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Met genoegen bied ik u het jaarverslag aan van de stichting Veldvest betreffende het kalenderjaar 2016.
De kritische lezer die onze Stichting de afgelopen jaren volgt, constateert dat de trend van globale  
toename van kwaliteit op alle strategische thema’s zich gestaag voortzet. De inspanning die wordt 
geleverd door alle leerkrachten en leidinggevenden kenmerkt zich door een scherpe doelgerichtheid die 
leidt tot onderscheidende resultaten. 
Grootste uitdaging blijft de wettelijke verplichting van Passend Onderwijs. Waar de wetenschap op basis 
van zogenaamd evidence based-onderzoek naar effectiviteit en opbrengsten een groepsbenadering van 
leerlingen voorschrijft, worstelt de leerkracht met individuele kindeigenschappen. Elke leerkracht wil het 
maximale voor alle leerlingen. De leertheoretische benadering die Veldvest hanteert, draagt zorg voor 
een brede toerusting van leerkrachten die ondersteunend uitpakt bij het zoeken naar het verantwoorde 
evenwicht.
Omdat Veldvest zeer ambitieus is in de doelstelling om de communicatie met ouders te optimaliseren, 
is de positieve uitkomst van het tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen een forse steun in 
de rug om in die relatie blijvend te investeren. Zoals eerder opgemerkt, voelt het vertrouwen dat ouders 
ons elke dag weer geven als een bijzondere verantwoordelijkheid die Veldvest professioneel oppakt en 
waarover de Stichting graag in gesprek blijft.

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 2016 in totaal 386 personeelsleden. 
In totaal zijn dit 265 formatie eenheden (fte) onderverdeeld in:
  - leidinggevende taak: 16,1 fte;
  - onderwijzend personeel: 198,7 fte;
  - onderwijsondersteunend personeel: 50,2 fte.
Zij hebben de dagelijkse zorg voor onderwijs aan 3463 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 in het kantoor van stichting Veldvest. Sinds 2011 zijn twee bestuurs-
adviseurs aangesteld. Deze functionarissen adviseren enerzijds het bestuur ten aanzien van beleidsvoorbereidende 
processen. Anderzijds verlenen zij ondersteunende en adviesdiensten aan de scholen. Tevens houden de bestuurs-
adviseurs 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. Secretariaat
  d. ICT

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
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.
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3.1 Verslag raad van toezicht
Samenstelling en functie in de raad van toezicht (rvt):
Voorzitter:  
Elisabeth M.W. Noot-van den Heuvel (59 jaar), directeur Luousi Mediation-Management-Consultancy; lid auditcommissie 
en communicatie; per 1 juli herbenoemd voor een 3e termijn. Nevenfunctie: commissaris Univé Het Zuiden.

Leden: 
-  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 zaken en ICT, voorzitter remuneratiecommissie;
-  Herman Willemsen (67 jaar), oud voorzitter college van bestuur SintLucas Eindhoven. Onderwijsontwikkelingen,  

huisvesting en algemene zaken, voorzitter auditcommissie en vice voorzitter. Nevenfuncties: adviseur college van 
bestuur MBO-Utrecht, lid raad van advies AOb Dekkers, verzorgen van trainingen voor Albeda college;

-  Ries Schermij (70 jaar), oud-directeur ROC Eindhoven. Algemene zaken, onderwijsontwikkelingen en lid  
remuneratiecommissie. Afgetreden per 1 juli 2016;

-  Leo A. van de Sande (65 jaar), Makelaar in Verbinding bij de Methode Leo, oud-partner van CIAD-bedrijfsgroep in 
Culemborg. Voorzitter auditcommissie.  Nevenfunctie: bestuurslid Stichting Doctors for Mozambique; afgetreden  
per 1 juli 2016.

Aangetreden per 1 juli 2016
-  Drs. Jos van Daele RA (53 jaar), directeur financiën bij SintLucas. Financiële zaken, lid auditcommissie. Nevenfuncties: 

penningmeester Stichting Veldhovense Revue, Secretaris VVM Les Jardins du Château d’Olonne, toezichthouder  
leerfonds TTO Sondervick College Veldhoven;

-  Drs. Greetje Heijmans MME (62 jaar), oud rector-bestuurder Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven. Onderwijs- 
ontwikkelingen en communicatie. Nevenfunctie: voorzitter raad van commissarissen Parktheater Eindhoven.

Rooster van aftreden, einde termijn per 1 juli 
Jaar    Aftredend    benoemd   termijn
2018   Herman Willemsen  2015  1e 
2018   Harm-Jan Wijngaarden  2009  3e 
2019   Elisabeth Noot  2009  3e
2019 Greetje Heijmans  2016  1e
2019 Jos van Daele  2016  1e

Voorzitter college van bestuur
Drs. 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 € 43.050,-- 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 2016
In totaal heeft de raad van toezicht acht maal vergaderd. Dit waren vier reguliere bijeenkomsten en vier voorbereidende 
zittingen. Verder heeft de raad extra bijeenkomsten gewijd aan het handboek governance, de evaluatie van de openbare 
sollicitatie en de inwerkperiode van de nieuwe benoemde leden in de raad van toezicht. Ook is er een themasessie geweest.
In het kader van de planning en control cyclus vond tweemaal dit jaar een uitgebreide managementrapportage plaats door 
de bestuurder aan de raad, waarbij onderwerpen als inspectietoezicht, professionalisering personeel, transitie administratie- 
kantoor, vluchtelingenproblematiek, Passend Onderwijs, opbrengsten onderwijs, tevredenheidspeilingen ouders/medewerkers 
en financiële rapportage zijn toegelicht. Viermaal werd een bijeenkomst van de GMR bezocht en zeven maal werd deel- 
genomen aan symposia of projecten over onderwijs in Nederland en/of governance. Daarnaast heeft de raad van toezicht 
de actualisering en herziening van het handboek governance afgerond evenals het merendeel van de verschillende werk-
documenten. Specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiën en beheer werden door de auditcommissie behandeld. 
Behalve reguliere vergaderingen, werden door de raad van toezicht verschillende onderwerpen via mail afgestemd.
De benoemingsadviescommissie kwam vanwege twee vacatures vier maal bijeen en werd op 1 april 2016 door de raad van 
toezicht gedechargeerd. Het proces heeft geresulteerd in de benoeming van twee nieuwe leden, geheel conform planning.
De auditcommissie kwam twee keer in vergadering bijeen met het college van bestuur en de bestuursadviseurs. Besproken 
werden alle aangelegenheden met betrekking tot financiën, beheer en besturingsprocessen. De remuneratiecommissie 
heeft een beoordelingsgesprek gevoerd aan de hand van het toezichtskader en een bestuurderszelfevaluatie. Daarnaast 
vonden dit jaar twee keer gesprekken plaats over onder andere werkgeverszaken tussen de voorzitter van de raad en de 
bestuurder. Belangrijke thema’s dit jaar waren: Passend Onderwijs, professionalisering personeel, tevredenheidspeiling 
ouders en personeel, managementrapportages, financiën en meerjarenbegroting, resultaten van de gemaakte overstap naar 
een nieuw administratiekantoor, de gevolgen van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid), risicomanagement, personele zaken, 
huisvesting, ICT-beleid, burgerschap, opbrengstgericht werken en beleid rond kleine scholen.
 
Planning en control 
- het accountant- en jaarverslag 2015 werden vastgesteld op 24 juni 2016;
- de jaarrekening 2016 werd definitief vastgesteld op 24 juni 2016;
- de begroting 2016/2017 is vastgesteld op 24 juni 2016;
- de raad besloot op 15 januari 2016 de meerjarenbegroting 2018/2019 tot en met 2020/2021 goed te keuren;
- de raad besloot op 24 juni 2016 om Elisabeth Noot-van den Heuvel tot voorzitter te benoemen;
-  de raad van toezicht heeft op 24 juni 2016 besloten de twee door de benoemingsadviescommissie voorgedragen 

kandidaten te benoemen.

De raad van toezicht is verheugd te constateren dat alert wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, met constante 
aandacht voor de onderwijsorganisatie en haar leerlingen. De raad is dan ook zeer te spreken over de kwaliteit die 
bestuur, staf, directie en teams van Veldvest in 2016 weer wisten te bereiken.
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3.2 Verslag gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr)
De samenstelling van de gmr was in 2016 als volgt:
Personeelsgeleding:   oudergeleding:
Freek van Reen (voorzitter)  Job van der Sijs (vice-voorzitter)
Theo Snelders (secretaris)  Hans Saris
Monique Hovens   Kris van der Velde
Ellen Briër    Marjolein Meijs (tot mei)/Jacintha de Laat 
Risonne Corvers (tot mei)/Linda Vrijsen Johan Siegert (tot mei)/Sander Jongerius

De speerpunten van de gmr waren in 2016 communicatie tussen school en ouders, verbetering van de samenwerking 
tussen de gmr en mr-en, professionalisering binnen de Veldvestorganisatie en implementatie van Passend Onderwijs.

Met betrekking tot het onderwerp communicatie heeft de gmr zich laten voorlichten over het communicatiebeleid binnen 
Veldvest. Vanwege een herbezinning op het beleid zal dit in het komende jaar wederom op de agenda geplaatst worden.

In het kader van de verbetering van de samenwerking tussen gmr en mr-en wordt twee keer per jaar een bijeenkomst 
belegd. Dit jaar zijn de onderwerpen “samenwerking, rollen en taakopvatting van de beide gremia” en “hoogbegaafdheid 
en hoe gaat Veldvest daarmee om” als onderwerp aan bod kwamen. Om goed geïnformeerd te zijn, is op de bijeenkomst 
in november en in enkele reguliere vergaderingen gebruik gemaakt van de expertise van Veldvestmedewerkers met een 
specifieke taak op die gebieden. 

Tevens is er een start gemaakt met mr-bezoek; een lid van de gmr woont als toehoorder een mr-vergadering bij om op 
de hoogte te raken van wat er binnen de Veldvestscholen leeft. Het professionaliseringsproces wordt kritisch gevolgd 
met als aandachtspunt de opbrengsten van de Veldvestopleidingen voor regisseurs en leermonitoren.

Ten slotte houdt de gmr de vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van Passend  
Onderwijs. Met name de druk op de werkvloer wordt nadrukkelijk gemonitord.

Als speerpunt is toegevoegd de invloed van de technologische ontwikkelingen op het (toekomstige) onderwijs.
Ieder jaar worden verkiezingen in de bijeenkomst van mei gehouden. Dit jaar is een introductiepakket voor de nieuwe 
gmr-leden samengesteld en krijgt ieder nieuw lid ‘een maatje’ om snel bekend te kunnen worden met de materie. Tevens 
coördineert de gmr de opleiding van nieuwe mr-leden en opfrissing van kennis van zittende leden. De gmr informeert 
bij haar nieuwe leden en op de scholen of er interesse is voor een cursus. Dit gebeurt nog voor de zomervakantie. 
De gmr-commissies financiën en personeel nemen in een vroeg stadium van ontwikkelingen  deel aan gesprekken met 
het bestuur en voorzien in dat traject het bestuur tijdig van eventueel advies.
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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 2016 zijn bij het bestuur twee 
officiële klachten gemeld. Deze zijn in onderling overleg opgelost. 

3.4 Communicatie
In 2016 heeft de afdeling Communicatie zich onder andere gericht op het coördineren en  opstellen van het Jaarverslag 
2015. Naast het voortdurend actualiseren van de website van de Stichting, heeft de afdeling Communicatie in juni 2016 
haar laatste nieuwsbrief (Veldnieuws) gepubliceerd. Deze structurele informatievoorziening aan de medewerkers en 
andere betrokkenen zal in het nieuwe ontwerp van de website van Veldvest op enigerlei wijze terugkeren. 

De afdeling Communicatie heeft initiatief genomen om met een vijftal aanbieders van websites/ app-ontwikkelaars 
het gesprek te voeren. Hierbij is een vergelijk gemaakt tussen aanbod, mogelijkheden en kosten. Doel hiervan was een 
pilot op te starten met een vijftal scholen om de websites van de scholen, alsook de Veldvestsite in een nieuw jasje te 
steken. Tevens is gekeken naar de rol van social media. In dit onderzoek is uitdrukkelijk gekozen om eerst de websites 
te actualiseren, alvorens eventueel tot schoolapp’s over te gaan. Een vijftal scholen heeft zich inmiddels voor deze pilot 
aangemeld, waarbij een nieuwe website medio 2017 gerealiseerd zal kunnen zijn. 

De afdeling Communicatie heeft ten behoeve van het nieuwe communicatieplan 2016-2020 aan de hand van de 
tevredenheidspeiling onder ouders, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de communicatie op de scholen. Hieruit 
spreekt tevredenheid. Ten behoeve van dit communicatieplan is in maart 2016 door de communicatiemedewerkers een 
presentatie gegeven van de contouren van het nieuwe plan, in de gmr. Sparring met de leden van de gmr en -in een 
later stadium met twee leden van de rvt- heeft, nadat het communicatieplan besproken is in het Directeurenberaad van 
november 2016, geleid tot het definitieve concept, dat in 2017 zal worden vastgesteld. 

De verworvenheden van de afdeling Communicatie bestaan uit: 
• een heldere communicatiestructuur in de Stichting; 
• de speerpunten van beleid zijn voor de komende periode helder uitgewerkt; 
• er sprake is van een herkenbare huisstijl van Veldvest;
• er is een efficiënte jaarcyclus opgezet waarin relevante stichtingsdocumenten tijdig worden opgeleverd;
• ondersteuning bij een eenduidige communicatie over stichtingbrede thema’s die aandacht behoefden;
•  er zijn stichtingbrede formats en richtlijnen ontwikkeld om de kwaliteit en vormgeving van bestaande  

communicatiemiddelen te verbeteren.
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3.5 Organisatorische en personele ontwikkelingen
In 2016 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                                                                                                                             2014           2015             2016
Aantal fte’s leidinggevende taak  20,3 17,2 16,1
Aantal fte’s onderwijzend personeel (leerkrachten)  198,2 198,61 198,7
Aantal fte’s ondersteunend personeel  45,3 49,7 50,2
Totaal  263,8 265,5 265
Daarvan zijn de volgende fte’s ingezet voor verlof in het 
kader van duurzame inzetbaarheid  13,2 12,1 12

Teldatum is 1 oktober van elk kalenderjaar

Aantal leerlingen
Jaar  Aantal leerlingen verschil
2014  3551  -111
2015  3412  -139
2016  3371    -41

In 2016 heeft de afdeling Communicatie zich onder andere gericht op het opleveren van het nieuwe Meerjaren  
Strategisch Beleidsplan van de Stichting voor de periode 2016-2020.
Met betrekking tot de centrale wervingsweken zorgt de afdeling Communicatie twee maal per jaar voor het plaatsen van 
een advertentie in de lokale krant. Daarnaast is het initiatief voor werving bij de scholen neergelegd en ondersteunt de 
afdeling Communicatie desgewenst de scholen daarin. 

De afdeling Communicatie verzorgde samen met het secretariaat een attentie voor de ‘Dag van de Leraar’. 
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. 
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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 2015 gedaald van 6,1% naar 5,8%, een daling van 0,3%. We hebben 
geen aanwijsbare oorzaak voor deze daling.  

Onze verzuimaanpak is onveranderd. We constateren dat de verzuimaanpak door de directies nauwgezet wordt gevolgd. 
In het laatste kwartaal van 2016 hebben we de hulp biedende  contacten tussen directies en medewerkers van onze 
arbodienst geïntensiveerd. Na evaluatie blijkt de aanpak en begeleiding van onze directies ten aanzien van de zieke 
werknemer adequaat. Ook de preventieve signalering en aanpak is goed te noemen. We hebben een nieuwe dienst-
verlener gevonden voor de (preventieve) begeleiding van psychische klachten.

3.6 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 vijf beleidsgroepen. De beleidsgroepen zijn samengesteld uit leden van het Directeuren-
beraad (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 beleidsvoorbereidende 
vermogen van de beleidsgroepen is in 2016 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 2016.

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

Verzuimcijfers en analyse
Onderwijzend en ondersteunend personeel               2014                    2015             2016
Verzuimpercentage 6,0 6,1 5,8
Gemiddelde verzuimduur 25,7 26,8 27
Meldingsfrequentie 0,7 0,7 0,7
Percentage nulverzuim 54 51 51
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In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de activiteiten en resultaten van de beleidsgroepen in 2016. 
De kwaliteit van de rapportages uit de beleidsgroepen volgens de QOFTIM (Quality, Organisation, Facilities, Time,  
Information, Money) systematiek is significant verbeterd. Veldvest zet onverkort de ondersteuning van de professional 
door in het onderwijskundige en pedagogische domein, zoals dat het hart van het strategische beleid vormt. 
De Datateam® methode is inmiddels breed uitgezet binnen de scholen van de Stichting. Leermonitoren zijn hiermee 
vertrouwd geraakt en de gemaakte analyses dragen bij aan een beter inzicht in de effecten van de uitgezette koers.
De verwevenheid tussen de diverse beleidsgroepen blijkt meer en meer en dit resulteert in een verdergaande  
afstemming, teneinde de kwaliteit van de scholen te verhogen.  

4.1  Beleidsgroep Kwaliteit
De beleidsgroep Kwaliteit is gestart met de definiëring van een auditpraktijk die past bij de cultuur van Veldvest. 
De eigen verantwoordelijkheid van de besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het 
uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht.
In de definiëring van de auditpraktijk wordt deze invalshoek verwerkt. De zelfevaluatie, collegiale visitatie en de audit 
zullen deel uitmaken de toekomstige auditpraktijk. Ondertussen vormen de fundamentele aandachtsgebieden in 
samenhang onverkort de focus van de Veldvestkwaliteit, te weten:
• het ontwerpen van duurzaam kwaliteitsbeleid;
• het monitoren van tussen- en eindopbrengsten CITO LOVS (Leerlingonderwijsvolgsysteem);
• tevredenheidsonderzoeken OTP (oudertevredenheid), PTP (personeelstevredenheid) en LTP (leerlingtevredenheid);
• toezichtkader inspectie.

Perspectief
Voor het schooljaar 2016-2017 wil de beleidsgroep Kwaliteit het onderzoeken van inhoudelijke thema’s gerelateerd 
aan het opbrengstgericht werken op de agenda zetten. De inspanningen van de afgelopen jaren in het overdragen van 
kennis over het opbrengstgericht werken en de inzet van de aangereikte instrumenten is op de scholen ingebed in de 
organisatie en de 1-onderwijsroute. Deze positieve ontwikkeling geeft ruimte op de agenda van de beleidsgroep. Het 
monitoren van de opbrengsten blijft de eerste prioriteit. Het kwaliteitszorgsysteem van de Stichting heeft geleid tot 
kennis van de onderliggende processen en het zelfevaluerend 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 kwaliteitsbeleid door ontwikkeld, 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 de beleidsgroep Passend Onderwijs, waardoor er  
gezamenlijk richting gegeven wordt aan de kwaliteit van onderwijs. 
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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
Veldvest scoort ruim boven het landelijke gemiddelde. Er is stichtingbreed sprake van een stabiele score in vergelijking 
met de afgelopen jaren. Qua voorsprong op het landelijke gemiddelde leverde Veldvest wel iets in. 
Hoewel daarvoor goede verklaringen aangegeven kunnen worden die variëren van een aangescherpte normering door 
Cito en een moeilijkere toets tot de implementatie van Passend Onderwijs in combinatie met de scherp naar boven 
bijgestelde ambitie van de Stichting waardoor de druk op de agenda is toegenomen, wordt deze uitslag als een 
belangrijk signaal beschouwd om niet te verslappen in de aandacht voor de (smalle) opbrengsten. 

4.2 Beleidsgroep ICT   
De beleidsgroep ICT heeft een aantal thematieken geagendeerd die in doelen, kritische succesfactoren, risicoanalyse en 
faciliteiten zijn uitgewerkt. De relatie tussen de professionaliseringsdoelen en de continue analyse van de ontwikkeling van 
experimenteel gebruik van software blijkt een innovatief aangrijpingspunt voor (toekomstig) beleid. De beleidsgroep heeft 
scherp oog voor de risico’s bij de tenuitvoerlegging van de ICT-agenda. Die kunnen variëren van de (soms nog onvolledige) 
werking van WiFi-netwerken tot internationale kanttekeningen bij de educatieve winst van computergebruik.

Perspectief
Onderzoeken met betrekking tot de volgende onderwerpen staan op de agenda van de beleidsgroep ICT:
• verdere uitbouwmogelijkheden van Office 356; 
• social media; 
•  financiën, met name ten aanzien van de aanleg van WiFi-netwerken in de scholen, de aanschaf van individuele  

devices voor bovenbouwleerlingen (laptop, tablet, etc.), oefensoftware voor jongere leerlingen, uitbreiding van het 
aantal computers voor automatiseringsprogramma’s voor jongere leerlingen en professionaliseringstrajecten ter  
ondersteuning van leerkrachten bij de implementatie van de leerplannen voor bovenbouwleerlingen in de praktijk.
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 4.3 Beleidsgroep Passend Onderwijs   
Het schooljaar 2015-2016 heeft in het teken gestaan van de transformatie van het Educatief Centrum naar de beleidsgroep 
Passend Onderwijs. Binnen deze beleidsgroep zijn de activiteiten van de beleidsgroep Excellente leerlingen en Kurzweil tevens 
opgegaan. Er is “nieuw” beleid geformuleerd, dat ruimte biedt om de ondersteuningsvraag op schoolniveau te formuleren.

Het algemene doel, in lijn met het landelijke beleid, is de transitie van het denken en handelen in termen van leer- en 
gedragsproblemen door het bieden van aanvullende zorg naar het aansluiten bij de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. 
In uitvoerende zin formuleert de beleidsgroep een drietal kerntaken:
• monitoren en begeleiden van processen ten aanzien van de 1-onderwijsroute;
• systeemondersteuning;
• realisatie van adequate verwijzing door middel van  de Commissie van Intake en voorbereiding Toelaatbaarheid (CvIT).

De beleidsgroep opereert in afstemming met het beleid van het samenwerkingsverband en is voortdurend op zoek 
naar een werkbaar evenwicht tussen het intern gerichte implementatietraject en de meer externe afstemming met 
“ketenpartners”. Het integraal personeelsbeleid zal op onderdelen scherper moeten. Met name het kennisniveau van de 
leerkrachten met betrekking tot het omgaan met gedragsproblematiek, die zich in de voorgaande periode nooit zo 
opvallend manifesteerde, vormt een belangrijk aandachtspunt. Landelijk wordt dit fenomeen zichtbaar door de 
zogenaamde thuiszittersproblematiek. Ten aanzien van de interne inspanning verwacht de beleidsgroep veel van de 
afstemming tussen leerkracht, leermonitor en regisseur.

Dit schooljaar staat de monitoring en verbinding tussen integraal personeelsbeleid en financiën centraal.
Tijdens bijeenkomsten met leermonitoren en regisseurs staan inhoudelijke thema’s op de agenda. In het Directeurenberaad 
worden collega directeuren op de hoogte gehouden van het proces.
 
Perspectief
Doel is het vergroten van de kwaliteit van de basisondersteuning, opdat we beter in staat zijn aan te sluiten bij de onderwijs-
behoeften van de leerlingen. Om dit vorm en inhoud te kunnen geven is de beleidsgroep in eerste instantie gericht op de 
procesbegeleiding op schoolniveau. De processen zijn momenteel adequaat ingericht, maar vragen om een inhoudelijke 
verdieping. Dit veronderstelt een interne inspanning op schoolniveau, in de afstemming tussen leerkracht, leermonitor en 
regisseur. De leden van de beleidsgroep hebben hierin een cruciale rol in het feedback geven op de praktijk.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte ontvangen educatieve ondersteuning door de leden van de beleidsgroep. 
Binnen het ontwikkelingsperspectief van de leerling worden de aard en inhoud van de ondersteuning beschreven. Deze 
ondersteuning is meer en meer gericht op het geven van adequate feedback op het handelen van de leerkracht en het 
uitbreiden van zijn/haar handelingsrepertoire.
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4.4 Beleidsgroep Burgerschap en Ethische vorming   
Burgerschap neemt een steeds belangrijkere plek in binnen de school. Zowel vanuit de overheid als vanuit de samenleving 
wordt de druk op het onderwijs groter om burgerschapsvorming serieus te nemen. Veldvest heeft daarin al een  
bemoedigende ontwikkeling doorgemaakt. 
Samen met pilotscholen zijn deelleerplannen ontwikkeld. Hiermee wordt inzicht verkregen in wat burgerschapsvorming 
inhoudt en kan geleerd worden om planmatig te werken. De verbreding naar de andere scholen van Veldvest kwam op gang 
door met deze scholen in gesprek te gaan.
Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen is van groot belang. Tweederde van de Veldvestscholen neemt daarom deel 
aan een 3-jarige pilot ‘meten van burgerschapscompetenties’. 

Perspectief
Het realiseren van een raamleerplan burgerschapsvorming. Dit raamleerplan is gebaseerd op het Pedagogisch Handboek en 
op het beleidsdocument “Veldvestvisie op burgerschapsvorming”. Het raamleerplan is met name gericht op leerkrachten. 
Het schetst een kader waarin enerzijds de pedagogische doelen aan bod komen en anderzijds veel aandacht wordt besteed 
aan het implementatieproces in de scholen.
De schoolontwikkeling met betrekking tot burgerschapsvorming wordt op elke school van Veldvest systematisch gevolgd 
door de beleidsgroep Burgerschap en Ethische vorming.

4.5 Beleidsgroep IPB    
De beleidsgroep IPB (Integraal PersoneelsBeleid) vormt de rode draad in het actuele strategische beleid van de Stichting en 
de scholen. IPB behelst de relatie tussen persoonlijk 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.
De beleidsgroep IPB is een ondersteunende en faciliterende beleidsgroep ten behoeve van integraal personeelsbeleid 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 scope van de beleidsgroep Integraal Personeelsbeleid wordt gevormd door de wijze waarop de onderwijskundig leider 
het team stimuleert en ondersteunt om een hoger niveau van professionaliteit te bereiken. De inzet van de concepten en 
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instrumenten die Veldvestbreed worden gebruikt en de mate waarin leraren daarmee vertrouwd raken/zijn, staan daarbij 
centraal. Het Pedagogisch Handboek, het handboek IPB, de notitie startende leerkracht, profielen voor regisseurs en  
leermonitoren, de jaarlijkse matching bij formatie en mobiliteit zijn voorbeelden van ondersteuning die door de  
beleidsgroep IPB wordt geboden.

Ten behoeve van het vergroten van de kwaliteit van de monitoring acht de beleidsgroep het belangrijk om goed zicht te 
hebben op de vertaling van alle door de beleidsgroep ontwikkelde formats en notities naar de IPB-praktijk op de scholen. 
Hoe kan de kwaliteit van de leerkracht hierin nadrukkelijker in beeld gebracht worden?
De beleidsgroep IPB heeft daarin een directe verbinding met de beleidsgroep Kwaliteit. Bovendien zal de nieuwe  
beleidsgroep Passend Onderwijs ook goed zicht krijgen op de IPB praktijken, processen en rollen op de scholen, waardoor 
tevens directe afstemming en verbinding ontstaat.

Perspectief
Met haar inzet ambieert de beleidsgroep IPB een bijdrage te leveren aan de onderwijspraktijk in:
• verbinding: tussen beleidsgroepen, scholen, personen/rollen;
• verdieping: op de inhoud, theorie, achtergronden ten behoeve van de kwaliteit;
• verrijking: uitbreiding van de inhoudelijke agenda (doelen van de 3 leertheorieën).

De beleidsgroep IPB zal in de komende periode lopende processen blijven agenderen. Het gaat om de kritische 
monitoring van de inzet van langdurige vervangers en de kwaliteit van aankomende leerkrachten (LIO’s), alsook het 
anticiperen op en monitoren van consequenties inzake de Wet Werk- en Zekerheid en andere wet- en regelgevingszaken 
in het kader van de cao, in relatie met IPB-normativiteit van de Stichting (met betrekking tot taakbeleid en duurzame 
inzetbaarheid). Daarnaast focust de beleidsgroep op de implementatie van het Pedagogisch Handboek in de vertaling 
van de pedagogische doelen naar de praktijk met de expliciete rol van de regisseur daarin.

4.6 Professionalisering 
De inspanningen die Veldvest verricht op het domein van de professionalisering beogen de verdieping van de kennisbasis 
van de professional en de uitbreiding van diens handelingsrepertoire. Om de kwaliteit van de collegiale afstemming en 
ondersteuning te  vergroten is de professionalisering van regisseurs en leermonitoren in 2017 gecontinueerd en hebben 
leerkrachten deelgenomen aan schooloverstijgende trajecten.
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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 2016
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 2016 conform de richtlijnen van de rijksoverheid uitermate risicomijdend is geweest.

Op 25 januari 2017 heeft het college van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht het nieuwe treasurystatuut 
vastgesteld, welk is aangepast aan de richtlijnen zoals opgenomen in de regeling van de minister van OCW van 6 juni 2016, 
nr. WJZ/800938 (6670),  de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

5.2 Financieel beheer
Resultaat 2016
Het positieve nettoresultaat over 2016 bedraagt € 475.739. Het resultaat wordt als volgt bestemd:

   Toevoeging aan de algemene reserve         € 370.369
   Onttrekking aan de bestemmingsreserve  (BR) professionalisering  - € 206.975
   Toevoeging aan de BR personele fricties              € 92.345
   Toevoeging aan de BR passend onderwijs        € 220.000
    Totaal           € 475.739
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Balans per 31 december 2016
Hieronder volgt een verkorte weergave van de balans per 31 december 2016 met vergelijkende cijfers per 31 december 2015.

   31 december 2016 31 december 2015
   in euro’s in euro’s
 Activa  
 Materiële vaste activa 3.706.079 2.780.728 
 Financiële vaste activa 0 267.375
 Vorderingen  1.518.000 1.541.319
 Liquide middelen 4.432.420 4.286.264
 Totaal activa 9.656.499 8.875.686
  
 Passiva  
 Eigen vermogen 5.926.389 5.450.650
 Voorzieningen 1.801.697 1.633.547
 Kortlopende schulden 1.928.412 1.791.489
 Totaal passiva 9.656.499 8.875.686

De verhoudingen op de balans laten een positief beeld zien. Dit beeld is getoetst aan de normen, die door de Inspectie 
van het Onderwijs en de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, de Commissie Don, worden gehanteerd.  
Een uitgebreide toelichting op de balans staat vermeld in het rapport inzake de financiële jaarcijfers over 2016.

Materiële vaste activa
In 2016 is voor bijna 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa.
Hieronder volgt een specificatie van de gepleegde investeringen:

 Omschrijving   in euro’s
    Gebouwen en terreinen  367.420
    Inventaris en apparatuur  797.983
   Andere vaste bedrijfsmiddelen  127.589
 Totaal                      1.292.992
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Exploitatierekening  2016
Hieronder volgt een verkorte weergave van de exploitatie over 2016 met vergelijkende cijfers over 2015.

                                                          2016 2015
   in euro’s in euro’s
   Baten  
   Rijksbijdragen ministerie OCW 20.670.386 20.174.412
   Overige overheidsbijdragen 105.517 126.684
   Overige baten 223.162 184.844
   Totaal baten 20.999.066 20.485.939

   Lasten  
   Personeelslasten 17.352.594 17.327.199
   Afschrijvingslasten 367.641 351.473
   Huisvestingslasten 1.325.738 1.271.939
   Overige lasten 1.486.628 1.594.271
   Totaal lasten 20.532.600 20.544.881

Financiële baten en lasten 9.273 21.645
Netto resultaat 475.739 - 37.297

Een uitgebreide specificatie op de exploitatierekening staat vermeld in het rapport inzake de financiële jaarcijfers over 2016.

De gerealiseerde personele lasten bedragen in 2016 82,64% van de totale baten. In 2015 was dat 84,58%. Beide percentage 
vallen binnen de streefwaarde die Veldvest hiervoor hanteert, maximaal 85%.
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Alle schoolleiders dienen zich te registreren in het zogenaamde schoolleidersregister.
Daarvoor worden zij ‘gekeurd’ door een daartoe bevoegd assessmentbureau. 
Wij zijn niet verbaasd dat nu blijkt dat de kwaliteit van onze aanstuurders opvallend goed is.
Ondertussen is Veldvest ook al bezig om een nieuwe generatie eindverantwoordelijken op te leiden omdat voor 
sommige collega’s in de verte het pensioen opduikt.
Met gemotiveerde leerkrachten, bereid tot professionele ontwikkeling, collegiaal ondersteund door leermonitoren, 
regisseurs en onderwijskundig leiders, is het goed werken aan toekomstbestendigheid. Daarmee, aangevuld nog met 
het scherpe toezicht op kwaliteit en bedrijfsvoering alsmede betrokken medezeggenschap, wordt de belangrijkste 
doelgroep, te weten leerlingen met hun ouders/verzorgers, goed bediend.

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