verder professionaliseren van het gehele Management

Team ter hand genomen. De teamleiders zijn gestart met het voeren

van de personeelsgesprekken. Als onderdeel van het verder terug-

dringen van het ziekteverzuim een goede stap.

In Haarlem is in augustus een nieuwe conrector gestart, Wendelien

Hoedemaker; zij komt van de OSB in Amsterdam en neemt veel ken-

nis van andere onderwijsvormen mee. In Bergen is het MT uitgebreid

met een derde teamleider, Eva Wollaars.

Al deze ontwikkelingen zullen leiden tot meer rust in de vestigingen

omdat de organisatorische zaken bij duidelijk gepositioneerde func-

tionarissen liggen en de docenten zich kunnen richten op waar zij

goed in zijn: les geven.

Samenwerking heeft vorm gekregen door de inzet van de rector van

de ARH, Freek op ’t Einde, die tussen november 2012 en april 2013

naast zijn eigen vestiging ook het interim rectoraat in Amsterdam op

zich heeft genomen; hij heeft daar de weg bereid voor een goede start

van Margot Prins.

Jos Reckman, rector van het RSC, heeft zich sterk ingezet in het huis-

vestingsdossier in Bergen.

Er is in administratief opzicht een groot aantal protocollen vastge-

steld die leiden tot meer eenduidigheid binnen de stichting.

In 2013 is de dienstverlening voor de personeelsadministratie na een

fusie overgenomen door Vizyr. Zij maken gebruik voor het voor ons

nieuwe administratieprogramma Afas.

Tenslotte is eind 2013 overgegaan tot de aanschaf van het formatie-

programma Foleta; deze applicatie maakt de vergelijkbaarheid en

uniformiteit binnen de formatieve en financiële administratie com-

pleet.

In Amsterdam is aansluiting gezocht met de nieuw op te richten Op-

leidingsschool NOA, een uitbreiding op de academische opleidings-

school Amsterdam. Hierdoor kunnen we stagiaires voor eerste- en

tweedegraads opleidingen nog beter gaan begeleiden, in samenwer-

king met een aantal andere VO-scholen in de stad en de opleidings-

instituten.

We hebben aan het eind van 2013 een nieuwe externe vertrouwens-

persoon aangetrokken, mevrouw Sonja List.
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Huisvestingsdossier
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Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting. Bij een toene-

mend leerlingenaantal is het blijven zorgen voor voldoende

huisvesting een extra opdracht, zeker om alles goed op elkaar af

te stemmen.

We gaan daar in dit verslag voor het tweede jaar op in.

De tabel laat zien hoe snel de vestigingen in Haarlem en Bergen de

afgelopen twee jaar gegroeid zijn: met 169 resp. 120 leerlingen in

twee jaar tijd. Deze trend zet zich – naar het zich laat aanzien –

nog door in 2014. Ook het Geert Groote College groeit nog, terwijl

het gebouw daar niet meer op was berekend. In Amsterdam is de

huisvesting nu zo goed dat er doorgegroeid kan worden tot 850 leer-

lingen; dat is ook het objectief voor het Rudolf Steiner College.

De Adriaan Roland Holstschool wil uitbreiden tot maximaal 700

leerlingen.

seizoener– Haarlem
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Huisvesting
Geert Groote College Amsterdam

In 2012 is begonnen met een uitbreiding van het gebouw aan

de Fred. Roeskestraat 84. Doel was de nieuwbouw af te ronden in

de herfst van 2013. Door diverse tegenslagen is dit helaas niet ge-

lukt. De oorspronkelijke heimethode bleek niet te volstaan; er

moest een duurdere en langduriger methode worden gebruikt;

het vervaardigen van de staalconstructies heeft meer tijd gevergd;

de winter 2012 – 2013 was uitzonderlijk lang, wat het aantal

onwerkbare dagen heeft vergroot.

Het gebouw heeft inmiddels, in april 2014, zijn officiële opening be-

leefd. Het is een ambitieus en opvallend gebouw met een aantal bij-

zondere lokalen: een zeer groot muzieklokaal met drie geluidsarme

studio’s; twee collegezalen voor zestig leerlingen; een grote toe-

gangshal met veel glas en een fraai trappenhuis met uitzicht over de

Zuidas.

De architect zelf verwoordt het als volgt: ‘De entreetrap vormt de over-

gang van de straat naar de school en functioneert als schoolplein;

plekken als ‘het oor’ op het Museumplein en de Spaanse trappen in

Rome oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit en wor-

den goed gebruikt.

Het entreeniveau, het sociale hart van de school, is open en transpa-

rant.

Gedragen door twee rijen V-vormige kolommen ligt bovenop die

transparante laag een met hout bekleed volume met klaslokalen. De

uitkraging boven de entreetrap geeft het schoolplein beschutting en

faciliteert twee collegezalen. Op de bovenste laag liggen lokalen (…)

als atelierruimtes onder een sheddak met noorderlicht.

De trap door de kop van het gebouw is vormgegeven als een span-

nende doorgaande route door het gebouw, met uiteindelijk, boven,

uitzicht over de Fred. Roeskestraat.’

Het ook in het oude gedeelte flink vernieuwde gebouw biedt nu ruimte

aan rond de 850 leerlingen: er wordt hiermee rekening gehouden met

een jaarlijkse instroom van zes brugklassen.
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Hoewel er fysiek geen ontwikkelingen zijn aan het gebouw in Ber-

gen aan de Loudelsweg, is er achter de schermen heel veel gebeurd.

In overleg met de gemeente is besproken dat het gebouw door de

huidige eigenaren zal worden overgedragen aan de gemeente. De

hier tegenover staande vergoeding zal worden aangewend voor een

grote verbouwing en uitbreiding, zoals al enige jaren geleden ont-

worpen.

In de tussentijd maakt de school gebruik van de dependance aan

de Sint Adelbertuslaan. Een verbouwing aan de zolder van dat

schoolgebouw levert veel ruimte en veel mogelijkheden op voor de

komende paar jaar. De hoop en verwachting is dat de transactie met

de gemeente wel in 2014 doorgang kan vinden.

In het gebouw aan de Loudelsweg is de centrale verwarmingsin-

stallatie vervangen, wat heeft geresulteerd in veel meer comfort voor

de leerlingen en medewerkers gedurende de wintermaanden.
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Huisvesting
Adriaan Roland Holstschool
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Huisvesting
Rudolf Steiner College

In Haarlem gaat de geleidelijke uitbreiding van het aantal lokalen

gestaag door. De eerste wens en richting van onderzoek is dat het

RSC het hele gebouw van de Mgr. Huibersschool gaat krijgen,

daarna zouden we door middel van een stuk nieuwbouw beide ge-

bouwen met elkaar willen verbinden zodat we een grote tweede lo-

catie krijgen naast de Engelandlaan. In de tussentijd wordt werk

gemaakt van het verbeteren van het comfort in de twee gebouwen en

is extra oop aangesteld op die plekken.

Voor de huisvesting van de gewenste 850 leerlingen is meer ruimte

nodig. Overleg met de gemeente is daarom een terugkerend thema.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst: er staan drie stevige

scholen, verankerd in de omgeving, met een onderscheidend en ac-

tueel onderwijsconcept. De kwaliteit van de medewerkers is hoog en

neemt nog toe. De betrokkenheid bij de school is onverminderd

groot.



Er zijn twee heel grote uitdagingen: de financiën op orde houden nu

er meer zicht en grip is op de geldstromen en een groot en risicovol

project (namelijk de nieuwbouw in Amsterdam) is afgerond ener-

zijds, en het op orde krijgen van de huisvesting in Haarlem en Ber-

gen anderzijds. De kansen hierop zijn het afgelopen jaar

toegenomen.

In 2014 en 2015 zal het taakbeleid van de vestigingen worden her-

zien, waarbij gestreefd wordt naar meer harmonisatie tussen de drie

vestigingen. Op onderwijskundig gebied zal met name het vmbo

veel aandacht moeten krijgen: vanaf 2015 worden volledige exa-

mens afgenomen, en er moet zeer goed in de gaten worden gehou-

den dat dit goed verloopt. Het havo curriculum staat volop in de

belangstelling en we hopen in samenwerking met andere scholen tot

een goed kader te komen voor een heel ander soort havo.

In 2014 en 2015 zal aandacht zijn voor het invoeren van Passend

onderwijs, voor het toepassen van de in mei 2014 vastgestelde

nieuwe cao en het in april 2014 vastgestelde sectorakkoord, waar

diverse prestatieafspraken in zijn gemaakt tussen het ministerie en

de scholen.

Tenslotte: als het ons blijft lukken kwaliteit te koppelen aan de

groei, kunnen we proberen meer, en ander, vrijeschoolonderwijs aan

te bieden: op andere plekken in de provincie, op andere niveaus

zoals vmbo-b en vmbo-k. Tot die tijd is het vooral zaak om beter te

worden in waar we goed in zijn.
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De Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

is ingericht volgens de Code Goed Onderwijsbestuur. Dit betekent

onder andere dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen be-

stuur en toezicht binnen de Stichting. Het toezicht op Stichtings-

niveau is belegd bij de Raad van Toezicht.

Personele samenstelling De Raad heeft 5 leden en bestond in

2013 uit de volgende personen:

Alex Vermeulen Voormalig lid Stichtingsbestuur (afgetreden in

oktober 2007)

Directeur Strator Consultancy

Voorzitter van de Raad

Hans Schellekens Voormalig lid Stichtingsbestuur (afgetreden fe-

bruari 2009)

Voormalig inspecteur en loopbaanadviseur Belas-

tingdienst

Vice-voorzitter Raad

Hans Lap Directeur Scorlewald, instelling voor verstande-

lijk gehandicapten

Voormalig bestuurslid Antroposofische Vereniging

in Nederland

Voormalig bestuurslid Vrije School Driebergen

Marc Wit Afdelingshoofd Concern Inkoop & Aanbestedin-

gen van de Gemeente Almere

Voorheen bedrijfskundig en commercieel adviseur

bij Heidemij

Vastgoed-diensten, Pink Roccade Civility en Cap

Gemini Ernst & Young Nederland.

Bestuursvoorzitter Stichting Vrije School Zaan-

streek (tot november 2012)

Michel Dingarten Onderwijskundige en Organisatieontwikkelaar

Bureau Bindwerk (Amsterdam)

Kerndocent Master Management of Education,

Hogeschool Utrecht

Bestuursvoorzitter Boeddhistische Omroep Stich-

ting/NPO

Voorheen adviseur leiderschaps- en organisatie-

ontwikkeling via Ministerie van OCW, BMC, Triam

Kennismanagement en Stichting IVIO.
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De heren Alex Vermeulen, Hans Schellekens en Hans Lap zijn per 1 fe-

bruari 2013 conform art 11.9 van de Stichtingsstatuten herbenoemd

voor een periode van 4 jaar.

De Raad hanteerde voor zijn toezicht in 2013 een portefeuilleverde-

ling tussen de leden. Deze was als volgt vastgesteld:

Alex Vermeulen Voorzitter, vooroverleg Raad-vergaderingen met

Bestuurder;

Hans Schellekens Vice-voorzitter en secretaris, (voorbereiding) jaar-

gesprekken met Bestuurder;

Hans Lap Interne organisatie en werkwijzen, personeelsbe-

leid, Vrijeschoolonderwijs in relatie tot de Antro-

posofie;

Marc Wit Financiën, inkoop, extra toezicht nieuwbouw

GGCA;

Michel Dingarten Vrijeschoolonderwijs in relatie tot de Onderwijs-

kunde en onderwijs-

kundig leiderschap. (ontwikkelingen).

De leden van de Raad zijn aangesloten bij de Vereniging van Toe-

zichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Deze Vereniging reikt

toezichthouders in het onderwijs documenten aan en een aantal cur-

sussen. Ook organiseert het VTOI bijeenkomsten voor toezichthou-

ders om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren.

De Raad wil aansluiten bij de ‘best practices’ op het terrein van toe-

zicht houden. Als uitvloeisel daarvan hanteert de Raad een jaarlijks

Toezichtsplan, dat aangeeft op welke onderwerpen de Raad in het

nieuwe jaar in het bijzonder toezicht wil houden, en een Toezichts-

kader op te stellen. Dit Toezichtskader gaat, in aanvulling op de be-

palingen in de statuten en het bestuursreglement van de Stichting,

ook in op de werkwijze van de Raad, de visie van de Raad op toezicht,

zijn toetsingskader, de toezichtsinstrumenten en de evaluatieproce-

dure van de Raad. Dit Toezichtskader is begin 2013 opgesteld.

Uitvoering permanente taken De Raad heeft in 2013 allereerst

uitvoering gegeven aan zijn permanente taken:

• toezicht op de algemene gang van zaken;

• de Jaarverslaggeving 2012 en de goedkeuring ervan;

• de Begroting 2014 en de goedkeuring ervan;

• de werkgeverstaak voor de Bestuurder/Algemeen Directeur;

Toezicht algemene gang van zaken In 2013 heeft de Raad

zeven maal vergaderd, waarvan vijf maal samen met de Bestuurder,

de heer Harold Ansink. De Raad is telkens via de kwartaalrapportages

van de Bestuurder en via zijn toelichting bij deze rapportage op de

hoogte gebracht van de algemene gang van zaken op de vestigingen,

binnen de Stichting en van de relaties van de Stichting met derden.

Op deze wijze is de Raad op de hoogte gehouden van onderwijskun-

dige vernieuwingen, organisatorische veranderingen zowel op Stich-

tingsniveau als op de drie vestigingen en van de ontwikkeling van de

financiële situatie van de Stichting.

Bijzondere aandacht is gegeven aan de vernieuwing van het ma-

nagementteam en de interne organisatie van het GGCA, aan de tij-

delijke benoeming van mevrouw Margot Prins als nieuwe rector van

het GGCA; aan de nieuwbouw van het GGCA en aan de voorbereiding

van de overdracht van het gebouw van de ARHS aan de gemeente Ber-

gen; aan de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid en het stra-

tegisch meerjarenplan van de Stichting; aan de groei van de scholen

qua aantal leerlingen en aan de beheersing van die groei, omdat de

groei hoge eisen stelt aan huisvesting, personeel en financiën.

In 2012 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Toezicht-

houders van de vier Stichtingen voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs

in Nederland. Een vervolgbijeenkomst staat voor 2014 op de rol.

Jaarverslaggeving en Begroting De Raad heeft:

• naar aanleiding van de Jaarverslaggeving 2012 een gesprek ge-

voerd met de accountant, de heer Werner Spies, over zijn con-

trole-bevindingen. Hij heeft goedkeuring aan de jaarrekening

kunnen geven, maar constateerde ook dat met de beoogde cen-

tralisatie van de administratie weinig voortgang is geboekt; dat

de beheersing van de formatiekosten nog niet is gerealiseerd en

dat er een voorziening of een bestemmingsreserve op de balans

kan worden opgebouwd voor de kosten van groot onderhoud;

• de Bestuurder gevraagd om met spoed de geconstateerde proble-

men aan te pakken, een MOP (Meerjarig Onderhouds Plan) per

vestiging te laten opstellen en om ook de houdbaarheid van de

financiering van het onderwijs op de scholen te onderzoeken in

verband met de geconstateerde daling van de ouderbijdragen;

• de Jaarverslaggeving 2012 behandeld en goedgekeurd;

• de begroting 2014 uitgebreid behandeld; de Raad constateert met

instemming dat de opzet van de begroting is opnieuw verbeterd

ten opzichte van vorig jaar;

• de begroting 2014 is voor de vestigingen GGCA en ARH goedge-

keurd; de goedkeuring van de begroting 2014 van het RSC heeft

de Raad afhankelijk gemaakt van een goede onderbouwing van

de haalbaarheid van de huisvesting bij de gepresenteerde groei

van het aantal leerlingen tussen 2012 en 2018 met 60%. In fe-

bruari 2014 heeft de Raad nader overleg met de bestuurder en

met de rector van het RSC;

• Ten aanzien van de meerjarenraming 2015-2018 is door de RvT

aantal aanvullende vragen gesteld. Belangrijk onderwerp is een

adequate onderbouwing van de beheersing van de beoogde groei

van het aantal leerlingen. Daarnaast is de Bestuurder verzocht

om alles op alles te zetten om het weerstandssaldo per zo snel

mogelijk aan te vullen tot het vereiste niveau van 10% van de

omzet van de Stichting.
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Werkgeverschap Per einde schooljaar 2013-2014 gaat de heer

Ansink de Stichting te verlaten. De Raad heeft geconstateerd dat de

scholen in afgelopen vijf jaar een enorme ontwikkeling hebben door-

gemaakt. Er liggen ook stevige uitdagingen voor de Stichting. Deze

uitdagingen en het vertrek van de heer Ansink einde schooljaar, zijn

aanleiding geweest voor het besluit van de Raad van eind 2013 om het

College van Bestuur van de Stichting per 1 januari 2014 tijdelijk uit

te breiden. Ter versterking van het bestuur en ter borging van de be-

stuurlijke continuïteit is, conform artikel 8, lid 6 van de stichtings-

statuten de voorzitter van de Raad, de heer Vermeulen, tijdelijk als

voorzitter van de Raad afgetreden en door de Raad ad interim als

voorzitter College van Bestuur benoemd; de heer Ansink is vanaf 1

januari lid van het College van Bestuur. Tegelijkertijd is de heer Mi-

chel Dingarten, lid van de Raad, door de Raad gekozen als voorzitter

ad interim van de Raad.

Uitvoering toezicht op speerpunten van beleid Voor 2013

heeft de Raad – naast het uitvoeren van zijn permanente toezichts-

taken – zijn toezicht gefocust op zes speerpunten. Dat waren:

• Bewaking van de kwaliteit en resultaten van het onderwijs en

doorstroming naar vervolgonderwijs.

• Reorganisatie van de financiële administratie.

• Huisvesting.

• Versterking van het personeelsbeleid op Stichtingsniveau.

• Vernieuwing van het (vrijeschool) onderwijs.

• Versterking van het horizontaal toezicht.

Bewaking van kwaliteit en resultaten van het onderwijs
en doorstroming naar vervolgonderwijs In november van

2013 hebben de Bestuurder en de Rectoren hun rapportages afgerond

met examenresultaten van schooljaar 2012-2013. Deze rapportages

bevatten zowel een weergave als een evaluatie van de examenresul-

taten voor de school en de drie vestigingen afzonderlijk en per vak.

Ook zijn verbeterpunten weergegeven. De Raad constateert met ge-

noegen dat deze door de Raad verzochte rapportages een hoge kwa-

liteit hebben en ook vertaald worden naar de interne verbeterplannen

van de vestigingen en gebruikt worden voor de verantwoording naar

de onderwijsinspectie.

De Raad constateert met genoegen dat de leerlingen van de drie ves-

tigingen goede resultaten hebben weten te realiseren bij hun school-

en eindexamens. Waar het nog niet goed gaat, hangt dat samen met

ziekte en met een soepele toelating van leerlingen tot voor hen te

zware opleidingen. De Raad heeft erop aangedrongen dat het door

het RSC ontwikkelde protocol voor overgang naar vwo ook door de

andere vestigingen gehanteerd gaat worden. Met dit protocol in de

hand kunnen de vestigingen beter tegendruk bieden aan ouders die

hun kinderen per se toegelaten willen zien tot havo of vwo ook als de

leerlingen daar niet de aanleg voor hebben en ook het advies van de

basisschool daar al op wees. Begin 2014 hebben bestuur en rectoren

besloten het determinatiebeleid van de scholen met elkaar te delen.

Het door de Raad beoogde onderzoek naar de vervolgopleiding van de

leerlingen is in 2013 niet van de grond gekomen. In verband met ver-

schuiving van prioriteiten is besloten om geen eigen onderzoek te

starten, maar om te wachten op de instelling van het lectoraat Vrij-

eschool onderwijs aan de Rijksuniversiteit Leiden en om dat onder-

zoek door dat lectoraat te laten uitvoeren.

Reorganisatie van de financiële administratie. De Bestuur-
der had in 2012 uitgangspunten geformuleerd voor een aanpassing

van de administratie op Stichtingsniveau en op dat van de vestigin-

gen. De noodzaak van aanpassing van de administratie is aangege-

ven door de Raad, de accountant, door een onderzoeker van de VBS

en door de Bestuurder zelf. De Raad stelt zich op het standpunt dat hij

er te allen tijde van moet kunnen uitgaan dat de Bestuurder ‘in con-

trol’ is als het gaat om de financiën en om het personeel dat in dienst

van de Stichting is.

Helaas is het in 2013 niet gelukt om de reorganisatie van de admi-

nistratie door te voeren. Weliswaar heeft de Bestuurder van de MR een

positief advies op de voorgenomen reorganisatie ontvangen, maar de

weerstand tegen een centrale financial is binnen de organisatie nog

niet weggenomen. De Raad heeft dit onderwerp intensief met de Be-

stuurder besproken. Het staat voor begin 2014 opnieuw op de agenda

van het College van Bestuur.

Huisvesting De Raad heeft begin 2013 besloten tot intensivering

van zijn toezicht op de nieuwbouw van het GGCA. Deze nieuwbouw

ziet de raad als risicoproject, gegeven de omvang van de kosten en

de beperkte eigen middelen.

De Raad heeft zich in het voorjaar en het najaar van 2013 in direct

overleg met het bouwteam en na analyse van bouwrapportages op de

hoogte laten stellen van de voortgang van de nieuwbouw, de finan-

ciering ervan en de organisatie van het opdrachtgeversteam. De Raad

heeft zeer ernstige tekortkomingen geconstateerd in de organisatie

van het opdrachtgeversteam en in de beheersing van de budgetten.

Vooral ten gevolge van fouten in de beginfase van de bouw moet re-

kening worden gehouden met een verdubbeling van de eigen bijdrage

van het GGCA en met hogere kosten voor groot onderhoud in de toe-

komst. Mede op advies van de Raad is in september besloten om de

bouwmeester te ontheffen van zijn functie en is een nieuwe bouw-

meester aangesteld. Ook is op verzoek van de Raad de Brink-groep

opnieuw bij het project betrokken om de kosten en budgetten te be-

waken. Tenslotte zijn met bouwpartijen opnieuw onderhandelingen

gevoerd over de kostenoverschrijdingen. Naar verwachting zal de

nieuwbouw in februari 2014 worden opgeleverd.

In 2013 is mede op aandringen van de Raad met de gemeente Bergen

en met de eigenaar van het pand van de ARH, Stichting Benedictus,
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overleg gevoerd over overdracht van het pand aan de gemeente tegen

een vergoeding waarmee het mogelijk wordt om de dringend nood-

zakelijke renovatie van het pand te kunnen aanpakken.

Versterking van het personeelsbeleid In het voorjaar van

2013 heeft de Bestuurder een Personeelsbeleidsplan gepresenteerd en

in discussie gebracht met de Rectoren en de medezeggenschapsorga-

nen. Besloten is tot concretisering van enkele speerpunten: het ver-

zuimbeleid, de gesprekkencyclus en de normjaartaak.

Voor een betere beheersing van de formatie is besloten tot invoering

van het formatie- beheersysteem Foleta.

De Raad ziet dat er Stichtingsbrede plannen worden gemaakt maar

had gehoopt dat in 2013 ook de implementatie verder gevorderd zou

zijn. De uitwisseling van de best practices tussen de vestigingen en

de invulling van Foleta staan nu voor begin 2014 op de agenda.

Vernieuwing van het (vrijeschool) onderwijs De RvT heeft

zich afgevraagd hoe het toezicht kan houden op het Vrijeschoolon-

derwijs binnen de Stichting. De Raad is immers statutair gehouden

om ook toezicht te houden op de verwezenlijking van doel en grond-

slag van de Stichting. Het doel is weergegeven in de Statuten van de

Stichting, namelijk ‘(…)het geven van Voortgezet Vrijeschoolon-

derwijs volgens pedagogische beginselen van Rudolf Steiner (…)’

(Art.12.1).

Het is binnen de Stichting gebruik dat de docenten zelf invulling geven

aan het Vrijeschoolonderwijs. Dat past ook geheel in de traditie van

Steiner. Het is dan ook geenszins de intentie van de RvT om daar aan

te tornen. De Raad is wel geïnteresseerd te weten hoe er nu feitelijk

inhoud wordt gegeven aan het Vrijeschoolonderwijs; hoe (nieuwe) do-

centen daarvoor worden opgeleid; welke vernieuwing in het Vrij-

eschoolonderwijs gaande is; hoe de huidige stand van zaken van de

invulling van het Vrijeschoolonderwijs wordt beoordeeld en welke toe-

komstscenario’s voor het Vrijeschoolonderwijs worden geschetst.

De Raad heeft in 2013 een aantal interne discussies gevoerd over het

Vrijeschool onderwijs. Beginnende docenten en zijinstromers krijgen

via een bovenschoolse cursus een inleiding in de achtergronden en de

pedagogiek van de Vrijescholen. De ontwikkeling van het Vrijeschool

onderwijs krijgt verder aandacht binnen de scholen bij de keuze van

de vakken per opleiding en bij de discussie over en toepassing van

ICT in de klas

Versterking van het horizontaal toezicht De RvT heeft mede

tot taak om te toetsen of het horizontaal toezicht binnen de organi-

satie op adequate wijze plaatsvindt. Dat wil zeggen of gebruik wordt

gemaakt van de inzichten van partijen binnen en buiten de scholen

en de Stichting. De Raad kiest daarbij voor een selectieve werkwijze.

De vestigingen – en voor sommige onderwerpen soms ook de be-

stuurder – onderhouden contacten met de medewerkers, ouders en

kinderen van de vestigingen en externe partijen zoals gemeenten,

collega scholen in de regio, ZAT’s, etc.

In het kader van het horizontaal toezicht onderhoudt de RvT de di-

recte contacten met de Accountant (jaarlijks), de Onderwijsinspectie

(ad hoc), de MR van de Stichting en de VTOI (ad hoc). De RvT laat

zich primair via de bestuurder informeren over de inrichting en de

uitkomsten van het horizontaal toezicht op vestigingsniveau.

In april 2013 heeft de Raad overleg gevoerd met de MR over de ont-

wikkelingen binnen de Stichting en over de inhoud en kwaliteit van

de medezeggenschap. In het algemeen bleek de Raad tevreden met de

wijze waarop de Bestuurder de MR betreft bij de beleidsontwikkeling.

De Raad heeft voor 2013 gevraagd naar de tevredenheidsonderzoe-

ken op de vestigingen. In 2013 is geen enquête onder ouders en leer-

lingen gehouden. Dit gaat in 2014 wel gebeuren.

Toepassing Code Goed Onderwijsbestuur De Raad heeft in

2013 gewerkt met toepassing van het bestuursmodel conform de Code

Goed Onderwijsbestuur. Voor de Raad impliceert het handelen con-

form de Code, zoals ook neergelegd in de statuten en het bestuursre-

glement, dat de Raad optreedt als toezichthouder, als werkgever voor

de Bestuurder, als adviseur van de Bestuurder en als orgaan dat aan

enkele in de statuten genoemde besluiten van de Bestuurder vooraf-

gaande goedkeuring dient te verlenen.

De Raad heeft in 2013 de focus van het toezicht van de Raad meer ge-

richt op de doelen (het wat) in plaats van op de uitwerking van het

beleid (het hoe).

De Code Goed Onderwijsbestuur, opgesteld door de VO-Raad is sinds

oktober 2010 bindend geworden voor leden van de VTOI, waaronder

onze Stichting. De Raad conformeert zich aan deze code.

De realisatie ten opzichte van de Code, ingedeeld naar ‘hoofdstuk-

ken’ is thans als volgt:

Structuur

de scheiding tussen toezicht en bestuur:

• is vastgelegd in de Statuten (2009) en wordt toegepast;

de taken, rol, positie van de toezichthouder en bestuurder;

• zijn vastgelegd in de Statuten en het Bestuursreglement en Ma-

nagementstatuut (2009) en worden toegepast

• het toezicht is integraal

structuurbesluiten Bestuurder :

• vervanging rector van het GGCA

• benoeming interim rector GGCA

- • benoeming nieuwe rector GGCA met voorlopige aanstelling.
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Horizontale verantwoording

het beleid voor communicatie met en invloedsuitoefening door in-

terne en externe belanghebbenden

• de Raad heeft besloten tot een evaluatie in 2014; naast de rela-

tie met de Bestuurder, krijgt de relatie van de RvT met de Recto-

ren hierin aandacht;

• de Raad heeft gevraagd om tevredenheidsonderzoek; enquêtes

onder ouders en leerlingen worden voor de zomer van 2014 vol-

gens planning gehouden.

de wijze van afleggen van verantwoording aan intern en externe be-

langhebbenden is uitgewerkt met:

• instelling van Medezeggenschapsraad en Vestigingsmedezeg-

genschapsraden (2009) voorzien van statuten en reglementen

(laatste aanpassing 2012);

• overleg met ouders en leerlingen per school;

• (digitale) nieuwsbrieven en/of schoolkrant;

• een website van de Stichting en per school met informatie over

organisatie en onderwijs;

• via Vensters voor Verantwoording;

• gemeenten over huisvesting en aspecten van leerlingenbeleid

(toelating, zorg);

• een communicatieplan was eind 2013 nog in ontwikkeling.

Sturing en Beheersing

sturing op doelstellingen

• strategie en doelstellingen zijn in 2012 opgenomen in de Herij-

king van het Strategisch Beleidsplan. Nadere invulling van deze

strategie en doelstelling heeft plaatsgevonden in het Jaarbe-

leidsplan van de Bestuurder (2013), Kwaliteitsbeleidsplan 2010-

2011 en het Stichtingsbreed Personeelsbeleidsplan (2013);

sturing op resultaten

• sturing op kwaliteit vindt plaats via de implementatie van het

Kwaliteitsplan,

• sturing op resultaten via de examencoördinatoren, de invulling

Vensters voor Verantwoording en sinds september 2012 ook op

basis van de jaarlijkse Resultatenanalyse.

de aanwezigheid van een planning- en controlcyclus en een risicop-

rofiel, en over maatregelen om de risico’s te beheersen is uitgewerkt

met:

• begroting- en jaarrekeningcyclus

• accountantscontrole

• extern risicoprofiel-onderzoek

• financieel beleidsplan (2010) en visie en richtlijnen begroting

2013 gericht op beheersing formatie en investeringen

• kwaliteitsbeleid gericht op de gewenste onderwijskwaliteit en –re-

sultaten

• ontwikkeling in 2013 van het Stichtingsbreed personeelsbeleids-

plan.

Integriteit en transparantie

integriteit is geen expliciet onderdeel van de huidige code Goed On-

derwijsbestuur, wel is het een belangrijk element in de wet Goed On-

derwijs Goed Bestuur. Is uitgewerkt met:

• de onafhankelijkheid van de Raad

• toepassing van klachtenprocedures conform klachtenregeling en

gebruik van onafhankelijke klachtencommissies

• vaststelling en invoering klokkenluidersregeling

Drie elementen die ook in de code Goed Onderwijsbestuur zijn ge-

noemd worden hieronder nader toegelicht.

Onafhankelijkheid van het toezicht De Raad ontvangt voor

zijn toezicht niet alleen informatie van de Bestuurder. De Raad heeft

in 2013 voor zijn toezicht en overleg met de Bestuurder ook gebruik

gemaakt van:

• de rapportages en correspondentie van en met de Inspecteur voor

het Onderwijs;

• een uitgebreid verslag van de accountant;

• verslagen van het platformoverleg van de Bestuurder met de Rec-

toren;

• rechtstreeks informatie van personeelsleden van de Stichting.

Jaarlijkse bezoeken van de Raad aan de vestigingen zijn in 2013 om

verschillende redenen niet door gegaan; deze staan nu geagendeerd

voor 2014.

Honorering Bestuurder en leden Raad De Bestuurder is in

2013 gehonoreerd naar analogie van de CAO voor het Voortgezet On-

derwijs.

De leden van de Raad hebben in 2013 een vaste onkostenvergoeding

ontvangen die past binnen de fiscaal toegestane maximale vrijwilli-

gersvergoeding van € 1000 per jaar (leden) en €1500 per jaar (voor-

zitter).

Nevenfuncties Bestuurder en leden Raad De Bestuurder is te-

vens onbezoldigd bestuurslid van het Eerste Coöperatieve Werkge-

versverband in het Voortgezet Onderwijs.

De leden van de Raad hadden geen nevenfuncties (bij andere onder-

wijsinstellingen of aan de Stichting of vestigingen toeleverende be-

drijven en organisaties) die onverenigbaar zijn met de rol van

onafhankelijk toezichthouder.

De heer Dingarten werkt als beoordelaar van docent en studenten bij

de Hogeschool Utrecht. Studenten zijn rectoren, teamleiders van scho-

len waaronder VO. Voor 2013 namen er geen studenten uit de Stich-

ting deel.



Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit ver-

tegenwoordigers van leerkrachten en ouders van de 3 vestigingen van

de Stichting. Zij voeren overleg met de bestuurder als vertegenwoor-

diger van het be-voegd gezag.

De MR-leden werden volledig geïnformeerd, gaven advies en beslisten

mee over alle daarvoor in aanmerking komende [beleids-]zaken.

Binnen de SVVONH wordt het begrip ‘daarvoor in aanmerking ko-

mende’ breed ingevuld.

In het verslagjaar is het overleg prettig en constructief verlopen.

Samenstelling MR
Rudolf Steiner College; Haarlem

Hendrik Maryns, docent;

Marjolein Hogewoning, docent;

Eva de Jong, ouder;

Monique Brouwer, ouder.

Geert Groote College; Amsterdam

Bert Schaafsma, docent;

Sid Hesterman, OOP;

Annemiek van der Hell, ouder [vz m.i.v. november 2013];

Ruth Buwalda, ouder.

Adriaan Roland Holstschool; Bergen

Susanne Oudejans, docent [vz, tot september 2013]

Mark Beentjes, docent [plv. vz.]

Ruud Goed, ouder [secretaris][notulist]

Kitty Groot [m.i.v. november 2013]

In overleg is bepaald dat leerlingen [om logistieke redenen] geen

deel uitmaken van de MR. Het kenbaar maken van de belangen van

de leerlingen vindt plaats in de VMR-vergaderingen.

In september werd, op haar verzoek in verband met haar werkzaam-

heden op de ARH-school, afscheid genomen van Susanne Oudejans

als lid en als voorzitter van de MR. Zowel de leden van de MR en de

Bestuurder spraken tijdens haar laatste vergadering met veel waar-

dering over haar werkzaamheden in MR verband.

Tijdens de vergadering van november is Annemiek van der Hell uit

Amsterdam verkozen tot nieuwe voorzitter van de MR. Zij zal de func-

tie vooralsnog voor de periode van 1 jaar uitoefenen.

Behandelde onderwerpen
• [meerjaren-]Begroting tot 2018 [positief advies MR]

• Begroting 2014 [positief advies MR]

• Meerjarig Beleidsplan [goedgekeurd MR]

• Personeelsbeleidsplan [info aan MR]

• Onderwijsontwikkelingen [info aan MR]

• Visie op het Vrije School onderwijs [instemming MR]

• [V]MR reglement [goedgekeurd door MR]

• Huisvesting [info aan MR]

Er werd door het bevoegd gezag instemming gevraagd en verkregen

over begroting, het jaarplan en het geactualiseerde meerjarenbe-

leidsplan- en begroting.

Meerdere malen is van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen

binnen onderwijsland en de plaats van de Vrijescholen. De visie op het

vrijeschoolonderwijs is een gemeenschappelijke. Met genoegen werd

geconstateerd dat onze vorm/wijze van onderwijs maatschappelijk

meer en meer gewaardeerd wordt. Dit resulteert [ook landelijk] in

een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen. De benadering

van deze groei wordt door de RvT, het Bestuur, de medewerkers en de

MR nauwlettend in het oog gehouden waarbij de nadruk op ‘beheer-

sing’ ligt. In dit verband werd , naast de problematische ‘voorfinan-

ciering’ noodzakelijk bij toename van het leerlingaantal, de

aanname van leerlingen voor het schooljaar 2013/2014 in de drie

vestigingen beperkt.

Overleg met
Bevoegd gezag: er werd in 6 MR-vergaderingen overleg ge-

voerd met de bestuurder/algemeen directeur.

Raad van Toezicht: Er werd van gedachten gewisseld met de RvT.

Achterban [Ouderraden en VMR’en]

De leden van de MR hebben de achterban op

de hoogte gehouden van hetgeen besproken

en besloten is binnen de MR.

De docenten brachten de collega’s op de hoogte in de Beleids Advies

organen en binnen het teamoverleg van de 3 vestigingen, de ouders

deden dit binnen de ouderraden. Uiteraard brachten de MR leden die

tevens deel uitmaken van de vestigingsmedezeggenschapsorganen

verslag uit aan deze organen.

De verslagen van de MR-vergaderingen worden bekend gesteld aan

de VMR’en en de RvT.

Scholing In het verslagjaar vond scholing van MR-leden plaats.

In het volgend verslagjaar zal vooral ‘financieel’ gerichte scholing

in het 2e kwartaal van het jaar plaatsvinden.

Ondersteuning Er heeft in formele zin geen specifieke ondersteu-

ning plaatsgevonden.
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In deze paragraaf de globale cijfers en voor het beleid van de

stichting van belang zijnde bijzonderheden.

Introductie Jaarrekening De jaarrekening 2013 is opgesteld

conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs d.d. 17 december

2007, nr. WJZ/2007/50507, inclusief wijziging RJO van 12 december

2013. De verantwoording betreft de Stichting voor Voortgezet Vrij-

eschoolonderwijs Noord-Holland gevestigd te Amsterdam. De stich-

ting heeft drie vestigingen, het Geert Groote College Amsterdam

(GGCA), het Rudolf Steiner College Haarlem (RSC) en de Adriaan

Roland Holstschool in Bergen NH (ARH).

Financiële situatie op de balansdatum Over 2013 heeft de

stichting een positief resultaat behaald van € 283.378. Dat is een

hoger bedrag dan de begrote € 14.200. Voor een deel laat zich dit

verklaren door een extra overheidssubsidie van € 450.000 die in no-

vember 2013 is uitgekeerd. Er is ook meer uitgegeven dan begroot

door de onverwacht grote toename van het aantal leerlingen (en klas-

sen) per 1-8-2013, waardoor vijf maanden een deel van de salaris-

sen moest worden ‘voorgefinancierd’.

De vestigingen zijn afzonderlijke economische lichamen met een

eigen financiële verantwoordelijkheid binnen het kader van de sta-

tuten, bestuursreglement en managementstatuut en ze opereren bin-

nen de beleidslijnen zoals die door het platform van Rectoren en

Bestuurder worden vastgesteld. Het resultaat over 2013 van de vesti-

gingen wordt hieronder toegelicht.

Geert Groote College Amsterdam

Leerlingen Het leerlingaantal is in schooljaar 2013/2014 gestegen

ten opzichte van 2012/2013.

Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2013 767 (1 okt. 2012:

736), waarvan 11 vavo leerlingen (was 15) en 9 leerlingen met LWOO

(was 20).

Onder de 146 plaatsbare aanmeldingen voor de brugklassen voor het

schooljaar 2013/2014 hebben wij niet geloot.

Huisvesting Voor het bouwproject dat in 2012 gestart is, is door

de gemeente een krediet verstrekt van € 5.400.000; de stichting heeft

daarnaast € 800.000 gereserveerd voor het project. De stand van de

uitgaven per 31 december 2013 is € 6.500.000; Het bedrag boven de

gereserveerde € 800.000 is uit de weerstandrekening betaald. Er is

een lopende aanvraag bij de gemeente Amsterdam voor het jaar 2014

groot € 531.170 t.b.v. meerwerk. De aanvraag betreft met name extra

uitgaven als gevolg van nieuwe regelgeving (ca. € 250.000) en con-

structieve aanpassingen.

Daarnaast zijn er lopende aanvragen voor eerste inrichting (€
348.889), inrichting Bèta sectie (€ 160.400) en overige (€ 34.428).

Overige gelden zijn toegezegd dan wel ontvangen voor de tijdelijke

huisvesting (€ 182.900), huurvergoeding sportterreinen (€
182.832), schoolplein/buitentrap (€ 267.521) en overige bedragen

(€ 239.077)

Resultaat ten opzichte van de begroting Het exploitatiere-

sultaat van het GGCA over 2013 is - € 125.136.

Het verschil laat zich als volgt verklaren.

Er is bijna € 300.000 meer uitgegeven aan salariskosten dan be-

groot; dat is opgebouwd uit nog niet volledige effectieve verlaging

van de formatie (€ 159.615), tijdelijke extra formatie van de direc-

tie (1 mei tot 1 augustus 2013) i.v.m. de aanstelling van de nieuwe

rector (€ 35.000), ziektevervanging van 1 langdurige zieke (€
65.000), zwangerschapsverloven en de studietijd voor leraren die

bezig zijn voor een bevoegdheid (€ 25.000) en loonkosten buiten

Caso (€ 40.000) i.v.m. bouwtoezicht.

Door de vrijval van de voorzieningen Bapo en een deel van jubile-

umuitkering (€ 183.000) is het verschil tussen uitgaven en begroting

€ 110.000 geworden.

De huisvestingslasten ten gevolge van de verbouwing zijn fors hoger

dan begroot (ca. € 700.000) en de gemeentelijke subsidies ten be-

hove van dit project vielen ca. € 400.000 hoger uit dan begroot. Per

saldo stijgen de onderhoudslasten (lasten minus subsidies) met €
300.000. Dit wordt gecompenseerd met gestegen rijksbijdragen.

Verder heeft er als gevolg van een interne afspraak een herziening

rentebaten over 2010 – 2013 plaatsgevonden.

Adriaan Roland Holstschool Bergen

Leerlingen Het leerlingaantal blijft fors stijgen. Van 510 leerlingen

in 2011, 556 leerlingen in 2012 naar 630 leerlingen op de teldatum

van 1 oktober 2013. Het geeft aan dat de verbeterde kwaliteit, de po-

sitionering in de regionale scholenmarkt als zijnde een school met

een onderscheidende pedagogiek en de sterke PR die zich manifesteert

in drukke open dag-activiteiten gunstig werken. De investeringen en

inzet blijken uitermate effectief.

De groei gaat dermate hard dat er een leerlingenstop is vastgesteld

op 140 aanmeldingen in de zevende klas. Meer leerlingen kunnen we

simpelweg niet plaatsen.
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Huisvesting Na niet succesvol te zijn geweest in het aanvragen van

een lening bij een bank, hebben we in 2013 volop ingezet bij de ge-

meente Bergen. We hebben hen een plan voorgelegd waarin zij het

pand aankopen voor circa 4,5 miljoen euro waarmee zij economisch

eigenaar worden en het schoolbestuur juridisch eigenaar. Met die 4,5

miljoen kunnen we het pand in kwaliteit weer op normaal peil krij-

gen en tevens op de binnenplaats zes lokalen bijbouwen. Gezien de

complexiteit van de aanvraag en de interne bespreking binnen de ge-

meente Bergen, hebben we de aanvraag in 2013 nog niet kunnen ver-

zilveren. De aanvraag en de bijbehorende besprekingen lopen wel

door.

Resultaat ten opzichte van de begroting We sluiten 2013 af

met een positief resultaat van €150.370. Begroot was € 6.200.

Het verschil laat zich als volgt verklaren. We hebben extra rijkssub-

sidies ontvangen voor de personele bekostiging, Prestatiebox-geld en

aanvullende investeringssubsidie van de gemeente voor eerste in-

richting van de dependance in de Sint Adelbertuslaan. De herverde-

ling van de rentes over 2010 t/m 2013 tussen de drie vestigingen heeft

ook een positief effect op het resultaat.

De loonkosten zijn vanaf augustus hoger dan begroot i.v.m. een ho-

gere inzet van het OP door twee extra klassen, meer inzet vervangin-

gen i.v.m. ziekte en zwangerschaps- en ouderschapsverlof. We hadden

veel meer aanmeldingen dan verwacht. Dat betekende opnieuw voor-

financiering voor vijf maanden. Ten opzichte van de begroting van

2013 is dat ongunstig; voor de lange termijn is het strikt noodzake-

lijk want in de meerjarenbegroting gaan we deze achterstand inlopen

en kunnen we tevens ons toch dure onderwijsmodel veel beter bekos-

tigen.

Rudolf Steiner College Haarlem

Leerlingen Op 1 oktober 2013 hebben we 643 leerlingen geteld,

dat zijn er 98 meer dan het jaar daarvoor. De groei van de school zet

dus sterk door. We hebben voor het eerst 168 leerlingen aangenomen

waarmee we weer een extra zevende klas hebben t.o.v. het jaar daar-

voor. Evengoed hebben we ook nog leerlingen moeten uitloten, dat is

een pijnlijk proces. Deze groei met 98 leerlingen en extra klassen

moet voor de maanden augustus t/m december wel voorgefinancierd

worden omdat de subsidie voor de 643 leerlingen pas per 1 januari

2014 komt. Ook in de negende klas zijn we een extra groep gestart

omdat de leerlingen na de heterogene brugperiode in de middenbouw

homogeen verder gaan in de negende klas; deze verdeling pakt get-

alsmatig ongunstig uit. Tenslotte is de Spaarnestroom nu volledig

ingegroeid en heeft klas 10 bereikt, ook daar dus een extra klas t.o.v.

het jaar daarvoor.

Huisvesting Meer leerlingen vraagt natuurlijk om extra huisves-

ting. Het is gelukt om wederom weer een extra lokaal te krijgen in de

Huibersschool. Daarnaast hebben we kleine ruimtes gerenoveerd en

een nieuw kantoor voor de zorgcoördinator gerealiseerd. Deze reno-

vatie is geheel bekostigd door de gemeente Haarlem. We hebben nu

een leerlingenkantine, lerarenkamer, werkkamer en vier lokalen tot

onze beschikking in de Huibersschool. Voor de verdere toekomst zijn

we in nauwe samenwerking met de gemeente en de andere school-

besturen bezig om dit hele gebouw in ons bezit te krijgen. In de loop

van 2014 zal hier meer over duidelijk worden. Naast deze ruimte-uit-

breiding zijn we bezig om onze bestaande ruimtes op de Engeland-

laan en Belgiëlaan efficiënter in te zetten door anders te gaan

roosteren. We proberen daarmee de bezettingsgraad van onze lokalen

verder te verhogen.

Resultaat ten opzichte van de begroting Ondanks de voorfi-

nanciering van de extra leerlingen en een desondanks positief be-

groot bedrag van € 5.400 sluiten we 2013 af met een positief

resultaat van € 249.434. Dat is zeer verheugend omdat we de laatste

drie jaar negatief hadden afgesloten.

Vanuit het Rijk hebben alle VO scholen in december een onverwachte

extra subsidie gehad voor behoud jonge docenten, daarnaast een op-

plussing van de materiële bekostiging (totaal € 147.000) Verder heb-

ben we een verwachte bijdrage van gemeente Haarlem voor eerste

inrichting van € 65.000 opgenomen, is er een vrijval van wachtgel-

den (€ 40.000) en een herverdeling van de rentes van de afgelopen

jaren tussen de drie vestigingen (€ 33.000). Deze bedragen tezamen

verklaren het positieve resultaat. Daar staan hogere personeelskos-

ten tegenover door hogere premies en natuurlijk de voorfinanciering

van vijf maanden van 5 fte extra docenten (€ 125.000).

Samenwerking vavo regeling Voor de leerlingen die het

examen niet of niet volledig hebben afgerond en leerlingen die

niet toegelaten worden tot de examenklas bestaat de mogelijkheid

hun VO diploma te behalen op een bijv. ROC (volwassenonder-

wijs).

Met het ROC Amsterdam, ROC NOVA College Amstelveen, Regio

College Zaandam, ROC NOVA College Haarlem en het Horizon Col-

lege te Alkmaar zijn voor deze leerlingen overeenkomsten afge-

sloten; het betreft voor de drie vestigingen 25 leerlingen: 3 vmbo-t

leerlingen, 14 havoleerlingen en 8 vwo-leerlingen. Haarlem:

7 havo en 2 vwo, Bergen: 2 havo en 3 vwo en Amsterdam:

3 vmbo-t, 5 havo en 3 vwo-leerlingen.
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reserves
vaste activa

vrij vermogen (EV-VA)

voorzieningen: onderhoud gebouw, personeelskosten en diverse verlofaanspraken,
alsmede een voorziening ouderbijdrage, voorziening wachtgeldregeling

current ratio vlottende activa in verhouding tot vlottende passiva
solvabiliteitsratio 1 verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen
solvabiliteitsratio 2 verhouding eigen vermogen (incl. voorzieningen) ten opzichte van het totale vermogen
kapitalisatiefactor balanstotaal minus gebouwen/terreinen afgezet tegen de totale baten
rentabiliteit exploitatieresultaat in verhouding tot totale baten (incl. rentebaten)
weerstandsverm. 1 eigen vermogen -/- MVA afgezet tegen ontvangen rijksbijdrage OCW
weerstandsverm. 2 eigen vermogen plus voorzieningen afgezet tegen totale lasten (incl. rentelasten)
MVA materiële vaste activa

financiële kengetallen

voorzieningen

GGCA

2.749.866
1.404.810
1.345.056

660.941

RSC

906.792
338.225
568.567

37.575

ARH

213.050
229.534
-16.484
34.374

be
stu

ur

8.713
totaal [€]

3.878.421
1.972.569
1.622.473

732.891

solvabiliteit 1
solvabiliteit 2

kaptalisatiefactor
liquiditeit (current ratio)

sig
na

alg
ren

s

0,1– 0,45

< 35 %
0,5 – 1,5

20
12

0,51
0,64

41,00
2,12

20
11

0,61
0,88

39.23
3,34

20
10

0,52
0,77

42,82
3,97

20
09

0,51
0,79

47,63
3,62

rentabiliteit
weerstandsvermogen 1
weerstandsvermogen 2

0 – 5 %
10 – 40 %

20
13

0,57
0,76

33 %
1,91

1,88 %
12,53 %
31,23 %

- 3 %
16 %
34 %

- 5,45 %
19,74 %
40,00 %

- 0,75 %
224,86 %
46,16 %

7,99 %
27,31 %
52,46 %

De reserves Het negatieve vrije vermogen van de ARH wordt aan-

gevuld vanuit het buffervermogen van de stichting.

Prestatiebox gelden De overheid heeft de sector voor de jaren

2012 – 2015 gelden toegezegd voor het verbeteren van de onderwijs-

kwaliteit. Deze zogenaamde prestatiebox gelden dienen te worden be-

steed aan personeelsbeleid, goede prestaties in de kernvakken,

opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen en aan een ambi-

tieuze leercultuur. Deze gelden dienen verantwoord te worden aan de

hand van tussendoelen, te bereiken in 2013, en einddoelen, te berei-

ken in 2015.

Rugzakgelden; ouderbijdragen De geoormerkte gelden ten be-

hoeve van de Rugzakleerlingen (LGF) zijn aangewend voor perso-

nele kosten: de zorgcoördinatoren op de vestigingen en de resp.

mentoren en klassenleraren zetten specifiek tijd in voor deze leerlin-

gen (taakuren). Daarnaast zijn er materiële kosten mee gemoeid.

In Haarlem is een nieuwe functionaris aangesteld, in samenwerking

met het samenwerkingsverband. Deze functionaris (trajectbegelei-

der) houdt zich specifiek bezig met de leerlingen die extra zorg nodig

hebben. De trajectbegeleider wordt gefinancierd vanuit het samen-

werkingsverband én met inzet van de rugzakgelden.

De nieuwe wet op het Passend Onderwijs, die op 1-8-2014 van kracht

wordt, zal de gehele bekostigingssystematiek van de leerlingenzorg

doen veranderen. Het Samenwerkingsverband verdeelt vanaf dat mo-

ment de gelden volgens een per samenwerkingsverband verschillende

systematiek.

De ouderbijdragen worden verantwoord naar de ouders toe via de me-

dezeggenschap. De gelden worden globaal besteed aan zaken die nor-

maal gesproken niet zouden kunnen: meer kunstonderwijs (toneel,

smeden, koorzang, euritmie enzovoort) waarbij zowel materiële als

extra personele kosten worden bekostigd.
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In deze paragraaf besteden we conform de nieuwe eisen inhoudelijk

aandacht aan het risicobeheer van de organisatie.

Wie zijn er betrokken bij het identificeren van de risico’s?

De bestuurder, rectoren (in het platform) en de financiële admini-

stratie zijn betrokken bij het identificeren van de risico’s.

Wie geeft er invulling aan de beheersing van de risico’s?

De bestuurder en rectoren geven invulling aan de beheersing van de

risico’s.

Hoe wordt de RvT geïnformeerd? De bestuurder doet verslag aan

de RvT met een kwartaalrapportage die zowel financieel cijfermatig

is, als inhoudelijk: resultaten van de scholen en kwaliteitsbeleid.

Over welke risico’s wordt de RvT geïnformeerd?

De RvT wordt geïnformeerd over de volgende risico’s:

• formatie: budgetoverschrijding regulier en (langdurige) vervan-

gingen

• formatie: ziekteverzuimbeleid en lang- en kortdurend verzuim

(kengetallen)

• bouw en renovatieplannen

• onvoorziene calamiteiten waarbij het weerstandsvermogen moet

worden aangesproken (zoals rechtszaken)

• groei en krimp leerlingenaantallen

• examenresultaten en doorstroom van leerlingen

Hoe verhouden de risico’s zich met de doelstellingen van de or-

ganisatie? Het vrijeschoolonderwijs biedt een uitgebreider lespak-

ket aan dan gesubsidieerd vanuit het rijk. Het uitgebreidere lespakket

heeft ook huisvestingsconsequenties zoals meer lokalen, ambacht-

slokalen etc. Het gevaar bestaat dat deze kosten niet voldoende kun-

nen worden afgedekt.

Vaste loonkosten ten opzichte van tijdelijke inkomsten zoals ouder-

bijdragen en tijdelijke subsidies.

De vrijeschool is voor alles een school; dat betekent dat het examen-

onderwijs in orde moet zijn, ook als de focus daar niet op lijkt te liggen.

Een doelstelling van de stichting is gecontroleerde groei; de toe- en

afname van het aantal leerlingen is dus een belangrijk aandachts-

punt.

Hoe worden de risico’s bepaald? De rectoren signaleren de dage-

lijkse gang van zaken, zij hebben als eerste zicht op de leerlinge-

naanmeldingen (met alles wat daarbij komt kijken) en bespreken dit

met de bestuurder in het platform. Met het opmaken van de meerja-

renbegroting worden de investeringen geïnventariseerd, worden de

risico’s zichtbaar, benoemd en kan erop worden geanticipeerd.

Er zijn doelstellingen op getalsmatig gebied; de formatie en de leer-

lingengroei bepalen voor een groot deel uitgaven (personeelskosten,

huisvestingsbehoefte) en inkomsten (Subsidies op leerlingenaantal

en leerling type).

Hoe is het proces ingeregeld en op welke termijn zijn rapportages

beschikbaar? Kwartaalrapportages geven aan of het budget wordt

overschreden, kengetallen rond verzuim worden toegelicht. Bij het

opstellen van de (meer)jarenbegroting worden knelpunten gesigna-

leerd.

Hoe worden risico’s meegenomen in de besluitvorming? Er zijn

onder- en bovengrenzen bepaald voor formatie en leerlingenaantal-

len; binnen deze grenzen dienen de vestigingen zich te bewegen en

anders zich te verantwoorden.

Hoe is de cultuur in de organisatie om te praten over risico’s en

tegenvallers? Op het niveau van directie en RvT is de cultuur posi-

tief; een uitgebreide groei-analyse is gemaakt naar aanleiding van

de begroting 2013 en de Meerjarenbegroting. Hierover wordt open ge-

communiceerd.

Hoe worden tegenvallers geëvalueerd? Op directie- en RvT-niveau.

Er is een PDCA-cyclus voor.

Hoe bewaakt de organisatie de veranderingen in de risico’s ge-

durende de tijd? In 201 is een risicoanalyse gemaakt met behulp

van NARis. Inmiddels worden maandelijkse formatieoverzichten ge-

maakt, worden de examenresultaten structureel geëvalueerd en zijn

de leerlingenprognoses beleidsrijker. Dat betekent dat er beter inzicht

is in de werkelijke situatie in vergelijking tot de geplande situatie.

Wat is de betrokkenheid van het bestuur in het risicomanagement

binnen de organisatie? De bestuurder is verantwoordelijk voor het

formuleren van het risicomanagement en de planning van de be-

sprekingen hierover.

Heeft het toezicht een rol in het vaststellen van het risicobeleid?

Ja.
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Algemene risico’s De algemene risico’s zijn beperkt, ongeveer 85%

van de uitgaven worden gedaan in de vorm van salaris, er is intern

voldoende controle op deze uitgaven.

Een probleem dat hierbij wel een rol gaat spelen is het in de cao VO

vastgelegde Entreerecht en de landelijk afgesproken Functiemix. In-

middels is dit probleem landelijk erkend en vindt op verschillende

niveaus overleg plaats: op het ministerie, de VO-raad en met de bon-

den.

Een probleem is daarnaast de bekostiging door de overheid. Er wordt

al enige jaren een nullijn gehanteerd; ook nu de BTW met 2% is ver-

hoogd wordt dit niet volledig gecompenseerd. Er kan dus minder wor-

den gedaan met evenveel geld. Voor de materiële bekostiging is wel

een inflatiecorrectie geweest, de eerste in 5 jaar, maar deze is ontoe-

reikend. Ook de verhoging van de pensioenpremies wordt niet volle-

dig gecompenseerd. Dat alles leidt tot drastische maatregelen ook op

personeel gebied in de komende jaren, wil de stichting niet in zwaar

weer komen. Een inhoudelijk beargumenteerde meerjarenbegroting

over 2015 – 2019 met een realistische voorspellende waarde is in-

middels gemaakt; hiermee kan goed op dit risico worden geantici-

peerd.

Marktrisico Het Marktrisico van de stichting wordt met name be-

paald door de leerlingeninstroom. Deze is van zeer veel externe fac-

toren afhankelijk: bevolkingsontwikkelingen, reputatie van de

schoolsoort, concurrentie van andere scholen in de regio. De finan-

ciële gevolgen van de schommelingen in leerlingaantallen zijn goed

op te vangen doordat het weerstandsvermogen op peil is. Dat neemt

niet weg dat er actief werk gemaakt wordt van werving.

De doorstroom van de vrijeschool leerlingen vanuit het PO naar het

VO is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Met de vrijescholen

in de omgeving van onze vestigingen wordt hierover intensief overleg

gevoerd. Daar staat tegenover dat de aanwas van leerlingen van niet-

vrijescholen al een aantal jaren toeneemt. Deze ontwikkeling wordt

gestimuleerd door een actief pr-beleid.

Er is in overleg met de andere vrijescholen voor VO hard gewerkt aan

een beter imago van dit schooltype. Er zijn veel zaken te benoemen

die de vrijeschool op een positieve manier uniek maken. Verder

maken de drie vestigingen van de stichting veel werk van de eigen

profilering die hen binnen hun eigen regio uniek maakt. Hiermee

zal het leerlingaantal op termijn minimaal op peil kunnen blijven.

Dat is ook noodzakelijk. Het streven om in leerlingenaantal te groeien

wordt al een aantal jaren bewaarheid: alle vestigingen moeten gere-

geld leerlingen voor de brugklas uitloten.

Renterisico Het renterisico is beperkt; er is alleen geld uitgezet in

obligaties en op spaarrekeningen die de marktrente volgen. Op deze

marktrente hebben we geen invloed. De rente wordt conservatief be-

groot.

Liquiditeitsrisico (het risico dat de stichting niet aan haar ver-
plichtingen kan voldoen) De risico’s zijn beperkt omdat de overheid

op basis van het kasstelsel financiert. Bovendien is de kaspositie van

de stichting goed: er zijn voldoende liquide middelen, hoewel deze

door de negatieve kasstroom als gevolg van investeringen in materi-

ële vaste activa wel zijn afgenomen.

Kredietrisico Het grootste deel van de gelden komt in de vorm van

overheidssubsidie naar de scholen toe; voor het overige komt er geld

van de steunstichtingen. Het risico dat deze bronnen opdrogen is ge-

ring.

Treasury Er wordt alleen in risicomijdende belegging bijv. in zo-

genaamde ‘gegarandeerde’ obligaties geld belegd. Onder risicomij-

dend beleggen wordt verstaan: iedere belegging waarbij de

terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd is door een financiële

instelling, dan wel een belegging in vastrentende waarde uitgegeven

door een financiële instelling. Vastrentende waarden zijn openbare

en onderhandse leningen uitgegeven door een financiële instelling.

Dit sluit belegging in aandelen uit, tenzij een financiële instelling

een hoofdsomgarantie geeft.

Er is in totaal voor € 500.000 belegd in obligaties van Nederlandse

en Europese overheden en gelieerde instanties met een uitstekende

staat van dienst.

Effecten De stichting bezit de volgende obligaties (per 31-12-13)

overzicht beleggingen nominaal (in €) looptijd tot

3,375% Nederland 50.000 2017

3,75% Nederland 100.000 2023

3,875% Nederland 50.000 2020

3,875% Bank Ned Gem 50.000 2019

3,9% Oostenrijk 50.000 2020

4% Nederland 50.000 2018

4% Frankrijk 50.000 2018

4% Nederland 50.000 2019

4,125% Bank Ned Gem 50.000 2016
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Inschatting risico’s op dit moment voor onze organisatie (samenvatting)

risico € beheersing

Terugloop leerlingen Niet aan de orde, gezien de aanmeldingen afgelopen jaren

Overaanmelding leerlingen 50.000 Beheerste groei, niet meer aannemen dan begroot

Formatie/personeelskosten 100.000 Scherp roosteren, binnen formatiebudget blijven, vinger aan de pols met

maandoverzichten, uitbreiding alleen met toestemming bestuurder

Gebouw/renovatie-nieuwbouw GGCA 800.000 Overschrijding bouwbudget alleen met medeweten van bestuurder. Dage-

lijkse controle op de bouwuitgaven: meer/minderwerk

Dit geldt ook voor de eerste inrichting

Bergen renovatie ARH 250.000 Zie bouw GGCA (ervaringen GGCA geven noodzaak aan van beheersing

bouwbudget)

Personeel: onvervulbare vacatures (lesuitval) 250.000 Met name voor wiskunde- natuur en scheikunde: elkaar op de hoogte hou-

den van de vacatures

regio overleg met ander scholen

Personeel: vervangingskosten 250.000 Aangescherpt ziekteverzuimbeleid: Veel eerder en directer reageren op ziek-

melding

Instrueren/bijscholen afdelingsleiders in deze materie

Goed overleg met bedrijfsarts, re-integratie traject vaststellen

Personeel functiemix en entreerecht 500.000 Bij de uitvoering van functiemix en entreerecht houden we een slag om de

arm, er is een minimaal aanbod van LC functies, deels vanuit de onze-

kerheid van voldoende subsidiering, deels vanuit het beleid om Rand-

stadsubsidies ook beschikbaar te stellen voor de vestiging in Bergen, die

niet onder deze extra subsidie valt, maar waarvan het personeel wel in

dienst is van dezelfde werkgever. In relatie tot deze ongelijkheid wordt in

2014 nieuw beleid voorgesteld.

Met afsluiten van de nieuwe cao komt het entreerecht (voor 1 jaar) weer aan

de orde. Dit zou bovenstaand voornemen in de weg kunnen zitten.

Juridische kosten 250.000 Mocht het onverhoopt tot een rechtszaak komen, bijvoorbeeld in verband

met een rechtspositionele kwestie, kunnen de kosten direct enorm oplopen.

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is een mogelijkheid om

dit te ondervangen.



Steunstichtingen / verbonden partijen Er zijn drie stichtingen

gelieerd aan onze stichting:

• Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie;

• Stichting Vrije School Onderwijs Haarlem;

• St. Derdengelden Kunstreizen Geert Groote School;

De eerste twee stichtingen hebben tot doel het in stand houden van

het vrijeschoolonderwijs; daartoe innen zij bijdragen van betrokken

ouders; deze bijdragen worden gedoneerd aan de Stichting voor Voort-

gezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland en een aantal niet aan deze

stichting gelieerde stichtingen.

De derde stichting beheert/ beheerde een spaarrekening die door ou-

ders werd gebruikt voor het enige jaren vooruit sparen voor de kunst-

reis van de elfde/ twaalfde klassen.

Een vierde aan ons gelieerde stichting, de stichting Rudolf Steiner

gebouwenbeheer, is per 25-06-2013 opgeheven.

De stichtingen presenteren hun eigen jaarrekening en jaarverslag.

Er is geen sprake van consolidatie.

De toekomst Op langere termijn streven de scholen ernaar een

grotere leerlingenpopulatie te krijgen (ca 850 voor het GGCA en het

RSC, ca. 700 leerlingen voor de ARH), waardoor de bekostiging van

de (nu relatief kleine tot zeer kleine) lesgroepen in de tweede fase

een minder grote druk op de begroting zal leggen.

De inrichting van de ondersteunende organisatie zal in de komende

jaren worden aangepast; het is duidelijk dat een goede AO/IC nood-

zakelijk is in de huidige financieel zware tijden.

De begroting 2014 laat een licht positief resultaat zien. Er zal door

nauwkeurig aan de formatie te blijven werken en nog kostenbewus-

ter te zijn in de overige lasten gestuurd worden richting een goed

eindresultaat. De maatregelen moeten een structurele doorwerking

krijgen, want het Financieel Reglement (art. 6.5) van de stichting

schrijft voor dat de meerjarenbegroting van de school structureel in

evenwicht moet zijn.
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king een prioriteit. Het OP 2014 (volgens begroting) dient te worden

opgeplust, het verbruik 1e kw 2014 staat op 182 fte.

Leerlingenaantallen Het vrijeschoolonderwijs is sinds een aantal

jaar populair. Dit betekent meer leerlingen uit het reguliere onder-

wijs, naast de instroom van de vrije basisscholen. De afgelopen 2 jaar

zijn er leerlingen uitgeloot. De belangstelling blijft groot. Wij ver-

wachten ook voor de komende jaren een maximale instroom. Voor

GGCA en RSC wordt een leerlingenbestand van maximaal 900 als ide-

aal gesteld, voor ARH is dit max 800.
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Gegevensset A1 In het jaarverslag worden de navolgende kenge-

tallen opgenomen:

Toelichting op de kengetallen:

Personele bezetting 2013 FTE OP is enigszins vertekend door inzet

van langdurige vervangers en er zijn stagiaires meegeteld. In verband

met de groei van het docentenaantal is een verhoging begroot van

inzet van de afdelingsleiders om hun teams beter te kunnen begelei-

den.

Het OOP wordt uitgebreid ook i.v.m. leerlingengroei i.v.m. huisves-

tingssituatie (meerdere locaties). De formatie is een speerpunt van

aandacht, met de voortschrijdende groei van het aantal leerlingen is

uitbreiding van het OP relevant, maar met een aangescherpt

(taak)beleid met het nieuwe softwarepakket Foleta is formatiebewa-

kengetal stand 31/12
personele bezetting in FTE

management en directie
onderwijzend personeel

overige medewerkers

totaal
leerlingaantallen

ve
rsl

ag
jaa

r

20
13

11,50
138,29
34,60

184,39
1835

jaa
r t + 1*

20
14

11,50
138,29

34,60

184,39
1835

jaa
r t + 2*

20
15

11,50
138,29

34,60

184,39
1835

jaa
r t + 3*

20
16

11,50
138,29

34,60

184,39
1835

perspectief – Haarlem



Gegevensset A2 In het jaarverslag wordt een meerjarenbegroting

opgenomen op het hoogste segregatieniveau, met de navolgende pos-

ten. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling

van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en omvat de cijfers van

het verslagjaar en voorts de jaren t+1 t/m t+3.

Toelichting Het bestuur verwacht de volgende ontwikkelingen:

Financieringsstructuur Geen bijzonderheden. Wij ontvangen sub-

sidie van voornamelijk de rijksoverheid, voor een deel (met name

huisvesting) van de gemeentelijke overheid, en een beperkte hoe-

veelheid (ouder)donaties.

Huisvestingsbeleid In 2013-2014 heeft de vestiging in Amsterdam

het GGCA een nieuwbouw- en renovatieproject ondergaan. De eigen

investering van de afgelopen jaren zal uiteindelijk 1.400.000 bedra-

gen. In 2014 wordt een bedrag van 600.000 opgenomen als eigen in-

vestering in gebouw en inventaris. Deze worden in 50/10 jaar

afgeschreven.

In 2014 worden voor het GGCA en RSC meerjarenonderhoudsplan-

nen opgesteld. Voor de uitvoering hiervan wordt vanaf 2015 een voor-

ziening opgenomen. Deze is nog niet in dit overzicht opgenomen. De

vestiging in Bergen ARH wordt hoogstwaarschijnlijk in 2015 gereno-

veerd. Hiervoor zijn vergevorderde besprekingen gaande met de ge-

meente Bergen. Het zal gaan om een (gemeentelijke) investering van

4.5 mln. De subsidie zou toereikend moeten zijn, er is geen post op-

genomen voor meerwerk. ARH heeft wel een post opgenomen als in-

vestering voor 1e inrichting meubilair voor de komende jaren.

Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen In de post voor-

ziening is opgenomen 500.000 groot onderhoud GGCA en 150.000

voor personele kosten voor de gehele stichting: jubilea, wachtgelden,

spaarverlof.

In de bestemmingsreserve is opgenomen een weerstandsvermogen

van 10% van de jaarlijkse baten: 1.5 mln. Wanneer mogelijk wordt

deze reserve opgeplust naar een hoger percentage (afhankelijk van

aangepast risicobeheer). Het uitgangspunt blijft dat gelden als eerste

besteed dienen te worden aan onderwijs, als tweede is een goede buf-

fer essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Hiervoor wordt het risi-

cobeheersplan aangepast.
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activa vaste activa immateriële VA

balans

materiële VA
financiële VA

totaal vaste activa

ve
rsl

ag
jaa

r

20
13

2.232.430

2.232.430

totaal vlottende activa 4.981.588

totaal activa 7.214.018

passiva eigen vermogen

algemene reserve
bestemmingsreserve publiek

bestemmingsreserve privaat

215.591
1.444.703

2.218.127

voorzieningen 732.891
langlopende schulden

kortlopende schulden 2.602.706

totaal passiva 7.214.018

2.543.815

2.543.815

3.601.984

6.145.799

215.591

2.218.100

650.000

1.600.000

6.145.799

jaa
r t+1

*

20
14

1.462.108

2.211.200

2.211.200

4.280.530

6.491.730

215.591

2.218.100

650.000

1.600.000

jaa
r t+2

*

20
15

1.808.039

6.491.730

jaa
r t+3

*

20
16

1.873.585

1.873.585

4.714.829

6.588.414

215.591
1.904.723

2.218.100

650.000

1.600.000

6.588.414



Staat / Raming van baten en lasten vlg. meerjarenbegroting

Toelichting Het bestuur verwacht de volgende financiële gevolgen

van de ontwikkelingen in:

de verwachte aantallen leerlingen, afstemming in de regio over de

leerling ontwikkelingen De verwachte groei van het aantal leer-

lingen is begroot op 2500 in het schooljaar 2018-2019. Met name de

vestigingen in Amsterdam en Haarlem zullen groeien naar rond de

850 leerlingen. Bergen zal kunnen doorgroeien naar 700 leerlingen.

Er is regio-overleg tussen de rectoren van de vestigingen in hun eigen

regio met collega rectoren en met de gemeente.

de personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de

formatie omvang Dit betekent voor de komende jaren een voorfi-

nanciering van inzet personeel (5/12) begroot op 250.000 (verdeeld

over 2014-2015-2016).

De formatie wordt maandelijks gerapporteerd en gecontroleerd op

overbesteding.

Na beëindiging van ziekengeldverzekering bij het Risicofonds is er

in 2014 een vervangingsbudget van 75.000 opgenomen in het bo-

venschools budget. Tegelijkertijd wordt het ziekteverzuimbeleid aan-

gescherpt om langdurig en kortdurend verzuim tegen te gaan.

huisvesting (eigendom, huur, doordecentralisatie, voorgenomen ma-

jeure bouwprojecten, financiering

• GGCA: in 2014 en 2015 wordt het grote bouw/renovatieproject af-

gerond, zowel technisch als financieel.

• RSC: in 2014 en 2015 wordt extra ruimte gehuurd in verband met

groei; deze kosten zijn opgenomen in de begroting; daarmee ge-

paard gaande 1e inrichting wordt grotendeels gefinancierd door de

gemeente Haarlem met € 95.000.

• ARH: het gebouw dient volledig gerenoveerd te worden. Verregaande

onderhandelingen met gemeente Bergen krijgen hun beslag in

2014. De renovatie kan daarna starten. Hiervoor komt waarschijn-

lijk 4,5 miljoen euro beschikbaar.
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baten
rijksbijdrage

overige baten

totaal baten

ve
rsl

ag
jaa

r

20
13

1.3133.833

657.813

15.001.626

lasten

resultaat

personeelslasten
afschrijvingen

huisvestingkosten

11.010.517
213.535

2.086.469

1.3821.204

14.966.433

11.949.013

1.197.000

jaa
r t+1

*

20
14

860.229

288.615

14.555.808

15.661.504

12.210.783

1.232.000

jaa
r t+2

*

20
15

791.996

332.615

jaa
r t+3

*

20
16

14.969.777

683.114
overheidsbijdragen & subsidies 12.009.980 285.000 313.700 332.100

15.984.991

saldo baten en lasten
saldo financiële bedrijfsvoering

totaal resultaat

236.561
46.818

283.379

(19.595)

17.405

37.000
308.931

345.931

37.000
59.684
37.000

96.684

totaal lasten 14.765.065 14.986.028 15.352.573 15.925.307

1.2547.892
337.615

1.267.000
overige lasten 1.454.544 1.551.400 1.577.175 1.772.800
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De IDU tabellen

IDU gegevens 2013 – Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord Holland
Rudolf Steiner college Haarlem

1e leerjaar 139 2
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4 vm
bo
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4 ha
vo

5 ha
vo

3 vw
o

4 vw
o

5 vw
o

2e leerjaar 107 1 4 104 43 37 24
3e leerjaar h/v 5 5 1 4

3 vmbo t 49 1 2 1 47 47
4 vmbo t 60 1 21 38 2 34

3 havo 36 1 35 30 5
4 havo 37 1 36 34
5 havo 32 29 1 2
3 vwo 13 13 13
4 vwo 26 26 1 25
5 vwo 22 22 1

vavo 7 4 3 0
totalen 545 4 8 3 0 63 6 469 140 0 43 80 37 35 35 24 22 25

netto instroom

externe instroom

0 140 0 43 80 37 35 35 24 22 25
167 2

totalen 167 140 0 43 80 37 35 35 26 22 25

6 vw
o

140
104

5
47
38
35
36

2
13
26

21 22

0
21 469

21 469
174

21

va
vo

2

2
2

6 vwo 12 9 2 1 11

7

7

7 643

totalen

tijdens de
cursus

aantal leerlingen 01-10-2012 aantal leerlingen 01-10-2013

eind cursus
vertrokken

examen
klassen verplaatsingen tot 01-10-2013

IDU gegevens 2013 – Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord Holland
Geert Groote College Amsterdam
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1e leerjaar 148 3 145 145 145
2e leerjaar 134 3 3 5 129 21 129

3e leerjaar h/v 91 3 1 93 1 38 57 93
3 vmbo t 28 3 31 23 7 30
4 vmbo t 47 27 1 19 14 19

4 havo 104 8 96 41 52 97
5 havo 52 42 6 4 4 6
4 vwo 59 1 58 8 58
5 vwo 33 1 1 33 1 33
6 vwo 25 1 18 6 4

vavo 15 3 12
4 3

totalen 736 10 5 15 327 90 19 614 145 0 21 24 108 57 57 617

netto instroom

externe instroom

145 0 21 24 108 57 57 617
146 1 2 1 153

totalen 146 146 2 22 24 108 57 57
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IDU gegevens 2013 – Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord Holland
Adriaan Roland Holstschool Bergen

1e leerjaar 117
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2e leerjaar 140 2 3 3 136 2 29 40 65
3e leerjaar h/v 0 0

3 vmbo t 23 23 2 21
4 vmbo t 44 19 25 2 22 1

3 havo 30 1 29 28 1
4 havo 47 12 35 7 28
5 havo 38 37 1
3 vwo 33 33 2 31
4 vwo 32 32 5 27
5 vwo 23 1 22 5 4

vavo 8 4 3 1
totalen 558 2 5 3 12 77 0 456 119 0 31 53 40 34 33 65 32 32

netto instroom

externe instroom

119 0 31 53 40 34 33 65 32 32
168 2 3

totalen 168 119 0 31 55 43 34 33 65 32 32
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totalen

3e leerjaar h/v 65 2 1 62 13 8 41 62
3 vmbo t 54 1 4 51 51 51
4 vmbo t 64 18 4 42 1
totalen 0 0 0 65

externe instroom 0
totalen 65

tijdens de
cursus

aantal leerlingen 01-10-2012 aantal leerlingen 01-10-2013

eind cursus
vertrokken

examen
klassen verplaatsingen tot 01-10-2013

Toelichting op de IDU tabel Schrik er niet van. We volgen

hieronder even de leerlingen die op 1 oktober 2012 in de 3

havo/vwo klassen zitten; dat zijn er 65: dat zie je links in de tabel.

Vervolgens staan er de aantallen leerlingen die tussen 1 oktober

2007 en 1 augustus 2013 zijn gekomen (instroom) en zijn vertrok-

ken (uitstroom); dan komen de leerlingen die aan het eind van de

cursus zijn vertrokken (2 met en 1 zonder overgangsbewijs);

daarna staan er de leerlingen die de school verlaten met of zonder

diploma (is niet relevant in klas 3). Dikgedrukt staan nu de leerlin-

gen die op 1 augustus 2013 nog op de school zitten: 62.

Vervolgens zien we in het tweede deel van de tabel, waar de leerling

in het nieuwe schooljaar zit. Horizontaal zie je naar welke afde-

ling/ klas een leerling gaat: 13 naar 4 vmbo-t, 8 naar 4 havo en 41

naar 4 vwo, en als je dan naar beneden doortelt, zie je helemaal

onderaan hoeveel leerlingen er in 4 vmbo zitten op 1 oktober 2013:

13 leerlingen uit 3 h/v, 51 uit 3vmbo en 1 uit 4vmbo; samen 65. Er

is daar geen leerling van een andere school gekomen (externe in-

stroom).



Algemeen postadres van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschool-

onderwijs Noord-Holland:

SVVSONH
Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

Adriaan Roland Holstschool
Rector: Freek op ’t Einde

Loudelsweg 38

1861 TG Bergen NH

072 5897219

Rudolf Steiner College Haarlem
Rector: Jos Reckman

Engelandlaan 2

2034 NA Haarlem

023 5361378

Geert Groote College Amsterdam
Rector: Margot Prins

Fred. Roeskestraat 84

Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

020 5745830

College van Bestuur
Dhr. H. Ansink

Dhr. A. Vermeulen (per 1-1-2014 voorzitter ad interim)

Raad van Toezicht
Dhr. A. Vermeulen, voorzitter (tot 1-1-2014; per die datum afgetre-

den als lid van de RvT)

Dhr. M. Dingarten, voorzitter (per 1-1-2014)

Dhr. H. Schellekens, vicevoorzitter

Dhr. H. Lap

Dhr. M. Wit

Lijst van afkortingen
ARH Adriaan Roland Holstschool (Bergen)

C(S)E Centraal (schriftelijk) Eindexamen

fte full time equivalent (1 fte = 1 volle baan)

GGCA Geert Groote College Amsterdam

ICT Informatie- en Communicatie Technologie

IDU In-, door- en uitstroomgegevens

IVO Individueel Voortgezet Onderwijs

MR Medezeggenschapsraad

MT Management team; directie en teamleiders van

één locatie tezamen

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel

OP Onderwijzend Personeel

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting

ROC Regionaal opleidingscentrum

RSC Rudolf Steiner College Haarlem

SE Schoolexamen

SWV Samenwerkingsverband

vavo Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

VMR Vestigingsmedezeggenschapsraad

VO Voortgezet Onderwijs

VSO (stichting) Vrije School Onderwijs Haarlem

VSV Voortijdig School Verlaters

ZAT Zorgadviesteam
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