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2015 vormde het afsluitende jaar van ons strategisch plan 2011-2015. Omdat de doelen betreffende de onderwijs- 
kwaliteit, bedrijfsvoering en professionalisering zijn gehaald, kijken we ook op dit jaar terug met waardering voor al 
onze medewerkers.
De leeropbrengsten, de financiële discipline en de professionele rolneming op schoolniveau vormen de stevige basis 
waarop we samenwerken. In de afgelopen periode zijn diverse bovenschoolse verbindingen gerealiseerd die het 
rendement van professionalisering en afstemming versterken.
Ondertussen zijn in 2015 leermonitoren en regisseurs opgeleid, die naast de reguliere lestaak de collega’s ondersteunen 
in het succesvol werken aan de leeropbrengsten en bij de verrijking van de agenda door de leerplanmatige integratie van 
pedagogische doelen.
Een ander speerpunt betrof de communicatie met ouders waarbij leerkrachten en directeuren drempelloos het leren en 
het lief en leed van de leerlingen op de agenda zetten. Drempelloos is niet altijd rimpelloos, maar we boeken continue 
vooruitgang en leren veel van de betrokkenheid en verwachtingen van ouders en verzorgers. Op deze wijze wordt de 
kijk op kinderen verbreed en verscherpt en kunnen we vroegtijdig inspelen op de specifieke onderwijsbehoefte van alle 
leerlingen. Daarbij brengen we dan ook de doelen onder de aandacht die we als onderwijsorganisatie nastreven.
In het kader van Passend Onderwijs vormde 2015 een jaar van bezinning dat inmiddels heeft geresulteerd in een 
stichtingbreed samenspel, waarbij we groeien naar een optimaal leer-en vormingsrendement voor onze leerlingen die 
immers allemaal uniek zijn.

Drs. J.A. de Mönnink 
Voorzitter college van bestuur
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De Veldvest (brede-)scholen bevinden 
zich in het gebied Veldhoven, Vessem, 
Steensel, Wintelre en Knegsel. 

1. De Heiacker   9. EigenWijs en SBO De Verrekijker
2. Prof. dr. R. Casimirschool 10. De Meerhoef
3. De Berckacker 11. Op Dreef
4. Sint Jan Baptist 12. Sinte Lucij
5. Zeelsterhof 13. Meester Gijbels
6. Prins Willem Alexanderschool 14. De Disselboom
7. De Brembocht 15. Sint Lambertus
8. PC De Rank  
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2.1 Wie we zijn
Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs 
en 1 school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, 
Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. 
Voor Veldvest werkten op 31 december 2015 in totaal 415 personeelsleden. 
In totaal zijn dit 266 formatie eenheden (fte) onderverdeeld in: - leidinggevende taak: 17 fte;
      - onderwijzend personeel: 199 fte;
      - onderwijsondersteunend personeel: 50 fte.
Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs aan ruim 3400 leerlingen. 

College van bestuur
Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur (cvb) dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. 
Het beleid en de doelstellingen van de Stichting komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand. Het bestuur 
bewaakt de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de 
gang van zaken op de scholen en werken met managementcontracten.  

Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden 
ingezet. De raad van toezicht kan vanuit aanwezige deskundigheid het bestuur ook van advies voorzien. De leden van de raad 
zien er op toe dat het bestuur strategisch weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. De raad is ook 
werkgever van het college van bestuur. De zittingstermijn van de raad van toezicht is drie jaar, waarna de leden twee maal  
herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. De zittende leden van de raad van toezicht werven en selecteren zelf 
nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de invulling van de vacature.

Staf
De stafafdeling van Veldvest is ondergebracht bij Besturenbureau Kempenland. Sinds 2011 zijn twee bestuursadviseurs 
aangesteld. Deze functionarissen adviseren enerzijds het bestuur ten aanzien van beleidsvoorbereidende processen. 
Anderzijds verlenen zij ondersteunende en adviesdiensten aan de scholen. Tevens houden de bestuursadviseurs toezicht 
op de beleids(uit)voering ten aanzien van de volgende bedrijfsonderdelen: 
  a. Onderwijs/Kwaliteit  e. Facility Management
  b. Financiën  f. Communicatie
  c. Personeel en Organisatie g. Ondersteuning
  d. ICT

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten 
van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse 
ontwikkelingen’ van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van deze raad geven al dan 
niet instemming en advies over de beleidskeuzes van het bestuur. 
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2.2 Visie en missie van Veldvest
Visie
Veldvest heeft hoge verwachtingen van kinderen; ieder kind zit immers boordevol talenten. Veldvest onderkent het 
belang van degelijk en grondig taal- en rekenonderwijs. Ze verwacht van leerkrachten dat zij doelgericht werken aan de 
algemene kennis van de leerling, aan zijn persoonsvorming en zijn sociaal-maatschappelijke participatie. 
De meerwaarde van de school zit volgens Veldvest in het voor leerlingen betekenisvol verbinden van drie werelden: 
de wereld van de dingen (fysieke wereld), de wereld van de mensen (sociaal-emotionele wereld) en de wereld van de 
schoolvakken (conceptuele wereld). Om hierin een verantwoord evenwicht te bereiken, vindt Veldvest dat leerkrachten 
een grondige kennis moeten hebben over dat wat geleerd moet worden en de manier waarop kinderen leren.

Missie
Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt 
hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij 
hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn 
gerealiseerd. Voor wat betreft de oriëntatie op de fysieke, psychische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid is dit 
onderwijs daadwerkelijk funderend en biedt het voor alle leerlingen een zinvolle ervarings- en oriëntatiehorizon.

9
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3.1 Verslag raad van toezicht
Samenstelling en functie in de raad van toezicht (rvt):
Voorzitter:  
Ries Schermij (69 jaar), oud-directeur ROC Eindhoven. Algemene zaken, onderwijsontwikkelingen en lid 
remuneratiecommissie.

Leden: 
-  Drs. Hans H. Hooghoff (70 jaar), voormalig Hoofd Maatschappelijke Thema’s bij de Stichting Leerplanontwikkeling. 

Onderwijsontwikkelingen en vicevoorzitter. Afgetreden per 1 juli 2015.     
Nevenfuncties: voorzitter Kenniscentrum Humanistisch Vormingsonderwijs; lid Programmaraad NTR (2015);  
bestuurslid Sardes; onderwijsadviseur Veilig Verkeer Nederland; secretaris SLO adviescommissie burgerschap.

-  Leo A. van de Sande (64 jaar), Makelaar in Verbinding bij de Methode Leo, oud-partner van CIAD-bedrijfsgroep in 
Culemborg. Voorzitter auditcommissie.  
Nevenfunctie: bestuurslid Stichting Doctors for Mozambique;

-  Elisabeth M.W. Noot- van den Heuvel (58 jaar), directeur Luousi Mediation-Management-Consultancy;  
lid Auditcommissie en communicatie; per l juli herbenoemd voor een 3e termijn en vicevoorzitter.  
Nevenfunctie: commissaris Univé Het Zuiden;

-  Mr. Harm-Jan Wijngaarden (47 jaar), Business Development Manager Public Sector bij Oracle. Herbenoemd voor een  
3e termijn en toezichthouder op voordracht van de GMR. Juridische en ICT zaken, Voorzitter remuneratiecommissie.

Aangetreden per 1 juli 2015
Herman Willemsen (65 jaar ), oud-voorzitter cvb Eindhovense school. 
Onderwijsontwikkelingen, huisvesting en algemene zaken.

Rooster van aftreden, einde termijn per 1 juli 
Jaar    Aftredend    benoemd   termijn
2015   Hans Hooghoff   2006   3e 
2016   Ries Schermij  2006  3e
2016   Leo van de Sande  2006  3e
2018   Herman Willemsen  2015  1e 
2018   Harm-Jan Wijngaarden  2009  3e 
2019   Elisabeth Noot  2009  3e

Voorzitter College van Bestuur
Jos de Mönnink (58 jaar), benoemd in 2009. Werkzaam bij de Stichting sinds 1 januari 2000.
Honorering van de bestuurder is conform de vastgestelde cao voor bestuurders.
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Honorering raad van toezicht
Naar aanleiding van de wet normering topinkomens in de publieke en semipublieke sector is de verantwoordelijkheid 
en de toezichthoudende rol van de rvt uitgebreid. Dit heeft tot een verhoging van de honorering geleid. De raad van 
toezicht heeft in totaal een vergoeding ontvangen van bruto €40.000,-- conform de richtlijnen van de Vereniging van 
Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI). De rvt is lid van deze Vereniging van Toezichthouders.

Activiteiten van de raad van toezicht over het jaar 2015
In totaal heeft de raad van toezicht acht maal vergaderd. Dit waren vier reguliere rvt-bijeenkomsten en vier voorbereidende 
zittingen. Verder heeft de raad extra bijeenkomsten gewijd aan procedures en de evaluatie van de openbare sollicitatie en 
de inwerkperiode van het nieuw benoemde lid in de raad van toezicht. In de cyclus van planning en controle vond tweemaal 
dit jaar een uitgebreide managementrapportage plaats door de bestuurder aan de rvt, waarbij onderwerpen als inspectie-
toezicht, professionalisering personeel, transitie administratiekantoor, vluchtelingenproblematiek, implementatie passend 
onderwijs, opbrengsten onderwijs, tevredenheidspeilingen ouders/medewerkers en financiële rapportage zijn toegelicht.  
Voor het krijgen van een brede inhoudelijke kijk op de organisatie heeft de rvt drie scholen bezocht en gesprekken gevoerd 
met directie en medewerkers van deze scholen. Driemaal werd een bijeenkomst van de gmr bezocht en tweemaal werd 
deelgenomen aan symposia of projecten over onderwijs in Nederland, georganiseerd door de Vereniging van Toezicht-
houders in het Onderwijs (VTOI). Daarnaast is de raad van toezicht gestart met de actualisering en herziening van het hand-
boek governance en verschillende werkdocumenten. Specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiën en beheer 
werden door de Auditcommissie behandeld. De Auditcommissie kwam vier keer in vergadering bijeen met het college van 
bestuur en de bestuursadviseurs. Besproken werden alle aangelegenheden met betrekking tot financiën, beheer en bestu-
ringsprocessen. Eenmaal is gesproken met de financiële commissie van de gmr. De Remuneratiecommissie heeft dit jaar een 
functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. (In 2016 wordt een beoordelingsgesprek gevoerd aan de hand van een 
toezichtskader rvt en een bestuurderszelfevaluatie. Deze gesprekken vinden om en om plaats). Daarnaast vonden dit jaar 
vijf individuele gesprekken plaats over onder andere werkgeverszaken tussen de voorzitter rvt en de bestuurder. Belangrijke 
thema’s voor Veldvest dit jaar waren: implementatie Passend Onderwijs, professionalisering personeel, tevredenheidspeiling 
ouders en personeel, managementrapportages cvb, financiën en meerjarenbegroting, risicomanagement, personele zaken 
in verband met krimp, huisvesting Prins Willem-Alexanderschool, ICT¬-beleid, burgerschap, opbrengstgericht werken, 
beleid met betrekking tot uittreding vervangingsfonds en faillissement administratief ondersteuningsbureau.
 
Planning en control 
- het accountant- en jaarverslag 2014 werden vastgesteld op 12 juni 2015;
- de jaarrekening 2014 werd definitief vastgesteld op 12 juni 2015;
- de begroting 2015/2016 is vastgesteld op 12 juni 2015;
- de rvt besloot op 16 oktober 2015 de meerjarenbegroting 2015/2016 tot en met 2018/2019 goed te keuren;
- de rvt heeft op 16 januari 2015 besloten de honorering van de rvt met 50% te verhogen;
- de rvt heeft op 12 juni 2015 het besluit om uit het vervangingsfonds te stappen goedgekeurd;
- de rvt heeft besloten de rvt-leden Elisabeth Noot en Harm-Jan Wijngaarden te herbenoemen voor een 3e termijn op 12 juni 2015.

Met succes is in 2015 door bestuur, staf, directie en team verder gewerkt aan de kwaliteit van Veldvest als onderwijs-
organisatie. De raad van toezicht kijkt met tevredenheid naar deze ontwikkelingen en het resultaat daarvan. 

11
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3.2 Verslag 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Er zijn in 2015 geen wijzigingen in de bezetting van de gmr geweest.  
Behalve de algemene, volgens de reglementen van de gmr geagendeerde punten, heeft de gmr zich dit jaar specifiek 
gericht op verdieping en herkenbaarheid ten behoeve van het borgen van kwaliteit van het functioneren van de gmr.
Daarnaast zijn in 2015 de volgende speerpunten geagendeerd:
-  communicatie: hoe is het communicatiebeleid van de scholen richting ouders en wordt daar op alle Veldvestscholen 

consistent mee omgegaan? In de bijeenkomst van november heeft de gmr hier met de medezeggenschapsraden (mr) 
van de scholen en over gebrainstormd; 

-  Passend Onderwijs: de gmr volgt de ontwikkelingen in de OndersteuningsPlanRaad van het samenwerkingsverband. 
De gmr heeft zich verdiept in de procedures rondom lichte en zware zorg en monitort hoe leraren in dit proces onder-
steund en toegerust worden;  

- verbetering samenwerking gmr - mr;
-  de effectiviteit van de investering voor de professionalisering: is de ontwikkeling van de leerkrachten en directeuren in 

lijn met de verstrekkingen door de overheid? 

De gmr organiseerde twee bijeenkomsten met de mr-en van Veldvest ten behoeve van een verbeterde samenwerking 
tussen de gmr en de mr-en. In de eerste bijeenkomst heeft de gmr een uiteenzetting gekregen over de aanpak van Passend 
Onderwijs en de zorgondersteuning binnen Veldvest. De tweede keer kenmerkte zich als een levendige bijeenkomst, waarin 
de bovengenoemde speerpunten centraal stonden, gericht op hoe diverse geledingen hier vorm aan geven.
In het kader van de eigen toerusting is de gmr geïnformeerd over het ICT-beleid en ICT-ontwikkelingen binnen de Stichting.
Natuurlijk heeft de nieuwe cao een belangrijke rol gespeeld in de vergaderingen, evenals het opnieuw vaststellen van 
het medezeggenschapsstatuut. De gmr heeft het huidige lid van de rvt, die door de gmr is voorgedragen en namens de 
rvt betrokken is bij de gmr-vergaderingen, gevraagd zijn zittingstermijn te verlengen. Tevens heeft de gmr meegedacht 
in de criteria voor bezetting van de ontstane vacature in de rvt.
Om de communicatie tussen de mr-en de gmr verder te stimuleren, heeft de gmr afgesproken dat de leden alle mr-en 
bezoeken om te onderzoeken of er een meerwaarde in deze bezoeken zit en, zo ja, hoe de gmr dit mogelijk in de 
toekomst kan bestendigen. 
Afgelopen jaar was wederom een prettig jaar, waarin op een positief kritische manier overlegd werd met het college van 
bestuur en de mr-en van stichting Veldvest. 

 3.3 Klachtenregeling
Formele klachten worden gemeld bij het cvb. In alle gevallen leidt het cvb de klacht door naar de externe vertrouwens-
persoon van stichting Veldvest. Zij vervult een rol als onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het nodig zijn, dan wordt de 
klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de PO-Raad. In 2015 is bij het bestuur een officiële 
klacht gemeld. Deze is in onderling overleg opgelost.

12
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3.4 Communicatie
In 2015 heeft de afdeling Communicatie zich onder andere gericht op het coördineren en  opstellen van het Jaarverslag 
2014. Naast de structurele informatievoorziening aan haar medewerkers en andere betrokkenen in de vorm van de 
nieuwsbrief (Veldnieuws) en het voortdurend actualiseren van de website van de Stichting, stelde de afdeling Communicatie 
een format op voor het nieuwe schoolplan, dat de meeste scholen van de Stichting in 2015 moesten opleveren. Dit format 
was gebaseerd op het raamwerkschoolplan van ParnasSys, zodat direct relevante gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem 
konden worden ingelezen. 
Ook startte de afdeling Communicatie in het najaar van 2015 met de voorbereidingen voor het nieuwe Meerjaren  
Strategisch Beleidsplan van de Stichting voor de periode 2016-2020.
Voor het werven van twee nieuwe leden voor de raad van toezicht, ondersteunde de afdeling Communicatie in het 
opstellen van de vacaturetekst en de publicatie van de vacatures in diverse media.
In 2015 heeft de afdeling Communicatie haar rol in de jaarlijkse wervingscampagne van leerlingen herzien. Waar zij dit 
eerdere jaren voor de Stichting coördineerde, zal het initiatief voor leerlingwerving bij de scholen worden neergelegd en 
zal zij op vraag van scholen hierin ondersteunen. Dit gewijzigde uitgangspunt zal de afdeling Communicatie uitwerken 
in het nieuwe Communicatieplan in 2016. Wel zorgt de afdeling Communicatie twee keer per jaar nog voor een 
wervingspublicatie in de lokale krant.
De afdeling Communicatie verzorgde samen met het secretariaat een attentie voor de ‘Dag van de Leraar’. 
In haar streven naar een eenduidige communicatie zorgde de afdeling Communicatie voor voorbeeldbrieven over 
stichtingbrede thema’s die aandacht behoefden, alsook het stroomlijnen van berichten voor de nieuwsbrieven van de 
diverse scholen.
In de communicatie tussen de Veldvestscholen en de combinatiefunctionarissen, die door de gemeente zijn aangesteld 
om Brede School Veldhoven verder vorm en inhoud te geven, vervulde de afdeling Communicatie een coördinerende rol. 
In het najaar van 2015 heeft de afdeling Communicatie in breder verband overlegd over haar (gewenste) rolneming in 
de Stichting ter voorbereiding op het nieuwe Communicatieplan, dat in 2016 zal worden opgeleverd.

3.5 Passend Onderwijs 
Na de start van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 was 2015 het eerste jaar waarin alle aspecten die komen kijken 
bij Passend Onderwijs hun uitwerking in de praktijk hebben gekregen. In januari 2015 is het door het Samenwerkings-
verband Passend Onderwijs De Kempen vastgestelde groeidocument geïntroduceerd en hebben scholen dit document 
leren gebruiken bij aanvragen voor arrangementen en/of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO.  
Door ondersteuning vanuit het Educatief Centrum is de kwaliteit van de groeidocumenten inmiddels sterk verbeterd.
Veldvest heeft in 2015 gewerkt met een Commissie van Intake en Voorbereiding Toelaatbaarheid, die in nauwe samen-
werking met het Educatief Centrum zowel kind- als schoolgerelateerde ondersteuningsvragen behandeld en onder-
steund heeft. Na dossierstudie en een intakegesprek tussen de Commissie van Intake en Voorbereiding Toelaatbaarheid, 
school en ouders is steeds de juiste route en ondersteuning bepaald. In alle gevallen blijft hierbij de regie bij de school. 
Elke school heeft daartoe een ondersteuningsteam waar onder meer het multidisciplinair overleg plaatsvindt.
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3.6 Organisatorische en personele ontwikkelingen
In 2015 is er sprake van natuurlijk verloop in de uitstroom van personeel. Ook is er aan een aantal kwalitatief goede 
vervangers een vast dienstverband aangeboden. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het volgende beeld:

Personeelsopbouw
Jaar                                                                                                                            2013           2014              2015
Aantal fte’s leidinggevende taak  20,9 20,3 17,2
Aantal fte’s onderwijzend personeel (leerkrachten)  201,9 198,2 198,6
Aantal fte’s ondersteunend personeel  46,5 45,3 49,7
Totaal  269,3 263,8 265,5
Daarvan zijn de volgende fte’s ingezet voor verlof in het 
kader van duurzame inzetbaarheid  14,3 13,2 12,1

Teldatum is 1 oktober van elk kalenderjaar

Aantal leerlingen
Jaar  Aantal leerlingen verschil
2013  3662    -96
2014  3551  -111
2015  3412  -139

Het Samenwerkingsverband werkt onder andere met een kopgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen vanuit de 
verschillende aangesloten schoolbesturen. Deze groep is een aantal keren per jaar bij elkaar gekomen om beleidsvoor- 
bereidende stukken op te stellen, die daarna door het bestuur behandeld en vastgesteld worden. Vanuit Veldvest is er een 
actieve rol en bijdrage aan deze bijeenkomsten geleverd. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest:
- overdragen van middelen zware ondersteuning naar de schoolbesturen;
- opstellen en evalueren van het groeidocument voor de aanvraag van extra ondersteuning en/of aanvraag TLV;
- omzetten van de oude LGF-beschikkingen naar een ondersteuningsarrangement;
- ondersteuningsarrangementen op het SBO;
- beleid met betrekking tot de middelen ambulante begeleiding;
- relatie Jeugdzorg en passend onderwijs;
- aansluiting van het jonge kind.

In 2015 is er op het gebied van Passend Onderwijs op alle niveaus veel gebeurd en ontwikkeld. Het bestuur van het 
Samenwerkingsverband heeft een dermate groot vertrouwen in deze ontwikkeling dat besloten is om ook de middelen 
zware ondersteuning per 1 augustus 2016 over te dragen naar de schoolbesturen. Hierin ligt een nieuwe uitdaging die 
Veldvest met veel vertrouwen aangaat.

15
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Toelichting
De tabel geeft het ziekteverzuim van het onderwijzend en het ondersteunend personeel weer, gedurende een  
kalenderjaar. De vier ziekteverzuimmaten zijn:
-  ziekteverzuimpercentage: het deel van de werktijd dat in een jaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van 

werknemers;
- gemiddelde verzuimduur: aantal dagen dat werknemers per ziekteverzuimgeval gemiddeld hebben verzuimd;
- meldingsfrequentie: het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer;
- nulverzuim: het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld.

Analyse
Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2013 gestegen van 6,0% naar 6,1%, een stijging va 0,1%. De stijging 
wordt met name veroorzaakt door een percentuele toename van de categorie verzuim lang (tussen 45 en 365 dagen). 
Onze verzuimaanpak is onveranderd. We constateren dat de verzuimaanpak door de directies nauwgezet wordt gevolgd. 
De mogelijkheden die we hebben om aan re-integrerende medewerkers ondersteuning van externen te bieden wordt 
adequaat benut. Deze aanpak zorgt in de meeste gevallen voor een duurzame terugkeer. Vaak wordt hiermee ook de 
verzuimtermijn verkort. We onderzoeken mogelijkheden om de groep langdurig zieken extra te ondersteunen.

3.7 Strategische thema’s 
Op basis van de gekozen strategische richting onderscheiden we een tweetal domeinen: Onderwijs en Bedrijfsvoering. 
Deze domeinen worden door beleidsgroepen projectmatig uitgewerkt.
Alle directeuren zijn verdeeld over zes beleidsgroepen. De beleidsgroepen zijn samengesteld uit leden van het  
Directeurenberaad (directieleden plus een aantal leden van het aansturingsteam van de verschillende scholen). De leden 
van de gmr zijn uitgenodigd om te participeren in een beleidsgroep of om zich te informeren via de portal It’s Learning.
De agenda van het Directeurenberaad wordt in grote mate bepaald door deze beleidsgroepen. Het beleidsvoorberei-
dende vermogen van de beleidsgroepen is in 2015 verder vergroot. De scholen stellen hun jaarplan (speerpunten van 
verbetering of verandering) mede vast op basis van het in het Directeurenberaad vastgestelde beleid. In hoofdstuk 4 
beschrijven we de domeinen afzonderlijk op hun resultaten over het jaar 2015.

Deze gegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief ziekte langer dan één jaar.

Verzuimcijfers en analyse
Onderwijzend en ondersteunend personeel               2013             2014                    2015
Verzuimpercentage 5,6 6,0 6,1
Gemiddelde verzuimduur 24,8 25,7 26,8
Meldingsfrequentie 0,9 0,7 0,7
Percentage nulverzuim 40 54 51
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In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de activiteiten en resultaten van de beleidsgroepen in 2015. 
De wijze waarop de beleidsgroepen opereren krijgt een steeds professioneler karakter. 
De aanspraak op vergadertijd in het Directeurenberaad en de beïnvloeding van beleid van de collegascholen kent een 
sterk progressief karakter. Het werken met de QOFTIM-systematiek (Quality, Organisation, Facilities, Time, Information,  
Money) verbetert sterk waardoor met name de kwaliteit van de reflectie op kritische succesfactoren (waaronder 
risicoanalyse) en het rekenschap geven van de kostenconsequenties (gewenste investeringen) opvalt. 

In algemene zin kan gesteld worden dat het bestaan van en de wederkerige beïnvloeding tussen de beleidsgroepen een 
geïmplementeerde praktijk van Veldvest betreft.  

4.1  Beleidsgroep Kwaliteit
Het kwaliteitszorgsysteem van de Stichting heeft geleid tot kennis van de onderliggende processen en het zelfevalue-
rend vermogen van de directies. Directies stellen zich steeds vanzelfsprekender open voor sparring met anderen om hun 
eigen beleid stevig vorm te geven.
Stichting Veldvest verstaat onder opbrengstgericht werken het systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren 
van de leerprestaties van leerlingen. 
De uitgangspunten van het opbrengstgericht werken vormen een centraal doel binnen het kwaliteitsbeleid op de scholen 
en op Stichtingsniveau. De investeringen van de afgelopen jaren hebben geleid tot meer kennis over en inzicht in de 
aspecten die er toe doen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid. Met deze kennis wordt het Veldvestbrede kwaliteits-
beleid doorontwikkeld, zodat de scholen zelf hun onderwijs en de resultaten daarvan volgens het nieuwe toezichtskader 
kunnen verantwoorden.
De beleidsgroep Kwaliteit houdt kennis op peil, deelt kennis en geeft hulp bij uitvoering in de praktijk en borging van 
het beleid. De beleidsgroep Kwaliteit heeft een verbinding met het Educatief Centrum, waardoor er gezamenlijk richting 
gegeven wordt aan de kwaliteit van onderwijs. 

Perspectief
Het zelfevaluatief vermogen van leraren in combinatie met eindverantwoordelijk onderwijskundig leiderschap blijven 
belangrijke aandachtspunten. De bereidheid van met name de directies om met (en van) elkaar te leren en de  
professionele initiatieven die daarbij passen, vormen de vertrouwenwekkende basis voor borging en verdere groei.
Ter ondersteuning van dat proces is in 2015 door Veldvest intensief geïnvesteerd in professionalisering. 
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Uitstroom Veldvestscholen naar Voortgezet Onderwijs *
                                            2015/2016
VWO 15%
HAVO 31%
VMBO TL 22%
VMBO GL 6%
VMBO K 7%
VMBO KB 16%
PRO 2%
VSO 1%
Totaal                                      100%

*  Uitgezonderd schoolverlaters van de PWA  (school voor speciaal onderwijs)

4.1.1 De scholen in beeld:
eindopbrengsten en uitstroom
Ook in 2015 lagen de scores van de cito-eindtoets (ruim) boven het landelijke gemiddelde. Met ondersteuning vanuit 
de universiteit van Twente worden de toets gegevens over de gehele schoolperiode steeds scherper geanalyseerd. 
In combinatie met de hoge verwachtingen die we van onze leerlingen hebben werken we steeds gerichter aan de 
doelstelling om ‘eruit te halen wat er in zit’. 
Bij de verbreding en verdieping van de strategische agenda waarbij steeds intensiever aandacht wordt besteed aan 
ook de doelen van persoonsvorming en gemeenschapszin neemt ook de uitdaging toe om het hoge niveau van het 
opbrengstgerichte werken te handhaven.
Veldvest definieert eigenstandig de standaard voor de nagestreefde excellentie. Een uitdagend en verantwoord  
evenwicht daarbij tussen kennisoverdracht, persoonsvorming en sociaal-culturele participatie is de norm die we vanuit 
onze leertheoretische paradigma’s steeds beter realiseren.

4.2 Beleidsgroep ICT   
De beleidsgroep ICT heeft in de eerste helft van 2015 een rijk professionaliseringsaanbod verzorgd in de vorm van 
workshops (basis en verrijkend), dat aangeboden is aan het personeel binnen de Stichting. 
Het ouderportaal van ParnasSys is nu op alle scholen van de Stichting opengesteld, zodat de ouders te allen tijde de 
vorderingen van hun kind kunnen volgen.
Kurzweil is als ondersteunend programma voor leerlingen met enkelvoudige dyslexie technisch geïmplementeerd op de 
scholen. Inhoudelijke monitoring volgde vanuit bijeenkomsten met de contactpersonen. Afhankelijk van de hulpvraag 
vond scholing op locatie plaats aan de leerkrachten door Cor de Bresser, evenals de informatieavonden en scantrainingen 
voor ouders. 
Er is een pilot gestart met het programma Bouw! (leesinterventie in groep 2, 3 en 4) op 3 basisscholen en 1 SBO-school. 
In januari 2016 zal door middel van een evaluatie bekeken worden of het programma gebruikt gaat worden eventueel 
op meerdere scholen.
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De ICT beleidsgroep heeft zich vanaf voorjaar 2014 bezig gehouden met het opstellen van een beleidsplan ICT. De beleids-
groep heeft meerdere vergaderingen nodig gehad om visie-elementen met elkaar te verzamelen. De beleidsgroep heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van input door de heer J. de Mönnink en heeft hulp ontvangen van een terzake kundig lid van de 
raad van toezicht, de heer H. Wijngaarden. In februari-maart 2015 is het ICT-beleidsplan in het directeurenberaad gepresen-
teerd. Uiteindelijk is het definitieve beleidsplan in oktober 2015 onder alle medewerkers van de Stichting verspreid. 
De aanvragen voor de aanschaf van ‘content’ lopen via de beleidsgroep ICT. In een gesprek met de betreffende school wordt 
de aanvraag getoetst aan de doelen uit het ICT beleidsplan. De beleidsgroep brengt advies uit aan de bestuursadviseur, die 
het advies al dan niet voorlegt aan het college van bestuur in een voorbereid bestuursbesluit.
De beleidsgroep ICT ontwikkelde in 2014 een format, waarmee personeelsleden initiatief kunnen nemen tot het uitpro-
beren van nieuwe software. Het format omvat een omschrijving van de software met bijbehorende doelstellingen, een 
uitprobeerfase, waarin verslag wordt gedaan van de bevindingen en een evaluatiefase met aanbevelingen. In oktober 2015 
is dit format, tegelijk met het ICT-beleidsplan, aan alle medewerkers van de Stichting verstrekt.
In 2015 hebben enkele leden van de Beleidsgroep een aantal scholen buiten Veldvest bezocht om onderzoek te doen naar 
elektronische leeromgevingen en de wijze waarop dit zou kunnen passen bij de doelstellingen van het ICT-beleidsplan. Door 
deze schoolbezoeken is de beleidsgroep onder andere het programma SNAPPET op het spoor gekomen. Zij zag de mogelijk-
heden van dit programma in de zoektocht van de Prof.dr.R. Casimirschool naar een doelgerichte en vernieuwende inzet van 
ICT in haar onderwijs. Hiermee kan de Prof.dr.R. Casimirschool ook voor de andere scholen van de Stichting een voorloper zijn 
en innovatieve praktijken ontwikkelen gerelateerd aan de doelstellingen van het ICT-beleidsplan. De beleidsgroep ICT onder-
steunde de school in deze zoektocht en continueert deze ondersteuning ook in 2016. De bovenschools ICT’er presenteerde in 
december 2015 de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van ICT in de Stichting.
 
Perspectief
Ten behoeve van de implementatie van ICT-beleid in de nieuwe schoolplannen vanaf 2015 vindt er op meer systematische 
wijze reflectie plaats op de betekenis van ICT in het onderwijs, opdat de advisering richting het college van bestuur beleids-
rijk wordt.

4.3 Beleidsgroep Excellente Leerlingen  
De frequente ondersteuning en feedback aan de scholen van Veldvest, de informatieavond voor ouders, de intakegesprekken met 
ouders en het organiseren van leerbijeenkomsten droeg ertoe bij dat de kritische succesfactoren zoals die voor de korte termijn 
werden geformuleerd, gerealiseerd werden: 
- op elke school is er een contactpersoon excellente leerlingen; 
- op bestuursniveau is er een projectgroep excellente leerlingen; 
-  elke school heeft een jaarplan c.q. schoolplan waarin beschreven staat aan welke doelen zij gaan werken voor passend onder-

wijs voor excellente leerlingen; 
-  elke school werkt aan beleid voor excellente leerlingen waarin aandacht is voor definitie, signalering en diagnose, onderwijs-

aanbod (compacten, versnellen, verrijken, verdiepen/uitstroomperspectief/materiaal en voorzieningen) en vaardigheden. 
-  binnen de Stichting bestaat de voorziening Excellente leerlingen, waar vanuit theoretische uitgangspunten (o.a. taxonomie van 

Bloom en de drie intelligenties van Sternberg) met leerlingen wordt gewerkt aan persoonlijke doelen.
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De beleidsgroep Excellente leerlingen bracht in 2015 de op schoolniveau geïnitieerde activiteiten in beeld ten aanzien van 
passend onderwijs aan deze leerlingen. Dit betrof alle activiteiten op schoolniveau, die een cultuur waarin excellente leerlingen 
worden geaccepteerd, versterkten. Voor de signalering en diagnostisering van excellente leerlingen wordt in de Stichting gebruik 
gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Met name module 3 Leerlingenzorg wordt beter en 
effectiever gebruikt bij het werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In het kader van Passend Onderwijs loopt 
met ingang van augustus 2015 de aanmeldprocedure voor deze voorziening via de Commissie van Intake en Voorbereiding 
Toelaatbaarheid (CvIT) op dezelfde wijze als de aanvraag lichte ondersteuning. Hierbij wordt ook een evaluatie- en beslismoment 
gepland. De ambulante begeleiding die gegeven wordt door de experts richt zich meer op aanpak en begeleiding in plaats 
van op materialen. Hiervoor is een AB-formulier ontwikkeld dat de hulpvraag scherper maakt en het traject evalueerbaar. De 
AB-trajecten richten zich steeds meer op teams en/of bouwen en minder op individuele leerlingen. 

Perspectief
In 2016 wordt er een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van executieve functies en gesprekken met kinderen. 
Hiervoor worden leerbijeenkomsten gepland door de experts Excellente leerlingen en de contactpersonen van de scholen. 
De ambulante begeleiding zal zich meer richten op kinderen in de onderbouw en met name in groep 4 ten behoeve van een 
zorgvuldig traject met de afweging om wel of niet naar de voorziening te gaan.

4.4 Beleidsgroep Burgerschap en Ethische vorming   
De beleidsgroep Burgerschap heeft invloed op de wijze waarop Veldvestscholen structureel en planmatig aandacht besteden 
aan burgerschapsvorming.  Veel scholen hebben in 2015 een nieuw schoolplan voor de komende 4 schooljaren opgesteld 
waarin elke school beschrijft welke pedagogische doelen (gerelateerd aan constructivistisch en cultureel leren) zij in de 
nieuwe planperiode wil agenderen. Daarbij wordt verbinding gemaakt met leerkrachtcompetenties in relatie tot het IPB- 
beleid. Verder werd in 2015 in de opleiding voor regisseurs bijzondere aandacht besteed aan de rolneming van de regisseur 
ten aanzien van leerplanontwikkeling burgerschap en de implementatie van pedagogische doelen.
Tien Veldvestscholen deden in 2015 voor het eerste jaar mee  aan de 3-jarige pilot ‘Burgerschap meten’, die door de ‘Alliantie 
Burgerschap’ is uitgezet. Scholen gebruiken de resultaten hiervan intern en de beleidsgroep heeft een Veldvestbrede analyse 
gemaakt en verspreid.  De voorzitter van de beleidsgroep nam ook in 2015 deel aan een werkgroep van de PO-raad. Het 
beleid en de procesgang van Veldvest is gepresenteerd en met waardering ontvangen. 

Perspectief
De beleidsgroep Burgerschap zal in 2016 investeren in: 
- het ontwikkelen van een leerplan burgerschap voor de Stichting;
-  de professionalisering van leerkrachten. Doelen uit het Pedagogisch handboek zullen in de IPB-cyclus worden ingebed, 

waarbij de praktijk van de leerkracht het startpunt blijft voor diens professionele ontwikkeling. De doelen worden hierbij 
afgestemd op de pedagogische doeloriëntatie van de school; 

-  de deelname aan de pilot ‘Burgerschap meten’. Dit wordt voortgezet in 2016 en de analyses van de meetresultaten worden 
gebruikt voor het verbeteren van ons onderwijs. De resultaten worden uiteraard opnieuw geanalyseerd en zijn bouwstenen 
voor beleid. 
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4.5 Beleidsgroep Educatief Centrum   
Het Educatief Centrum (EC) is als Integraal Educatief Centrum ingericht vanuit verschillende invalshoeken: onderwijskunde, 
kwaliteit onderwijsinhoud, leerpsychologische en theoretische toerusting, pedagogische doeloriëntatie, professionalisering 
collega’s, opvoeding, Passend Onderwijs en jeugdzorg. Het EC heeft inmiddels een positie verworven als spil in de Veldvest-
organisatie waar het gaat om onderwijskwaliteit, Passend Onderwijs en ondersteuning & diagnostiek. Daarbij wordt de 
richting van ‘passende zorg’ naar ‘passende onderwijspraktijk’ verlegd. Alle medewerkers van het EC hebben hierin een rol. 
De operationele aansturing van het EC gebeurt door een coördinatieteam, waarin de verschillende invalshoeken vertegen-
woordigd zijn.
In 2015 heeft het EC de volgende werkzaamheden op individueel leerlingniveau uitgevoerd:
- Capaciteitsonderzoek  35
- Observatie  14 
- Taal/Lees-ondersteuning   4
- Rekenonderzoek    4

Verder hebben EC-medewerkers deelgenomen aan bijeenkomsten van de ondersteuningsteams en MDO’s op de scholen. 
Het EC heeft ook een aantal trajecten op schoolniveau uitgevoerd, gericht op pedagogisch klimaat schoolbreed en onder-
steuning in specifieke groepen, het reflecterend vermogen van de leerlingen, kwaliteit en structuur 1-onderwijsroute, 
analyse tussen- en eindresultaten, analyse rekenresultaten en het voeren van diagnostische rekengesprekken.
Vanuit Passend Onderwijs onderhoudt het EC een relatie met geledingen als de Commissie van Intake en Voorbereiding 
Toelaatbaarheid, het Samenwerkingsverband De Kempen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Leden van het coördinatie-
team hebben daarbij deelgenomen aan diverse overlegmomenten van het SWV en mede beleid ontwikkeld gericht op 
de lichte en zware ondersteuning. 

Perspectief
Voor 2016 zal het EC zich richten op de volgende zaken en ontwikkelingen:
-  de herinrichting van de ondersteuningspraktijken en toewijzing van middelen als gevolg van de overdracht van de 

financiële middelen zware ondersteuning per 01-08-2016;
- het ondersteunen en door ontwikkelen van de basisondersteuning in relatie tot de schoolondersteuningsprofielen;
-  het bundelen van kennis en expertise van de aanwezige voorzieningen, zoals de dienst ambulante begeleiding van de Prins 

Willem-Alexanderschool en Excellente leerlingen binnen het EC met als doel de onderwijskwaliteit te verbeteren. Oude 
structuren komen te vervallen en nieuwe kansen dienen zich aan, waarbij verworven expertise behouden moet blijven. 

4.6  Beleidsgroep IPB
Integraal Personeelsbeleid (IPB) vormt de rode draad in het actuele strategische beleid van de Stichting en de scholen. 
IPB behelst de relatie tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling in de bijdrage aan doelen van het geheel van de 
organisatie (school en stichting) ter verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. 
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De beleidsgroep IPB is inmiddels een ondersteunende en faciliterende beleidsgroep ten behoeve van integraal personeels-
beleid voor alle scholen van Veldvest. Uitgangspunten, theoretische concepten en beleidskaders van de Stichting krijgen 
vertaling in speerpunten van beleid op de scholen en in de diverse professionaliseringstrajecten. 
De beleidsgroep IPB presenteerde in april 2015 het stichtingsprofessionaliseringplan aan de rvt, met daarin nadere duiding 
van de onderscheiden profielen van de regisseur en leermonitor. Voor deze rollen is een aantal medewerkers intern opgeleid. 
Deze opleidingstrajecten zijn in januari 2015 tussentijds geëvalueerd  in een bijeenkomst met college van bestuur, een 
afvaardiging van leermonitoren, regisseurs en onderwijskundig leiders en externe opleiders KPC-groep, Expertisecentrum 
Nederlands en Hogeschool De Kempel. Deze professionaliseringstrajecten voor regisseurs en leermonitoren zijn in 2015 
geaccrediteerd voor het lerarenregister.
In 2015 heeft de beleidsgroep IPB tevens afspraken gemaakt om op termijn een toetsingsassessment aan te vragen voor een 
groep directeuren voor registratie in het schoolleidersregister, dat op 1 januari 2018 voltooid moet zijn. 
Het Pedagogisch Handboek is in april 2015 verspreid onder alle personeelsleden ten behoeve van professionalisering en 
verdieping op rollen en doelen van het pedagogische domein (constructivisme en cultureel leren).

Vanzelfsprekend anticipeert de beleidsgroep op zaken als de nieuwe cao, de Wet Werk- en Zekerheid en andere wet- en 
regelgevingszaken. De beleidsgroep stelde in 2015 een notitie op in het kader van de nieuwe CAO, waarin de relatie 
met IPB-normativiteit van de Stichting met betrekking tot taakbeleid en duurzame inzetbaarheid (presentatie in het 
directeurenberaad in maart 2015) beschreven staat. Een aanvullende notitie ‘Startende leerkracht’ zal in het voorjaar van 
2016 verschijnen. Tevens stelde de beleidsgroep IPB een notitie op in het kader van de Wet Werk en Zekerheid, waarin het 
vervangingsbeleid (presentatie in het Directeurenberaad in maart 2015) is beschreven. Vanwege uitstel van deze wet, zal de 
notitie voorjaar 2016 opnieuw bekeken en geactualiseerd worden.
Het opgestelde ‘Handboek IPB’ (beleidsstukken, informatie, documenten, formats) draagt bij aan stichtingsnormativiteit en 
een meer eenduidige interpretatie, alsook aan de verbetering van de kwaliteit van het gesprek. 
Jaarlijks speelt de beleidsgroep IPB een actieve rol in het mobiliteitsbeleid ten behoeve van een zorgvuldige matching van 
mobiele collega’s met de diverse scholen. De beleidsgroep draagt tevens zorg voor invulling van diverse langdurige verloven 
en  vervult een monitorende rol ten aanzien van de invulling van vervangingen.
Met haar inzet ambieert de beleidsgroep IPB te werken aan een normatief integraal personeelsbeleid, dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van excellente leerkrachten, opdat de Stichting zelf kan doorgroeien naar een excellent niveau.

Perspectief
Voor 2016 ziet de beleidsgroep IPB haar bijdrage onder andere in:
- anticiperen op en monitoring van de consequenties van nieuwe cao en Wet ‘Werk en zekerheid’;  
-  implementatie van het Pedagogisch Handboek in de vertaling van de pedagogische doelen naar de praktijk met de  

expliciete rol van de regisseur daarin en voorbereiding op vervolg van het regisseurstraject in een nieuwe vorm;
-  in gang gezette verbindingen van IPB met beleidsgroep Kwaliteit en Burgerschap inzake verdieping van empiristische en 

pedagogische thematieken; 
-  verdere rolontwikkeling en roldiversificatie van de regisseur en leermonitor in relatie tot die van de onderwijskundig leider 

ten behoeve van de eclectische benadering van de onderwijspraktijk vanuit onderscheiden doelen van de 3 leertheorieën.
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5.1 Financieel beleid
Treasury 
Publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het verzorgen van onderwijs. De toegekende middelen dienen overeenkomstig 
hun bestemming te worden besteed (rechtmatigheid). Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van 
risico’s, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig publiek geld.
Het bestuur van de onderwijsinstelling dient de verkregen middelen op een zodanige wijze te beheren dat een behoorlijke 
exploitatie en het voortbestaan van de instelling op basis van de publieke middelen zijn verzekerd. Dit betekent dat risico-
mijdend belegd dient te worden en dat tijdelijk overtollige liquiditeiten op een zodanige wijze beheerd dienen te worden, 
dat de hoofdsom op de expiratiedatum intact is (obligaties).

Feitelijke situatie bij Veldvest in 2015
De liquide middelen zijn geparkeerd op spaarrekeningen en lopende rekeningen.
Geconcludeerd kan worden dat het beleid van Veldvest ten aanzien van het beleggen en belenen van overtollige publieke 
middelen in 2015 conform de richtlijnen van de rijksoverheid uitermate risicomijdend is geweest.

5.2 Financieel beheer
Resultaat 2015
Het negatieve nettoresultaat over 2015 bedraagt afgerond € 37.000. Geraamd was € 149.000 negatief. Hiermee is de  
financiële doelstelling voor 2015 behaald en zijn noodzakelijke voorzieningen behouden gebleven om onder meer in  
meerjarenperspectief te anticiperen op personele risico’s.

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

    Toevoeging aan de algemene reserve    € 303.785
    Onttrekking aan de bestemmingsreserve  - € 341.082
    professionalisering
    Totaal    -  € 37.297
 
Totaal    €  98.000,-
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Balans per 31 december 2015
Hieronder volgt een verkorte weergave van de balans per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers per 31 december 2014.

                                 31 december 2015          31 december 2014
   in euro’s in euro’s
 Activa  
 Materiële vaste activa 2.780.728 2.867.956
 Financiële vaste activa 267.375 276.000
 Vorderingen  1.541.319 1.813.305
 Liquide middelen 4.286.264 4.196.522
 Totaal activa 8.875.686 9.153.783
  
 Passiva  
 Eigen vermogen 5.450.650 5.487.947
 Voorzieningen 1.633.547 1.512.556
 Kortlopende schulden 1.791.489 2.153.280
 Totaal passiva 8.875.686 9.153.783

De verhoudingen op de balans laten een positief beeld zien. Dit beeld is getoetst aan de normen, die door de Inspectie van 
het Onderwijs worden gehanteerd. Een uitgebreide toelichting op de balans staat vermeld in het rapport inzake de financiële 
jaarcijfers over 2015.

Materiële vaste activa
In 2015 is voor ruim € 264.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. 
Hieronder volgt een specificatie van de gepleegde investeringen.

 Omschrijving   in euro’s
 Gebouwen en terreinen     71.000
 Inventaris en apparatuur  124.000
 Andere vast bedrijfsmiddelen     69.000
 Totaal                          264.000
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Exploitatierekening  2015
Hieronder volgt een verkorte weergave van de exploitatie over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014.

                                                          2015 2014
   in euro’s in euro’s
 Baten  
 Rijksbijdragen ministerie OCW 20.174.412 19.846.655
 Overige overheidsbijdragen 126.684 335.292
 Overige baten 184.844 837.427
 Totaal baten 20.485.939 21.019.374

 Lasten  
 Personeelslasten 17.327.199 17.662.686
 Afschrijvingslasten 351.473 338.693
 Huisvestingslasten 1.271.939 1.218.384
 Overige lasten 1.594.271 1.734.105
 Totaal lasten 20.544.881 20.953.868

 Financiële baten en lasten 21.645 32.204
 Netto resultaat - 37.297 97.710

Een uitgebreide specificatie van de exploitatierekening staat vermeld in het rapport inzake de financiële jaarcijfers over 2015.
De personele lasten bedragen in 2015 84,58% van de totale baten. In 2014 was dat 84,03%.
Beide percentage vallen binnen de streefwaarde die Veldvest hiervoor hanteert, te weten 85%.



29 29



3030



31

Aan de vooravond van een nieuwe strategische periode van 4 jaar constateren we dat de maatschappelijke context 
waarop het onderwijs zich oriënteert complex en grillig is.
Waar, om een voorbeeld te noemen, tegenstellingen worden aangescherpt, verruwen de maatschappelijke omgangs-
vormen en klinkt de roep om verbinding steeds ijler.
Mede daarom willen we bij Veldvest borgen dat onze leerlingen in veiligheid kunnen oefenen in de omgang met elkaar 
en met de ondersteunende professional.
In combinatie met onze systematische educatieve toerusting ontstaat de milde, zelfbewuste weerbaarheid die hen later 
flink van pas komt.
Op onze website treft u reeds het Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2016-2020 aan waarin we uit de doeken doen hoe 
we willen omgaan met de verantwoordelijkheid voor de toerusting en vorming van jonge kinderen. Het vertrouwen dat 
ouders en verzorgers in ons stellen doordat elke dag dochter of zoon onder onze hoede wordt gesteld, verplicht ons om 
de lat telkens hoger te leggen.

Drs. J.A. de Mönnink
Voorzitter college van bestuur
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