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in 2019. In hoofdstuk 2 wordt onder 
andere de organisatiestructuur van 
Stichting PCOHS beschreven. 
Hoofdstuk 3 belicht de organisatori-
sche ontwikkelingen. Relevante 
onderwijskundige ontwikkelingen 
op schoolniveau komen in hoofdstuk 
4 aan bod. In hoofdstuk 5 delen de 
individuele scholen hun verhaal. 
Hoofdstuk 6 betreft ons personeel en 
het bijbehorende personeelsbeleid. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de AVG en 
ICT. Hoofdstuk 8 beschrijft wat er is 
gerealiseerd op het gebied van 
huisvesting. Hoofdstuk 9 geeft het 
financiële verhaal van PCOHS weer. 
In hoofdstuk 10 kijken we naar onze 
toekomstvisie en risicobeheersing. 
Hoofdstuk 11 geeft het verslag van 
de toezichthouder weer. 

 

Leeswijzer
U heeft het Bestuursverslag 2019 van 
Stichting Protestants-Christelijk 
Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek 
(PCOHS) geopend. 
Met dit bestuursverslag infomeren 
wij onze stakeholders en leggen wij 
verantwoording af aan de medewer-
kers, de medezeggenschapsraden, 
de Gemeente Rotterdam, de ouders 
en andere belanghebbenden. Het 
bestuur vindt een bestuursverslag 
vanzelfsprekend, omdat het zich 
publiekelijk wil verantwoorden en 
probeert met een moderne en 
uitnodigende vormgeving het lezen 
ervan laagdrempelig te maken.

Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de 
visie en de doelen die we nastreefden 
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Voorwoord
Het jaar 2019 stond in het teken van grote veranderingen voor Stichting PCOHS. We hebben het jaar hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor een vernieuwde bestuursstructuur. Van een one-tier bestuursmodel naar een Raad van 
Toezicht en een College van Bestuur; een two-tier bestuursmodel. Per 1 januari 2020 is dit werkelijkheid geworden. 
Daarnaast is er veel aandacht gegeven aan de fusie met Stichting Peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek (SPZHS). 
Ook dit is een feit per 1 januari 2020. We spreken steeds meer, door deze fusie, van onze onderwijsinstellingen omdat 
er op 3 van de 4 scholen naast het basisonderwijs een geïntegreerd aanbod met de Peuteropvang wordt gerealiseerd.

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van Stichting PCOHS. Om dat te realiseren werken we met een 
meerjaren koersplan, waarin de doelen zowel op bestuurs- als op schoolniveau geformuleerd zijn. De activiteiten die 
gericht zijn op het behalen van de gestelde doelen, worden jaarlijks in een strategische agenda opgenomen. Scholen 
werken met een meerjaren schoolplan en een jaarplan. 

In 2019 konden we ons niet voorstellen dat de werkelijkheid in 2020 er zo anders zou uitzien voor ons onderwijs. Op het 
moment van samenstellen van dit bestuursverslag leven we in een andere onderwijswereld. Het coronavirus heeft 
grote impact op het onderwijs. De gevolgen en de betekenis zijn nog niet te overzien. 

Wij willen onze waardering uitspreken voor de vele collega’s die binnen Stichting PCOHS dagelijks met veel kennis en 
inzet hun werkzaamheden verrichten. Samen maken zij het onderwijs van onze stichting en zorgen zij ervoor dat 
kinderen op een van onze scholen een fijne en leerzame tijd hebben. Dat is een geweldige prestatie!

Wij willen onze dank uitspreken aan alle ouders die hun kinderen aan onze zorg hebben toevertrouwd.

Met dit bestuursverslag laat Stichting PCOHS zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk aan allen 
die bij Stichting PCOHS  betrokken zijn. In een korte terugblik wordt aangegeven welke speerpunten er waren. 

Wij hopen dat u het bestuursverslag met genoegen zult lezen en dat het u inzicht geeft in de aanpak en de resultaten 
van Stichting PCOHS.

Annelies van Dijk-Freeke  Kees de Jongh
College van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht
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pij, volgen nieuwe wetenschappe-
lijke inzichten, ontvangen graag 
feedback van elkaar.

•  Ontwikkeling komt tot stand in 
een veilige omgeving, waarin je 
ongeacht leeftijd wordt gekend en 
erkend. Veiligheid ontstaat onder 
meer door gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid, duidelijkheid, 
structuur, transparantie, een 
positieve houding en hoge ver-
wachtingen.

Waarden
De basisscholen van Stichting PCOHS 
werken vanuit de protestants-christe-
lijke levensovertuiging. Wezenlijk 
hierbij is de oriëntatie op de Bijbel 
en met name het evangelie van 
Jezus Christus als norm en uitgangs-
punt van denken en handelen, 
waarbij we rekening houden met en 
respect hebben voor verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden. 
Vanuit een veilige omgeving willen 
we samen met de kinderen 
antwoorden zoeken op de 
belangrijke levensvragen. 

Stichting PCOHS ziet haar scholen 
als een omgeving waar leerlingen, 
ouders en personeel met en van 
elkaar leren. Daarbij hanteren we de 
volgende uitgangspunten voor het 
onderwijs aan onze leerlingen, maar 
ook voor de ontwikkeling van onze 
personeelsleden, de scholen en de 
gehele organisatie:

•  Iedereen, jong en oud, heeft 
talenten en ontwikkelpunten: We 
moeten allemaal leren omgaan 
met successen en ook met tegen-
slag, we hebben talenten te 
ontwikkelen en hindernissen te 
nemen om tot volledige ontwikke-
ling te komen. Elk mens heeft 
ondersteuning nodig en kan 
anderen ondersteunen – we vullen 
elkaar aan: als leerlingen en 
leerkrachten, als leerkrachten en 
ouders, als directie en bestuur. Er 
valt altijd meer te leren.

•  Ontwikkeling vergt een open 
houding en een uitdagende 
leeromgeving. We staan open voor 
ontwikkelingen in de maatschap-

Missie
Stichting PCOHS ziet het als 
opdracht om in Rotterdam-Noord 
kwalitatief hoogstaand, actueel en 
attractief onderwijs te verzorgen.  
Onderwijs waarmee we bijdragen 
aan de ontwikkeling van de kinderen, 
zodat zij als volwassene op een 
verantwoorde manier in het leven 
kunnen staan. 

Visie
De school is de unieke vindplaats 
voor leren, vorming en kennisover-
dracht. Voor ons beperkt dit zich niet 
tot taal-, lees- en rekenvaardigheden. 
Het leren leren, het ontwikkelen van 
vaardigheden in de omgang met de 
veranderende wereld en nieuwe 
technologieën, het onderzoeken en 
het leren vinden van slimme oplos-
singen voor problemen horen ook bij 
de kennis van vandaag. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen kunnen 
omgaan met succes en met tegen-
slag, risico durven nemen en zich 
willen blijven ontwikkelen. Wij willen 
graag aan deze basis werken. 

Hoofdstuk 1. Missie, waarden en doelen
Stichting PCOHS wil optimale ontplooiingskansen voor alle kinderen. Maar elk kind is anders. Daarom worden 
binnen de scholen passende leerroutes aangeboden, zodat alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen, 
binnen de verschillende scholen. Want het bestuur stimuleert de diversiteit tussen de scholen onderling. Binnen 
het stichtingsbrede kader kan en mag elke school dus eigen accenten leggen. Zo ontstaat een breed en divers 
aanbod voor ouders én kinderen. 
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Afronding speerpunten Strategisch 
beleidsplan 2015-2019 / de start 
van een nieuwe beleidsperiode 
2019-2023
Ons strategisch beleidsplan 
2015–2019 is in 2019 afgerond en we 
zijn een nieuwe strategische periode 
ingestapt. We hebben een koersplan 
ontwikkeld waarbij we ons bewust 
zijn van het feit dat de koers die we 
hebben uitgezet aanpassingen 
behoeft lopende de geplande jaren. 
We zijn voornemens om elk jaar een 

evaluatie te beschrijven en eventuele 
aanpassingen door te voeren. 
Zo wordt ons koersplan een 
levendige koers.

Koersplan 2019-2023 De paden af, 
de toekomst in
De kinderen die aan ons zijn toever-
trouwd leren op onze scholen, maar 
wij volwassenen kunnen ook van hen 
leren. Van hun rijke fantasie en zin in 
de toekomst tot het denken in 
kansen en oplossingen. In de koers 

van Stichting PCOHS 2019-2023 staat 
die openheid, die flexibiliteit centraal. 
Onder het motto ‘De paden af, de 
toekomst in’ willen we samen werken 
naar een op groei gerichte denkstijl. 
Onszelf uitdagen om van de gebaan-
de paden, de brede weg, af te gaan. 
Want niemand is te oud om te 
groeien. En zeker niet om te leren.
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De eigen route 
naar het beste 
onderwijs

1

2023: Elke school heeft een 
visie op dat wat zij ziet als 
goed onderwijs. Daarbij is 
ook aangegeven welke 
(leer-)resultaten voor 
leerlingen belangrijk zijn en 
is er een schoolspecifieke 
norm gesteld. De gewens-
te opbrengsten bij leerlin-
gen zijn breder dan alleen 
de resultaten op de 
cognitieve vakken. 
De school reflecteert 
jaarlijks op de behaalde 
resultaten en zet op basis 
van deze reflectie nieuwe 
ontwikkelpunten uit.

We denken daarbij 
verder dan de 

wettelijke eisen 
en de cognitieve 

vakken.

We praten met 
elkaar over onze 

definitie van 
kwaliteit van 

onderwijs en de 
door ons gewenste 

resultaten.

We denken 
na over hoe 

we deze 
resultaten 

zichtbaar of 
meetbaar 

kunnen maken.

We laten zien dat 
we ons ontwikkelen 

in de richting van 
de door ons 

gestelde norm.

We betrekken 
ouders en 

leerlingen bij 
dit proces. 

De paden af, 
de toekomst in

De koers van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek 2019-2023
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De vernieuwende 
inzichten en innovatieve 

kansen die daaruit 
voortkomen, zijn 
zichtbaar binnen 

de school.

We volgen landelijke, 
regionale en lokale 
ontwikkelingen die 
van invloed zijn op 
het leven en leren 

van onze leerlingen.

We volgen onderzoek 
over onderwijs (weten 
wat werkt) en denken 

na over wat past binnen 
onze eigen visie daarop.

We denken met 
leerlingen na over 
hoe zij met deze 
ontwikkelingen  

om willen gaan en 
leren hen kritisch 

nadenken. Nieuwe 
dingen zien 
en omarmen

2

2023: We leren door 
open te staan voor onze 
omgeving, de maatschappij 
en innovatieve ontwikke-
lingen. Dat betekent dat 
we aantoonbaar samen-
werken met verschillende 
partijen in de buurt, de stad 
en daarbuiten. We volgen 
maatschappelijke ontwik-
kelingen en anticiperen 
daarop. We hebben weet 
van nieuwe (onderzoeks-)
inzichten en ontwikkelingen 
op het gebied van 
onderwijs, en passen deze 
toe in onze scholen.

9

Leerlingen zijn 
actief betrokken 

bij het vaststellen 
van hun eigen 

onderwijsdoelen.

We stellen doelen 
op leerling-, 

personeels- en 
organisatieniveau.

Bij het stellen van 
de ambities wordt 
altijd bepaald op 

welk moment 
we de resultaten 
delen en met wie.

Leerlingen zijn 
actief betrokken 
bij de ambities 
van de school.

We reflecteren op de 
door ons behaalde 
resultaten en zijn 

daarbij niet bang voor 
falen, maar zoeken 

met elkaar naar 
oplossingen en nieuwe 

mogelijkheden.

Van dromen 
naar doelen

2023: We werken 
planmatig aan de 
ontwikkeling van 
leerlingen, personeel, 
scholen en bestuur. 
Dat betekent dat op 
alle niveaus concrete, 
uitdagende doelen 
worden gesteld, dat 
de resultaten in beeld wor-
den gebracht, dat daarop 
wordt gereflecteerd en 
dat er daarna weer nieuwe 
stappen 
in ontwikkeling 
worden gezet.

3

9



10

We analyseren in 
welke mate we nu 
al aan een op groei 
gerichte denkstijl 

werken – zowel met 
leerlingen als met 

het team.

We begrijpen de 
op groei gerichte 

denkstijl en 
onderkennen het 
belang daarvan. 
We formuleren 

daarop onze visie.

Met het team en de
leerlingen werken we 

manieren uit om de op 
groei gerichte denkstijl 

te ontwikkelen.

10

Ik kan het 
nog niet

4

2023: We zetten zichtbaar in 
op de ontwikkeling van een 
‘op groei gerichte denkstijl’ 
(de overtuiging dat je  
talenten slechts het start-
punt zijn en je steeds kunt 
blijven groeien door hard 
te werken en ervaring op 
te doen). Dat doen we door 
elkaar aan te moedigen om 
uitdagingen aan te gaan, om 
fouten te maken, om niet op 
te geven als iets moeilijk is of 
tegenzit, om voor sommige 
dingen hard te werken. We 
benoemen en belonen inzet 
en lef in leren.

We stellen voor 
onszelf vast hoe we 
de belangen en de 
plek  van ouders en 

leerlingen in het 
onderwijsproces 

concreter kunnen 
maken.

We vragen ouders 
in hoeverre zij zich 

betrokken voelen bij 
het onderwijs aan 

hun kind.

Onderwijs 
maak je 
samen

5

2023: Ouders zijn betrokken 
bij de ontwikkeling van 
hun kind(eren) op school. 
Zij voelen zich serieus 
genomen als ouder(s) in 
de gesprekken met 
leerkrachten – hun 
mening doet er toe. 
Wezoeken binnen onze 
visie en de kaders met hen 
naar mogelijkheden.

10



11

Verbeter de 
wereld, begin 
op school

7

2023: We hebben een 
visie ontwikkeld op 
duurzaamheid en 
toekomstbestendigheid 
van onze gebouwen en 
de manier waarop wij met 
materialen, energie en 
afval willen omgaan. 
Binnen deze visie zijn de 
eerste stappen gezet.

We gaan na in hoeverre onze 
samenwerkingspartners 

tevreden zijn over de huidige 
samenwerking en formuleren op 

basis daarvan verbeterpunten. 

We definiëren met onze 
samenwerkingspartners 

wat voor ons een construc-
tieve en proactieve 

verbinding is.

We analyseren ons 
huidige netwerk van 

partners en denken na over 
nieuwe mogelijkheden tot 

samenwerking: lokaal, 
landelijk en internationaal.

Samenwerken 
doe je 
niet alleen

6

2023: We hebben een 
proactieve en constructieve 
houding met onze 
partners en nemen onze 
verantwoordelijkheid in 
de maatschappij dichtbij 
en ver weg.

We analyseren de 
huidige staat van de 

gebouwen en materialen 
(en onze werkwijze) 
op duurzaamheid en 

toekomstbestendigheid.

We formuleren een visie 
op duurzaamheid en 

toekomstbestendigheid 
van onze gebouwen en 
de manier waarop wij 

met materialen, energie 
en afval willen omgaan.

Op basis van deze 
analyse en onze 

financiële mogelijkheden 
wordt een plan tot 

ontwikkeling voor de 
komende jaren opgesteld.
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Overzicht scholen 
Emmaschool (10MZ) 
Hilleniussingel 23 
3054 EX Rotterdam 
010-4189053 

Kerkstraat 41  
010-4189053 

Adr. v.d. Doeslaan 15  
010-4189053 

Goede Herderschool (11CJ)  
Kastanjeplein 6  
3053 CD Rotterdam  
010-4189579 

Heijbergschool (04TT)  
Heijbergstraat 2-4  
3055 PP Rotterdam  
010-4182199 

Hildegaertschool (01XU)  
Debussylaan 11  
3055 TE Rotterdam  
010-4180049 

Aannamebeleid
PCOHS scholen verzorgen hun 
onderwijs op protestants-christelijke 
grondslag. Alle kinderen, ongeacht 
hun religieuze of culturele 
achtergrond, zijn van harte welkom 
op de scholen. De uitgangspunten 
van de school moeten uiteraard 
gerespecteerd worden en de 
kinderen nemen deel aan alle in de 
school gebruikelijke activiteiten.

Scholen
Stichting PCOHS is het bevoegd 
gezag van vier basisscholen:  
de Goede Herderschool, de Emma- 
school, de Hildegaertschool en de 
Heijbergschool, allemaal gelegen in 
de Rotterdamse wijk Hillegersberg- 
Schiebroek. Elke school heeft een 
directeur en een adjunct-directeur. 
De schooldirecteur heeft de algehele 
leiding over de school en legt over 
het totale functioneren van de  
school verantwoording af aan de 
directeur-bestuurder.

Op onze vier basisscholen met in 
totaal zes locaties krijgen dagelijks 
ongeveer 1600 leerlingen onderwijs 
van 176 personeelsleden. In elk van 
de vier scholen is ook een peuter-
groep ondergebracht. De peuter-
groepen van de Emmaschool, de 
Heijbergschool en de Goede Her-
derschool vallen onder de Stichting 
Peuterspeelzalen Hillegers-
berg-Schiebroek. Bij deze stichting 
staan 108 peuters ingeschreven. De 
peutergroep op de Hildegaertschool 
wordt verzorgd door Kinderopvang 
Zus en Zo.

Hoofdstuk 2. Bestuur en organisatie
Stichting PCOHS ziet haar scholen als een omgeving waar leerlingen, maar ook ouders en personeel met 
en van elkaar leren. Samen leggen we de basis voor een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen 
tot evenwichtige volwassenen. Een omgeving waar gespeeld, gewerkt en geleerd wordt op basis van 
gelijkwaardigheid, wederkerigheid, duidelijkheid, structuur, transparantie, een positieve houding en ambitie.

Onderwijshuis (Bestuurskantoor)
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010-35 100 26
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Het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vormt de grondslag voor de bekostiging voor het schooljaar 2019 - 2020.
* Dit zijn getallen op basis van prognose  

 01XU Hildegaert OB 212 223 208 203 200 192 186 182 187

     BB 211 203 203 206 215 223 218 217 207

       423 426 411 409 415 415 404 399 394

 

 04TT Heijberg OB 183 201 187 200 202 175  168 159 148

     BB 182 185 204 214 202 215 209 216 232

       365 386 391 414 404 390 377 375 380

 

 10MZ Emma OB 263 273 233 242 226 217 249 245 236

     BB 220 219 243 242 256 264  196  195 194

       483 492 476 484 482 481 440 430 430

 

 11CJ GHS OB 140 148 154 161 141 131 126 130 129

     BB 116 124 125 114 125 112 112 110 111

       256 272 279 275 266 243 238 240 240

 Leerlingenaantal 1 oktober    2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020*       2021* 2022* 

Goede Herderschool
Emmaschool

Heijbergschool

Onderwijshuis

Hildegaertschool
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ouder Hildegaertschool
Mevr. E. (Evelien) van Harten, 
personeelslid Goede Herderschool, 
vanaf augustus 2019
Dhr. R. (Raymond) Jansen 
(voorzitter per maart 2019), 
personeelslid Hildegaertschool
Mevr. J. (Judith) Lans 
(voorzitter tot maart 2019) 
personeelslid Emmaschool, 
Dhr. M. (Martijn) Ollefers, 
ouder Heijbergschool
Mevr. I. (Irene) Ridderhof, 
personeelslid Goede Herderschool, 
tot augustus 2019
Mevr. A. (Anne Marie) Snijders, 
personeelslid Heijbergschool, 
tot augustus 2019
Mevr. M. (Marleen) Thijssen, 
personeelslid Emmaschool, 
tot augustus 2019
Mevr. D. (Daniëlle) Weijgerste, 
personeelslid Heijbergschool, vanaf 
augustus 2019.

Bestuur
De stad Rotterdam telt voor het 
primair onderwijs vijf grote  
schoolbesturen en vijftien kleinere.  
Stichting PCOHS is de kleinste van 
de grote besturen. Regelmatig 
vinden er overleggen plaats tussen 
de bestuurders van de vijf grote 
schoolbesturen. Alle schoolbesturen 
voor primair - en voortgezet onder-
wijs in Rotterdam zijn verenigd in 
FOKOR (Federatie Onderwijskoepels 
en Openbaar Onderwijs Rotterdam). 

motivatie, namelijk; het onderwijs 
voor de leerlingen in onze stad. We 
werken met eenzelfde drijfveer om 
meer te zoeken dan alleen onze 
belangen en om meer betekenis te 
geven aan de kracht van samenwer-
ken. Deze inspanningen worden 
gezien en gewaardeerd. Iedereen is 
welkom in het Onderwijshuis!

De medezeggenschapsraad (MR)
Elk van onze scholen heeft een eigen 
medezeggenschapsraad (MR). 
Via deze MR hebben ouders en 
personeel invloed op het school-
beleid, zoals geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Scholen (WMS). 
De primaire gesprekspartner van de 
MR is de directeur van de school.

De Gemeenschappelijke  
medezeggenschapsraad (GMR)
De gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad behandelt de 
onderwerpen in het belang van de 
stichting. De directeur-bestuurder is 
voor de GMR vergaderingen uitgeno-
digd om onderwerpen toe te lichten 
en vragen te beantwoorden. 
In 2019 was de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van Stich-
ting PCOHS als volgt samengesteld:
Mevr. S. (Saskia) van Bladeren, 
Ouder Emmaschool
Dhr. P. (Pieter) Boers, 
personeelslid Emmaschool, vanaf 
augustus 2019
Dhr. J. (Jurgen) Delfos, 

 
 Overzicht peutergroepen
 Peutergroep Emma 
 Adr. v.d. Doeslaan 15 
 3054 EA Rotterdam 
 010-4189053

 Peutergroep Kastanjeplein 
 Kastanjeplein 6 
 3053 CD Rotterdam 
 010-4189579

 Peuteropvang De Speeltuin 
 Heijbergstraat 4 
 3055 PP Rotterdam 
 06-41459355

 Peutergroep Terra* 
 Debussylaan 11 
 3055TE Rotterdam 
 06-57271299
 * Verzorgd door externe partij

Onderwijshuis
Het Onderwijshuis Rotterdam is een 
initiatief van Stichting PCOHS 
waarbij innovatie en het verbinden 
van onderwijsmensen centraal staat. 
De werkplek die er is voor de stafle-
den en de bestuurder ervaren we 
elke dag als een inspireerde werk-
omgeving. De mensen die binnen 
stappen in ons Onderwijshuis 
hebben deze ervaring ook en we zien 
dat dat het onderwijs ten goede 
komt. Als een werkplek creativiteit en 
verbondenheid uitstraalt heeft dat 
betekenis voor onze belangrijkste 
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Respect, 

naastenliefde, 

gerechtigheid, 

hoop en 

vertrouwen.
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bijgewoond door de uitvoerend 
bestuurders (vanaf 1 februari 2019 
betrof het 1 uitvoerend bestuurder). 
Op de agenda stonden onder 
andere:
•  Onderzoek naar en voorgenomen 

besluiten tot bestuurlijke fusie 
Stichting PCOHS met Stichting 
Peuterspeelzalen Hillegers-
berg-Schiebroek (SPZHS) en 
reorganisatie bestuursmodel

•  Vaststellen jaar- en bestuursverslag 
2018. Stichting PCOHS is financieel 
gezond, de vermogenspositie is 
uitstekend en het begroot verlies is 
niet gehaald. 

•  Twee bestuursvergaderingen 
samen met de GMR

•  Strategisch beleidsplan
•  Scholingsbeleid
•  Huisvesting en MJOP
•  Afscheid van de bestuurder 

bouwzaken, de heer A.M.J.  
(Andreas) van Lieshout 

•  AVG; Een functionaris  
gegevensbescherming (FG)  
is via SIVON aangesteld

•  Kwartaalrapportages van de 
directeur-bestuurder

•  Schoolbezoeken
•  Rapportage onderzoek  

medezeggenschap
•  Aanwezigheid bij studiedagen en 

informele bijeenkomsten binnen 
de stichting.

bestuur op als werkgever van de 
directeur-bestuurder. 

De toezichthoudende bestuurders 
zijn grotendeels ouders van leerlin-
gen, die onbezoldigd hun bijdrage 
aan het bestuur leveren. In het 
kalenderjaar 2018 is ervoor gekozen 
om een voorzitter te benoemen die 
een vergoeding krijgt voor zijn 
werkzaamheden. Tijdens de reguliere 
bestuursvergaderingen komen de 
diverse aspecten van het toezicht-
houden aan de orde. Dit gebeurt 
aan de hand van een vastgesteld 
jaarrooster. De voorzitter heeft 
regelmatig afstemmingsoverleg  
met de directeur-bestuurder.  
De besluitvorming tot goedkeuring 
van de jaarrekening en het bestuurs-
verslag 2018, de begroting 2019 en  
de meerjarenbegroting, de benoe-
ming van de externe accountant en 
de benoeming van nieuwe leden  
zijn onderwerpen waarover de 
toezichthouders zich in 2019  
hebben gebogen. 

Bestuursactiviteiten Stichting 
PCOHS in 2019 
Het bestuur van Stichting PCOHS is 
in 2019 acht keer in een formele 
vergadering bijeen geweest, waar-
van eenmaal met de accountant.  
De vergaderingen werden telkens 

In 2018 is echter besloten deze 
overkoepelende organisatie te 
ontmantelen. FOKOR is nog steeds 
actief als koepelorganisatie voor het 
PO en het VO in Rotterdam.

Organisatie en toezicht
Stichting PCOHS is lid van de  
branchevereniging voor het primair 
onderwijs, de PO Raad. Het bestuur 
van Stichting PCOHS handelt 
conform de Code Goed Bestuur.  
In deze Code Goed Bestuur is door 
de leden van de PO-Raad vastge-
steld wat zij verstaan onder goed 
bestuur. Sinds 2011 is bij Stichting 
PCOHS sprake van scheiding tussen 
uitvoerend en toezichthoudend 
bestuur. Er is destijds gekozen voor 
het zogenaamde one-tiermodel. Eén 
bestuur, waarbinnen de bestuursle-
den óf uitvoerend óf toezichthou-
dend zijn. De uitvoerend bestuursle-
den zijn de directeur-bestuurder en 
de bestuurder bouwzaken. De 
bestuurder bouwzaken heeft geen 
dienstverband, maar vervult deze 
taak op vrijwillige basis (tot 30-1-2019). 
Het toezichthoudend deel van het 
bestuur controleert of de gemaakte 
afspraken worden nagekomen, stelt 
het strategisch beleidsplan vast, 
evenals de begroting en de 
jaarrekening. Bovendien treedt het 
toezichthoudend deel van het 
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Organisatiegegevens
Stichting PCOHS
Bergse Linker Rottekade 315 
3056 LK Rotterdam 
010-3510026 
Email: info@spcohs.nl

Webadres www.pcohs.nl 
Bestuursnummer 40774 
Kamer van Koophandel 41135125 
Bankrekening 
NL36RABO0381867358 
ANBI Per 01-01-2020 heeft Stichting 
PCOHS de ANBI status.

Directeur-bestuurder 
Mw. E.A. (Annelies) van Dijk-Freeke 
 
Uitvoerend bestuurder bouwzaken 
dhr. A.M.J. (Andreas) van Lieshout 
(tot 1-2-2019) 

Directeuren
Mevr. F.A. (Femke) ten Cate  
(Emmaschool en tot 31-7-2019 ook 
van de Goede Herderschool)
Mevr. M.S. (Mariëtte) Zeillemaker 
(per 1-8-2019 Goede Herderschool)
Dhr. P.J.W. (Jeroen)  de Bruin  
(Heijbergschool)
Mevr. M.M.T. (Mirelle) Vermeulen 
(Interim directeur Heijbergschool 
15-5-2019 tot en met 15-12-2019)
Dhr. M.T. (Theo) Hofstra  
(Hildegaertschool) 
Mevr. J.F. (Franny) van Wijngaarden 
(per 1-8-2018 waarnemend directeur 
Emmaschool, per 1-8-2019 directeur 
Emmaschool)

Dhr. A.J.C. (Arjo) Klijnsmit
Toezichthoudend bestuurder
Benoemd per 1 november 2017
Nevenfuncties: 
Planoloog - Gemeente Rotterdam

Dhr. C. (Kees) de Jongh
Voorzitter van Stichting PCOHS 
Honorering valt binnen de norm 
van VTOI 
Benoemd per 1 augustus 2018
Nevenfuncties: 
DGA - Riab BV
Lid Raad van Toezicht - Vereniging 
Christelijk Onderwijs Papendrecht 
- Sliedrecht
Set-up medewerker - World Servants 
Wolvega 
Lid Raad van Toezicht - De Vijverhof 
Capelle a/d IJssel

Vertrouwenspersonen
In overeenstemming met de klach-
tenprocedure beschikt Stichting 
PCOHS over een externe vertrou-
wenspersoon die bij klachten functi-
oneert als aanspreekpunt. De 
vertrouwenspersoon gaat na of door 
bemiddeling tot een oplossing kan 
worden gekomen en begeleidt 
desgewenst de klager bij de verdere 
procedure en het eventueel verwij-
zen in voorkomende gevallen naar 
andere instanties. In 2019 was 
mevrouw van der Aa de externe 
vertrouwenspersoon van PCOHS. In 
2019 zijn er geen klachten bij haar 
binnengekomen.  

Samenstelling bestuur Stichting 
PCOHS
Mevr. E.A. (Annelies) van Dijk-Freeke 
Directeur-bestuurder
Uitvoerend bestuurder
Benoemd per 1 januari 2018
Nevenfunctie: Voorzitter -  
ALV samenwerkingsverband PPO 
Rotterdam per 1 augustus 2019

Dhr. A.M.J. (Andreas) van Lieshout
Uitvoerend bestuurder bouwzaken
Benoemd tot 1 februari 2019
Portefeuille huisvesting 
Nevenfuncties: 
DGA - Advies en interim-bureau AM/
FM BV (in afbouw vanwege  
pensionering)
Commissaris - Ten Kate Beheer BV  
in Hoogeveen
Commissaris - Giliam Beheer BV in Tiel
Commissaris - Instede BV

Mevr. M.C. (Margreet) Auw-Yang Rolle
Toezichthoudend bestuurder
Benoemd per 1 november 2017
Nevenfuncties: 
Juridisch adviseur - gemeente 
Rotterdam
Lid bezwaarschriftencommissie 
Leidschendam-Voorburg

Dhr. D. (Dennis) Barendse
Toezichthoudend bestuurder 
Benoemd per 22 april 2015
Nevenfuncties: 
Projectmanager KWD
Voorzitter- Vereniging van Eigenaren 
Ganzerik I tot 1 juli 2019
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Leren doe 

je met en van 

elkaar
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Organisatiegegevens 
peuteropvang
Stichting Peuterspeelzalen 
Hillegersberg-Schiebroek
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam

Kamer van Koophandel: 41131632

Hieronder vallen de Peutergroep 
Emma (gevestigd in de 
Emmaschool), Peutergroep 
Kastanjeplein (gevestigd in de Goede 
Herderschool) en Peuteropvang 
De Speeltuin (gevestigd in de 
Heijbergschool). Op de Hildegaert-
school verzorgt Zus en Zo  
(tegenwoordig Small Steps)  
Peutergroep Terra.

Hoofdleidsters
Mevr. K.Y.M. (Karen) Lindeman 
- Peutergroep Emma
Mevr. J.M.J. (Jolande) Azerki 
- Peutergroep Kastanjeplein
Mevr. A. (Amy) Mol 
- Peuteropvang De Speeltuin
 

Controller 
Dhr. J. (Joost) Bakker 

Administratie
Mevr. T.J.W.J. (Tatiana) 
van der Harst–Collaris 

Bestuurssecretaresse 
Mevr. C. (Cindy) Smits 
(per 30-10-2019)

Beleidsmedewerker 
Mevr. H.G.J.M. (Hettie) 
Vermeer-Vemer

Externe ondersteuning
De financiële, personeels- en 
salarisadministratie wordt uitgevoerd 
door Dyade Dienstverlening  
Onderwijs, locatie Utrecht. De 
voorbereidende werkzaamheden 
worden verricht door de secretariaten 
van de scholen en het bestuurskan-
toor. Arbodienst Perspectief is onze 
partner op het gebied van preventie 
en verzuim.
De jaarrekening is opgesteld door 
bovengenoemde Dyadevestiging. 
Controle van de jaarrekening heeft 
plaatsgevonden door Van Ree 
Accountants.
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Hoofdstuk 3. Organisatorische 
 ontwikkelingen
Stichting PCOHS is volop in beweging. Alleen in een dynamische, open organisatie kunnen we samen de 
best mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan de kinderen die aan onze scholen zijn toevertrouwd.

In het verslagjaar 2019 was er één 
klacht voor Stichting Peuterspeelza-
len Hillegersberg-Schiebroek en één 
klacht op schoolniveau. In beide 
situaties was er geen sprake van een 
formele klacht. Alle klachten zijn 
inmiddels afgehandeld.

Belangrijke ontwikkelingen in 2019
1.  Nieuw strategisch beleidsplan 2019-2023; koersplan ‘De paden af, 
  de toekomst in’. 
2.  Ontwikkeling kwaliteitscyclus schoolniveau
3.  Voorbereiding inspectiebezoek 2019-2020
4.  Routing administratie 
5.  Ontwikkelen nieuwe vorm van bestuurs- en jaarverslag
6.  Huisvesting in een juist proces van planning en control
7.  Ontwikkeling functiebouwwerk
8.  Nieuwe directeur GHS
9.  Voorgenomen besluit wijziging bestuursmodel
10. Voorgenomen besluit fusie met SPZHS
11. Afscheid bestuurder bouwzaken, dhr. A. (Andreas) van Lieshout
12. Professionalisering van integraal leiderschap op de scholen
13. Ontwikkelen nieuwe HRM cyclus
14. AVG en aanstelling Functionaris Gegevensbescherming
15. Werving en selectie nieuwe externe vertrouwenspersoon

Klachten en klachtafhandeling
Binnen het werk van de schoolcontactpersoon en de externe vertrouwens-
persoon wordt een onderscheid gemaakt tussen een melding, een klacht en 
een 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 dat de 
 klager zelf betreft en dit wordt geuit bij de directie van een school.
• Er is sprake van een formele klacht wanneer een derde partij zoals de 
 externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of de klachtencommissie 
 wordt ingeschakeld, omdat men er op schoolniveau niet uitkomt. 
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Financiën
Het optimaliseren van de processen 
heeft ook in 2019 aandacht gekre-
gen. De in 2018 geïntroduceerde 
begrotingstool heeft ook in 2019 de 
directeuren geholpen eigenaarschap 
te ontwikkelen. In 2020 zal het 
nieuwe Financieel Beleid gereed zijn.

nauwe samenwerking met de 
directeuren. De sturing die daaraan 
wordt gegeven bepaalt, zoals veel 
onderzoek heeft aangetoond, de 
kwaliteit van het onderwijs binnen 
onze stichting. De sturingsrelatie is 
daarmee een belangrijke basis voor 
onderstaande cyclus. 

Sturingsrelatie directeur-
bestuurder en directie
Het vastleggen van plannen, 
afspraken, beleid en ontwikkeling 
is de basis van de gesprekken die 
worden gevoerd met betrekking tot 
sturen, verantwoorden, beheersen 
en functioneren. De directeuren 
geven leiding aan de scholen. Zij zijn 
erg bewust bezig met kwaliteit en 
ontwikkeling. De kwaliteit van de 
scholen is een verantwoordelijkheid 
voor de directeur-bestuurder in 

 Sturen  

 Verantwoorden

 Verantwoorden

 Beheersen

 Functioneren

Schooljaarplan

Kwaliteitsgesprek

Q-gesprek

Control gesprek

Competentiegsprek

1x per jaar in juli

2x per jaar na de 
M en E toetsen 
(maart en juli)

4x per jaar in de 
maand volgend op 
een kwartaal 

2x per jaar in 
combinatie met 
Q1 en Q3 gesprek

1x per jaar
(dossier)

Schooljaarplan

Opbrengsten 
analyse 

Management rap-
portage Financiële 
kwartaalrapportage

Schoolmonitor

Opdracht vooraf-
gaand aan gesprek. 
Feedback verslag 
op competenties 
schoolleider

Directeur, 
adjunct directeur 
en bestuurder

Directeur, 
adjunct directeur, 
intern begeleiders, 
bestuurder

Directeur en 
bestuurder
Controller 

Directeur en 
bestuurder

Directeur en 
bestuurder

Directeur

Intern begeleider(s)

Directeur

Directeur

Bestuurder

        Doel                 Onderwerp        Tijd/frequentie      Documenten         Aanwezig             Eigenaar
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burgerschap, anders organiseren, 
werkdrukmiddelen, zij- en 
opstroom middelen en het 
algemeen school ondersteunings-
budget. Ook in 2019 heeft een 
aantal leerkrachten van onze 
scholen gebruik gemaakt van de 
Rotterdamse Lerarenbeurs. 
De middelen voor onze stichting 
zijn met het nieuwe Rotterdamse 
Onderwijsbeleidsprogramma 
‘Gelijke kansen voor elk talent 
2019-2022’ vanaf augustus 2019 
fors afgenomen.

• Strategisch beleidsplan
• Procedure nieuwe medewerker
• Taken Bevoegdheden 
 Verantwoordelijkheden van de 
 Intern begeleider
• Jaarplanner bestuursbureau
• Actieplan AVG

Leren loont / Gelijke kansen 
Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft ook 
in 2019 budget beschikbaar gesteld. 
De inzet van de middelen op onze 
scholen richt zich met name op 

Personeel
De HRM cyclus op de scholen en op 
het bestuurskantoor is in 2019 
opnieuw ingericht. De directieleden 
hebben hiervoor trainingen gevolgd 
en beschikken op basis daarvan over 
dezelfde standaard documenten. 
De start van de nieuwe cyclus zal in 
het najaar van 2020 zijn. Deze 
vertraging is veroorzaakt door de 
coronacrisis in de laatste maanden 
van het schooljaar 2019-2020.
Voor de beheersing van uitkeringen 
na ontslag wordt de CAO PO ge-
volgd. In het jaar 2019 zijn geen 
uitkeringen na ontslag aan de orde 
geweest.
Meer over personeel vindt u in 
hoofdstuk 6: Personeel.

Website en huisstijl 
De huisstijl van de stichting is in 2019 
verder ontwikkeld. Na de lancering 
van www.pcohs.nl is in 2019 de 
website van Hildegaertschool met 
dezelfde ‘look&feel’ opgeleverd zodat 
de samenhang zichtbaar is. In 2019 
zijn de werkzaamheden aan de 
websites van de Heijbergschool en 
de Goede Herderschool gestart om 
begin 2020 live te gaan. In 2020 zal 
ook de Emmaschool een nieuwe 
website in dezelfde stijl lanceren.  

Beleidsdocumenten
• Opleidingsplan en 
 nascholingsregeling
• HRM Cyclus
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 100% van de leerlingen;
-  Ondersteuningsniveau 1: wat 
 theoretisch gezien extra nodig 
 is voor ongeveer 25% van de 
 leerlingen;
-  Ondersteuningsniveau 2 en 
 ondersteuningsniveau 3, wat 
 theoretisch gezien extra nodig is 
 voor 5-10% van de leerlingen.

De samenwerking met onze 
stakeholders zorgt ervoor dat we 
in overleg afstemmen, van elkaar 
leren en elkaars expertise inzetten. 
Er is regelmatig overleg met o.a. 
partners in de wijk, het samenwer-
kingsverband PPO, het wijkteam 
en het CJG.

Schoolondersteuningsplan
Elke school heeft doelen gesteld 
met betrekking tot passend 
onderwijs in de school. Zij hebben 
elk een schoolondersteuningsplan 
(SOP) ontwikkeld waarin staat hoe 
zij de ondersteuning op school 
faciliteren en wat er nodig is om 
aan deze basisondersteuning te 
voldoen. Per 1 augustus 2018 
moeten alle scholen deze 

verstaan wij dat wat leerlingen aan 
extra’s aangeboden krijgen, bovenop 
het basisaanbod van de school.  
We hebben daarom ons basisaanbod 
en onze onderwijsleeromgeving 
goed omschreven en gebaseerd op 
een analyse van onze doelgroep  
leerlingen. We gaan ervan uit dat 
maximaal 10% van de leerlingen 
buiten dit basisaanbod valt en dus 
wat extra’s nodig heeft. Dit extra 
aanbod kan bestaan uit:
-  Een aanpassing in de onder- 
 wijsleeromgeving (zoals bijvoor- 
 beeld de leertijd, instructie op de  
 leerstof-doelen, methode-aanbod,  
 differentiatie in leertijd / instructie /  
 verwerking, didactische aanpak,  
 pedagogische aanpak / veiligheid)
-  Een aanpassing in de onderwijs- 
 doelen, hetzij het bijstellen daarvan 
 naar beneden, hetzij het verbreden 
 of verdiepen van het aanbod.

 We onderscheiden binnen de 
 stichting de volgende niveaus van 
 ondersteuning.
-  Basisondersteuning (niveau 0): 
 vanuit de theorie is dit wat geldt 
 voor en wordt aangeboden aan 

Cito
De scholen gebruiken het Cito-leer-
lingvolgsysteem. Ook de Eindtoets is 
in 2019 in onze vier scholen afgeno-
men. De resultaten kunnen per jaar 
fluctueren. Het is immers steeds een 
andere groep leerlingen die de 
Eindtoets maakt. 

De Hildegaert scoort in 2019 gemid-
deld 540,8. De Heijbergschool 
behaalde een score van 539,3. De 
Emmaschool scoorde 537,8 en de 
Goede Herderschool 532,3. 

Inspectietoezicht
In 2019 is er geen bezoek geweest 
van de Inspectie. De inspectie had 
aangekondigd in maart 2020 ons te 
bezoeken. Inmiddels is gebleken dat 
door de coronacrisis het geplande 
bezoek is uitgesteld. 

Passend onderwijs
Stichting PCOHS is aangesloten bij 
Het samenwerkingsverband PPO 
Rotterdam. Passend onderwijs 
vraagt om passende maatregelen 
met betrekking tot de ondersteu-
ning. Onder “extra ondersteuning” 

Hoofdstuk 4. Ontwikkelingen onderwijs
Stichting PCOHS ziet het als opdracht om in Rotterdam-Noord hoogwaardig, actueel en aantrekkelijk onderwijs 
te verzorgen. Onderwijs waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf en anderen leren zorgen 
en in de toekomst een verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Onderwijs dat zich aanpast 
aan de tijd: het leren van vaardigheden in de omgang met de veranderende wereld en nieuwe technologie, het 
onderzoeken en het leren vinden van slimme oplossingen voor problemen, horen ook bij de kennis van vandaag. 
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basisondersteuning bieden. 
Het samenwerkingsverband PPO 
Rotterdam heeft gelden beschik-
baar gesteld om deze doelen te 
behalen. Er zijn gelden ingezet om 
het schoolondersteuningsplan te 
kunnen uitvoeren op de scholen. 
Een groot gedeelte gaat naar de 
bekostiging van de intern begelei-
der en de ondersteuning in de 
school. Daarnaast is er een ge-
dragsspecialist benoemd. Zij werkt 
op alle scholen van de stichting. De 
scholen van onze stichting voldoen 
hiermee aan de gestelde eisen.

Arrangementen
In 2019 zijn er diverse aanvragen 
gedaan voor extra middelen, de 
zogenaamde arrangementen. 
Daarmee kunnen wij leerlingen 
meer bieden dan de basisonder-
steuning die de school biedt 
vanuit het schoolondersteunings-
plan. De gelden worden na goed-
keuring beschikbaar gesteld door 
het samenwerkingsverband PPO.

Doorverwijzingen
Passend onderwijs houdt (nog) 
niet in dat alle leerlingen binnen 
onze stichting een passende 
plek hebben. Er blijven 
doorverwijzingen noodzakelijk 
naar speciaal onderwijs of 
speciaal basisonderwijs.

Het aantal aangevraagde budgetten voor extra ondersteuning per school:

Het aantal verwijzingen 
in 2019 was:

speciaal
onderwijs

speciaal 
basisonderwijs

anders

2

8

VSO        1 
BeO        1

Emmaschool

Goede Herderschool

Hildegaertschool

Heijbergschool

Cluster 1
Cluster 3
Cluster 4
SBO

-

Cluster 1
Cluster 3
SBO Maatwerk

SBO Maatwerk

2
4
2
6

-

2
1
3

1
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1. Startpunt van het schoolplan is het 
verminderen van de werkdruk 
(daarmee de verhoging van het 
werkplezier!) geweest, door het 
schrappen van activiteiten en de 
inzet van een eventmanager. Dit 
samen met de waardering van het 
eigenaarschap bij de leerkrachten, 
zoals leerKRACHT dat nastreeft, 
maakt dat leerkrachten een hoge 
mate van tevredenheid tonen. Het is 
een basale voorwaarde gebleken 
voor het succes dat de school in haar 
veranderprocessen aantoont.

2. Belangrijk item uit leerKRACHT is 
ook de focus op de leerling. De 
leerling tevredenheid op de Hilde-
gaert is over het algemeen hoog. 
Een tweetal groepen liet gedurende 
schooljaar 18-19 echter een wat lager 
beeld zien. Hiervoor is in de boven-
bouwgroepen de training Rots en 
Water ingezet, dat eerst door exter-
nen werd gegeven. Dit leidde tot 
zoveel motivatie intern, dat eind 2019 
vier leerkrachten de training hebben 
gevolgd om vanaf heden de training 
zelf te kunnen geven.

Hildegaertschool

De Hildegaertschool is van oudsher 
een school met een open en klein-
schalig karakter. Naast vernieuwin-
gen kunnen daarom ook vertrouwde 
waarden, zoals geborgenheid, rust 
en structuur, behouden blijven. De 
school heeft kenmerken als rust, 
transparantie, bereikbaarheid en 
veiligheid. Deze maken dat het een 
fijne plek is om te leren.
In het eerste deel van 2019 heeft de 
school op de haar gebruikelijke 
manier, namelijk op de leer-
KRACHT-wijze, het schoolplan 
geschreven. Het leidde tot een breed 
gedragen schoolplan en jaarplan, 
waarmee voortvarend de verander-
processen door team en directie/IB 
zijn ingezet. Daaruit zijn drie parel-
tjes te tonen:

Hoofdstuk 5. Ontwikkelingen per school
 

3. In het kader van verbetering van 
ons aanbod aan de leerlingen, 
die van het buitenland naar de 
Hildegaert komen, is een verander-
traject ingezet. Met financiering 
vanuit PPO en het schoolbestuur  
is het NT 2-beleid vorm en inhoud 
gegeven. Dat leidde tot een goed 
plan, dat eind 2019 is gestart en 
inmiddels succesvol blijkt.

De school heeft 
kenmerken als 
rust, transparantie, 
bereikbaarheid en 
veiligheid.
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sturen, gesprekken in te plannen, de 
schoolkalender in te zien en ziekmel-
dingen van kinderen door te geven. 
De ingebruikname van Social Schools 
is een grote stap in een nauwere 
ouderbetrokkenheid en een beter 
gestroomlijnde communicatie met 
ouders. Een andere grote stap in de 
communicatie met nieuwe ouders is 
de website. In 2019 is begonnen met 
de ontwikkeling van een nieuwe 
website, die in 2020 is gelanceerd. 

Na het natuurlijke vertrek van 
verschillende collega’s hebben wij 
ons team kunnen versterken met 
nieuwe kanjers die het onderwijs op 
de Heijbergschool mede mogelijk 
maken. Naast de vakleerkracht voor 
handvaardigheid en muziek, is er 
ook een nieuwe vakleerkracht voor 
Gym begonnen. Samen met hen 
hebben we onze ambitie; Zin in leren 
voor iedereen, in ons nieuwe school-
plan vorm gegeven. Hierin staan 
plezier, vertrouwen, betrokken, 
ontplooiing en prikkelend centraal. 

Op die verdieping is een heuse 
klusklas gerealiseerd en ook ruimtes 
voor de groepen 8, plusklassen, de 
intern begeleiders en directeur. De 
verdieping laat zich kenmerken door 
ruimte en licht. In de klusklas wordt 
handvaardigheid gegeven, maar hier 
bevindt zich ook de Technisch Lego 
Studio. Dit lokaal is vooral het domein 
voor de kinderen die “handig” zijn. 
Op de Heijbergschool vinden wij dat 
belangrijk om te weten. Zin in leren 
kent vele vormen. De groepen 8 
kunnen veel gebruik maken van de 
ruime gang met daarin deskbikes en 
verschillende hedendaagse werk-
plekken. Daarnaast is er een apart 
lokaal gereserveerd voor kinderen 
die meer uitdaging nodig hebben. 
Op de Heijbergschool beginnen we 
daar al vroeg mee met de Expeditie-
klas voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. 
Zij komen elke week een uur bij 
elkaar. Daarnaast is er een ochtend 
per week de Eurekaklas voor de 
groepen 4 en 5 en de Explorerklas 
voor de groepen 6, 7 en 8. 

In 2019 is ook gestart met het  
gebruik van Social Schools, een 
online communicatieplatform voor 
het basisonderwijs. Door het gebruik 
van dit platform krijgen ouders meer 
inzicht in wat er gebeurt in de klas, 
op een visueel aantrekkelijke en 
informerende wijze binnen een 
veilige, afgesloten omgeving. Ook 
wordt Social Schools gebruikt om 
berichten naar de leerkracht te 

Heijbergschool

De Heijbergschool gaat hoger op!
In 2019 is de Heijbergschool uitge-
breid met een opbouw. In februari 
2019 is de opening van deze uitbrei-
ding op de Heijbergschool feestelijk 
gevierd. De jongste leerling van de 
peuterspeelzaal en de oudste 
leerling van de school onthulden de 
naam van de school op de ramen 
van de eerste verdieping. 
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Als wij het onderwijs

zo aanbieden dat 

kinderen zin hebben om 

naar school te gaan, 

leggen wij de basis voor 

een leven lang leren.
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Emmaschool

De Emmaschool is ‘Gewoon  
Bijzonder’. Het is een reguliere 
protestantschristelijke school met 
een leerstofjaarklassensysteem  
met de volgende kernwaarden: 

• Op onze school heerst een  
professionele cultuur

• Op onze school hebben we oog 
voor het individuele kind, de 
ouders en elkaar

• Op onze school hebben we oog 
voor transparantie en structuur

• Op onze school hebben we oog 
voor rust, reinheid en regelmaat

• Op onze school werken we samen 
met ouders

Met 44 collega’s geven wij wekelijks 
onderwijs aan ruim 480 leerlingen 
die ons door de ouders zijn toever-
trouwd. Ook is er een peuterspeel-
zaal die wekelijks wordt bezocht 
door 40 peuters.  
In 2019 hebben we een nieuw 
schoolplan geschreven, waarbij 
het koersplan van onze stichting 
uitgangspunt is geweest. 

De volgende specialiteiten van het 
onderwijs op de Emmaschool 
hebben in 2019 centraal gestaan:  

1. Sterke basis primaire vakken 
Op de Emmaschool willen we een 
sterke basis meegeven voor de 
primaire vakken. We bieden het 
onderwijs aan op een hoger niveau 
dan wettelijk vereist wordt. 

2. Sociale veiligheid
Onze school besteedt structureel en 
systematisch aandacht aan de 
sociale en maatschappelijke ontwik-
keling van de leerlingen. We doen dit 
omdat we onze kinderen willen 
opvoeden tot verantwoorde burgers.

3. Ondersteuning
“Regulier waar dat kan, speciaal als 
dat moet”. Onder ondersteuning 
verstaan wij dat wat leerlingen aan 
extra aanbod krijgen, bovenop het 
basisaanbod van de school. 
 
4. Brede algemene en creatieve 
ontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te 
rusten op de 21ste eeuw is het 
noodzakelijk dat we oog hebben 
voor de individuele talenten van de 
leerlingen. We hebben in 2019 
besloten om het aanbod op algeme-
ne en creatieve ontwikkeling uit te 
breiden en de kwaliteit van het 
aanbod te verhogen door het werken 
met vakleerkrachten. De volgende 
vakken zijn in 2019 extra aangeboden: 
filosofie, judo, handvaardigheid, 
tekenen en muziek. 
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Betere kwaliteit en 
nieuwe inzichten 
door meer 
aandacht voor 
creatieve vakken.
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Goede Herderschool

De Goede Herderschool is een 
Christelijke basisschool. De school 
staat aan het Kastanjeplein in 
Rotterdam - Schiebroek, op een 
prachtige locatie. Er is veel groen 
om de school. Er gaan ongeveer 
245 kinderen naar school. De achter-
gronden van onze kinderen zijn heel 
divers. Er zijn verschillen in culturele 
en religieuze achtergronden, maar 
ook in capaciteiten en eigenschap-
pen van ouders en kinderen. 
Daarnaast is de peuterspeelzaal  
in de school gevestigd. De  
peuterspeelzaal wordt door  
ongeveer 35 kinderen bezocht. 

In ons team is ook een grote diversi-
teit te vinden. Er is een behoorlijk 
aantal collega’s met veel ervaring, 
grotendeels opgebouwd op de GHS. 
Een ander deel is startend. Er zijn 
verschillen in vaardigheden en er 
wordt via LeerKRACHT gebruik 
gemaakt van elkaars kwaliteiten. 
Naast een aantal startende leer-
krachten is in de zomer van 2019 ook 
de directeur gestart.  
 
Op de GHS gaan we ervan uit dat alle 
kinderen goed zijn zoals ze zijn en 
vertrouwen we er op dat ze zelf de 
juiste keuzes willen en kunnen 
maken. Dit uitgangspunt is ook de 
basis van de Kanjertraining.  
De Kanjertraining is een training 
voor sociale vaardigheid, maar door 
de schoolbrede aanpak biedt het  
de leerkrachten een gemeenschap-
pelijke taal en de kinderen van de 
GHS duidelijkheid op het gebied  
van gedrag. 

In het afgelopen jaar is er hard 
gewerkt om de ondersteunings-
structuur te herzien. Hierdoor hopen 
we de kinderen nog beter tot hun 
recht te kunnen laten komen.  
We zijn trots op het woordenschat 
aanbod, waarvoor we een  
doorgaande lijn hebben van de 
peuters tot groep 8. In de komende 
jaren zullen we ook voor de andere 
vakgebieden vernieuwde  
doorgaande lijnen neerzetten. 

voor protestants
christelijk
basisonderwijs

 school
herder 
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Samen leven 
en leren in een 
mooie, prettige, 
gestructureerde 
omgeving. 
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elkaar leren. Daarbij hanteren we de 
volgende uitgangspunten voor het 
onderwijs aan onze leerlingen, maar 
ook voor de ontwikkeling van onze 
personeelsleden, de scholen en de 
gehele organisatie:

Iedereen, jong en oud, heeft talenten 

en ontwikkelpunten. We moeten 
allemaal leren omgaan met succes-
sen en met tegenslag. We hebben 
talenten te ontwikkelen en hinder-
nissen te nemen om tot volledige 
ontwikkeling te komen. Elk mens 
heeft ondersteuning nodig en kan 
anderen ondersteunen, we vullen 

Het integraal en strategisch 
personeelsbeleid is ontwikkeld 
in 2019 en zal in 2020 
geïmplementeerd worden. 

Stichting PCOHS ziet haar scholen 
als een omgeving waar leerlingen, 
ouders en personeel met en van 

Hoofdstuk 6. Personeel
Ons strategisch personeelsbeleid is samengevat in het beleidsdocument: Van handboek HRM naar 
integraal en strategisch HRM
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elkaar aan: als leerlingen en leer-
krachten, als leerkrachten en ouders, 
als directie en bestuur enz. Er valt 
altijd meer te leren. 

Goed personeelsbeleid draagt 
bij aan:
• gemotiveerde medewerkers
• beter contact met leidinggevenden
• meer waardering voor de 
  organisatie
• meer aandacht voor werkdruk
• verbeterde inzetbaarheid van 
  medewerkers
• minder verloop
• minder verzuim

Aantrekkelijk werkgeverschap
Ontwikkeling vergt een open  
houding en een uitdagende leerom-
geving. We staan open voor ontwik-
kelingen in de maatschappij, volgen 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, 
en ontvangen graag feedback van 
elkaar. Ontwikkeling komt tot stand 
in een veilige omgeving, waarin je 
ongeacht leeftijd wordt gekend en 
erkend. Veiligheid ontstaat onder 
meer door gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid, duidelijkheid, 
structuur, transparantie, een positieve 
houding en hoge verwachtingen. In 
het koersplan is dit vervat onder het 
thema: Van dromen naar doelen.

Het doel zoals vastgelegd in de koers 
voor 2023 is: We werken planmatig 
aan de ontwikkeling van leerlingen, 
personeel, scholen en bestuur. Dat 
betekent dat op alle niveaus concre-
te, uitdagende doelen worden 
gesteld, dat de resultaten in beeld 
worden gebracht, dat daarop wordt 
gereflecteerd en dat er daarna weer 
nieuwe stappen in ontwikkeling 
worden gezet. 

Het thema Ik kan het nog niet is 
vertaald naar het doel voor 2023: We 
zetten zichtbaar in op de ontwikke-
ling van een ‘op groei gerichte 
denkstijl’ (de overtuiging dat je 
talenten slechts het startpunt zijn en 
je steeds kunt blijven groeien door 
hard te werken en ervaring op te 
doen). Dat doen we door elkaar aan 
te moedigen om uitdagingen aan te 
gaan, om fouten te maken, om niet 
op te geven als iets moeilijk is of 
tegenzit, om voor sommige dingen 
hard te werken. We benoemen en 
belonen inzet en lef in leren. 

Beleid startende leerkracht
Het is van belang dat leerkrachten 
die aan het begin van hun onder-
wijscarrière staan goed begeleid 
worden. Starters werden in het 
verleden veelal begeleid door hun 
duo-partner of door de parallelklas 
collega. Nu kunnen er (o.a. vanuit de 
werkdrukmiddelen) extra uren 
worden toegekend aan één collega 
om de begeleiding van starters op te 
pakken. De startende leerkrachten 
worden hierdoor extra begeleid en 
kunnen zo een goede start maken 
met hun onderwijscarrière en/of in 
de school. Ook kan een kwaliteits-
medewerker ingezet worden, die 
startende leraren vanaf hun start in 
een coaching traject opneemt. 
Daarnaast kunnen startende leer-
krachten op diverse momenten in de 
week een onderwijsassistent in de 
klas krijgen, waarbij de onderwijs-
assistent de startende leerkracht 
helpt met het klassenmanagement, 
nakijken en werken met kleine 
groepjes kinderen. De startende 
leraar krijgt hierdoor ruimte voor 
collegiale consultatie, om bij collega’s 
te gaan kijken en voor begeleiding.  
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Scholingsbeleid
Stichting PCOHS investeert in goed 
personeel en professionalisering. Het 
is cruciaal dat onze medewerkers 
hun vak verstaan; vakinhoudelijk, 
didactisch en pedagogisch. Zowel bij 
onze leerlingen als bij onze mede-
werkers stimuleren we een lerende, 
onderzoekende houding. Onze 
scholen zijn lerende organisaties, 
waarin iedereen zich vakmatig en 
persoonlijk ontwikkelt. 

Als werkgever faciliteren we onze 
medewerkers om nieuwe kennis, 
vaardigheden en gedrag te  
verwerven en daarmee de kwaliteit 
van het onderwijs te vergroten.
In de nascholingsregeling van 
Stichting PCOHS hebben wij  
vastgelegd op welke manier en 

onder welke voorwaarden wij  
aan onze medewerkers scholings-
faciliteiten beschikbaar stellen en 
wanneer een terugbetalings-
verplichting geldt. 

Verzuimbeleid
Ons verzuimbeleid is er op gericht 
om uitval door ziekte te voorkomen. 
Er worden preventieve maatregelen 
genomen zoals het voeren van 
frequent-verzuimgesprekken, het 
aanbieden van preventiegesprekken, 
coaching on the job of begeleiding 
door een externe. Waar nodig 
worden maatregelen genomen door 
bijvoorbeeld een medewerker eerder 
te ontzien of begeleiding aan te 
bieden op het moment dat men 
aangeeft dat er te hoge werkdruk 
ervaren wordt. Het ziekteverzuim 

over 2019 bedroeg 5,42 % tegenover 
een verzuim van 3,41 % in 2018.  
Dit percentage ligt hiermee nog  
net onder het landelijk gemiddelde. 
In 2020 zal gestuurd worden op 
verzuimbeleid met als doel onder 
het landelijk gemiddelde te blijven.

Gesprekcyclus
De gesprekcyclus bestaat uit het 
voeren van een aantal gesprekken 
welke zijn vastgelegd in onze nieuwe 
HRM cyclus. Onderdeel hiervan is het 
POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). 
Met medewerkers die niet voldoen-
de functioneren wordt een ontwik-
keltraject ingezet waarbij de mede-
werker intensief begeleid wordt door 
zijn leidinggevende en een interne of 
externe coach.

Personeelsopbouw 
Op 31 december 2019 werkten bij 
Stichting PCOHS 171 mensen (123,6 
fte). Aan het begin van dit verslag-
jaar, op 1 januari 2019, waren dat er 
169 (127 fte). Stichting PCOHS is 
daarmee een middelgrote werkge-
ver. Van de personeelsleden is 84% 
vrouw en 16% man. 

De opbouw van het personeelsbe-
stand is in evenwicht. Van de 171 
werknemers in 2019 was 143 vrouw 
en 28 man. De verdeling in leeftijd 
is als volgt:VP VVP

Verzuim- en voortschrijdend verzuimpercentage
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15-25 jaar..................................................... 8

25-35 jaar................................................. 36

35-45 jaar ............................................... 42

45-55 jaar ............................................... 50

55-65 jaar................................................. 31

65+  ................................................................. 4

De gemiddelde gewogen leeftijd 
van het personeel op de scholen is: 

Emmaschool   
40,49 (in 2018 37,61)

Goede Herderschool  
38,74 (in 2018 41,47)

Heijbergschool  
38,49 (in 2018 38,19)  

Hildegaertschool  
40,85 (in 2018 40,26)

Arbo 
Stichting PCOHS heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met 
de Perspectief Groep voor de arbo 
werkzaamheden. Perspectief is 
gevestigd in Harderwijk. Voor 
consulten kunnen de PCOHS 
medewerkers terecht op een locatie 
in de buurt van Rotterdam. 
Met uitzondering van de Kerkstraat 

is in alle gebouwen een AED-appa-
raat aanwezig. 

Zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof 
In 2019 hebben 12 personeelsleden 
zwangerschaps- en bevallingsverlof 
genoten. In 2018 waren dat er 9. 
Ouderschapsverlof werd in 2018 
opgenomen door 10 collega’s, 
evenveel als in 2018.

Vervanging bij verzuim 
Stichting PCOHS is sinds 1 januari 2015 
eigen risicodrager voor wat betreft 
het vervangen van leerkrachten.
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Hoofdstuk 7. AVG en ICT

AVG
Per 25 mei 2018 werd de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
van kracht en verviel de Wet be-
scherming persoonsgegevens. Deze 
algemeen geldende Europese 
regelgeving geldt ook voor het 
onderwijs.

In dat kader heeft Stichting PCOHS 
medio 2018 een actieplan AVG 
opgesteld met als doel voor alle 
medewerkers van Stichting PCOHS 
duidelijk en inzichtelijk te maken wat 
er nodig is om te voldoen aan de 
AVG, de mensen handvatten te 
geven de regels in praktijk te bren-
gen en hierop ook toe te zien. 

Doel is te laten zien dat we in 
control zijn. 

  ‘not documented 

  = not done’ en 

  ‘zeg wat je doet, 

  en doe wat je zegt’

De nieuwe privacywetgeving (AVG) 
verplicht iedere school om een 

Functionaris Gegevensbescherming 
te hebben (FG). Dit is iemand die 
binnen de organisatie toezicht houdt 
op de toepassing en naleving van de 
AVG. Stichting PCOHS heeft meege-
daan met de aanbestedingsproce-
dure die SIVON is begonnen om 
marktpartijen te contracteren die 
een FG kunnen leveren aan school-
besturen. Kennis van het onderwijs, 
kwaliteit en leveringszekerheid staan 
centraal. Door ingeschreven te staan 
voor deze service voldeed Stichting 
PCOHS reeds aan de eis. In septem-
ber 2019 is via deze procedure de 
Functionaris Gegevensbescherming 
bij Stichting PCOHS aangesteld; 
Chris de Beer van Privaty B.V.. In 
december 2019 heeft de Functionaris 
Gegevensbescherming de nulme-
ting AVG voor onze stichting afge-
rond. De conclusie is dat PCOHS een 
AVG volwassenheidsniveau van 1,5 
heeft waar een volwassenheid 
niveau van 4 past bij een organisatie 
die compliant is met de AVG.  
Op basis van de nulmeting heeft 
Stichting PCOHS samen met de 
Functionaris Gegevensbescherming 
bepaald dat het doel voor 2020 is om 
naar AVG-volwassenheidsniveau 3  
te groeien. Dit betekent dat de 
organisatie het AVG-beleid heeft 
vastgesteld en dat taken en  
verantwoordelijkheden zijn belegd.

ICT
ICT speelt een belangrijke rol in het 
onderwijs. In het najaar van 2018 
hebben we besloten om een impuls 
te geven aan de verbetering van  
de ICT mogelijkheden op de scholen. 
Alle scholen hebben een plan van 
aanpak geschreven en er is  
€ 250.000,- beschikbaar gesteld. In 
2019 zijn alle scholen begonnen met 
het werken in de Cloud. Naast het 
inrichten van diverse SharePoints zijn 
er ook meer devices gekocht op alle 
scholen. De Chromebooks zijn nu 
beschikbaar voor veel leerlingen en 
het werken met deze nieuwe moge-
lijkheden heeft het onderwijsaanbod 
versterkt. De werkelijkheid van 2020 
heeft ons geleerd dat het afstandson-
derwijs wat nodig was bijzonder snel 
en goed ingeregeld kon worden door 
de impuls die we in 2019 hebben 
gegeven aan ICT in onze scholen.  
Iets waar we trots en blij om zijn. 

Naast de ICT vernieuwingen hebben 
we er ook voor gekozen om meer 
eenheid op onze websites uit te 
stralen. Begin 2019 startte de  
Hildegaertschool met de ontwikke-
ling van een nieuwe website in lijn 
met de website van de stichting, 
waarna medio 2019 de Heijberg-
school en Goede Herderschool 
startten met de voorbereidingen.
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Hoofdstuk 8. Huisvesting
Een schoolgebouw is letterlijk en figuurlijk de basis voor een veilige leeromgeving. Huisvesting, onderhoud, 
facilitair - en huisvestingsbeleid zijn dan ook belangrijke onderwerpen voor Stichting PCOHS. 

integraal onderdeel uitmaakt van 
de school 

•  Bij vervanging of renovatie van 
schoolgebouwen wordt gestuurd 
op toekomstbestendigheid door 
gebouwen flexibel en duurzaam te 
ontwerpen 

In 2019 is er intensief gewerkt aan 
een nieuw MJOP. Dit is begin 2020 
opgeleverd.

Afscheid bestuurder huisvesting
In de zomervakantie van 2018 is 
duidelijk geworden dat de bestuur-
der huisvesting, dhr. A.M.J. (Andreas) 

van Lieshout  zijn taken zou neerleg-
gen. Vele jaren heeft hij de werk-
zaamheden, de vragen, de projecten 
en alles wat te maken had met 
huisvesting begeleid. In februari 2019 
hebben de scholen en het bestuur 
hem op feestelijke en persoonlijke 
wijze bedankt voor zijn inzet. 

Adviseur huisvesting 
Naar aanleiding van het afscheid van 
dhr. van Lieshout zijn de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden op het gebied van huisvesting 
in 2019 anders ingericht. 

Huisvesting kent in ons bestuur een 
aantal principes die we belangrijk 
vinden:
• Kinderen moeten in hun eigen 

woonwijk naar school kunnen 
gaan

•  Schoolgebouwen moeten inspire-
rende en uitdagende plekken zijn 
waar kinderen samen kunnen 
komen om te leren en zich te 
ontwikkelen 

•  Huisvesting van de scholen is bij 
voorkeur onder één dak gecombi-
neerd met vroeg- voorschoolse 
educatie waarbij de peuteropvang 
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Per 1 januari 2019 kent Stichting 
PCOHS een externe beleidsmede-
werker huisvesting en facility.  
Deze zorgt voor een optimale 
facilitaire ondersteuning op het 
gebied van beveiliging, 
groenonderhoud en huisvesting.  
Deze functie wordt nu vervuld door  
dhr. A. (Adriaan) Verschoor.

De uitgangspunten voor een goede 
kwaliteit van onze gebouwen is 
vastgelegd in het MJOP. Het doel  
is om een optimale tevredenheid 
te bereiken van de gebruikers van 
onze gebouwen, binnen de 
daarvoor gestelde (financiële) 
randvoorwaarden. 

Huisvesting Hildegaertschool
In de herfstvakantie 2018 werden 
conform afspraak de laatste restpun-
ten aan de installaties uitgevoerd. 
De problemen met lekkages en 
klimaat in de school zijn in 2019 nog 
niet geheel opgelost. 

Huisvesting Heijbergschool 
De bouwwerkzaamheden voor de 
uitbreiding van de Heijbergschool 
zijn in de zomervakantie 2018 
gestart. De planning van het werk 
is volgens de opdracht verlopen. 
Oplevering werd eind januari 2019 
verwacht en is ook binnen deze 
gestelde termijn gerealiseerd. 

Huisvesting Emmaschool 
De huisvesting van de Emmaschool 
is in drie gebouwen. De hoge kosten 
en de onderwijsontwikkeling hebben 
ertoe geleid dat we in gesprek zijn 
over de mogelijkheden om hierin 
aanpassingen te doen. 

Huisvesting Goede Herderschool 
De beperkingen van het gebouw  
en de staat van het pand hebben  
in 2019 ertoe geleid dat we  
onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn voor renovatie of nieuwbouw.  
De Goede Herderschool staat op 
de aandachtspandenlijst van de 
gemeente Rotterdam. Het gebruik 
van extra ruimte in de naastgelegen 
kerk heeft inmiddels een structureel 
karakter en de wens is om de school 
onder één dak te hebben. 
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Hoofdstuk 9. Financiën
Een beknopte samenvatting van de jaarrekening 2019. Voor een uitgebreid overzicht van de financiële zaken 
in het jaar 2019 verwijzen we naar het financieel jaarverslag van de Stichting PCOHS.

 Activa

 Materiële vaste activa
 Financiële vaste activa

 Vorderingen

 Liquide middelen 
 Totaal activa

 Passiva

 Eigen vermogen
 Voorzieningen
 Langlopende schulden
 Kortlopende schulden

 
 Totaal passiva

31-12-2019

     1.313.244        
         19.395

    627.025

  4.038.516

 5.998.180

31-12-2019

 3.700.017   
   1.168.573     
     142.430 
    987.160

 
5.998.180

31-12-2018

    1.129.858
       30.345

    717.287

 4.454.874 
  6.332.364

31-12-2018

  4.146.108
    980.296
     155.615
  1.050.345

 
 6.332.364

Balans
Onderstaand staand treft u de 
balans aan per 31 december 2019 
in vergelijking met 
31 december 2018. 

Staat van baten en lasten
Op de volgende pagina is de  
staat van baten en lasten voor het 
kalenderjaar 2019 opgenomen. De 
gerealiseerde baten en lasten zijn 

vergeleken met de begrote baten  
en lasten voor het kalenderjaar 2019 
en de gerealiseerde baten en lasten 
voor het kalenderjaar 2018.
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Resultaat
De financiën over 2019 laten een 
negatief resultaat zien van  
€ 446.091. Er was een tekort van  
€ 393.808 begroot. Dit betekent 
dat we dicht bij het geplande tekort 
zijn uitgekomen.  
Dit geplande tekort is in het kader 
van een geleidelijke afbouw van het 
teveel aan middelen dat beschikbaar 
is binnen de stichting. Er zijn echter 
twee belangrijke zaken die in  
kalenderjaar 2019 van invloed zijn 
geweest op het resultaat:

Extra bekostiging; in december heeft 
de stichting een extra bekostiging 
uitgekeerd gekregen van het minis-
terie voor de extra uitbetaling van het 
CAO akkoord in februari 2020. Voor 
onze stichting is dit een bedrag van 
€ 155.524,75 euro waar wij onver-
wachts mee werden geconfronteerd. 
Voor dit bedrag in 2019 zijn geen 
kosten dus komen ze geheel ten 
positieve van het resultaat.

Extra dotatie; begin 2020 hebben we 
een nieuw MJOP kunnen vaststellen. 

Het opstellen van dit MJOP en het 
vervolgens vaststellen van de 
jaarlijkse dotatie was een intensieve 
periode. Uiteindelijk hebben we de 
jaarlijkse dotatie vanaf 2020 kunnen 
vaststellen voor een bedrag dat 
jaarlijks geïndexeerd wordt met 3%. 
Op advies van onze accountant 
hebben wij een extra, niet begrote, 
dotatie opgenomen in december 
2019 van € 256.116,14.  
Door deze extra dotatie is onze 
voorziening groot onderhoud 
gestegen naar € 1.082.145,-.

 

 Baten
 Rijksbijdragen OCenW
 Overige overheidsbijdragen
 Overige baten

 Totaal baten
 
 Lasten
 Personele lasten
 Afschrijvingen
 Huisvestingslasten
 Overige lasten

 Totaal lasten

 Saldo baten en lasten

         8.833.214
           482.665     
             293.131

       9.609.010 
 
 
        8.300.929     
            265.470     
            684.004    
            806.411
  
      10.056.814

         -447.804

Realisatie 2019

        8.459.163       
               551.159     
              140.270

          9.150.592
 
 
           8.186.604             
              290.511      
              463.021      
              606.264

         9.546.400

            -395.808

Begroting 2019

            374.051
             -68.494
              152.861

           458.418
 
 
              114.325
              -25.041
            220.983 
            200.147

           510.414

            -51.996

Verschil

                   8.279.974
              513.906
             425.594

            9.219.474
 
 
             7.913.321
             226.556
                  619.484
            766.882

        9.526.243

             -306.769

Realisatie 2018

        553.240
         -31.241
       -132.463

      389.536
 
 
       387.608
         38.914
         64.520
         39.529

      530.571

     -141.035

Verschil

 

 Financiële baten en lasten

 Totaal financiële baten 
 en lasten

 Totaal resultaat

 

             1.713

    -446.091

          

                  2.000

           -393.808

    

    -287

           -52.283

 2.737

-304.032

    -1.024 

-142.059
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Kengetallen
In bovenstaande tabel zijn meerdere 
kengetallen opgenomen. Als er een 
signaleringswaarde is vastgesteld 
door de onderwijsinspectie, dan staat 
deze vermeld. Indien bepaalde 
kengetallen erg afwijken ten opzich-
te van deze signaleringswaarde, kan 
dit aanleiding zijn tot verder onder-
zoek naar een financieel risico door 
de onderwijsinspectie. Een signale-
ringswaarde is echter geen norm 
voor de onderwijsinspectie.

Reserves
Stichting PCOHS heeft nog steeds 
behoorlijke reserves. In 2019 is een 
deel van deze reserve gebruikt voor 
investeringen in het onderwijs, het 
initiatief School op Noord (10-14 
onderwijs) en voor het opwaarderen 
van de voorziening groot onderhoud. 
In 2020 zal het nieuwe Financieel 
Beleid gereed zijn waarin het beleid 
ten aanzien van deze reserve  
beschreven zal staan.

 Kengetal

 Huisvestingsratio
 Liquiditeit (current ratio)
 Rentabiliteit (1-jarig)
 Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
 Weerstandsvermogen (incl. mva*)
 Kapitalisatiefactor
 
 *mva: materiële vaste activa

 Signaleringswaarde onderwijsinspectie

 groter dan 0,10
 kleiner dan 0,75
 lager dan -0,10
 kleiner dan 0,30
 kleiner dan 0,05
 geen

2019

 0,07
 4,73
-0,05
 0,81
 0,39
 0,60

2018

 0,07
 4,92
-0,03
 0,81
 0,45
 0,67

bedraagt deze 46,35%. In het nieuwe 
Financieel Beleid 2020 zullen hierin 
nieuwe keuzes worden gemaakt. 

Verantwoording besteding 
werkdrukmiddelen
Met ingang van het schooljaar 
2018-2019 zijn door het ministerie 
extra middelen beschikbaar gesteld 
voor het terugdringen van de 
werkdruk. Onze scholen is gevraagd 
om in de teams te bespreken hoe 
deze middelen ingezet moesten 
worden. Schoolteams hebben zelf – 
met de instemming van de (P)MR – 
keuzes gemaakt hoe en waaraan zij 
deze middelen besteden. Sommige 
keuzes, die gepaard zijn gegaan met 
aanstellingen, hebben daardoor een 
doorlopend karakter gekregen. Het 
merendeel van de scholen heeft 
besloten om de middelen te gebrui-
ken voor extra inzet van een leer-
kracht, om groepen te splitsen of als 
extra ondersteuning. Ook is vaak 
gekozen voor inzet van een onder-
wijsassistent of vakleerkracht. Met 
ingang van het schooljaar 2018-2019 

Allocatie van middelen
Reeds vele jaren is het gebruikelijk 
dat binnen Stichting PCOHS de 
bekostiging van het rijk (de  
lumpsum) verdeeld wordt over de 
scholen aan de hand van de afgege-
ven beschikking. Dit houdt in dat 
een beschikking voor school A ook 
daadwerkelijk ten gunste komt van 
school A. In de begroting 2019 is deze 
“1 op 1” methode verder doorgezet en 
komen ook de andere inkomsten 
binnen bij de school waarop het 
betrekking heeft. Een voorbeeld 
hiervan zijn subsidie inkomsten die 
ten gunste komen van de school 
waarvoor de subsidie is bedoeld.
Voor de kosten die ten laste komen 
van het bestuurskantoor zijn midde-
len noodzakelijk. Sinds vele jaren 
komen deze middelen uit het 
budget personeels- en arbeids-
marktbeleid (PAB budget). In 2018 
was het gehanteerde percentage 
50%. Voor de begroting 2019 is het 
gehanteerde percentage dat ten 
gunste komt van het stichtingskan-
toor naar beneden bijgesteld en 
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zijn de beschikbare middelen 
ingezet. Het gaat hier om 155 euro 
per leerling voor het schooljaar 
2018/2019 en om 220 euro voor  
het schooljaar 2019/2020.

In 2019 zijn alle middelen ingezet 
voor extra handen/personeel. Zo zijn 
er op de scholen door deze subsidie 
extra leerkrachten, eventmanagers, 
onderwijsassistenten en vakdocen-
ten. In totaal is er, zowel door extra 
docenten op de loonlijst als door het 
inhuren van extra personeel, een 
bedrag besteed van € 278.278,- om 
de werkdruk aan te pakken. Door 
deze maatregelen hebben de 
reguliere leerkrachten meer tijd voor 
hun eigen werk voor de leerlingen in 
hun klas. We zien in bijvoorbeeld het 
medewerker tevredenheidsonder-
zoek dat het effect van deze inzet 
een positief effect heeft op de 
werkdrukvermindering. 

Prestatieboxmiddelen
De minister van Onderwijs stelt van 
2015/2016 tot en met 2019/2020 per 
schooljaar via de prestatiebox 
bijzondere bekostiging beschikbaar 
voor het realiseren van afspraken uit 
het bestuursakkoord en in het kader 
van het programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit.
Conform de voorschriften zijn deze 
middelen binnen de stichting in 2019 
ingezet voor:
- Maatwerk voor excellente 
 leerlingen, waaronder 

 hoogbegaafde leerlingen
- De bekwaamheid van leerkrachten 
 vergroten voor passend en 
 inclusief onderwijs
- De doorlopende leerlijnen 
 versterken met de VVE program-
 ma’s van de kinderopvang die in 
 de scholen aanwezig is. 
Deze speerpunten, met name de 
doorgaande leerlijn en de ontwikke-
ling van personeel, geven een beeld 
van de faciliteiten die zijn ingericht 
met de prestatieboxmiddelen

Treasuryverslag
De stichting hanteert een  
treasurystatuut. In dit statuut is 
bepaald binnen welke kaders de 
instelling haar financierings- en 
beleggingsbeleid dient in te richten. 
Het uitgangspunt is dat de toege-
kende publieke middelen overeen-
komstig hun bestemming worden 
besteed. De stichting heeft een zeer 
terughoudend financieel beleid 
gevoerd, conform de Regeling 
Beleggen lenen en derivaten OCW 
2016. Er is gebruik gemaakt van 
spaarrekeningen. De tegoeden op 
deze rekeningen zijn direct opeisbaar. 
De stichting heeft op 8 februari 2017 
een treasurystatuut vastgesteld. Dit 
statuut voldoet aan de ‘Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 
2016’. In 2019 is conform het statuut 
gehandeld. De bankrekeningen van 
de stichting zijn ondergebracht bij 
de Rabobank, ABN-AMRO en de ING. 
Deze banken voldoen aan de criteria 

zoals opgenomen in het statuut en 
de regeling. 

Coronacrisis
De uitbraak van het coronavirus in 
februari 2020 raakt ook onze stich-
ting. Het is in deze fase niet mogelijk 
om een gedegen analyse te doen 
van de kosten en de risico’s. Er is veel 
onzekerheid en de gevolgen kunnen 
nog niet volledig worden overzien, 
hoewel inmiddels wel duidelijk is dat 
de scholen gedeeltelijk weer open 
kunnen. Onze stichting wordt met 
name gefinancierd vanuit rijksbijdra-
gen. Op korte termijn betekent dit 
dat deze inkomsten niet teruglopen. 
Voor de langere termijn zijn de  
financiële consequenties nog niet te 
overzien. De extra kosten die we 
maken als stichting voor het nemen 
van onder andere maatregelen 
worden apart geboekt zodat we 
goed inzicht hebben in deze extra 
kosten lopende het boekjaar 2020. 
Wij kunnen op het moment van 
schrijven nog niet spreken over 
opgelopen achterstanden omdat 
daar nog geen data voor beschik-
baar zijn. Wij zetten in op het verster-
ken van de leerlingen door een op 
maat gemaakt onderwijsprogramma 
met mogelijke uitbreiding van een 
aantal lesuren.



46

Aandachtspunten 2020

Financiën
In 2020 zal er een nieuw meerjarig 
financieel beleid worden opgesteld . 

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten 
en maatregelen waarmee de school 
de onderwijskwaliteit bewaakt en 
verbetert. Het bestuur hanteert bij 
het toezien op kwaliteit een aantal 
instrumenten, te weten:
- Monitor “Ken je school” een 
 meetinstrument voor wat betreft 
 de kwaliteit, wat halfjaarlijks zal 
 worden besproken en eventueel 
 bijgesteld. 
- Analysegesprekken opbrengsten 
 met directie en IB. In 2020 zal er 
 gericht worden gezocht naar meer 
 samenwerking tussen de scholen 
 en beïnvloeding om deze 
 kwaliteitsgesprekken een volgende 
 impuls te geven. 

Hoofdstuk 10. Toekomstvisie en 
 risicobeheersing
Als school, als onderwijsprofessional en als mens kun je altijd groeien, altijd leren. De hiervoor beschreven 
gegevens zijn - met onze ambities, ontwikkelingen en inzichten - daarvoor ons vertrekpunt. Ons doel: op basis 
van een open houding samen werken aan ontwikkeling. De paden af, de toekomst in.

Oriëntatie op internationalisering 
Vanuit de 4 domeinen zijn er in 2019 
keuzes gemaakt waaronder vroeg 
vreemde talen onderwijs en is er 
meer zicht gekomen op internatio-
nale beleidsontwikkelingen in het 
onderwijs. De ambities met betrek-
king tot de 4 domeinen zullen 
onderwerp van gesprek zijn bij 
directieberaden. 
• Vroeg vreemdetalenonderwijs 

(vvto)
• Internationaal georiënteerde 

leerinhouden 
• Uitwisseling over de grens
• Internationale  

beleidsontwikkelingen

- Documentenanalyse blijft een 
 voortdurende wijze om de kwaliteit 
 te monitoren. 

Onderzoek
De leraar en de schoolleider zijn de 
sleutel tot het blijvend verbeteren 
van het hele onderwijs. Duurzame 
onderwijsontwikkeling veronderstelt 
daarnaast dat scholen zich als geheel 
ontwikkelen en nieuwe (wetenschap-
pelijke) kennis benutten en ook dat 
wetenschappelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd op basis van vragen uit 
de scholen. In 2020 willen wij 
daarom ontdekken welke vormen 
van onderzoek en duurzame 
ontwikkelingen binnen onze 
stichting ons onderwijs blijvend 
kunnen verbeteren. 
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Een breed en 

divers aanbod 

voor ouders en 

kinderen
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zorgvuldigheid betracht. De begro-
ting gaat uit van de huidige (beken-
de) wet- en regelgeving. De begroting 
is onderhevig aan risico’s en onzeker-
heden. De werkelijke resultaten en 
gebeurtenissen kunnen aanmerkelijk 
afwijken van de huidige verwachtin-
gen. Er is in de meerjarenbegroting 
niet gewerkt met scenario’s. 

Er ligt een grondige analyse van de 
ontwikkeling van het aantal leerlin-
gen en de daarmee te verwachten 
inkomsten ten grondslag aan de 
begroting. Het leerlingaantal zal naar 
verwachting dalen. Uitgaven zijn 
gebaseerd op ervaringscijfers en de 

Stichting PCOHS heeft meer reser-
ves dan volgens de Commissie 
Vermogensbeheer Onderwijsinstel-
ling strikt noodzakelijk is. De meerja-
renbegroting gaat uit van een 
dusdanig negatief resultaat dat het 
vermogen naar een lager niveau zal 
dalen. In het nieuwe Financieel 
Beleid dat in 2020 zal worden 
vastgesteld zal onderzocht worden 
welke reserve noodzakelijk is om aan 
te houden. Verder zal Stichting 
PCOHS gaan werken met impulsbe-
leidsprogramma’s die vanuit de 
reserve gefinancierd zullen worden. 
PCOHS heeft bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting de grootste 

 

 Rijksbijdragen
 Overig overheid
 Overige baten
 
 Totaal baten
 
 Personele lasten
 Afschrijvingen
 Huisvestingslasten
 Overige instellingslasten
 Leermiddelen (PO)
 
 Totaal lasten
 
 Financiële baten
 
 Saldo baten en lasten

2020

€ 8.554.757
€  937.507
€ 167.745
 
€ 9.660.009
 
€ 8.436.263
€  268.604
€  792.094
€  432.236
€  286.890
 
€ 10.216.087
 
€  2.000
 
€  -554.078

2021

€  8.725.852
€  916.470
€  172.777
 
€  9.815.099
 
€  8.394.286
€  276.662
€  815.857
€  380.853
€  295.497
 
€  10.163.155
 
€  2.000
 
€  -346.056

2022

€  8.900.369
€  943.964
€  177.961
 
€  10.022.293
 
€  8.547.851
€  284.962
€  840.333
€  392.279
€  304.362
 
€  10.369.786
 
€  2.000
 
€  -345.493

2023

€  9.078.376
€  972.283
€  183.299
 
€  10.233.958
 
€  8.754.973
€      268.511
€  865.543
€    404.047
€  313.492
 
€  10.606.566
 
€  2.000
 
€  -370.608

Meerjaren begroting 2020 – 2023

te verwachten continuïteit in de 
bedrijfsvoering.

Risicobeheersing
Om de continuïteit te bewaken van 
een bestuur met vier scholen is 
uitvoering gegeven aan een goed 
werkende planning- en controlcyclus. 
Dit betreft het jaarlijks opstellen van 
een meerjarenbegroting en het tijdig 
bespreken en bijsturen naar aanlei-
ding van de periodieke rapportages. 
Gedurende het begrotingsproces 
worden leerlingprognoses en 
ambitieuze onderwijsdoelstellingen 
op uitvoerbaarheid getoetst en 
vervolgens vastgelegd in een 
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personele uitgaven geschiedt dit 
maandelijks. Met een simpel doch 
doeltreffend overzicht wordt ook de 
ontwikkeling van het leerlingaantal 
gemonitord. Het aantal leerlingen 
bepaalt immers de hoogte van het in 
het komende jaar te ontvangen 
subsidiebedrag. Door scherpe 
monitoring zijn de bakens snel en 
doeltreffend te verzetten.
Door middel van financiële rapporta-
ges, met een uitputtingsbegroting 
voor de overig te besteden middelen 
per jaar, wordt nauwkeurig bijgehou-
den wat de stand van zaken is ten 
aanzien van de financiën. Voor wat 
betreft de personele uitgaven 
geschiedt dit maandelijks. Met een 
simpel doch doeltreffend overzicht 
wordt ook de ontwikkeling van het 

 Risico omschrijving

 Brand, 
 vandalisme, 
 stormschade e.d.

 

Consequentie van het optreden 
van het risico

De schades bij brand, vandalisme 
en stormschade zijn collectief 
verzekerd bij de gemeente  
Rotterdam.
Hinder treedt op bij schades op 
het gebied van bedrijfsmatige 
processen: tijdelijke onbruikbaar-
heid, gemis aan (leer)middelen 
etc.

Inschatting 
bedrag 

Onbekend

Risico 
begroting

Laag

Mitigerende 
maatregel

Frequent onderhoud aan 
installaties, ontruimings-
oefeningen, computers 
dagelijks uit, snelle verwij-
dering van graffiti en her-
stel van schade. Verzekerd 
zijn de met overheidsgel-
den aangeschafte waren.

goedgekeurde meerjarenbegroting. 
Ook worden de risico’s opnieuw 
doorgenomen en maatregelen om 
deze te verminderen afgesproken. 
In voorkomende gevallen worden 
de kosten daarvan in de begroting 
opgenomen. In het bestuursforma-
tie-plan worden de formatie van de 
scholen alsmede het personeelsbe-
leid binnen het kader van de meerja-
renbegroting nader uitgewerkt. De 
meerjareninvesteringen worden als 
onderdeel van het begrotingsproces 
jaarlijks vastgelegd. Door middel van 
financiële rapportages met een 
uitputtingsbegroting voor de overig 
te besteden middelen per jaar, wordt 
nauwkeurig bijgehouden wat de 
stand van zaken is ten aanzien van de 
financiën. Voor wat betreft de 

leerlingenaantal gemonitord. Het 
aantal leerlingen bepaalt immers de 
hoogte van het in het komende jaar 
te ontvangen subsidiebedrag. Door 
scherpe monitoring zijn de bakens 
snel en doeltreffend te verzetten. De 
continuïteitsparagraaf kunt u terug-
vinden in de jaarrekening 2019. Het 
bevoegd gezag geeft de interne 
toezichthouder regelmatig inzicht in 
de financiële uitgangspositie en de 
ontwikkelingen en treft zo nodig 
corrigerende maatregelen

Risicoanalyse
Als onderdeel van de risicobeheer-
sing maakt Stichting PCOHS een 
risicoanalyse. Het volgen van deze 
risico’s maakt onderdeel uit van de 
rapportagecyclus.
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 Overige subsidies
 
 

 Verplichtingen 
 (contracten)
 Verplichtingen 
 (contracten) 

 Leeftijdsgroep 56+ 
 (duurzame 
 inzetbaarheidregeling)

Naast de basissubsidies van het 
rijk zijn er ook additionele subsi-
dies voor achterstandsleerlingen.
Daarnaast verschaft de gemeen-
te Rotterdam subsidie aan de 
scholen op haar grondgebied. 
De voortduring en hoogte van de 
subsidie wordt jaarlijks bepaald 
door het college van B & W. De 
gemeentelijke subsidies voor 
onze stichting nemen met bijna 
50% af.
Er bestaat onzekerheid inzake 
de hoogte en het wegvallen 
van deze overige subsidies. De 
besluitvorming is vaak niet trans-
parant (bijvoorbeeld gewichten-
leerlingen, achterstandscores). 
Juist op de momenten dat van 
consistentie geen sprake is, kun-
nen financiële risico’s ontstaan.

Het aangaan van contracten en 
het doen van aanbestedingen 
brengt mogelijk risico’s met zich 
mee. Op het gebied van aanbe-
stedingsverplichtingen zijn er 
ontwikkelingen. Omdat het niet 
onze corebusiness is, bestaat de 
kans dat wij niet aan alle ver-
plichtingen voldoen.

Een toename van het aantal 
oudere werknemers leidt niet 
tot extra kosten in de formatieve 
sfeer. Het leidt wel tot extra kos-
ten voor de duurzame inzetbaar-
heidsregeling (BAPO).

Hoog

Middel

Middel

Personeel op natuurlijke 
wijze laten afvloeien en 
managementaanpassin-
gen.

Opstellen investerings-
begroting. Waar moge-
lijk wordt, om kosten te 
beheersen, de afweging 
gemaakt tussen lease en 
koop. Daarnaast de sa-
menwerking met andere 
schoolbesturen.

Intern opleiden; aanname 
startende leerkrachten; 
POP. Door mobiliteit  
evenwicht brengen in 
leeftijdsopbouw. 

75 % x 200.000 =  
€ 150.000,-

50 % x 25.000 =  
€ 12.500,-

50 % x 75.000 = 
€ 37.500,-

 Risico omschrijving Consequentie van het optreden 
van het risico

Inschatting 
bedrag

Risico 
begroting

Mitigerende 
maatregel
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 Leeftijdsgroep 
 20-40 jaar 
 

 Ziekteverzuim

 Leerlingenaantal (daling)
 
 
 

 
 Huisvesting (stijging 
 leerlingaantallen)

 

 Passend onderwijs 
 (personeel)
 

 Politiek

Hogere deelname in deze leef-
tijdsgroep leidt tot hogere kosten 
ouderschapsverlof en deeltijd en 
brengt risico met zich mee om 
goede vervangers te regelen.

Er is de laatste jaren sprake van 
een ziekteverzuim dat groeit. 

Gevolg is dat baten lager zullen 
uitvallen. We zien binnen onze 
stichting dat we rekening moe-
ten houden met een daling in de 
komende jaren.

Drie gebouwen zitten redelijk vol. 
Als gevolg van harde groei heb-
ben leerlingen mogelijk straks 
geen plek.

Verandering van financiering 
voor LGF, IB, ambulante begelei-
ding SBO.

Politiek is beperkt consistent te 
noemen. Juist op de momenten 
dat van consistentie geen sprake 
is, kunnen financiële risico’s 
ontstaan.

Middel

Middel

Hoog

Laag

Middel

Middel

Door mobiliteit 
evenwicht brengen in 
leeftijdsopbouw.

Er is een gezondheids-
beleid  ontwikkeld met 
daarin veel aandacht voor 
het terugdringen van kort 
frequent verzuim en het 
voorkomen van verzuim.

Marketing, PR, 
kwaliteitsverbetering en 
klantvriendelijkheid. 
Personeel op natuurlijke 
wijze afvloeien en ma-
nagementaanpassingen.
 
Nieuw gebouw (in overleg 
gemeente). Samenwer-
king met andere besturen.

Verminderen personeel.

Vastleggen van afspra-
ken, gelden inzetten na 
ontvangst beschikking. 
Samenwerking in bestu-
renoverleg.

50 % x 150.000 = 
€ 75.000,-

50% x 200.000 = 
€ 100.000,-

75% x 200.000 = 
€ 150.000,-

25 % x 25.000 =   
€ 50.000,-

50 % x 100.000 = 
€ 50.000,-

50 % x 50.000 = 
€ 25.000,-

 Risico omschrijving Consequentie van het optreden 
van het risico

Inschatting 
bedrag

Risico 
begroting

Mitigerende 
maatregel
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wordt ook de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal gemonitord. Het 
aantal leerlingen bepaalt immers de 
hoogte van het in het komende jaar 
te ontvangen subsidiebedrag. Door 
scherpe monitoring zijn de bakens 
snel en doeltreffend te verzetten. De 
continuïteitsparagraaf kunt u terug-
vinden in de jaarrekening 2019. Het 
bevoegd gezag geeft de interne 
toezichthouder regelmatig inzicht in 
de financiële uitgangspositie en de 
ontwikkelingen en treft zo nodig 
corrigerende maatregelen 

Risicoanalyse
Als onderdeel van de risicobeheer-
sing maakt Stichting PCOHS een 
risicoanalyse. Het volgen van deze 
risico’s maakt onderdeel uit van de 
rapportagecyclus. 

 Door decentralisatie 
 onderhoud

 Financiële buffer

 Disfunctioneren 
 personeel

 Lerarentekort

Bestuur is verantwoordelijk 
voor gehele onderhoud van de 
scholen. Bekostiging per norma-
tieve m² o.b.v. normatief aantal 
groepen.

Financiële buffer boven signa-
leringsgrenzen van de Inspectie 
OC&W. Risico bestaat eventueel 
dat gekort wordt op subsidies / 
terugbetalingsverplichting.

De eisen die aan het personeel 
worden gesteld, veranderen om-
dat het onderwijs snel verandert.

 
Toepassen Noodmaatregelen 
opgesteld In het Noodplan  
Slim organiseren i.s.m. de  
schoolbesturen en de  
Gemeente Rotterdam

Middel

Laag

Laag

Middel          

Opstellen meerjarenon-
derhoudsplan. Onder-
houdsvoorziening vormen.

Opstellen negatieve meer-
jarenbegroting, onder-
bouwing noodzakelijkheid 
buffer.

Door scholing, gesprekken 
en het competentieprofiel 
wordt de ontwikkeling van 
personeel gestimuleerd 
en gevolgd. Bij onvoldoen-
de of geen voortgang 
wordt na corrigerende 
gesprekken en uitblijven 
voortgang, dossier aange-
legd met als doel vertrek 
uit de organisatie.

Er is een aanvraag 
ingediend bij het minis-
terie om af te wijken van 
wet en regelgeving, dit 
geeft de mogelijkheid om 
anders te organiseren   

50 % x 120.000 = 
€ 60.000,-

Onbekend

25 % x 100.000 = 
€ 25.000,-

In 2020 uit te 
werken        

 Risico omschrijving Consequentie van het optreden 
van het risico

Inschatting 
bedrag

Risico 
begroting

Mitigerende 
maatregel
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Goedkeuring begroting, 
jaarrekening, bestuursverslag 
en strategisch meerjarenplan
De begroting 2019 en de meerja-
renbegroting zijn door het toezicht-
houdend bestuur goedgekeurd en 
-taakstellend- vastgesteld.
Het concept jaarverslag (inclusief 
jaarrekening en bestuursverslag) 
2018 is besproken en goedgekeurd. 
Hierna is het geheel ter controle naar 
de accountant verzonden. De con-
ceptrapportage van de accountant 
en het concept jaarverslag 2018 zijn 
besproken in de bestuursvergadering 
van 12 juni 2019 waarbij de accountant 
aanwezig is geweest. Het jaarverslag 
2018 is door de directeur-bestuurder 
vastgesteld en goedgekeurd door het 
toezichthoudend bestuur.  
Het goedgekeurde en vastgestelde 
jaarverslag 2018 is op de website van 
Stichting PCOHS gepubliceerd.
De conceptbegroting 2020 en de 
meerjarenbegroting zijn toegelicht 
en besproken tijdens een vergadering 
van het toezichthoudend bestuur. 
Het toezichthoudend bestuur 
heeft ingestemd met de door de 
directeur-bestuurder vastgestelde 
begroting voor 2020 en de  
meerjaren- begroting voor 2021.
In 2019 is een nieuw strategisch meer-

jarenplan meerdere malen besproken 
(o.a. tijdens themabijeenkomsten) met 
en vastgesteld door het toezichthou-
dend bestuur. Het toezichthoudend 
bestuur is over de voortgang hiervan 
in elke bestuursvergadering geïnfor-
meerd door de directeur-bestuurder.
 
Naleving van de wettelijke 
voorschriften
Het toezichthoudend bestuur heeft 
in 2018 toegezien op de naleving van 
de wettelijke voorschriften en heeft 
vastgesteld dat deze voorschriften 
worden nageleefd.

Naleving van de Code Goed Bestuur
Het toezichthoudend bestuur ziet toe 
op de naleving van de Code Goed Be-
stuur en bespreekt daar waar nodig 
en/of daar waar relevant de direc-
teur-bestuurder hierop aan.
Met gepaste trots heeft het toezicht-
houdend bestuur vast kunnen stellen 
dat deze ambitie met betrekking tot 
het jaarverslag 2018 werkelijkheid is 
geworden.
Het toezichthoudend bestuur heeft 
zich wederom ten doel gesteld dat 
de inhoud van het jaarverslag 2019 
volledig zal voldoen aan de eisen die 
daar vanuit de Code Goed Bestuur 
aan worden gesteld. 

Rechtmatige verwerving en 
besteding van middelen
Het toezichthoudend bestuur heeft 
in 2019 toegezien op de verwerving 
en de besteding van de middelen en 
heeft vastgesteld dat deze rechtma-
tig hebben plaatsgevonden.
Formeel is vastgesteld dat bezoldi-
ging van bestuursleden, in het geval 
daar sprake van is, passend is binnen 
de wet normering bezoldiging top-
functionarissen.

Benoeming van de externe 
accountant
In het verlengde van de opdracht 
zoals verstrekt in 2017 is in 2019, 
opnieuw opdracht verstrekt aan Van 
Ree Accountants voor de controle 
jaarrekeningen 2019.

Werkgeverschap van het bestuur
In het kader van het werkgeverschap
van het bestuur is in 2019, door een 
afvaardiging van het bestuur, een 
functioneringsgesprek en een beoor-
delingsgesprek gevoerd met de direc-
teur-bestuurder. In 2019 zijn maande-
lijks voortgangsgesprekken gevoerd 
tussen de directeur-bestuurder en de 
voorzitter van het bestuur.
Per 01-01-2020 is de directeur-
bestuurder benoemd als College van 

Hoofdstuk 11. Verslag toezichthouder (2019)
Verantwoording wettelijke taken



zijn de voorbereidingen getroffen 
om per 01-01-2020 ook daadwerkelijk 
tot werving van drie toezichthouders 
over te gaan. Vanuit het toezichthou-
dend bestuur zullen per 01-01-2020, 
naast de voorzitter, drie leden plaats-
nemen in de Raad van Toezicht.

Inrichting van het 
toezichthoudend orgaan
Zie hoofdstuk 2 van het 
bestuursverslag 2019.

(Neven) functies van de 
toezichthoudend bestuurders
Zie hoofdstuk 2 van het 
bestuursverslag 2019.

Tegenstrijdige belangen
In 2019 zijn geen situaties met tegen-
strijdige belangen en/of potentieel te-
genstrijdige belangen geconstateerd.

Bestuursvergaderingen 2019
Zie pagina 7 van het 
bestuursverslag 2019.

Vergoedingsregeling 
De voorzitter van Stichting PCOHS 
ontvangt een honorering die valt 
binnen de norm van VTOI en bedraagt 
€ 6.000,- per jaar. De overige leden 
ontvangen geen vergoeding.

C. (Kees) de Jongh
bestuursvoorzitter

Bestuur en is de voorzitter van het 
(toezichthoudend) bestuur benoemd 
als voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Met het College van Bestuur is eind 
2019, na een selectiegesprek en nadat 
instemming is verkregen van de GMR 
op het benoemingsvoorstel, een 
aanstellingsgesprek gevoerd door de 
voorzitter en een lid van het toezicht-
houdend bestuur. Een en ander heeft 
geresulteerd in een arbeidsovereen-
komst met ingang van 01-01-2020.

Evaluatie van het bestuur
Na een degelijke voorbereiding en 
alle te nemen formele stappen en 
goedkeuringen is per 31-12-2019 de 
huidige bestuursstructuur vervallen. 
Per 01-01-2020 is formeel overgestapt 
naar een bestuursstructuur met  
een College van Bestuur en een 
Raad van Toezicht.
Met betrekking tot het eigen 
functioneren en het inventariseren 
van de individuele ambities van de 
toezichthoudend bestuurders heeft 
de voorzitter van het bestuur met 
iedere zittende bestuurder 
gesprekken gevoerd.
De werving van nieuwe bestuursle-
den -om de in 2018 ontstane vacant 
gekomen plaatsen op te vullen- is 
in gezamenlijk overleg opgeschort 
tot na 01-01-2020. Op deze wijze kan 
werving van nieuwe toezichthouders 
plaats gaan vinden rekening houdend 
met de -ten behoeve van de Raad van 
Toezicht benodigde- profielen. In 2019 
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De paden af, 

de toekomst in
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