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Voorwoord 
 
Het jaarverslag 2014, dat hier voor u ligt, is geen gewoon jaarverslag. Het is het verslag van en over 
mensen. Mensen  die met passie en betrokkenheid werken aan goed onderwijs. Stichting Voila mag 
zich gelukkig prijzen dat er zoveel zichtbare betrokkenheid is, zoveel inzet om het onderwijs aan 
kinderen dagelijks te verbeteren. 
Ook de komende jaren zullen wij intern en met deskundigen blijven werken aan goed onderwijs. 
En dat alles op basis van een stabiel fundament. De bedrijfsvoering is op orde. Een compliment waard 
zeker in deze  tijden van leerlingenkrimp. De extra financiële middelen die wij in december 2013 
mochten ontvangen hebben wij ingezet om van de personele gevolgen voortkomende uit de krimp van 
het aantal leerlingen op te vangen en ten behoeve van het moderniseren van de ICT hard ware. De 
overgang, van de hele organisatie, naar Google drive is hier een sprekend voorbeeld van. Onze 
leerlingen en leerkrachten weten al niet anders en werken naar alle tevredenheid in de nieuwe digitale 
omgeving.  
 
Maar ook zonder die extra impuls zijn wij een financieel gezonde organisatie. 
En dat maakt het mogelijk om vrijkomende middelen maximaal in te zetten om het onderwijs voor de 
kinderen  te verbeteren en te werken aan optimale werkomstandigheden voor ons personeel. 
Met trots presenteert het College van Bestuur dit Jaarverslag als resultaat van een dynamisch jaar. Een 
jaar waarin Voila het eerste lustrum mocht vieren, met een aansprekende studiedag, workshops en een 
informele afsluiting. 
 
In dit Jaarverslag 2014 legt het College van Bestuur van de Stichting Verschillend Onderwijs In 
Leusden Achterveld (Voila) verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de medewerkers, de 
medezeggenschapsraden (MR), de gemeente Leusden en andere belanghebbenden.  
Het spreekt voor zich dat het verslag uitgebreid onderwerp van gesprek is met de 
Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de gemeente Leusden 
en het directeurenberaad. Aan derden wordt het verslag op verzoek verstrekt. Het verslag is voor een 
ieder te lezen op de Voila website www.voilaleusden.nl. Het College van Bestuur verzoekt een ieder om 
suggesties ter verbetering van het Jaarverslag te mailen naar info@voilaleusden.nl.  
 
Dit Jaarverslag informeert u over het algemene beleid van Voila. 
Het Jaarverslag begint met een Voorwoord gevolgd door een Samenvatting van het Jaarverslag.     
Hierop aansluitend legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de wijze waarop zij toezicht heeft 
gehouden op de Stichting Voila. Hierna volgen de hoofdstukken Missie & Visie, de organisatiestructuur, 
Onderwijs, Personeel, Huisvesting, Financiën en tenslotte de Jaarrekening. 
 
Betrokkenen bij de Stichting Voila zullen veel bekende informatie terug lezen, daar de Raad van 
Toezicht, de GMR en het directeurenberaad minimaal 4x per jaar door het College van Bestuur worden 
geïnformeerd door middel van de bestuursrapportage.    
Het College van Bestuur geeft aan welke acties in 2014 zijn ondernomen op de gebieden van 
Onderwijs, Personeel, Huisvesting en Financiën, welke doelen er zijn gesteld en in welke mate deze 
doelen gerealiseerd zijn. 
 
In 2014 is continu gewerkt aan de inhoudelijke kwaliteit van de scholen. Een tweetal scholen kreeg van 
de onderwijsinspectie een basisarrangement met attendering. Er zijn veel extra inspanningen gepleegd 
om het tij te keren en inmiddels is gebleken dat deze inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen. 
Beide scholen scoren weer voldoende.  
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Het Voila Opleiding & Ondersteunings Centrum (VO&OC) heeft een vliegende start gemaakt. Het 
VO&OC heeft ook in 2014 voldaan aan ieders verwachting. Passend Onderwijs (het 
Ondersteuningscomponent van het VO&OC) vraagt leerkrachten die creatief op de onderwijsbehoeften 
van leerlingen kunnen aansluiten. Ook hierin zal het VO&OC een steeds belangrijkere rol gaan spelen.  
In toenemende mate blijkt dat de begroting van Voila, en dus ook van de scholen, onder druk is komen 
te  staan ten gevolge van een gemiddeld ouder leerkrachtenbestand dan het landelijk gemiddelde en 
krimpende leerlingaantallen. Het negatieve leerlingenverloop heeft er toe geleid dat op 1 augustus 2015  
de fusie tussen RKBS Kinderland en PCBS Groenhorst formeel gerealiseerd wordt. De nieuwe 
Interconfessionele school draagt de naam het "Kompas".  
 
In januari 2014 is het rapport “Verkennend vergezicht voor Voila 2025” aan het College van Bestuur 
van Voila overhandigd. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn als input gebruikt voor 
het nieuw Strategisch Beleidsplan (SBP) 2015 – 2020. Dit document geeft in duidelijke taal weer waar 
Voila de komende jaren voor staat en welke richtinggevende uitspraken worden gedaan. De uitwerking 
van de keuzes die gemaakt worden is te vinden in het uitgebreide Strategisch Beleidsplan, te vinden op 
onze website www.voilaleusden.nl.  
Het Strategisch Beleidsplan van 2011-2015 heette “Anders Kijken naar de Toekomst”. 
Er is hard gewerkt aan de daarin gestelde doelen en we zijn, als College van Bestuur trots de volgende 
uitspraken te kunnen doen: 
 
* Alle scholen scoren voldoende of hoger naar de inspectienorm. 
* De managementstructuur is succesvol gewijzigd en is bestand tegen de demografische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. De direct leidinggevende in de school kan zich meer richten 
 op de onderwijskwaliteit. 

*  De doelstelling om 40% van de leerkrachten in de LB schaal te krijgen is gehaald (deze 
 salarisschaal is gekoppeld aan bepaalde competenties), vanuit de doelstelling leerkrachten 
betrokken en goed toegerust te laten werken aan de missie van Voila is het VO& OC opgericht 
dat een eerste succesvol jaar heeft afgesloten. 

*  Voila is gegroeid naar een financiële gezonde huishouding en beschikt over ruim voldoende 
eigen vermogen, voldoende liquiditeit en is er in geslaagd de loonkostenbegroting onder de 
85% van de totale baten te krijgen. 

 
Het SBP 2015-2020 sluit aan op het vorige beleidsplan en heeft als motto: 
 

      “Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in.”  
 

Bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleidsplan is gestreefd de gehele organisatie te betrekken. 
In het Strategisch Beleidsplan vermelden we onze doelstellingen voor de komende vijf jaar. De doelen 
zijn scherp geformuleerd en in de tijd uitgezet. 
Wij realiseren ons dat ver in de toekomst kijken lastig is en dat wij als lerende organisatie flexibel 
moeten anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. 
Het bestuur evalueert jaarlijks met betrokkenen, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en 
stelt zo nodig de plannen bij. 
 
In 2014 is gewerkt aan het verkrijgen van een “in controle statement”. Accountant Govers heeft hiertoe 
een advies voor Voila geschreven. De stappen genoemd in dit advies zijn opgevolgd. In 2015 zal 
blijken of er een "in controle statement" afgegeven kan worden. De begroting 2014 is gerealiseerd. Het 
resultaat over 2014 is € 15.139,-- positief. Vermeld moet worden dat, bij het realiseren van de begroting 
2014, geen gebruik gemaakt is van de "reserve bestemming personele frictie". Deze reserve 
bestemming groot € 250.000,-- blijft voor 2015 gehandhaafd.  Voila is een financieel gezonde 
organisatie.  
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Het College van Bestuur dankt de Raad van Toezicht, de clusterdirecteuren Marianne Kuiper, Gert 
Broekhuizen, Gerald Kolenbrander, John Mulder en de coördinatoren Alette Rond (Passend 
Onderwijs), Sanne Meslier (Tussen Schoolse Opvang) en onze controller Jacob Stuurman voor hun 
bijdragen aan dit Jaarverslag. 
 
Het College van Bestuur spreekt de wens uit dat het jaarverslag aan uw verwachtingen voldoet, maar 
houdt zich aanbevolen voor tips die leiden tot verbetering. 
 
Gerrit-Jan Weiler, voorzitter College van Bestuur Stichting Voila 
Wichert Eikelenboom, lid College van Bestuur Stichting Voila 
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Leeswijzer 
 
Het jaarverslag van Voila begint met het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Een terugblik met de 
toets op de organisatie, met andere woorden het College van Bestuur van Voila heeft zich adequaat 
van haar taak gekweten. 
 
Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de doelen voor 2014 van onze organisatie. Deze zijn ten 
opzichte van 2013 op hoofdlijnen ongewijzigd. Ze zijn concreet ingevuld in het SBP 2011-2014 “Anders 
kijken naar de Toekomst”. De doelstellingen zoals verwoord in de Balanced Score Card, met andere 
woorden de doelstellingen zoals door de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur zijn 
meegegeven voor 2014, zijn hieraan toegevoegd.  
 
In hoofdstuk 2 wordt de formele structuur van Voila toegelicht. Nadrukkelijk is gezocht naar een 
betere communicatie, managementrapportage en verantwoording, waar risicomanagement een 
integraal onderdeel van is geworden. Verder mag worden opgemerkt dat de relaties met 
de gemeente Leusden, de GMR en de partners in de regio als zeer goed worden beoordeeld.  
 
Relevante onderwijskundige ontwikkelingen op schoolniveau komen in hoofdstuk 3 aan bod. 
Aanleiding, genomen actie en de eerste positieve resultaten worden op hoofdlijnen toegelicht. In het 
schooljaarverslag van elke school is meer specifieke informatie over deze ontwikkelingen te vinden. 
Voor het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid op de scholen is de keuze gemaakt voor een 
centrale rol van het VO&OC. In het kader van de invoering van Passend Onderwijs is door iedere 
school een School Ondersteunings Profiel beschreven. Dit profiel wordt jaarlijks bijgesteld. Door de 
inspectie is geconstateerd dat alle Voila scholen voldoen aan het basisarrangement. Twee scholen 
kregen een zogenaamde attendering, lees een waarschuwing. Door beide scholen is hard gewerkt aan 
het verhogen van de onderwijskundige kwaliteit. Tijdens het bestuursgesprek met de inspectie, in 
september 2014, is gebleken dat er wederom twee (andere) scholen een attendering hebben gekregen. 
De verwachting is dat beide scholen in 2015 hun attendering weer kwijt zullen raken. Alle Voila scholen 
kregen in 2014 een basisarrangement  
 
Hoofdstuk 4 gaat over ons personeel. Voor het personeel dat in vaste dienst is, geldt een 
werkgelegenheidsgarantie. Het ziekteverzuim in 2014 vertoonde een stijging ten opzichte van 2013. 
Over het kalenderjaar 2014 heen gezien zitten we boven het landelijke gemiddelde en hebben we onze 
doelstelling om het verzuim onder het landelijke gemiddelde te krijgen, niet gehaald. De vooruitzichten 
wat betreft het verzuimpercentage voor 2015 stemmen niet gerust. Hiertoe zijn dan ook verschillende 
acties ingezet om het verzuim terug te dringen.  
In 2014 is op zorgvuldige wijze verder invulling gegeven aan de implementatie van de zogenaamde 
functiemix. Op 1 augustus 2014 is deze doelstelling gerealiseerd. 
Ten gevolge van het teruglopend aantal leerlingen neemt gedwongen mobiliteit toe. Vastgesteld kan 
worden dat het in 2014weer gelukt is om de formaties op de scholen rond te krijgen. Overig boventallig 
personeel hebben we via onze “Voila invalpool” kunnen inzetten.   
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Hoofdstuk 5 gaat in op onze huisvesting en ICT. De decentralisatie huisvesting is door het ministerie 
gesteld op 1-1-2015. In 2014 hebben we de risico’s in kaart gebracht en hebben deze doorvertaald in 
de Meer Jaren Begroting. Door gewijzigd overheidsbeleid, is het de Woningstichting Leusden (WSL) 
niet meer toegestaan om scholenbouw te realiseren zonder dat er een “wooncomponent” aanwezig is. 
Dit houdt in dat Voila het “bouwheerschap” zal voeren over het realiseren van de nieuwbouw van de 
scholen op Alandsbeek, te weten De Bongerd, De Klimrakker en De Vallei. Het nieuw te bouwen Multi 
Functioneel Centrum (MFC) zal de naam “Atria” dragen. De nieuwbouw voor de scholen De Brink en 
De Rossenberg zal onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leusden gebouwd worden. Dit MFC 
zal de  “Atlas” gaan heten. Door het teruglopend aantal leerlingen, is Voila niet meer in staat om het 
huidige aantal scholen in stand te houden.  
Het College van Bestuur heeft dan ook besloten om in 2014 een fusie traject op te starten voor de 
scholen Groenhorst en Kinderland. De fusie moet uiterlijk op 1 augustus 2015 formeel gerealiseerd zijn. 
 
Voila is financieel gezond, zo is in hoofdstuk 6 te lezen.  
Het dalend aantal leerlingen en de hieruit volgende financiële gevolgen vormen een hoog risico. 
Redenen genoeg om fluctuaties in de leerlingenaantallen nauwlettend in de gaten te houden.  
Ieder jaar wordt er door de gemeente Leusden een prognose van de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal gemaakt. Deze cijfers worden doorvertaald in onze meerjarenbegroting. In dit 
hoofdstuk wordt een link gelegd tussen het meerjarenbeleid en de meerjarenbegroting. Voor 2014 was 
een resultaat begroot van € 34,-. Het uiteindelijk resultaat is € 15.139,-- positief. In 2015 starten we met 
het nieuw strategisch beleidsplan voor de jaren 2015 – 2020. De genoemde jaarplannen zullen 
financieel vertaald worden in de meerjarenbegroting.  
 
Hoofdstuk 7 gaat in op het toekomstperspectief voor Voila op de verschillende deelgebieden. 
 
In hoofdstuk 8 treft u een lijst van afkortingen aan. Na hoofdstuk 8 volgt de Jaarrekening 2014. Deze is 
conform regelgeving opgesteld en voldoet aan alle door OC&W opgelegde voorwaarden. 
 
  



                                                             Jaarverslag 2014                                                  Pag. 8 

 

Jaarverslag 2014 van de Raad van Toezicht van Voila 
 
Inleiding 
De Raad van Toezicht van Voila houdt intern toezicht op het functioneren van het College van Bestuur 
van Voila. De taken en bevoegdheden van de Raad liggen wettelijk en statutair vast. De agenda van de 
Raad en haar subcommissies wordt ingevuld op basis van deze taakstelling enerzijds en het door de 
Raad gehanteerde toetsingskader anderzijds. 
In 2014 is het toetsingskader van de Raad gevolgd op basis van de balanced score card. De Raad 
onderscheidt de volgende resultaatgebieden: 
- reguliere bedrijfsvoering 
- kwaliteit van het onderwijs 
- verbeteringen invoeren op het gebied van onderwijs, personeelsontwikkeling, financiële  
  risicoanalyse 
- financiën 
- huisvesting. 
 
De resultaatgebieden heeft de Raad vertaald in streefcijfers. De resultaatgebieden en streefcijfers 
helpen om evenwichtig toezicht te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden aan de professionaliteit van 
het College van Bestuur.  
In 2014 heeft de Raad actief informatie verzameld over het functioneren van de organisatie, 
onafhankelijk van het College van Bestuur. Dit betrof informatie van de externe accountant en 
informatie vanuit de GMR. 
Voor de benoeming van nieuwe toezichthouders zijn in de loop van 2014 door de Raad nieuwe 
competentieprofielen opgesteld. 
Wat betreft (neven)functies van de toezichthouders kan gesteld worden dat er sprake is van 
onafhankelijkheid. 
De Raad heeft er tot op heden bewust en unaniem voor gekozen geen honorering beschikbaar te 
stellen voor toezichthouders, opdat de bekostiging van primaire processen in scholen niet onnodig 
gekort wordt ten gunste van de overhead maar ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen in het 
basisonderwijs. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (2014) is als volgt samengesteld: 
De heer drs. H. Jansen (voorzitter, lid remuneratiecommissie, toezichthouder namens de openbare 
denominatie), benoemd per 1 augustus 2011, afgetreden per 1 augustus 2014. 
Mevrouw S.F. Bloemers (voorzitter per 1 augustus 2014, bindend voorgedragen door de GMR, 
personeelszaken, lid van de remuneratiecommissie, toezichthouder namens de protestants christelijke 
denominatie), benoemd per 1 augustus 2011, herkiesbaar per 1 augustus 2015; 
(neven)functies: interim HR manager, vertrouwenspersoon OB en V in Delft, secretaris Soroptimisten 
Utrechtse Heuvelrug. 
Mevrouw mr. drs. G.H. van der Waaij (vice-voorzitter, juridische zaken, lid van de 
huisvestingscommissie, toezichthouder namens de protestants christelijke denominatie), benoemd per 
1 augustus 2011, herkiesbaar per 1 augustus 2015. 
(neven)functies:  
- advocaat-vennoot AssumDelft advocaten B.v. 
- plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie van Meander Medisch Centrum, Amersfoort 
- lid Raad van Toezicht Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst, Amersfoort 
- voorzitter Rotary Leusden   
De heer drs. W.W. Roelofs (lid, onderwijskundige zaken, toezichthouder namens de katholieke 
denominatie), benoemd per 1 augustus 2011, afgetreden per 1 augustus 2014. 
(neven)functies: lid College van Bestuur Hogeschool iPabo, bestuurslid Vereniging van Katholieke 
Lerarenopleidingen (VKLO). 
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De heer drs. H. Kolthof (lid, onderwijskundige zaken, lid onderwijscommissie, toezichthouder namens 
de openbare denominatie), benoemd per 1 augustus 2011, herkiesbaar per 1 augustus 2015. 
(neven)functies: Directeur onderwijsadviesbureau en uitgeverij De Rijnlandse school.  
De heer drs. R. Streekstra RC (lid, financiën, voorzitter auditcommissie, toezichthouder namens de 
openbare denominatie), benoemd per 1 augustus 2012, herkiesbaar per 1 augustus 2016; 
(neven)functies: manager Compliance Retail Nederland Toezicht & Compliance Rabobank. 
De heer ir. W.G Dirks (lid, financiën, lid van de auditcommissie en de huisvestingscommissie, 
toezichthouder namens de rooms katholieke denominatie), benoemd per 1 maart 2014, herkiesbaar per 
1 maart 2018; 
(neven)functies: Project Manager Van Oord Offshore Wind Projects B.V. 
De heer A. Kreulen (lid, financiën, toezichthouder namens de protestants christelijke denominatie), 
benoemd per 1 augustus 2014, herkiesbaar per 1 augustus 2018; 
(neven)functies: CFO Fundeon. De heer Kreulen heeft de opleiding voor toezichthouders en 
commissarissen aan de Erasmus Universiteit afgerond. 
Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan 3 commissariaten/toezicht houdende 
functies. 
 
De Raad in 2014 
De Raad van Toezicht is in 2014 zeven keer in een formele vergadering bijeen geweest. De 
vergaderingen werden telkens bijgewoond door het College van Bestuur. Op de agenda stonden onder 
andere: 

 Strategisch beleidsplan 2015-2020; 
 Kwaliteit van onderwijs en onderzoek; 
 Personeelsbeleid; 
 aanwijzen externe accountant; 
 goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2013; 
 goedkeuren van de begroting 2014 en meerjarenraming; 
 financieel beleid, beheer en risicomanagement; 
 bouwheerschap Atria; 
 beoordeling van het functioneren van het College van Bestuur. 

 
De commissies van de Raad van Toezicht: 
 
Verslag van de auditcommissie 
De auditcommissie van de Raad werd ultimo 2014 gevormd door Ronald Streekstra (voorzitter), 
vergezeld door Wouter Dirks (lid). De commissie heeft voorafgaand aan elke raadsvergadering de 
relevante financiële voorstellen en rapportages voor de Raad beoordeeld. Er is veel aandacht besteed 
aan het versterken van de planning en controlcyclus en risicomanagement. De ontwikkelingen rondom 
het bouwheerschap van Atria in Alandsbeek vormde een belangrijk onderdeel van de beoordeling van 
het financiële beleid en beheer zowel in de auditcommissie als in de Raad. Na de rapportage van en 
bespreking met de extern accountant heeft de auditcommissie aan de Raad van Toezicht geadviseerd 
de jaarrekening 2013 goed te keuren. Dit geldt ook voor de begrotingen 2014 en 2015. Om de interne 
beheersing en onderbouwing van de informatievoorziening aan de Raad en de auditcommissie te 
verbeteren is aan de externe accountant opdracht gegeven tot integrale beoordeling van het stelsel op 
basis waarvan Voila “in control” is. De externe accountant heeft samen met de audit commissie het 
normenkader vastgesteld, en een eerste beoordeling afgegeven met bijbehorende adviezen. Een 
tweede beoordeling, aanvullend op de jaarrekeningcontrole, zal plaatsvinden gedurende het jaar 2015. 
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Verslag van de huisvestingscommissie 
De huisvestingscommissie van de Raad werd begin 2014 gestart en bestaat uit Greetje van der Waaij 
(lid) en Wouter Dirks (lid). De commissie heeft in 2014 vijfmaal vergaderd.  
De commissie heeft in het afgelopen jaar voornamelijk toezicht gehouden op het aanbestedingsproces 
voor het nieuwe multifunctionele centrum (MFC) Atria. Voila is bouwheer en heeft daarmee 
verantwoordelijkheid voor het realiseren en exploiteren van Atria binnen de daarvoor door de overheid 
beschikbaar gestelde budgetten. De huisvestingscommissie heeft met name toezicht gehouden op 
concrete vastlegging van de door de overheid beschikbare middelen voor de realisatie, selectie van 
een gekwalificeerd projectmanager, financiële verslaglegging van het project en het proces richting een 
contractvorm waarbij de risico’s voor Voila in realisatie en exploitatie aanvaardbaar laag liggen. In 
maart 2015 is de financiering en selectie van de aannemer voor bouw en onderhoud afgerond en de 
huisvestingscommissie heeft hierover positief geadviseerd. De financiële verslaglegging is zowel in de 
huisvestingscommissie als in de auditcommissie besproken en dat zal ook in het komend jaar minimaal 
op kwartaalbasis plaatsvinden. 
Naast toezicht op het aanbestedingsproces voor Atria heeft de huisvestingscommissie in haar 
vergaderingen aandacht besteed aan het meerjarenonderhoud en aan de realisatie van het MFC Atlas 
dat onder volledige verantwoordelijkheid van de Gemeente Leusden wordt gerealiseerd. 
 
Verslag van de onderwijscommissie 
De onderwijs commissie van de Raad bestaat uit Herman Kolthof. Voor de vacature is lang gezocht 
naar een goede kandidaat, die eind 2014 gelukkig gevonden is. 
Kern van het toezicht van de onderwijs commissie heeft in 2014 gelegen op onderwijsresultaten, 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen en het tot stand komen van het strategisch beleidsplan. De 
resultaten van het onderwijs zijn besproken aan de hand van de CITO-scores van alle scholen en de 
acties die door de scholen en het bestuur is ingezet om tot eventuele aanpassingen te komen. We zien 
een groei bij het bestuur en de scholen als het gaat om de analyse van gegevens en de opvolging 
daarvan.  
De commissie heeft twee scholen bezocht. De commissie merkt dat het van belang is om ook zelf 
kennis te nemen van het onderwijs op de Voila-scholen. Op deze wijze is goed na te gaan in hoeverre 
het ingezette beleid op de scholen leeft. 
De commissie heeft geadviseerd bij het maken van het strategisch beleidsplan. Bij nader inzien had de 
commissie eerder betrokken willen worden. De reden hiervan ligt in dat de Raad van Toezicht en de 
onderwijscommissie geconfronteerd werden met een plan dat in concept klaar was. De commissie lijkt 
het wenselijk om in een eerder stadium om advies gevraagd te worden. 
 
Verslag van de remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie werd in 2014 gevormd door Henk Jansen (voorzitter tot 1 augustus 2014), 
Sonja Bloemers (voorzitter vanaf 1 augustus 2014) en Herman Kolthof (lid vanaf 1 augustus 2014). De 
commissie heeft het functioneren van de leden van het College van Bestuur over het schooljaar 2014 
beoordeeld en drie vacatures binnen de Raad van Toezicht ingevuld. Dit is opgenomen in het 
remuneratierapport 2014. 
 
Onafhankelijke informatieverzameling 
Managementletter externe accountant 
De managementletter van de externe accountant gaf inzicht in de stand van zaken, de oordelen en de 
aanbevelingen met betrekking tot de interne organisatie en de risicobeheersing en de financiële positie. 
Daartoe heeft de Raad besloten om  
- jaarlijks de meerjarenbegroting op en bij te stellen; 
- m.b.t. planning en control: de risico’s nadrukkelijker in kaart te brengen en na te gaan of de  
  meerjarenbegroting met deze risico’s voldoende rekening houdt; 
- te onderzoeken of het treasurystatuut herzien moet worden. 
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Gesprek met de GMR 
Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer een gesprek gevoerd met de GMR. Hierin is 
gesproken over het integraal personeelsbeleidsplan, de managementstructuur, het ICT beleid, fusie 
van scholen n.a.v. de krimp van het aantal leerlingen en de bouw van een nieuw multifunctioneel 
centrum Atria.  
 
De evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft, naast de reguliere vergaderingen, jaarlijks een extra overleg waarin het 
eigen functioneren geëvalueerd wordt. Dit jaar is hieraan uitvoering gegeven door het doel, de inhoud 
en de vorm van het toezichthouderschap te beoordelen in relatie tot die van het College van Bestuur. 
Dit resulteerde in de instelling van een huisvestingscommissie en aangescherpte afspraken met GMR, 
CvB en onderwijscommissie. 
 
De Raad van Toezicht 
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Hoofdstuk 1. Missie en Waarden 
 
 
Het College van Bestuur streeft ernaar optimale ontplooiingsmogelijkheden voor alle kinderen te 
bieden, zodat zij het maximale uit hun talent kunnen halen. Daarvoor creëren we een passende 
leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten binnen de school en de directe 
omgeving. Elke school moet voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen zoals gesteld door de 
onderwijsinspectie, maar verder stimuleert het College van Bestuur de verschillen tussen de onderlinge 
scholen, zodat er voor de ouders binnen Leusden en Achterveld nog genoeg te kiezen valt. We denken 
hierbij aan levensbeschouwelijke en onderwijsinhoudelijke verschillen. Zo ontstaat ruimte voor elke 
school om binnen de gestelde kaders de eigen identiteit te garanderen.  
 
Missie van Voila: 

De kinderen verlaten de school met een positief zelfbeeld 
De kinderen verlaten de school met kennis en vaardigheden die nodig zijn in deze tijd en in de 
toekomst 
De kinderen verlaten de school met ruimte voor creatief denken en handelen. 
De kinderen leren samenwerken en respect te hebben voor de ander 
De kinderen kunnen een bijdrage leveren vanuit verantwoordelijkheid 
De kinderen hebben geleerd om keuzes te kunnen maken 
 
De kernwaarden bij Voila zijn:  
1. ethiek: verantwoordelijkheid nemen, het verschil willen maken 
2. respect: samenwerken, niemand uitsluiten, openstaan voor anderen 
3. veiligheid: eerlijk durven zijn, gevoel van geborgenheid, gemeenschapszin 
4. groei en ontwikkeling: talenten benutten, blijven leren, competentiegevoel 
5. autonomie: zelfrespect, positief zelfbeeld, vrijheid om keuzes te maken 
6. creativiteit: buiten bestaande paden kunnen denken en handelen 
 
Algemene doelstellingen per beleidsgebied 
Aan elk beleidsterrein (onderwijs, personeel, huisvesting, financiën) dat in dit jaarverslag aan bod 
komt, is een aantal algemene doelen verbonden zoals deze in het Strategisch Beleidsplan “Anders 
kijken naar de toekomst” zijn opgenomen. In hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd, wordt per 
beleidsterrein voorafgaande aan ieder hoofdstuk besproken. Hierna volgt de realisatie van de concreet 
meetbare jaardoelstellingen die in de balanced scorecard zijn opgenomen. 
 
Werkwijze  
Het College van Bestuur streefde in 2014 naar een duidelijkere scheiding tussen bestuurlijk opereren 
enerzijds en dagelijkse leiding anderzijds. Het werken met clusterdirecteuren met de bovenschoolse 
portefeuilles personeel, huisvesting & ICT en financiën maakt deze scheiding. Deze organisatievorm 
maakt het mogelijk dat de dagelijkse leiding aan de scholen en beleidsvoorstellen gerelateerd aan de 
bovenschoolse portefeuilles, aan het College van Bestuur worden onttrokken. Een ander 
aandachtspunt is het tempo van de overgang naar de nieuwe managementstructuur. Zolang er zowel 
integraal directeuren als locatiedirecteuren actief zijn binnen Voila, blijft een eenduidige aansturing van 
de organisatie kwetsbaar. Door natuurlijk verloop van de huidige integraal directeuren verwacht het 
College van Bestuur uiterlijk 2020 de gewenste situatie gerealiseerd te hebben.  
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Het College van Bestuur en de clusterdirecteuren beschikken over een jaarkalender waarin de 
doelstellingen van de balanced scorecard en het strategisch beleidsplan worden besproken en 
gemonitord. Het bestuursbureau gebruikt voor de meest cruciale processen, zoals personeelsbezetting 
en formatie, de stapsgewijze systematiek ‘plan-do-check-act’. Een en ander is beschreven in het 
beleidsstuk de Administratieve Organisatie (AO). De Raad van Toezicht heeft accountantsbureau 
Govers de opdracht gegeven om te toetsen of Voila in aanmerking komt voor een “in control 
statement”. 
 

Beleidsuitvoering 

Het College van Bestuur bepaalt de beleidskaders en mandateert de uitvoering aan de 
clusterdirecteuren en integraal schooldirecteuren. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders, het managementstatuut, de doelen  zoals 
opgenomen in het strategisch beleidsplan en de balanced score card (jaarplan). Het bestuur zorgt via 
de clusterdirecteuren voor de beleidsuitvoering. De beleidsuitvoering is altijd in overleg met de integraal 
schooldirecteuren en de medezeggenschapsorganen (de MR en de GMR). 
De beleidsvoorbereiding is doorgaans in handen van clusterdirecteuren en/of zogenaamde 
binnenkringen waarin altijd, een integraal-, een locatie- of  een clusterdirecteur zit. Voor het specifieke 
schoolbeleid zijn geen uniforme voorschriften opgesteld anders dan dat er aansluiting dient te zijn 
tussen het strategisch beleidsplan van Voila en het schoolplan en tussen de balanced score card en 
het schooljaarplan. 
 
Identiteitscommissie  

De commissie identiteit komt minimaal eenmaal per schooljaar bijeen en indien  nodig meerdere keren. 
De laatste vergadering van de identiteitscommissie  heeft  op 19-05-2014 plaatsgevonden. 
De commissie bestaat uit drie ouders, twee integraal directeuren en een clusterdirecteur. Alle 
denominaties zijn evenredig vertegenwoordigd, zowel bij de ouders als bij de directeuren. 

 
Hoofdonderwerp van  gesprek was het  visiestuk gemaakt door de werkgroep identiteit van PC- 
basisschool de Groenhorst en RK-basisschool Kinderland. De nieuwe naam van de fusieschool is Het 
Kompas. 
De werkgroep constateerde meer overeenkomsten dan verschillen; als voorbeeld hiervan werd de 
methode trefwoord genoemd. 
De commissie meent dat een échte (christelijke) visie ontbreekt, evenals de kenmerken van deze visie. 
Door het gebrek aan een duidelijke visie blijven veel vragen onbeantwoord: 
Wat is bijzonder en wat is vanzelfsprekend ? 
Worden andere godsdiensten besproken en op welke manier ? 
Hoe wordt de geloofsbeleving uitgewerkt ? 
Genoemd worden thema heksen, kruisje slaan en bidden.  
De adviezen vanuit de commissie identiteit zullen door de directeur van ‘t Kompas  verwerkt worden in 
een herzien visiestuk identiteit. 
Op het moment dat de commissie dit stuk toegestuurd krijgt, zal opnieuw een vergadering worden 
belegd; de verwachting is dat dit in het voorjaar van 2015 zal zijn. 
 
Stakeholders en samenwerking 

Zonder de leerlingen en hun ouders c.q. verzorgers zouden de scholen geen bestaansrecht hebben. 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen levert ons per leerling de zo noodzakelijke 
bekostiging. Voila gaat zorgvuldig om met deze middelen en maakt onderscheid tussen eenmalige en 
structurele bekostiging. De middelen worden intern verdeeld volgens vastgestelde normeringen en 
gebruikt om de scholen in de gelegenheid te stellen om op een verantwoorde wijze onderwijs te geven. 
Incidentele bedragen worden altijd na overleg met de auditcommissie, het directeurenberaad en de 
GMR ingezet. 
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Het College van Bestuur van Voila heeft twee keer per jaar formeel overleg met de gemeente Leusden. 
Eén keer over de begroting en één keer over het jaarverslag. 
Peuterspeelzalen en Kinderopvangorganisaties zijn belangrijke partners die een aanzienlijk deel van de 
basis leggen van de kinderen waar wij vervolgens acht jaar mee verder gaan. Een goede overdracht en 
waar mogelijk afspraken over doorlopende leerlijnen zijn van groot belang voor de continuering van het 
leerproces. Scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO), waar onze leerlingen instromen zijn een partij 
waar we frequent overleg mee voeren om een soepele overgang mogelijk te maken. Hiertoe 
participeert Voila in het platform BAVO. Terugkoppelingen vanuit het VO maken 
het mogelijk om daar waar nodig ons eigen handelen bij te sturen. Het samenwerkingsverband De Eem 
is een partij die met en voor ons zorg draagt voor een dekkend netwerk van 
ondersteuningsvoorzieningen.  
In 2014 is de afbouw van de samenwerkingsverbanden het NIS en PC Eemland verder doorgevoerd. 
Het NIS is in december 2014 opgeheven en PC Eemland heeft in maart 2015 de boeken gesloten. 
Voila voelt zich sterk betrokken bij het samenwerkingsverband De Eem en voorziet voor de toekomst 
een constructieve samenwerking. 
Bovendien verzorgen we scholing en intervisie voor en door onze eigen medewerkers. Eigen 
medewerkers brengen kennis en ervaring in, om de gewenste onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Ze 
voeren het primaire proces (onderwijs) en de secundaire processen(ondersteuning) uit. Het is van groot 
belang verantwoord personeelsbeleid te voeren met het oog op welbevinden en gezondheid van de 
werknemers. 
Tenslotte participeert het Voila College van Bestuur in een bovenbestuurlijk netwerk in de regio en in 
een inhoudelijk landelijk netwerk. 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Bij Voila staat duurzaamheid expliciet op de voorgrond. Dit betreft niet alleen het energiezuinig maken 
van onze schoolgebouwen maar ook het bewust worden van de invloed van het gedrag van 
leerkrachten en kinderen ten aanzien van duurzaamheid.  
Voila heeft hiertoe een convenant afgesloten met Leusdense partijen en denkt in deze groep mee en 
krijgt adviezen m.b.t. energiemaatregelen.   
Het doel hiervan is om de “ecologische voetafdruk” van Voila zo klein mogelijk te maken en beter te 
functioneren in onze samenleving. 
Bij nieuwbouw en verbouw van onze scholen zijn we alert op de gebruikte materialen, het 
energieverbruik en het onderhoud. 
Dit houdt in dat we kritisch zijn op de bedrijven met wie we samenwerken en dat wij ons steeds de 
vraag stellen of we integer en verantwoord aanbesteden.  
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Hoofdstuk 2.  De Organisatie 
 
Voila bestaat uit 12 scholen en een nevenvestiging met in totaal, op tel datum 01-10-2014, 2188 
leerlingen en circa 200 medewerkers. Wat Voila uniek maakt is dat drie denominaties onder haar 
bestuurlijke verantwoordelijkheid vallen, te weten de Rooms Katholieke, de Protestants Christelijke en 
de Openbare. Per 1 augustus 2015 wordt de Interconfessionele denominatie hieraan toegevoegd. Om 
de identiteit van iedere denominatie te waarborgen is statutair een identiteitscommissie ingesteld. 
Per 1 augustus 2011 kent de Stichting Voila twee organen: het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht. Per 1 augustus 2011 zijn als College van Bestuur benoemd: Gerrit-Jan Weiler, voorzitter en 
Wichert Eikelenboom, lid van het College van Bestuur van Voila. 
Het College van Bestuur legt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht onder voorzitterschap 
van Sonja Bloemers. 
In augustus 2014 is het aantal voormalige bestuursleden binnen de Raad van Toezicht van twee naar 
nul leden teruggebracht. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, College van 
Bestuur en schooldirecteuren staan beschreven in het managementstatuut. Voor de samenstelling van 
de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht. 
Voila is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO Raad. Zoals alle leden van de 
PO Raad, heeft de stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze 
code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en managers in het 
primair onderwijs. 
In 2014 heeft het College van Bestuur negen maal vergaderd. Het directeurenberaad vergaderde 
negen keer. Tevens heeft er zes maal een themabijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
locatiedirecteuren uitgenodigd waren. 
 
De Medezeggenschapsraad 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed 
op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de integraal- of locatiedirecteur. 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Na de oprichting van Voila is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een 
orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen 
onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. 
Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
De primaire gesprekspartner van de GMR is het College van Bestuur. 
De GMR kwam in het afgelopen jaar zes keer bijeen. Er werd onder meer gesproken over: 
• de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsorganen; 
• de begroting en meerjarenbegroting; 
• het bestuursformatieplan; 
• het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013; 
• de leerlingaantallen; 
• de bestuursrapportages; 
• passend onderwijs. 
Tevens heeft de GMR twee informele vergaderingen gehouden met de voorzitters van de 
medezeggenschapsraden van de Voila scholen en éénmaal een vergadering met de Raad van 
Toezicht. 
 
Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Chris Boterman, voorzitter, Esther Hellemans, Raymond van den Hengel, Bart Droppers, Sanne 
Hendriksen (P), Franca Zwakman (P), Frank Noij, Leonoor van Muijden (P), Hilda Rozendal, Bart 
Droppers, Anne Marie Ridderhof (P), Eefje Lise van Ooijhuizen en Sander Boekholt (P).  
P= Personeelsgeleding 
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Bestuursbureau, clusterdirecteuren, beleidsstaf en ondersteuning 

Om de organisatie goed te faciliteren, het College van Bestuur te kunnen ondersteunen en zo de 
gestelde doelen te kunnen bereiken is gekozen voor een bestuursbureau, onder leiding van het College 
van Bestuur. 
 
Clusterdirecteuren: 
• Mw. M. Kuiper, Clusterdirecteur Akkerhoeve, daarnaast belast met de bovenschoolse 
  portefeuille  Onderwijs.  
• De heer G. Broekhuizen, Clusterdirecteur Antares, daarnaast belast met de bovenschoolse   
  portefeuille Personeelszaken en Integraal Kind Centra. 
• De heer G. Kolenbrander, Clusterdirecteur Biezenkamp, daarnaast belast met de 
  bovenschoolse portefeuille Huisvesting, ICT en Financiën. 
• De heer J. Mulder, Clusterdirecteur Alandsbeek, daarnaast belast met de bovenschoolse    
  portefeuille Personeelszaken en Financiën. 
 
Bestuursbureau: 
De bezetting was in 2014 als volgt: 
Ludo van Hese (controller)                                                                                                                                   
Margreet van Belzen (HRM beleidsmedewerkster) 
Christie van de Haar (adm. medewerkster secretariaat en personeel)                                                          
Reina van Vulpen (adm. medewerkster financiën) 
Alette Rond (projectcoördinator Passend Onderwijs)                                                                                     
Sanne Meslier (bovenschools TSO coördinator)  
Cindy Boudewijn en Dennis Anbeek (Voila ICT coördinatoren) 
 
Externe ondersteuning: 
De uitvoerende beheerstaken worden verdeeld tussen het bestuursbureau en het administratiekantoor 
Vizyr te Heerlen. 
Verwerking van de administratie (de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie) 
is uitbesteed aan Vizyr. 
De jaarlijkse externe controle op de administratie en de jaarrekening wordt uitgevoerd door Govers 
Accountants uit Eindhoven. 
 
Scholen 

Onder de verantwoordelijkheid van Voila vallen 12 scholen en één nevenvestiging, alle voor primair 
onderwijs. De integraal schooldirecteur heeft de algehele leiding over de school en legt over het totale 
functioneren van de school verantwoording af aan het College van Bestuur. De locatiedirecteuren 
leggen verantwoording af aan hun clusterdirecteur. De clusterdirecteur legt verantwoording af aan het 
College van Bestuur.  
De clusterdirecteuren en de integraal schooldirecteuren adviseren en ondersteunen het College van 
Bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van het (strategisch) beleid en de Balanced Scorecard. 
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Basisgegevens scholen en aantal leerlingen 

Brinnr. School 
Aantal ll. per 
1 oktober Adres Telefoon Directie 

  2013 2014    

08VY 
Groenhorst/  
Kompas 148 190 

De Meent 1 
3833 EA Leusden 033 4943175 Dhr. W. Koelewijn 

 
09UA De Brink  294 245 

Lijsterbeslaan 54  
3881 XL Leusden 033 4941360 Dhr. B. Veenhof 

 
10ND De Vallei  148 113 

Asschatterweg 36c  
3831 JT Leusden 033 4944039 Dhr. M.F. Fokkelman 

 
10SX ‘t Palet  410 471 

Willem Alexanderhof 6  
3832 JN Leusden 033 4940473 Dhr. J. van Zandwijk 

 
11CO De Holm 191 172 

Lingewijk 13  
3831 LE Leusden 033 4943936 Mw. A. Duits 

 
11HD De Bongerd  217 189 

Asschatterweg 36a 
3831 FT Leusden 033 4940128 Dhr. G. Voskuilen 

 
11HD01 ‘t Startblok 101 94 

Jan van Arkelweg 12  
3791 AC Achterveld 0342 451877 Mw. L. Murphy 

 
11PE Loysder Hoek  101    105 

Willem Alexanderhof 8  
3832 JN Leusden 033 4944438 Dhr. M. van Reij 

 
11SX De Hobbit  217 212 

De Meent 2 
3833 EA Leusden 033 4942131 Mw. F. Geutjes 

 
12MF De Heerd  109 113 

Berkelwijk 33 
3831 MN Leusden 033 4943262 Mw. J. Brouwer 

 
18EY Kinderland  102   15 

Hoefijzer 18  
3833 XB Leusden 033 4944059 Dhr. J. van Houtert 

 
18HI Klimrakker  154 145 

Zonnedauw 1  
3831 AG Leusden 033 4941719 Dhr. A. van Dijk 

 
18JI De Rossenberg  143 124 

Rozengaarde 37 
3831 CC Leusden 033 4941726 Mw. M. Wiggers 

 
De telling van het aantal leerlingen op 1 oktober, bepalend voor de bekostiging voor het schooljaar 
2015-2016, is 2188 leerlingen. Ten opzichte van 1 oktober 2013 (2242 lln.) hebben we te maken met 
een daling van 64 leerlingen. Deze daling is vergelijkbaar met een terugloop van circa drie groepen (3 
FTE). Onze “flexibele schil” tijdelijke aanstellingen was in 2014 circa 8 FTE. De gevolgen van de daling 
van het aantal leerlingen kan Voila in 2014 opvangen binnen de “flexibele schil tijdelijke benoemingen”. 
Voor de komende jaren (in ieder geval tot 2020) voorzien we dat de natuurlijke uitstroom van personeel 
niet toereikend zal zijn. Om dit probleem financieel op te vangen heeft het College van Bestuur in 2014 
besloten om een bestemmingsreserve Personele Frictie op te nemen van € 250.000. Het College van 
Bestuur heeft in 2014 geen gebruik hoeven te maken van deze bestemmingsreserve. De 
bestemmingsreserve bevat in 2015 € 250.000. 
 

Organisatorische ontwikkelingen 

Voila is volop in beweging. Belangrijke ontwikkelingen in 2014 waren onder meer: 
I. Het verder vormgeven aan het Voila Opleiding & Ondersteunings Centrum (VO&OC). 
II. De start van het nieuwe samenwerkingsverband De Eem en de opheffing van de oude 

samenwerkingsverbanden het NIS en PC Eemland. 
III. De invoering van Passend Onderwijs. 
IV. De digitale overgang van Voila naar Google Drive. 
V. De aanbesteding van de nieuwbouw op Alandsbeek. 
VI. Het opstellen van het Strategisch Beleidsplan 2015 – 2020. 
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Vertrouwenspersoon 

In overeenstemming met de klachtenprocedure beschikt Voila over een interne vertrouwenspersoon die 
bij klachten functioneert als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling tot 
een oplossing kan worden gekomen. De vertrouwenspersoon begeleidt degene met een klacht 
desgewenst bij de verdere procedure en verwijst in voorkomende gevallen naar andere instanties. 
De externe contactpersoon van Voila is de heer F. Brouwer, medewerker van de CED groep te 
Maartensdijk. De CED groep verzorgt twee keer per jaar een training voor de interne 
vertrouwenspersonen. 
 
Klachten en klachtafhandeling  

In het verslagjaar 2014 heeft het bestuur van Voila 2 formele klachten ontvangen. Er waren 14 
meldingen (rond zorg en ongerustheid) en er waren twee klachten. Via de “brievenbus” kwamen 42 
meldingen van leerlingen binnen. Uit de verslagen van de interne contactpersonen blijkt dat er in de 
verslagperiode sprake is van twee formele klachten waarbij de externe vertrouwenspersoon werd 
ingeschakeld. Deze klachten hebben de benodigde aandacht gekregen. In 2014 zijn geen klachten bij 
de Landelijke Klachtencommissie ingediend. 
Op schoolniveau wordt binnen het werk van de interne contactpersonen en de externe 
vertrouwenspersonen een onderscheid gemaakt tussen melding, klacht en formele klacht. 
Er is sprake van een melding wanneer er ongerustheid is over een situatie die anderen dan de melder 
betreft; Er is sprake van een klacht wanneer er sprake is van ongenoegen die de klager zelf betreft; Er 
is sprake van een formele/officiële klacht wanneer de externe vertrouwenspersoon/ 
klachtencommissie wordt ingeschakeld omdat men er op schoolniveau niet uit komt. 
Meldingen konden allemaal op schoolniveau worden afgehandeld. Daarmee is voorkomen dat zaken 
geëscaleerd zijn tot formele klachten. 

 
Overzicht klachtenverloop 

 2011 2012 2013 2014 

Meldingen 21 32 12 18 

Klachten 16 0 3 2 

Officiële klachten 1 0 2 2 

Brievenbus* (niet bekend) 57 40 42 

* brievenbus: waar leerlingen (eventueel anoniem) hun klachten en/of zorgen kwijt kunnen 
 

Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

Voila is lid van de branche organisatie voor het primair onderwijs, de PO Raad. Zoals alle leden van de 
PO Raad, heeft de stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze 
code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en 
managers in het primair onderwijs. 
Door de invoering van het nieuwe bestuursmodel waarin de splitsing van besturen en toezicht houden 
is gerealiseerd, voldoet de Stichting Voila aan de eisen de Code Goed Bestuur. 
 
Tussenschoolse Opvang 

De tussenschoolse opvang (TSO) op de scholen van Voila vindt plaats binnen de wet- en regelgeving, 
het bovenschools beleidsplan TSO en de cultuur van de scholen. In 2014 verzorgden ruim 150 
vrijwilligers met VOG een gezellige en verantwoorde “tussen de middag” op de scholen van Voila. Ruim 
120.000 keer is er gebruik gemaakt van deze voorziening. 
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Namens het bestuur houdt de bovenschools coördinator TSO toezicht op de inrichting en uitvoering van 
de TSO. Er was overleg met de belanghebbenden over bovenschoolse zaken ten aanzien van TSO. 
Daarnaast is ondersteuning geboden aan directies en coördinatoren TSO bij de uitvoering van het 
beleid, de werving en scholing van medewerkers en veranderingen in de opvang. 
Op elke school, met uitzondering van ’t Startblok waar het schoolteam het overblijven verzorgt, was in 
2014 een coördinator TSO aanwezig die verantwoordelijk was voor de organisatie, uitvoering en 
administratie van het overblijven op schoolniveau in de dagelijkse praktijk.  
Groot knelpunt was de werving van nieuwe vrijwilligers voor de TSO. Er zijn diverse wervingsacties 
geweest, maar het bleef het hele jaar “puzzelen” op een aantal scholen om voldoende medewerkers in 
te kunnen plannen op de drukke overblijfdagen (maandag, dinsdag en donderdag). De samenwerking 
met de Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) is uitgebreid. Op scholen met een tekort aan vrijwilligers 
zijn buurtsportcoaches ingezet om met de kinderen, na het eten van een broodje, te sporten. Dit biedt 
niet alleen extra toezicht en veiligheid, maar ook gezonde beweging en plezier voor de kinderen. 
Het scholingspercentage van de medewerkers TSO is ruim 80%.  In 2014 is 95 keer deelgenomen aan 
een cursus. Tijdens de scholingsdag TSO waren de thema’s: conflicten tussen en met kinderen; 
omgaan met pestgedrag; non verbale communicatie; positief leidinggeven; kernkwadranten; eenduidig 
pedagogisch handelen en EHBO voor kinderen. Alle deelnemers hebben een certificaat Verantwoord 
Overblijven ontvangen. Voor De Rossenberg, Groenhorst en Kinderland zijn daarnaast aparte 
cursusbijeenkomsten geweest om medewerkers TSO ‘mee te nemen’ in de sociaal emotionele 
werkwijze op deze scholen.  
De fusie van Groenhorst en Kinderland is qua TSO zorgvuldig en soepel verlopen. Voor de fusie is in 
een werkgroep de nieuwe werkwijze afgestemd met onder meer de coördinatoren van beide scholen, 
een leerkracht en de bovenschools coördinator TSO. Overblijfmedewerkers van deze scholen hebben 
samen de cursus Leefstijl gevolgd en al voor de fusie kennis gemaakt. Na de fusie hebben de 
coördinatoren TSO van beide scholen samen de coördinatie op Het Kompas verzorgd. 
Op alle scholen is het speelmateriaal onderhouden en aangevuld. 
Op negen scholen hebben ouders de gelegenheid om kinderen via internet aan en af te melden voor 
TSO. Dit is een kleine toename ten opzicht van 2013.  
Het gemiddelde overblijftarief in 2014 was € 1,75. De bekostiging van de TSO is volledig vanuit 
overblijfgelden van ouders. Verantwoording hierover vindt plaats in het financieel jaarverslag TSO. Ter 
dekking van de bovenschoolse kosten is er een afdracht van € 0,25 per leerling per keer overblijven 
aan Voila.  
Voor meer informatie over de TSO verwijs ik u naar het Algemeen Jaarverslag TSO 2014. 
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Vastgestelde beleidsstukken in 2014 

Onderwijs: 
● Ondersteuningsplan De Eem 
● Scholingsprogramma VO&OC 
● Jaarverslag TSO 2013 

 
Personeel:   
● Bestuursformatieplan 2014-2015 
● Integraal Personeels Beleidsplan 

 
Financiën:  
● Jaarverslag Voila 2013  
● Jaarrekening Voila 2013 
● Vaststelling kadernotitie Begroting 2014 
● Vaststelling kaderbrief Begroting 2014 
● Vaststelling Meerjarenbegroting 
● Handboek Administratie en Organisatie 

 
Afgesloten contracten 

Organisatie: 
● Begeleiden fusie tussen De Klimrakker en De Vallei door dhr. H. Beerman van Maatschap 

Onderwijs 
● Begeleiden fusie tussen Kinderland en De Groenhorst door dhr. H. Beerman van Maatschap 

Onderwijs 
● Per 1 januari contract verlengd met het administratiekantoor Vizyr te Heerlen 

 
Onderwijs: 
● Contract met Maatschap Onderwijs t.b.v. het opzetten van interne visitatie van school-,locatie- en 

clusterdirecteuren 
● Contract met Cloudwise betreffende de herinrichting van een ICT omgeving op school- en 

stichtingsniveau 
● Scholingsvraag Intern Begeleiders op coaching verzorgd door “Grashuis laat je zien”& “Nienke 

werkt” 
● Onderwijs consultant bureau Harry Janssens heeft scholing aangeboden op het gebied van Cito 

analyse en het invoeren van een nieuw leerling volgsysteem voor kleuters (BOSOS) 
● Nascholing betreffende omgaan met autisme verzorgd door Desiree van der Elst (Pica) 

 
Personeel: 
● Per 1 februari 2014 contract verlengd met Rienks Arbodienst afgesloten voor de periode van 1 jaar.  

 
Onderhoud:  
● Cloudwise voor het onderhoud van hardware voor de hele organisatie 2014 

 
Financiën:  
● Huurovereenkomst Humanitas aangepast 
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Hoofdstuk 3.  Onderwijs 
 
Op 1 januari 2013 is de clusterdirecteur van De Heerd, De Holm en ‘t Startblok, met de bovenschoolse 
portefeuille onderwijs, in haar nieuwe functie gestart. 
Vanuit een gezamenlijk ontwikkelde visie van Voila op onderwijs is samen met de coördinator Passend 
Onderwijs een verantwoording geschreven die leidend is voor de invulling van de portefeuille. De kern 
luidt als volgt: 
“Het onderwijs staat voor de grootste uitdagingen van de afgelopen vijftig jaar. Overal wordt het grote 
belang van onderwijs inmiddels onderkend. Ook is er overeenstemming over hoe alle factoren binnen 
een school in hun onderlinge samenhang van invloed zijn op het leren van de kinderen en de 
opbrengsten. Duurzame successen kunnen alleen geboekt worden als we deze samenhangen 
begrijpen en ons niet richten op kleine onderdelen binnen het geheel. Dit wordt ook wel de 
systeembenadering genoemd. Het besef dat er geïnvesteerd dient te worden in de kwaliteit van de 
leerkrachten, is eveneens aanwezig. 
Met dit besef is de discussie op gang gekomen wat goed onderwijs eigenlijk is, wat een goede 
leerkracht en een goede schoolleider onderscheidt en op welke wijze de zo noodzakelijke 
professionalisering vorm zou moeten krijgen. 
Het ontwikkelen van goede leerkrachten vraagt om persoonlijke betrokkenheid, training, oefenen in de 
praktijk, blijven leren, open staan voor nieuwe ontwikkelingen, streven naar vakmanschap. Het gaat 
veel verder dan een lijst met competenties die afgekruist kunnen worden. Dit kan bovendien alleen 
werkelijkheid worden als de collega’s hetzelfde nastreven; het is een collectief en transparant proces. 
Vanuit dit gedachtegoed richten wij ons onderwijs in. Het VO&OC zorgt voor de uitvoering hiervan. 
Zowel op het gebied van de (na-)scholing en de ondersteuning voor een ieder van Voila. Van jongste 
kleuter tot voorzitter van het College van Bestuur.”  
(zie verder het beleidsdocument “Het gedachtegoed van het  VO&OC) 
 
Het systeemdenken is terug te vinden in de invulling van het nascholingsprogramma. Iedereen moet 
binnen het systeem zijn/haar steentje bijdragen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Dit moet leiden naar kwalitatief beter onderwijs met meer kansen voor kinderen. 
 
Leerkrachten moeten zich blijven scholen en dit moet in verbinding staan met de scholingen die de 
directeuren en intern begeleiders krijgen.  
In het nascholingsprogramma is wederom aandacht besteed aan opbrengstgericht werken, waarbij 
directeuren scholing kregen op het gebied van schoolanalyse, de intern begeleiders zich vooral 
schoolden op het gebied van groepsanalyse en coaching, en de leerkrachten  (toets)gegevens leerden 
analyseren.  Iedereen kreeg met zijn eigen verantwoordelijkheid het kind beter in zicht  en kon daarop 
sturen. 
 
Vanuit het gedachtegoed dat de leerkracht er toe doet, is een gevarieerd scholingsaanbod gedaan 
waaruit de leerkracht zelf zijn /haar keus kon maken. Vanuit de gedachte dat ook Voila een systeem is 
met verschillende scholen en verschillende mensen met eigen talenten en ideeën, is er in het 
nascholingsaanbod intervisie aangeboden voor leerkrachten van verschillende scholen die met een 
zelfde (jaar)groep werken. Deze intervisie is dit jaar uitgebreid naar drie momenten per groep, waarvan 
één onder lestijd. Dit is een voorschot op de nieuwe cao. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt 
van al het talent en de kennis die binnen Voila aanwezig is om elkaar te kunnen inspireren en 
motiveren. Bij elke scholing wordt er een evaluatieformulier ingevuld om te zorgen dat er binding 
ontstaat en dat het aanbod gedragen  wordt op de werkvloer. 
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Op 8 oktober 2014, de jaarlijkse studiedag van Voila, is het vijf jarig bestaan van Voila gevierd met 
workshops waar gebruik gemaakt is van talenten van leerkrachten en van expertise van buitenaf.  De 
evaluatie over het nascholingsaanbod in 2014 is unaniem als goed tot zeer goed ervaren. Door de 
scholingsmomenten te verspreiden over verschillende dagen en momenten werd tegemoet gekomen 
aan de wens om niet alle scholingsmomenten op de woensdagmiddag te houden. Dit werd als een 
verbetering ervaren. Op dit moment wordt er nagedacht over het aanbod voor volgend schooljaar, veel 
nieuwe ideeën zullen worden meegenomen.  
Consolideren van wat in gang is gezet en toewerken naar passend onderwijs voor alle kinderen, is het 
credo voor de komende tijd. Waarin het zicht krijgen op wat kinderen nodig hebben zal worden 
geconsolideerd en er een verschuiving op zal treden naar wat er nodig  is om dit ook in gedrag waar te 
nemen. 
 
Als voorschot op het veranderende inspectiekader, waarin zelfevaluatie en sturing een belangrijke 
plaats gaat innemen is er een scholing voor directeuren ingezet, waarbij er door een zelfevaluatie en de 
daaruit voortkomende vragen een collegiale visitatie plaats vindt. Op deze manier gaan we gebruik 
maken van elkaars expertise. 
 
De universiteit van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de behoeftes van intern begeleiders. 
Wat hebben zij nodig om klaar te zijn voor Passend Onderwijs? Uit dit onderzoek is naar voren 
gekomen dat zij scholing/ ondersteuning nodig hebben op het gebied van coaching. Dit is meegenomen 
naar de nieuwe structuur van het SWV de Eem. Tijdens de bijeenkomsten worden de intern 
begeleiders hierop gecoacht. 
 
In januari 2013 is in samenwerking met de coördinator van de IB-ers (Intern Begeleiders) een 
toetsprotocol voor Voila gemaakt, dit is een levend document dat in 2014  aangepast is in overleg met 
de intern begeleiders. De bestuursmodule in het leerlingvolgsysteem Parnassys geeft het College van 
Bestuur zicht op de opbrengsten van haar scholen en is dit jaar uitgebreid met een nieuwe 
bovenschoolse module: "Ultimview". De schoolscores bieden de school mogelijkheden tot zelfreflectie 
en sturing op haar doelen.  Dertien Voila scholen hebben deelgenomen aan de cito-eindtoets. Twee 
scholen hebben een onvoldoende beoordeling gekregen en daarmee een attendering van de inspectie. 
Inmiddels is duidelijk dat de inspanningen van de beide teams hebben geresulteerd in een voldoende 
score op de Eindcito toets van februari 2014. 
De Heerd, die vorig jaar een attendering kreeg heeft nu een voldoende beoordeling. Negen scholen 
kregen van de inspectie een voldoende beoordeling. Dit zijn: ’t Palet, De Heerd, Kinderland, De 
Bongerd , De Hobbit, Groenhorst, Klimrakker, De Holm en De Vallei. 
Twee scholen kregen op basis van de score een beoordeling goed: 't  Startblok en De Rossenberg. 
 
Het participeren bij alle IB bijeenkomsten door de clusterdirecteur Onderwijs en de project coördinator 
Passend Onderwijs, geeft verbinding met het onderwijsveld. Dit werd door alle partijen als zeer 
waardevol ervaren 
 
Het verbinden van de visie met gedrag was één van de speerpunten van 2014. Het duidelijk maken van 
wat wij onderwijskundig willen verbinden met wat wij dan moeten laten zien in gedrag en wat wij vooral 
moeten laten zal voor de komende jaren een grote uitdaging zijn en blijven 
 
Passend Onderwijs 

De pilot:  “Van indiceren naar arrangeren” van het samenwerkingsverband heeft in 2013-2014 centraal 
gestaan voor de implementatie van Passend Onderwijs binnen Voila. 
Op weg naar de nieuwe wet, die per 1 augustus 2014 ingegaan is, konden wij volop experimenteren. 
Dit hield in dat er een ondersteuningsteam werkzaam was voor alle scholen. Dit ondersteuningsteam 
bestond uit een onderwijs ondersteuner, een opvoedondersteuner en een coördinator. 
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In de "piramide" van ondersteuning komt het ondersteuningsteam in beeld, wanneer er een 
ondersteuningsbehoefte  is die het niveau  van de school te boven gaat. We spreken dan van breedte 
en/of dieptezorg. 
In juli 2014 heeft er een uitgebreide evaluatie van deze pilot plaats gevonden. 
Enkele conclusies hieruit: 
 
Het ondersteuningsteam had de vrijheid vanuit het regionale experiment Passend Onderwijs om 
scholen te ondersteunen. Deze ondersteuning was heel divers. Deze kon bestaan uit middelen om 
individuele leerlingen te ondersteunen, expertise vanuit de ambulante dienst inzetten, expertisie uit het 
SBO bij het opstellen van een OPP etc. 
 
De opgedane ervaringen geven het vertrouwen dat Voila op de goede weg is met het invoeren van 
Passend Onderwijs. 
 
Verantwoording besteding impulsgelden 2014 
De impulsgelden vanuit het Samenwerkingsverband De Eem, zijn bedoeld om de basisondersteuning 
te realiseren. Het samenwerkingsverband dient verantwoording af te leggen over de doelmatige inzet 
van de beschikbaar gestelde middelen. Om dit te kunnen verantwoorden moet het schoolbestuur aan 
het samenwerkingsverband aangeven op welke wijze de middelen zijn ingezet. 
Voila heeft van SWV de Eem voor de maanden augustus t/m december € 51.335,-- ontvangen. Hiervan 
is € 9.799,-- ingezet op bestuursniveau. Van dit bedrag is € 6892,-- besteed aan het faciliteren van de 
coördinator Passend Onderwijs voor de Voila scholen. € 2.907,-- is besteed aan de bekostiging van de 
coördinator van de IB-ers. 
Op schoolniveau is € 41.556,-- ingezet. Dit bedrag is verdeeld over de scholen ten behoeve van het 
faciliteren van de IB-er. 
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Hoofdstuk 4.  Personeel 
 
In 2014 is de nieuwe CAO PO tot stand gekomen. 
Deze CAO sluit aan bij de speerpunten waar Voila aan werkt: 
Professionalisering, vermindering van de werkdruk en aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 
Er is een nieuw integraal personeelsbeleidsplan (IPB) vastgesteld en door de (P)GMR goedgekeurd. 
 
Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren zijn er veel zaken opgepakt, zoals tweedaagse trainingen 
in het kader van de balans in je leven, trainingen Mindfulness, voorlichting individuele mensen i.v.m. 
pensioen, commissie 5 gelijke dagen rooster, commissie talenten, werkdrukscan door het 
vervangingsfonds, begeleiding door bureau Efficienz in het kader van werkdruk, nauw contact directies 
met de bedrijfsarts en gebruik maken van mobiliteit bij re-integratie. 
 
Er is veel werk verzet om de nieuwe CAO te vertalen naar de praktijk bij Voila.  
Deze vertaling gaat in 2015 plaatsvinden, waarbij het overlegmodel, met instemming van de (P)GMR, 
uitgangspunt zal zijn. 
 
Ondanks alle interventies was het ziekteverzuim in 2014 hoog: 8,1 %, waarvan 7 % langdurig. 
De landelijke cijfers over 2014 zijn nog niet bekend. De afgelopen jaren bewoog het landelijk 
gemiddelde rond de 6,5%. In 2015 zal bekeken worden of er andere mogelijkheden zijn om het 
ziekteverzuim positief te beïnvloeden. Inmiddels hebben alle (locatie)directeuren een training gehad in 
het voeren van gesprekken met collega’s over het ziekteverzuim. 
 
De professionalisering van alle collega’s vindt voor een groot deel plaats op individueel en 
schoolniveau. Via het VO&OC wordt ook veel bovenschoolse nascholing verzorgd. 
De school-overstijgende intervisie krijgt steeds meer vorm. 
Hierdoor verbreedt de blik van veel collega’s. Dit draagt bij aan een vergroting van de mobiliteit. 
 
Een goede veiligheidsstructuur (plannen, mappen, trainingen, controles, oefeningen en toegewezen 
taken) draagt bij aan de fysieke veiligheid van het personeel. Elke school beschikt over een actueel 
veiligheidsplan dat elk jaar wordt bijgesteld. 
 
In het kader van goed werkgeverschap zijn de inspanningen van de werkgever gericht op preventie van 
ziekteverzuim. Periodiek is er een evaluatie met de arbodienst hierover. 
 
De formatie loopt door het afnemende aantal kinderen terug. Toch is het gelukt om deze krimp op een 
natuurlijke manier op te vangen, waardoor er geen gedwongen ontslagen hebben plaatsgevonden. 
Bovenschools is er een solidariteitsbuffer gecreëerd, zodat sommige scholen iets meer formatie kunnen 
krijgen dan waar ze recht op hebben. Dit zorgt voor een zo goed mogelijke verdeling van de gelden 
over de scholen en kan zo een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk. 
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Hoofdstuk 5. Huisvesting en ICT 
 
Huisvesting 

In 2014 heeft Voila het bouwheerschap voor de bouw van Atria op zich genomen. In dit gebouw zullen 
De Vallei, De Bongerd en De Klimrakker gehuisvest worden. De Vallei en Klimrakker zullen tegen de 
tijd dat het gebouw gereed is, gefuseerd zijn. 
Vanaf september is gestart met de voorbereidingen van de bouwplannen. Hevo is gecontracteerd als 
procesmanager en heeft vormgegeven aan de Design Build Maintain en Energy aanbesteding. De 
aannemende partij wordt middels deze wijze van aanbesteden niet alleen verantwoordelijk voor de 
realisatie van het gebouw maar ook voor het onderhoud voor de komende 20 jaar en het 
energieverbruik. 
Er schreven 9 bedrijven in, 5 bedrijven zijn geselecteerd en uiteindelijk vier bedrijven zijn met het 
uitwerken van het schetsontwerp begonnen. 
De gemeente Leusden heeft extra middelen voor het kunnen behalen van de Frisse Scholen B 
standaard ter beschikking gesteld. 
 
De plannen voor Atlas waarin De Brink en De Rossenberg gehuisvest worden, zijn in een definitieve 
fase gekomen. De WSL (Woning Stichting Leusden) treedt als bouwheer op en zal het gebouw turn key 
overdragen aan de gemeente Leusden waarna het gebouw in gebruik wordt gegeven aan het 
onderwijs. 
Het groot onderhoud is volgens plan uitgevoerd door Anculus.  
 
Samen met twee andere onderwijs stichtingen zijn de voorbereidingen gestart het groot onderhoud te 
bundelen en aan te besteden. Deze aanbesteding zal in het voorjaar van 2015 afgerond zijn. 
 
In 2014 is aandacht besteed aan de keuring van de stookruimtes. De keuringen gaven aanleiding tot 
het uitvoeren van werkzaamheden om te kunnen voldoen aan de Nen norm. Deze werkzaamheden 
zullen in mei 2015 afgerond zijn. 
Alle gebouwen van Voila voldoen aan de eisen vanuit de brandweer en hebben een geldende 
gebruiksvergunning. 
   
ICT 
In 2013 heeft de verantwoordelijke clusterdirecteur i.s.m. de binnenkring ICT een rapport gemaakt met 
daarin een onderzoek naar de kosten van systeembeheer voor Voila en de verwachte 
investeringskosten. Bijna alle scholen moesten in 2014 investeren in nieuwe servers omdat de 
toenmalige systeembeheerder het netwerk had ingericht met het besturingssysteem van Windows XP. 
Dit systeem werd na 1 april 2014 niet meer door Microsoft onderhouden. Dit heeft Voila aangezet om 
kritisch te kijken naar de inrichting van het netwerk en daaraan gekoppeld het netwerkbeheer. Omdat in 
2013 de visie is ontwikkeld om data in de toekomst in de “cloud” op te slaan, is er in de tweede helft 
van 2013 een onderzoek gestart naar netwerkbeheerders en de daarbij behorende systemen om te 
bekijken wat het beste voldoet aan de wensen van Voila.  
Cloudcomputing bespaart beheertijd. Verder moet het netwerk geschikt zijn om scholen de 
mogelijkheid te bieden om te werken met diverse mobile devices. Omdat we in de toekomst leerlingen 
nog meer de mogelijkheid willen bieden om hun eigen onderwijsroute te volgen. Dit betekent dat in 
2014 alle scholen ingericht zijn met accespoints (WIFI). 
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Afgelopen jaar is de keuze gemaakt om met alle scholen over te stappen op ‘google apps for education’ 
wat ons de mogelijkheid biedt om binnen een Voila omgeving, op allerlei gebied “digitaal” samen te 
werken en van elkaar te leren. Om hier optimaal gebruik van te maken zullen in 2014 en in 2015 de 
teams verder begeleid worden in het gebruik daarvan. De uitkomst van het strategisch beleidsplan van 
Voila voor de periode 2015-2020 zal hierbij een belangrijk uitgangspunt zijn. De ICT- binnenkring is er 
van overtuigd dat leerkrachten geschoold moeten worden in het gebruik van programma’s en 
apparatuur om leerlingen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen in een persoonlijke 
leeromgeving, de digitale vervanger van de schooltas.  
Dit sluit aan bij de trend van DIY-technologie (Do IT Yourself) waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke 
behoeften en inspiratie van mensen en dus ook leerlingen waar wij verantwoordelijk voor zijn. 
Binnen Voila zien wij in toenemende mate dat het van belang is dat leerkrachten weten wat de 
tussendoelen zijn en dat men de leerlingen kan begeleiden op de weg daar naar toe. In 2014 is gestart 
met de eerste scholing van medewerkers om materialen te maken en te delen zodat er gewerkt gaat 
worden aan een rijk Voila aanbod. Dit alles ten behoeve van de individuele leerling die in de toekomst 
een passend aanbod zal vinden van wat hij/zij online thuis en op school kan gebruiken. 
 
 
 
 
 

  



                                                             Jaarverslag 2014                                                  Pag. 28 

 

Hoofdstuk 6.  Financiën  
 
Strategisch Beleidsplan 2015 - 2020 Hoofddoel Financiën: 
Voila moet over een ruimvoldoende (buffer) vermogen en een gezonde liquiditeitspositie 
beschikken. In 2015 blijft de loonkostenbegroting onder de 85% van de totale baten.  
 
In het jaarverslag over 2012 formuleerde het College van Bestuur de taakstelling, dat het 
buffervermogen van de stichting moest worden versterkt en mede daartoe werd een begroting 2014 
vastgesteld van positief € 50.000,--. De realisatie was lager met een positief resultaat van € 15.139.  
De belangrijkste mee en tegenvallers voor het jaar 2014 waren:  
 
Meevallers:  
 
Lumpsum personeel    51.716  
Prestatiebox, niet begroot deel   84.508 
Groeibekostiging    19.225   
Bekostiging PAB subsidie       70.710 
Vrijval 1e inrichting uit projecten   
18.000  
Vrijval project zorggelden   47.200 
Baten vorig jaar                 
15.000 
Hogere baten huur    13.400 
Afrekening samenwerkingsverbanden     50.183 
Rijksbijdrage passend onderwijs              51.300  
Hogere ontvangst uitkeringen en div.   45.500 
Lagere energielasten      32.400 
Lage schoonmaakkosten           10.600 
Diverse lagere kosten     28.800            

Tegenvallers: 
 
baten LGF OCW                            29.500 
extra bekostiging jonge leerkrachten       49.740
  
lagere baten TSO                             17.800 
lagere baten Nis                                       20.200 
lagere baten samenwerkingsverbanden  68.300   
diverse lagere baten                                  9.200  
WGA premie en uitkering                       145.200 
Hogere salariskosten waaronder                                
ouderschapsverlof                                    34.000  
scholing                                         13.000 
drukwerk /kopieer/porto                            20.500 
accountantskosten                              21.000 
repro                                                          10.100 
ICT waaronder overgang Cloudwise         88.600  
Bestuurskosten en management onder- 
steuning                                                    22.800 
Diverse hogere lasten                               23.400 

 Per saldo € 35.000 tegenvallers. 
 
Het totale resultaat, inclusief de aanvullende bekostiging bedroeg € 15.139,--. Om de gevolgen van de 
verder toenemende krimp van het leerlingenaantal de komende jaren te kunnen opvangen, hierbij gaat 
het vooral om loonkosten door boventalligheid, heeft het College van Bestuur in 2014 besloten  om een 
bestemmingsreserve voor personele frictie te vormen van € 250.000,--. Dit was al opgenomen in de 
cijfers over 2013. 
 
Binnen het eigen vermogen van de stichting waren per 31 december 2013 nog drie schoolreserves van 
aanwezig ( in totaal € 68.519). Ten laste hiervan zijn in 2014 door twee scholen door het College van 
Bestuur toegestane uitgaven gedaan, voor tablets en tijdelijke loonkosten. Het saldo van de resterende 
“bruidsschatten” bedraagt € 60.583,--. Dit restant moet uiterlijk 31-12-2015 zijn besteed. Een eventueel 
restant zal per 31-12-2015 aan de algemene reserve worden toegevoegd. 
 
De onderhoudsvoorziening bedraagt per 31-12-2014 €  549.464,-- en voldoet voor de in het meerjaren 
onderhoudsplan voorziene posten van groot onderhoud. Voor een nadere uiteenzetting van de posten  
in onderhoudsplan wordt verwezen naar het hoofdstuk huisvesting en gebouwenonderhoud. 
De tegenwoordig verplichte voorziening voor jubilea bedraagt per 31-12-2014 € 155.945,-- en is op het 
vereiste niveau van de toekomstige verplichtingen gebracht. 
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Financiën op balansdatum 
 
Kengetallen 
Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op balansdatum voor Stichting  
Voila.  Aangezien financiën op balansdatum een momentopname betreft en sturing plaats dient te 
vinden over jaren heen, is de trend ontwikkeling van de verhoudingscijfers inzichtelijk gemaakt. 
Benchmark 2013 betreft het landelijk gemiddelde over 176 schoolbesturen uit de categorie van 
besturen met 11-20 scholen (PO5).  
Het effect van de Akkoorden in 2013 is ook duidelijk zichtbaar in de benchmark. De landelijke 
rentabiliteit van 3,7 % is beduidend hoger dan de 0,1 % in 2012. Dit volgt later. 
 
Per ultimo 2014 bedraagt het balanstotaal van Stichting Voila € 3.631.787. Dit totaal vertoont een kleine 
daling ten opzichte van de € 3.675.590 een jaar eerder. 
 
De financiële kengetallen en streefwaarden staan hieronder weergegeven: 
 

   

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Landelijk 
Gemiddeld 

2013 (po5) 

 eigen vermogen      

Solvabiliteit 1 balanstotaal    x  

100% 
42,2% 44,2% 51,2% 52,2% 62,3% 

Liquiditeit vlottende activa      

(current ratio) kortlopende schuld 1,61 1,69 2,46 2,50 2,62 

 Resultaat      

Rentabiliteit totale baten x 100% - 4,6% 0,7% 4,7% 0,1% 3,7% 

Kapitalisatie 

Factor 

(Balanstotaal-/- g&t)  

totale baten 
 

0,25 

 

0,26 

 

0,30 

 

0,32 

 

0,45 

G&T = boekwaarde van gebouwen en terreinen 

 

“Beleidsregel Financieel toezicht op het onderwijs 2011” 
In de Staatscourant van 24 november 2011 staat gepubliceerd dat de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OC&W) de beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011 heeft vastgesteld. Het 
financiële toezicht is gericht op financiële risico’s op het niveau van bevoegd gezag (bestuur) van de 
scholen en betreft de aspecten: financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. 
De risicogerichte opzet van het toezicht houdt in dat de inspectie alleen contact legt met of een 
onderzoek instelt bij besturen wanneer zij financiële risico’s constateert.  
Hierbij fungeert het rapport van commissie “Don” over het financiële beleid bij onderwijsinstellingen als 
kapstok. Hierin hanteert de commissie twee belangrijke uitgangspunten: vermogensbeheer en 
budgetbeheer. Bij vermogensbeheer staat de vraag centraal: wat is de kapitaalsbehoefte van de 
instelling? Om dit te kunnen berekenen stelt de commissie het begrip kapitalisatiefactor centraal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             Jaarverslag 2014                                                  Pag. 30 

 

Kengetallen Vermogensbeheer 
 
Kapitalisatiefactor 
Het ministerie van OC& W hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal om te signaleren of 
onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De 
Inspectie kan de mogelijkheid van excessief spaargedrag nader onderzoeken, indien instellingen de 
bovenste signaleringsgrenzen overschrijden.  
De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als: 
Totaal Kapitaal (minus boekwaarde gebouwen en terreinen) / gedeeld door de Totale Baten. 

 
Als benadering wordt een bovengrens aan de kapitalisatiefactor toegekend van:  
35% voor grote instellingen met meer dan € 8 mln. jaarlijkse baten, 
60% voor kleine instellingen met minder dan € 5 mln. jaarlijkse baten. 
 
Normatieve kapitalisatiefactor, besturen > € 8 mln. baten 

  

Bufferliquiditeit 5.0% 

Transactieliquiditeit 8.5% 

Financieringsfunctie 20.5% 

 34.0% 

Afgeronde signaleringsgrens  35.0% 
Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 

 

Trendmatig laat het resultaat van de kapitalisatiefactor de laatste jaren een trapsgewijze groei zien. Het 
geen ook duidt op steeds betere beheersing van financiële processen en het maken van bewuste 
keuzes in de beleidsvoering. 
Gezien de baten van € 11,2 mln. geldt voor Stichting Voila 35% als normatieve bovengrens. 
Dit vertaalt zich in een bovengrens van  € 3,9 mln. Met een kapitalisatiefactor van 32% kan 
geconcludeerd worden dat nader onderzoek door de inspectie niet te verwachten is. 
 
Investeringsbeleid / financieringsfunctie 
Er wordt door Stichting Voila gewerkt met meerjaren investeringsplannen voor ICT, Inventaris en OLP. 
Investering boven de € 500 worden geactiveerd. Op balansdatum 2014 bedraagt de boekwaarde 
materiele vaste activa totaal € 1.056.480, einde 2013 bedroeg deze: € 1.061.743. In het verslagjaar is 
voor een bedrag ad € 199.953 geïnvesteerd aan inventaris en apparatuur en voor € 59.177 aan 
leermiddelen (PO). Over de activa is in 2014 € 264.393 afgeschreven (2013 € 286.121). Normatief 
advies Ministerie aan kapitaal voor financieringsfunctie  20.5% van € 11.2 mln.is € 2.3 mln. 
 
Transactieliquiditeit 
Benodigd kapitaal om aan de de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Normatief 8.5% van de 
totale baten van € 11.2 mln. is € 952.000. 
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Bufferliquiditeit 
Er is een financiële buffer nodig om niet beheersbare risico’s op te vangen. 
De risico’s zijn onder te verdelen in rubrieken: 

o Risico’s ten aanzien van fluctuatie in leerlingen aantallen (inkomsten derving), 
o Risico’s t.a.v. kwaliteit onderwijs (beoordeling door Inspectie), 
o Risico’s t.a.v. personeel (arbeidsconflict, leeftijdsopbouw, salarisindexatie), 
o Risico’s t.a.v. de organisatie (kwaliteit, management, rapportage, AO/IC), 
o Risico’s t.a.v. huisvesting (stand van zaken onderhoud), 
o Risico’s t.a.v. inventaris en apparatuur (gemiddelde ouderdom), 
o Risico’s t.a.v. politiek bestuurlijke achtergrond (wegvallen vergoedingen etc.). 

 
Omdat niet alle risico’s zich gelijktijdig zullen voordoen, leidt een eenvoudige optelsom tot overschatting 
van het totale risico. Afhankelijk van de grootte van de onderwijsinstelling wordt door de commissie een 
percentage van 5% van de totale baten geadviseerd als buffer. 
Concreet betekent bovenstaand dat de financiële benodigde buffer ter opvang van risico’s 5% van de 
totale baten van € 11,2 mln. bedraagt, hetgeen gelijk is aan € 560.000. 
 
Het tweede kengetal dat het ministerie van OC&W hanteert om een beeld te krijgen bij het 
vermogensbeheer van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid. Geeft aan of de organisatie aan 
haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor het onderwijs zijn er twee solvabiliteit ratio’s, Het 
verschil tussen beide wordt veroorzaakt door voorzieningen. Voorzieningen voor groot onderhoud en 
personeel zijn redelijkerwijs in te schatten en vormen met 19% een substantieel deel van het totale 
vermogen. 
Solvabiliteit 1 is: eigen vermogen / totaal vermogen. 
Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 
 
De resultaten van solvabiliteit verbeteren eveneens de laatste jaren. Met scores van 52% en 72%, is de 
solvabiliteit beduidend boven de bodemgrens van 20%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
vermogenspositie goed is. De scores zijn iets beter dan de solvabiliteitscijfers van voorgaand jaar met 
respectievelijk 51% en 71%. Het landelijke gemiddelde voor solvabiliteit 1 is met 62 % aanzienlijk hoger 
dan bij Stg. Voila met 52 %. Gezien de resultaten is geen aanvullende actie vereist. 
 

Voor de korte termijn adviseert de commissie “Don” om te kijken naar budgetbeheer. 
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Kengetallen budgetbeheer 
 

Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert het vermogen een 
organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen. Dit wordt aangeduid met de 
zogenaamde current ratio, gedefinieerd als volgt: 

(Kortlopende vorderingen + Liquide middelen) / Kortlopende schulden. 

De liquiditeit van Stichting Voila is met een score van 2.50 goed te noemen en ligt in de lijn van 
afgelopen jaar. Commissie “Don” hanteert bij het budgetbeheer als bandbreedte voor een gezonde 
liquiditeit een bovengrens van 1,5 en een ondergrens van 0,5. Geconcludeerd kan worden dat Voila 
met een score van 2,50 zeker in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Het resultaat is beter dan de normering van de commissie “Don” en vergelijkbaar met de 
benchmark. Het kasstroom overzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende 2014 en 2013 
beschikbaar zijn gekomen en in het gebruik daarvan. Over 2013 was er sprake van een positieve 
mutatie in liquide middelen van € 938.192. In 2014 is er sprake van een afname van de liquide 
middelen ad € 234.380. Belangrijkste reden van de daling in liquide middelen is de toename van de 
vorderingen (€ 195.840), de afname van de kortlopende schulden (€ 32.900) en de hogere investering 
(€ 95.344). Dit wordt in paragraaf B4 van de jaarrekening inzichtelijk gemaakt. 

Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 
de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk.  
 
In principe heeft de stichting geen winstoogmerk. Om waardevast eigen vermogen te blijven 
garanderen, dient een minimale rentabiliteit het effect van inflatie te nivelleren. Daarentegen om de te 
hoge kapitalisatiefactor (lees kapitaal/bezittingen) te laten slinken, hetgeen de commissie Don eigenlijk 
voorstelt, is het niet verkeerd om een negatief resultaat te realiseren.. De situatie wordt precair als de 
rentabiliteitscores structureel negatief zijn en in de toekomst negatief blijven en daarbij de reserves 
dusdanig zouden afnemen dat een tekort niet meer verantwoord is. Het ministerie adviseert, dat de 
gemiddelde rentabiliteit berekent over een aantal jaren, dient uit te komen tussen 0% en 5%. 
  
Vorig verslagjaar bedroeg de rentabiliteit 4.7%. De in december 2013 ontvangen Herfstakkoord gelden  
komen tot uiting komen in de rentabiliteit score,.dit bevestigt eveneens de benchmark 2013 met 3,7 %.  
Voor 2014 was een rentabiliteit begroot van 0,5%. De realisatie laat een score van 0,1% zien.  (2012 
0,7% en 2011 -/- 4,6%). Budgettair over 2014 bestond de verwachting dat de rentabiliteit score 0,5% 
zou zijn. Het gemiddelde van Stichting Voila over de laatste vijf jaren bedraagt -/- 0,6%. Dit gemiddelde 
is daarmee minder dan de richtlijnen van het Ministerie, maar laat de laatste jaren wel een positieve 
ontwikkeling zien. 
 
Bevoegd gezag heeft de intentie om de gelden op een beheerste wijze terug te laten vloeien aan het 
onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan huidige en toekomstige resultaten. Vooruitkijken naar 2015 
bedraagt de begrote rentabiliteit 0%. Wel wordt op langere termijn bij gelijkblijvend beleid een 
gemiddelde negatieve rentabiliteit van 0,7% verwacht. De komende jaren is het derhalve zaak om het 
beleid in lijn met de verwachte financiële ontwikkeling te brengen. Zie hiervoor ook de 
continuïteitspargraaf. 
 
 
 
 
 



                                                             Jaarverslag 2014                                                  Pag. 33 

 

Waarderingskader financiële continuïteit 
De ratio’s geven per 31 december 2014 een positief en gezond financieel beeld weer.  
Zowel op korte als op lange termijn is de Stichting Voila in staat om zowel lopende verplichtingen 
alsmede mogelijke toekomstige tegenvallers op te vangen. Het financiële beleid van Stichting Voila is 
gericht op beheersing van risico’s en niet op oppotten. De reserve heeft een bufferfunctie. Er is geen 
sprake van buitensporig spaargedrag. Het budgetbeheer blijft voor het bevoegd gezag een belangrijk 
aandachtpunt. Er wordt sturing gegeven aan resultaten. De Stichting Voila vaart een gezonde koers, 
waarbij het accent blijft liggen op reductie in formatie en het in de hand houden van de materiële 
uitgaven op schoolniveau.  
 
 
Treasury 
Het bestuur van Stichting Voila heeft een treasury statuut vastgesteld. Door middel van het statuut en 
de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden, wordt een behoorlijk beheer van de 
beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer is het verzekeren van een 
gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. De publieke middelen die voor korte of 
langere termijn niet voor publieke taken worden aangewend, worden weggezet op een spaarrekening.  

Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan binnen Stichting Voila. 
Koersverlies was niet aan de orde, waardoor er geen tot weinig risico ontstaat. 
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Continuïteitsparagraaf / Toekomstige ontwikkelingen   
Naast de begroting 2015 is er ook een meerjarenbegroting opgesteld t/m 2019. 
 

- Personele bezetting en leerlingaantallen, als basis voor meerjarenbegroting 2015-2018 
 
Stichting Voila moet de komende jaren rekening houden met een blijvende daling van het aantal 
leerlingen. De krimp van het aantal leerlingen heeft er voor gezorgd dat er per 1 augustus 2015 de 
school “Kinderland” gaat fuseren met de school “De Groenhorst”.   
 

Kengetallen 

Stand 31dec 

Begroting

2014 

Begroting

2015 

Begroting

2016 

Begroting

2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Gem. Personele bezetting in 

FTE(incl.BAPO,ouderschaps- 

verlof, projecten enz. 

 

137,3 

 

125,9 

 

121,9 

 

121,9 

 

121,9 

 

121,9 

Leerlingaantallen 2.242 2.188 2.116 2.040 1.967 1.925 

           
 

Toelichting op de kengetallen 
Belangrijke ontwikkelingen die het bestuur verwacht: 
● Op het vlak van personele bezetting is een verdere inkrimping in formatie begroot. Hierbij zijn 

enkele aannames gedaan. 
● Voor de komende jaren wordt een terugval verwacht van 14% in het leerlingaantal, per 1 augustus 

2015 is er in de begroting dan ook rekening gehouden met een reductie in de formatie. Op deze 
reductie zal het bevoegd gezag koersen.  

 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van de telling van het aantal leerlingen per 1 
oktober 2014, verdeeld over onder- en bovenbouw. Deze aantallen, in combinatie met de leerling 
prognoses voor de komende jaren, bepalen de inkomsten. 

 
De loonkostenbegroting is opgesteld op medewerker niveau rekening houdend met eventuele 
periodieken of toeslagen. Verder is de in het najaar van 2014 vastgestelde CAO-PO 2014-2015 de 
basis voor de berekeningen geweest. Met de bij opmaak van deze begroting bekende wijzigingen in 
premies is zoveel mogelijk rekening gehouden. Bijvoorbeeld dat premie Participatiefonds stijgt van 4% 
naar 5%. Dat het Vervangingsfonds haar dienstverlening gaat moderniseren en vernieuwen. Het 
rechtspositioneel verlof wordt niet meer vergoed vanaf 2015. Als compensatie daalt de premie van 
7,7% naar 6,5%.  
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Meerjaren exploitatiebegroting 2015-2018: 
 

 
 

 
 

Toelichting op raming van baten en lasten: 
Het bestuur verwacht ontwikkelingen met daarbij horende financiële gevolgen. 
Door de terugval in leerlingaantal zullen naast de personele baten ook de materiële inkomsten minder 
worden. Het reduceren van de materiële kosten in combinatie met het handhaven van een 
kwaliteitsstandaard is erg lastig voor de scholen. Daarom heeft het bevoegd gezag besloten om extra 
te reduceren aan de personele kant.         

  
 
 

Stichting Voila Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting

2014 2015 2016 2017 2018

teldatum 1 oktober  1-10-2014  1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  1-10-2018

directie 11,56 11,00 10,50 10,50 10,50

onderwijzend personeel 106,13 96,30 94,00 94,00 94,00

overige  medewerkers 19,52 18,60 17,40 17,40 17,40

FTE totaal 137,21 125,90 121,90 121,90 121,90

totaal aantal leerlingen 2.188 2.116 2.040 1.967 1.925

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen 10.370.428   10.415.520   10.271.503   10.094.848   9.915.986     

3.2 Overige overh.bijdragen en -subs. -                      -                      -                      -                      -                      

3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                      -                      -                      -                      -                      

3.4 Baten werk i.o.v. derden -                      -                      -                      -                      -                      

3.5 Overige baten 861.680        382.942        375.120        431.000        423.700        

totaal baten 11.232.108  10.798.462  10.646.623  10.525.848  10.339.686  

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 9.167.843     8.670.806     8.426.090     8.523.375     8.346.154     

4.2 Afschrijvingen 264.393        261.429        299.045        328.105        349.275        

4.3 Huisvestingslasten 700.940        908.194        901.400        871.648        832.414        

4.4 Overige lasten 1.099.582     962.567        896.513        862.974        859.414        

totaal lasten 11.232.758  10.802.996  10.523.048  10.586.102  10.387.257  

Saldo baten en lasten 650-                4.534-             123.575        60.254-           47.571-           

5. Financiële baten en lasten

financiële baten 15.787           5.000             5.000             5.000             5.000             

financiële lasten -                      -                      -                      -                      -                      

Saldo financiële baten en lasten 15.787           5.000             5.000             5.000             5.000             

Resultaat 15.137           466                128.575        55.254-           42.571-           
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Meerjaren balansprognose 2015-2018: 
 

 
 
 
Op basis van bovenstaande balans resultaten zijn onderstaande kengetallen berekend. 
De signaleringsgrenzen zijn vastgesteld door de PO-raad. 
 

 
 
 
 
 
 

Stichting Voila Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting

2014 2015 2016 2017 2018

1. Activa

1.1 Immateriële vaste activa -                    -                    -                    -                    -                    

1.2 Materiële vaste activa 1.056.480   1.311.351   1.349.606   1.424.701   1.406.026   

1.3 Financiële vaste activa -                    -                    -                    -                    -                    

Vaste activa 1.056.480  1.311.351  1.349.606  1.424.701  1.406.026  

1.4 Voorraden -                    -                    -                    -                    -                    

1.5 Vorderingen 822.922      800.000      800.000      800.000      800.000      

1.6 Effecten -                    -                    -                    -                    -                    

1.7 Liquide middelen 1.752.385   1.652.702   1.874.986   1.704.556   1.551.381   

Vlottende activa 2.575.307  2.452.702  2.674.986  2.504.556  2.351.381  

Totale Activa 3.631.787   3.764.053   4.024.592   3.929.257   3.757.407   

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.897.141   1.897.607   2.026.182   1.970.928   1.928.357   

2.2 Voorzieningen 705.409      866.446      998.410      958.329      829.050      

2.3 Langlopende schulden -                    -                    -                    -                    -                    

2.4 Kortlopende schulden 1.029.237   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   

Totale Passiva 3.631.787   3.764.053   4.024.592   3.929.257   3.757.407   

Stichting Voila

Kengetallen

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting

1. Financiële kengetallen signalering 2014 2015 2016 2017 2018

kapitalisatiefactor 35% 32% 35% 38% 37% 36%

solvabiliteit 1 < 30% 52% 50% 50% 50% 51%

solvabiliteit 2 < 30% 72% 73% 75% 75% 73%

liquiditeit (current ratio) < 1,0 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4

weerstandsvermogen PO 5% - 20% 8% 6% 7% 5% 5%

rentabiliteit 0,0% 0,1% 0,0% 1,2% -0,5% -0,4%
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Uit de meerjaren kengetallen blijkt een negatieve rentabiliteit van 0,7% maar de stichting heeft 
voldoende kapitalisatiefactor (boven signaleringsgrens) om dit te kunnen dragen. 
Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkeling in de financieringsstructuur. 
Op het gebied van huisvestingsbeleid is er in de toekomst gepland dat de Brink, de Vallei, de Bongerd 
intrek gaat nemen in een nog te realiseren nieuwbouw, die Voila thans is aan het voorbereiden. Tevens 
staat er voor 1-8-2015 een fusie gepland tussen Kinderland en de Groenhorst en per 1-8-2016 een 
fusie tussen de Klimrakker en de Vallei.  
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Risicobeheersing 

Het bestuur van Voila wil in control zijn over het bereiken van de doelstellingen van Voila. 
Om de kans daarop te maximaliseren en een evenwichtig beleid te voeren is het belangrijk om 
mogelijke risico’s goed in beeld te hebben. Jaarlijks wordt daarom een risicoanalyse gemaakt.  
De vragen die gesteld worden zijn: 
 
 

- Welke risico’s van buiten en binnen Voila kunnen de doelstellingen van Voila in gevaar 
brengen? 

- Hoe groot is de kans dat een genoemd risico zich voordoet. 
- Wat is de mogelijk financiële impact van de verschillende risico’s. 
- Welke bestaande, voorgenomen of nog te organiseren beheersmaatregelen dragen bij aan het 

verminderen van de risico’s, of is het restrisico acceptabel? 
- Welke verbeteringen kan het bestuur aanbrengen om de risico’s verder te kunnen beheersen 

(risicomanagement). 
- Wat is het mogelijk effect van risico’s op het vermogen van Voila. 

 
In de hierna volgende paragrafen worden de belangrijkste risico’s benoemd en beheersmaatregelen 
beschreven. 
 
 
1. Kwaliteit van het Onderwijs 

Voila ontwikkelt een eigen samenhangend kwaliteitssysteem. Daarin is plaats gegeven aan zaken 
als een gemeenschappelijke toets kalender, rapportages, analyse van onderwijsresultaten, 
scholing, visitatie door collega directeuren, intervisie groepen op stichtingsniveau voor 
leerkrachten. 
De invoering van het Passend Onderwijs behoeft nog aandacht, door het inzetten van de 
impulsgelden wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de basisondersteuning. Voila heeft een 
coördinator aangesteld om dit proces te bewaken, deze heeft door schoolbezoeken in beeld wat  
scholen nodig hebben. 
 

2. Processen 
Het CvB heeft na overleg met de Auditcommissie de accountant opdracht gegeven om te 
onderzoeken of het CvB van Voila een In Control Statement kan afgeven.  
In 2014 is hiertoe een normenkader vastgesteld, dat door de accountant is getoetst. 
 
In het jaar 2014 is geconstateerd dat veel van de onderdelen van het normenkader op orde zijn, 
zoals de meerjarenplanning, kwartaalrapportages en de control cyclus. In het laatste kwartaal van 
2014 zijn een aantal bestaande processen verder uitgeschreven en versterkt. Voorbeelden hiervan 
zijn de inkoop processen, het betalingsproces, personeels- en salarisadministratie en de leerling 
administratie. In 2015 werkt het CvB verder aan de optimalisering van de administratieve 
organisatie, de interne controle en de risicobeheersing. 
 

3. Personeel 
Voila heeft in 2014 een nieuw personeelsplan vastgesteld waarin de gesprekkencyclus een 
centrale plaats inneemt. Het is van wezenlijk belang dat de personeelsdossiers op orde zijn.  
Het CvB heeft in 2014 steekproeven bij de schoolbezoeken gedaan en geconstateerd dat er nog 
een slag gemaakt moet worden in de kwaliteit van de dossiers. 
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Voila wordt verder geconfronteerd met veranderende wetgeving (wet werk en zekerheid), om de 
gevolgen (ontstaan van boventallig personeel door verplichte benoemingen) op te vangen gaat 
Voila participeren in een zogenaamd TransferCentrum in samenwerking met een groot aantal 
besturen in de regio. Het beheersen van de risico’s rond personeel en de financiële afspiegeling 
krijgt veel aandacht. 

 

4. Krimp 
Als gevolg van demografische ontwikkelingen in de regio heeft Voila te maken met krimp van een 
aantal leerlingen, tussen de 3 en 4% per jaar. Voila is in staat de gevolgen van de krimp, te weten 
de terugloop van het aantal formatieplaatsen en de leegstand in de gebouwen, goed p te vangen. 
Verder is het besluit genomen twee scholenfusies door te voeren, de eerste is per 1 augustus 2015 
een feit, de tweede wordt gerealiseerd per 1 augustus 2016 
 

5. Huisvesting 
In de jaren ’70 van de vorige eeuw is Leusden explosief gegroeid en zijn de meeste scholen 
gebouwd. De kwaliteit van de gebouwen uit deze periode is slecht en de gebouwen dienen 
vervangen te worden. 
Voila is bouwheer van de bouwheer van de nieuwbouw van twee scholen in MFC Atria. Middels 
een DBME aanbesteding zet Voila deze bouw in de markt. In samenwerking met de 
woningbouwstichting wordt MFC Atlas gerealiseerd. Beide gebouwen worden in het schooljaar 
2015-2016opgeleverd.  
Voila heeft de gebouwen verder goed op orde, de overheveling van het buitenonderhoud van de 
gemeenten naar de onderwijsinstellingen per 1 januari 2015 kan met vertrouwen tegemoet worden 
gezien. Het Meerjaren onderhoudsplan (MOP), geeft aan dat de kwaliteit van de oudere gebouwen 
die over enige jaren vervangen worden ruim voldoende is. 
In de jaren 2020-2025 staan wel grote renovaties voor de Hobbit in de plannen, dit zou een risico 
betekenen ware het niet at de gemeente Leusden in haar nog vast te stellen Integrale 
Huisvestingsplan, wil aangeven dat ook deze school nieuwbouw kan verwachten. Als dit IHP wordt 
vastgesteld ontstaat de situatie dat alle gebouwen, behalve in Achterveld in de periode 2010-2020 
vernieuwd zullen worden. 
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Hoofdstuk 7. Toekomstparagraaf 
 
In hoofdstuk zes heeft u voor het kennis genomen van de zogeheten continuïteitsparagraaf. Het 
ministerie van OC&W beoogt hiermee dat iedere belangstellende of belanghebbende kennis kan 
nemen van de wijze waarop het College van Bestuur is omgegaan met de financiële gevolgen van het 
door het College van Bestuur gevoerde beleid. Daarmee biedt het College van Bestuur de lezer ook 
zicht op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de 
vermogenspositie van Voila. 
In dit hoofdstuk geeft het College van Bestuur puntsgewijs aandachtsvelden aan voor het jaar 2015. 
Uiteraard zal het College van Bestuur alert blijven acteren op onvoorziene situaties waardoor 
prioriteiten verschoven kunnen worden. 
 
In 2015 hebben de volgende gebieden en / of acties onze aandacht: 

● Managementstructuur in balans brengen met de krimpende organisatie; 
● Eigen vermogen toetsen aan de risico’s en acties doorvertalen in de begroting 2016; 
● Voortgang “Opbrengst gericht werken”; 
● Besluit omtrent andere locatie bestuursbureau; 
● Vaststellen DO Biezenkamp; 
● Vaststellen DO Alandsbeek; 
● Herijken, verlengen contracten onderhoud en onderwijs leerpakket; 
● Het kunnen afgeven van een in-control statement; 
● Het bijstellen van de meerjaren- en liquiditeitsbegroting; 
● Voortgang en voorbereiden fusie tussen de Klimrakker en de Vallei per 01-08-2016; 
● Voortgang project digitalisering in het onderwijs; 
● Voortgang “Impulsklas” op Alandsbeek; 
● Scholingsplan VO&OC 2015 – 2016; 
● Vaststellen Strategisch Beleidsplan 2015 – 2020. 
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Hoofdstuk 8.  Lijst met afkortingen  
 
ARBO   Arbeids Omstandigheden  
BHV   Bedrijfs Hulp Verlening  
BSC   Balanced Score Card 
BSO   Buiten Schoolse Opvang 
CAO-PO   Collectieve Arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs  
CvB   College van Bestuur 
DO   Directieoverleg 
GMR   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
IB   Intern Begeleider 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
IPB   Integraal Personeels Beleidplan 
MOP’s   Meerjaren Onderhoudsplannen 
MR   Medezeggenschapsraad 
RvT   Raad van Toezicht 
SPL   Stichting Peuterspeelzalen Leusden 
TSO   Tussen Schoolse Opvang 
VO&OC   Voila Opleiding & Ondersteuningscentrum  
WSNS   Weer Samen Naar School 
ZAT   Zorg Advies Team 
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de
gegevens uit de geconsolideerde balansen:

Vergelijkend balansoverzicht

€

31-12-2014

% €

31-12-2013

%

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.056.480 29,1 1.061.743 28,9
Vorderingen 822.922 22,6 627.082 17,0
Liquide middelen 1.752.385 48,3 1.986.765 54,1

3.631.787 100,0 3.675.590 100,0

PASSIVA

Eigen vermogen 1.897.141 52,2 1.882.004 51,2
Voorzieningen 705.409 19,4 731.449 19,9
Kortlopende schulden 1.029.237 28,4 1.062.137 28,9

3.631.787 100,0 3.675.590 100,0

Stg Voila te Leusden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 43 -

_____________________________________________________________________________



RESULTAAT

Het geconsolideerde resultaat over 2014 bedraagt  € 15.137 tegenover  € 567.452 over 2013. De
geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Baten
(Rijks)bijdragen OCW 10.370.428 10.177.753 10.772.035
Overige baten 825.179 726.159 1.414.013

Totaal baten 11.195.607 10.903.912 12.186.048

Lasten

Personele lasten 9.131.343 8.938.068 9.244.533
Afschrijvingen 264.393 264.320 286.121
Overige materiële lasten 1.800.521 1.656.991 2.099.818

Totaal lasten 11.196.257 10.859.379 11.630.472

Saldo baten en lasten -650 44.533 555.576

Financiële baten en lasten 15.787 5.500 11.876

Resultaat baten en lasten 15.137 50.033 567.452

Stg Voila te Leusden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 44 -

_____________________________________________________________________________



KENGETALLEN

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De
kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

2014 2013

Liquiditeit
(Vlottende activa/kortlopende schulden) 2,50 2,46

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) 52,24 51,20

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) 71,66 71,10

Rentabiliteit
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%) 0,14 4,66

Personele lasten / totale lasten
 81,56 79,49

Materiële lasten / totale lasten
 18,44 20,51

Kapitalisatiefactor
(balans totaal -/- boekw. geb. & terr.) / (totaal baten + fin. baten) * 100 % 32,39 30,13

Stg Voila te Leusden
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B1   GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Verslaggevingsvoorschriften

De jaarrekening is (voorzover niet anders vermeld ) opgesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 
(Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijn verwerkt conform RJ 140.208.

Algemeen 

Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de
nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben.

Geldeenheid en taal

De jaarrekening en het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in
euro’s uitgedrukt.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa

Materiële vaste activa

Inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa

De inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa worden lineair afgeschreven
op basis van de verwachte economische levensduur. De activeringsgrens is gesteld op € 500. 

Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de baten en lasten verantwoord. 

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van een 
(eventueel) noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Stg Voila te Leusden
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Projecten

De onder overige vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op
basis van de opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van
het project wordt het projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt.
Uitzondering hierop zijn de projecten m.b.t. huisvesting en schades. Resultaten op dit soort
projecten worden verwerkt via de voorziening groot onderhoud. 
Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt bij de
waardering rekening gehouden met een voorziening voor het te verwachten verlies. 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan de
liquide middelen ter vrije beschikking van het bevoegd gezag. 

Passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve (privaat en publiek) en bestemmingsfonds (privaat en publiek)

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd
gezag een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsreserve.
Als deze beperking is aangebracht vanwege derden wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar.
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stg Voila te Leusden
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STAAT BATEN EN LASTEN 

Baten

(Rijks)bijdragen OCW

De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbijdrage OCW sluit aan op de
Rijksbijdragebrieven van OCW, hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de
segmentatievoorschriften ingeval sprake is van verschillende onderwijssectoren en -wetten. Onder 
(normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding voor personele en materiële kosten,
toegerekend naar het verslagjaar. De overige OCW-subsidies worden gespecificeerd per
toekenning in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot Ministerie OCW (model
G). 

Lasten

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende  immateriële en
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Inventaris/apparatuur* 4 - 20 jaar
Leermiddelen (PO) 8 - 15 jaar
Vervoermiddelen 10 jaar
*Inclusief afschrijvingspercentages tav: Digiborden 10 jaar - Beamers 4 jaar - White Boards 5 jaar
en lampen 3 jaar

Personele lasten

Onder de personele lasten worden alleen de lasten van de medewerkers in dienstverband vermeld.
Uitbestede werkzaamheden vallen onder de overige personele lasten. 

OVERIGE TOELICHTING

Bepaling van het resultaat

Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat baten en lasten van de scholen en
het bestuur van de stichting, na dotaties, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij
de bepaling van het baten en lastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: Lasten en risico's
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De financiële en buitengewone baten en
lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in
het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond van bestuursbesluiten
eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen)
in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat. 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
Conform Model C RJ 660.
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B2   BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 684.649 641.668
Vervoermiddelen 2.495 3.116
Leermiddelen 369.336 416.959

1.056.480 1.061.743

Vlottende activa

Vorderingen 

Ministerie van OCW 606.420 454.957
Overige vorderingen en overlopende
activa 216.502 172.125

822.922 627.082

Liquide middelen 1.752.385 1.986.765

 3.631.787 3.675.590

Stg Voila te Leusden
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.616.208 1.605.501
Bestemmingsreserves (publiek en
privaat) 280.933 276.503

1.897.141 1.882.004

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 549.464 585.867
Overige voorzieningen 155.945 145.582

705.409 731.449

Kortlopende schulden

Crediteuren 106.679 86.059
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 361.554 362.384
Schulden terzake van pensioenen 120.325 130.766
Overige schulden en overlopende
passiva 440.679 482.928

1.029.237 1.062.137

 3.631.787 3.675.590
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B3   STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2014

Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 10.370.428 10.177.753 10.772.035
Overige baten 825.179 726.159 1.414.013

Totaal baten 11.195.607 10.903.912 12.186.048

Lasten

Personele lasten 9.131.343 8.938.068 9.244.533
Afschrijvingen 264.393 264.320 286.121
Huisvestingslasten 700.940 743.241 790.922
Overige instellingslasten 725.831 641.752 980.282
Leermiddelen (PO) 373.750 271.998 328.614

Totaal lasten 11.196.257 10.859.379 11.630.472

Saldo baten en lasten -650 44.533 555.576

Financiële baten en lasten

Financiële baten 15.787 5.500 11.876

Resultaat baten en lasten 15.137 50.033 567.452
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B4   KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.

2014

€ €

2013

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -650 555.576

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 264.393 286.121
Mutatie voorzieningen -26.040 131.037

238.353 417.158

Verandering in vlottende middelen:
- Vorderingen -195.840 115.702
- Kortlopende schulden -32.900 1.666

-228.740 117.368

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.963 1.090.102

Ontvangen interest 15.787 11.876
 

Kasstroom uit operationele activiteiten 24.750 1.101.978

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -259.130 -163.786

Mutatie liquide middelen -234.380 938.192

Beginstand liquide middelen 1.986.765 1.048.573
Mutatie liquide middelen -234.380 938.192

Eindstand liquide middelen 1.752.385 1.986.765

Stg Voila te Leusden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 52 -

_____________________________________________________________________________



B5   TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31
DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 684.649 641.668
Vervoermiddelen 2.495 3.116
Leermiddelen (PO) 369.336 416.959

 1.056.480 1.061.743

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Leer-
middelen 

(PO)

€

Totaal

€

Boekwaarde 31-12-2013

Aanschaffingswaarde 1.628.725 6.212 921.371 2.556.308
Cumulatieve afschrijvingen -987.057 -3.096 -504.412 -1.494.565

641.668 3.116 416.959 1.061.743

Mutaties 

Investeringen 199.953 - 59.177 259.130
Afschrijvingen -156.972 -621 -106.800 -264.393

42.981 -621 -47.623 -5.263

Boekwaarde 31-12-2014

Aanschaffingswaarde 1.828.678 6.212 980.548 2.815.438
Cumulatieve afschrijvingen -1.144.029 -3.717 -611.212 -1.758.958

684.649 2.495 369.336 1.056.480

Afschrijvingspercentages

Inventaris / Apparatuur 4 - 20 jaar
Leermiddelen (PO) 8 - 15 jaar
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Vervoermiddelen 10 jaar

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Vorderingen

Ministerie van OCW 606.420 454.957

Overige vorderingen
Overige subsidies gemeente inzake schades 9.678 10.030
Overige projecten \ diverse detachering 14.134 -
Overige subsidies Ministerie OCW - 34

Totaal overige vorderingen 23.812 10.064

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 28.087 13.227
Debiteuren transitoria 75.757 63.046
Loonkosten VF 73.704 79.022
Debiteuren overig 15.142 6.766

Totaal overlopende activa 192.690 162.061

Totaal vorderingen 822.922 627.082

Liquide middelen

Betaalrekeningen bestuur 237.502 669.403
Bankrekeningen scholen 47.365 65.523
Postbankrekeningen scholen 68.278 57.271
Kas 29 112
Spaarekeningen 1.399.211 1.193.287
Gelden onderweg - 1.169

1.752.385 1.986.765
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PASSIVA

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.616.208 1.605.501
Bestemmingsreserves 280.933 276.503

1.897.141 1.882.004

Saldo
31-12-2013

Bestemming
resultaat

Saldo
31-12-2014

Algemene reserve 1.605.501 10.707 1.616.208

Bestemmingsreserves publiek
Reserve personeel 250.000 - 250.000

Bestemmingsreserves privaat
Reserve niet-subsidiabel 26.503 4.430 30.933

Totaal bestemmingsreserves 276.503 4.430 280.933

Eigen vermogen 1.882.004 15.137 1.897.141

De reserve personeel is bedoeld om de kosten te dekken die gemaakt worden om boventalligheid
te voorkomen, of die voortkomen uit boventalligheid. De jongste prognoses van de ontwikkeling van
de leerlingenaantallen de komende jaren geven aan, dat de uitstroom van medewerkers door
natuurlijk verloop kleiner zal zijn, dan de noodzakelijke krimp van de formaties ten gevolge van de
daling van de leerlingaantallen. 
De bestemmingsreserves niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige
buitenschoolse activiteiten op te vangen. 

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 549.464 585.867
Jubileum voorziening 155.945 145.582

705.409 731.449
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Saldo
31-12-2013

€

Dotatie
2014

€

Onttrekking
2014

€

Saldo
31-12-2014

€

Onderhoudsvoorziening 585.867 76.211 -112.614 549.464

Overige voorzieningen

Jubileum voorziening 145.582 20.000 -9.637 155.945

Totaal voorzieningen 731.449 96.211 -122.251 705.409

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsplan.

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar
beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken.
 Gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker 
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde
salarisstijging op lange termijn en een verdisconteringsvoet
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.

Kortlopende
deel < 1 jaar

€

Langlopende
deel > 1 jaar

€

Totaal

€

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 70.733 478.731 549.464
Voorziening jubilea 5.602 150.343 155.945

Totaal voorzieningen 76.335 629.074 705.409

31-12-2014

€

31-12-2013

€

Kortlopende schulden

Crediteuren 106.679 86.059
Belastingen en premies sociale verzekeringen 361.554 362.384
Schulden terzake van pensioenen 120.325 130.766
Overige kortlopende schulden 97.793 88.515
Overlopende passiva 342.886 394.413

1.029.237 1.062.137
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Overige kortlopende schulden

Overige projecten / kennisnet 2.707 4.707
Overige projecten / VO&OC ontwikkelwerkplaats 37.358 32.119
Overige projecten / VVTO Engels 1.031 1.031
Overige projecten / tenderregeling - 6.093
Overige projecten / techniek 4.446 7.377
Overige projecten / Levensbesch onderw OBS 39.721 18.927
Netto salaris 11.260 18.261
Overige kortlopende schulden 1.270 -

97.793 88.515

Overlopende passiva

Levensloop 533 533
Nog te betalen vakantiegeld 311.091 316.133
Crediteuren transitoria 25.201 60.147
Spaarverlof 6.061 17.600

342.886 394.413
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Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW

Bestuur: Brinnr: cumulatief

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m 

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar

totaal -€                -€                  

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Totale kosten te verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar

totaal -€                -€                  -€              -€                      

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te

Kenmerk Datum de toewijzing 1-1-2014 verslagjaar verslagjaar 31-12-2014 besteden

totaal -€                -€                  -€              -€                      -€                 -€                

41886

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

geheel uitgevoerd en afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de beschikking

nog niet geheel  afgerond
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B6   NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er is geen voorziening gevormd voor de gespaarde uren duurzame inzetbaarheid in het kader van
het ouderenverlof. Aangezien er voor het opstellen van deze jaarrekening nog te weinig concrete
afspraken zijn gemaakt over het sparen van de uren van schooljaar 2014/2015, is de verplichting
niet redelijkerwijs in te schatten.

Er zijn een aantal meerjarencontracten afgesloten, hieronder volgt een opsomming:

Verplichting                Contract       Contractant   Verplichting eindigd                          Jaarbedrag
Mulitifunctionals          20-09-2010      Itec            21-9-2017                                           24.180,00
Beveiligingscontract   09-09-2010      MPL           Wordt stilzwijgend verlengd per jaar    1.950,00 
ICT                             12-06-2013   Cloudwise     Wordt stilzwijgend verlengd per jaar    1.452,00    
Gas                            01-01-2014    Gazprom      31-12-2016                                       120.000,00
Electra                       01-01-2014   GDF SUEZ    31-12-2016                                          60.000,00
Schoonmaak             20-10-2012    Dolmans      19-10-2013*                                       240.000,00
Leermiddelen            19-10-2013      Heutink       19-10-2014*                                       240.000,00

*Met mogelijkheid tot verlenging met maximaal drie maal 1 jaar.
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B7   OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Dit onderdeel is niet van toepassing.
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B8   TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2014

Baten

Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW 7.596.775 7.604.939 8.043.318
Overige subsidies Ministerie van OCW 228.817 144.309 244.011
Rijksbijdragen MI 1.500.358 1.506.072 1.541.516
Rijksbijdragen P&A-beleid 993.143 922.433 943.190
Rijksbijdrage SWV Passend Onderwijs 51.335 - -

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 10.370.428 10.177.753 10.772.035

Overige baten

Overige vergoedingen personeel 400.518 442.259 680.770
Verhuur onroerende zaken 74.012 60.400 83.975
Niet-subsidiabele baten 257.325 223.500 588.141
Overige 93.324 - 61.127

Totaal overige baten 825.179 726.159 1.414.013

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen 9.546.162 9.219.451 9.645.019
Kosten ouderschapsverlof 55.565 20.000 22.844
Dotatie Jubilea 20.000 20.000 20.000
Nascholing 131.640 111.116 127.389
Overige 95.720 117.501 112.551

9.849.087 9.488.068 9.927.803
Uitkeringen (-/-) -717.744 -550.000 -683.270

Totale personele lasten 9.131.343 8.938.068 9.244.533

Stg Voila te Leusden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 61 -

_____________________________________________________________________________



Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Lonen en salarissen

Salarissen vervangingsfonds 607.284 550.000 609.217
Bovenschoolse personeelskosten 828.847 892.663 1.008.973
Salariskosten OP 5.710.825 5.673.908 5.756.553
Salariskosten directie 786.918 778.812 755.046
Salariskosten OOP 214.858 207.219 223.711
Eindejaarsuitkering 384.476 350.885 400.831
Vakantieuitkering 477.354 436.734 498.076
Kosten BAPO 259.943 268.806 249.726
Kosten Dag van de Leraar 32.107 28.864 33.547
Overige lonen en salarissen 243.550 31.560 109.339

9.546.162 9.219.451 9.645.019

De lonen en salarissen zijn inclusief € 1.596.215 sociale lasten en inclusief € 995.793
pensioenpremies (van het brutosalaris).

Aantal FTE's

2014

Fte

2013

Fte

DIR 11,562 11,773
OP 106,132 113,761
OOP 8,325 7,473
Bovenschools 11,190 12,366

137,209 145,373
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Bestuur: 41886

Vermelding alle

bestuurders met

dienstbetreking

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning Belastbare vaste

en variabele

onkostenvergoe-

dingen

Voorzieningen

beloning

betaalbaar op

termijn

Uitkeringen

wegens

beëindiging van

dienstverband

Vrz College van Bestuur J Dhr. Weiler GJ 1-10-2009 1 81.458€                   -€                                 13.531€                 -€                         
Lid College van Bestuur N Dhr. Eikelenboom W 1-10-2009 1 81.280€                   -€                                 13.531€                 -€                         

Vermelding alle

interim-bestuurders

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning Belastbare vaste

en variabele

onkostenvergoe-

dingen

Voorzieningen

beloning

betaalbaar op

termijn

Uitkeringen

wegens

beëindiging van

dienstverband

Vermelding alle

toezichthouders

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning Belastbare vaste

en variabele

onkostenvergoe-

dingen

Voorzieningen

beloning

betaalbaar op

termijn

Uitkeringen

wegens

beëindiging van

dienstverband

voorzitter Dhr. Jansen H 1-08-11 1-08-14 -€                             
voorzitter Mevr. Bloemers S.F. 1-08-11 -€                             
vice-voorzitter Mevr. Waaij van der GH 1-08-11 -€                             
lid Financiën Dhr. Streekstra RC 1-08-12 -€                             
lid Financiën Dhr. Dirks WG 1-03-14 -€                             
lid Financiën Dhr. Kreulen A 1-08-14 -€                             
lid onderwijskudige zaken Dhr. Kolthof H 1-08-11 -€                             
lid onderwijskudige zaken Dhr. Roelofs WW 1-08-11 1-08-14 -€                             

4.2 Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat.

Functie Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband 

in

FTE

Beloning Belastbare vaste

en variabele

onkostenvergoe-

dingen

Voorzieningen

beloning

betaalbaar op

termijn

Uitkeringen

wegens

beëindiging van

dienstverband

Motivatie

overschrijding

van de norm
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Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur 156.972 152.476 177.281
Leermiddelen (PO) 106.800 111.223 108.219
Overige afschrijvingen 621 621 621

Totaal afschrijvingen 264.393 264.320 286.121

Huisvestingslasten

Doorbetaling gebouwafhankelijke kosten 146.372 146.387 134.804
Dotatie onderhoudsvoorziening 76.211 76.211 135.389
Klein onderhoud en exploitatie 68.864 63.943 78.201
Energie en water 152.434 186.300 186.683
Schoonmaakkosten 239.623 250.100 238.182
Heffingen 10.975 10.300 10.069
Overige huisvestingslasten 6.461 10.000 7.594

Totaal huisvestingslasten 700.940 743.241 790.922

Overige instellingslasten

Administratie en beheer 209.395 200.750 211.353
Reis- en verblijfskosten 204 - 3.146
Accountantskosten 32.415 25.500 14.520
Telefoon- en portokosten e.d. 32.803 22.850 34.334
Begeleiding/advies 44.447 20.000 13.150
Beheerskosten 36.000 21.400 13.694
Representatiekosten 2.006 1.800 1.549
Kantinekosten 1.553 3.250 887
Culturele activiteiten 27.858 36.210 29.563
Tussenschoolse opvang 10.375 8.000 18.477
Niet-subsidiabele lasten 252.894 223.500 561.637
Contributies 14.495 16.600 15.427
Medezeggenschapsraad 3.077 6.919 1.923
Verzekeringen 14.552 12.000 11.837
Overige instellingslasten 43.757 42.973 48.785

Totaal overige instellingslasten 725.831 641.752 980.282

Stg Voila te Leusden
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 64 -

_____________________________________________________________________________



2014

€

2013

€

Accountanthonoraria

Controle van de jaarrekening huidig verslagjaar 11.374 14.520
Controle van de jaarrekening vorig verslagjaar 14.676 -
Honoraria voor niet-controlediensten 6.365 -

32.415 14.520

Realisatie
2014

€

Begroting
2014

€

Realisatie
2013

€

Leermiddelen (PO)

OLP 194.458 180.344 199.020
ICT 179.292 91.654 129.594

Totaal leermiddelen (PO) 373.750 271.998 328.614

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rente/Bankkosten 15.787 5.500 11.876

Analyse resultaat

Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel financiën in het
bestuursverslag.
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C1   CONTROLEVERKLARING





C2   (VOORSTEL) BESTEMMING VAN RESULTAAT BATEN EN LASTEN

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2014 is vooruitlopend op de goedkeuring door het
bestuur al in deze jaarrekening verwerkt.

Algemene reserve 10.707
Bestemmingreserve privaat 4.430

15.137
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D1   GEGEVENS RECHTSPERSOON

D1 Gegevens over de rechtspersoon

* Naam en adres van de instelling Stg VOILA Leusden

Berkelwijk 37

3831 MN LEUSDEN

* Telefoonnummer 033-4335010

* Faxnummer 033-4335019

* E-mailadres info@voilaleusden.nl

* Internetsite www.voilaleusden.nl
* Bestuursnummer 41886

* Naam contactpersoon voor het jaarverslag Vizyr, dhr E.V. Cools

Postbus 196

6400 AD  HEERLEN

* Telefoonnummer contactpersoon 045-850 47 60

* Faxnummer contactpersoon 045-850 47 99

* E-mailadres contactpersoon ecools@vizyr.nl
* Brin-nummer + NAW gegevens school

08VY De Groenhorst De Meent 3 3833 EA LEUSDEN

09UA De Brink Lijsterbeslaan 54 3831 XL LEUSDEN

10ND De Vallei Asschatterweg 36c 3831 JT LEUSDEN

10SX t Palet Willem de Zwijgerlaan 1 3832 CR LEUSDEN

11CO De Holm Lingewijk 13 3831 LE LEUSDEN

11HD De Bongerd Asschatterweg 36a 3831 JT LEUSDEN

11HD01 t Startblok Jan van Arkelweg 12 3791 JC ACHTERVELD

11PE Loysder Hoek Kon. Beatrixlaan 13 3832 AP LEUSDEN

11SX De Hobbit De Meent 2 3833 EA LEUSDEN

12MF De Heerd Berkelwijk 33 3831 MN LEUSDEN

18EY Kinderland Hoefijzer 18 3833 XB LEUSDEN

18HI Klimrakker Zonnedauw 1 3831 AG LEUSDEN

18JI De Rossenberg Rozengaarde 37 3831 CC LEUSDEN

,
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