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Voorwoord 
 

Vorig jaar schreven we dat 2020 gekenmerkt werd als een bijzonder jaar. We hadden er niet op 

gerekend dat we door de coronapandemie weer te maken zouden hebben met zo’n jaar. Helaas was 

dat wel het geval. Meerdere malen moesten we van de overheid onze scholen sluiten. Leerkrachten 

en leerlingen raakten positief besmet met het coronavirus en moesten thuis in quarantaine. Er is 

veel gevraagd van onze leerkrachten en directeuren om het primaire proces doorgang te laten 

vinden. We kijken met bewondering naar hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen. 

Positieve zaken zijn er ondanks alles wel degelijk te noemen. In het voorjaar nam het SWV PO 

afdeling Hoogeveen de beslissing om de afdeling Kwadraat vanaf augustus 2022 onder haar hoede 

te nemen. We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing voor alle partijen grote voordelen heeft. In 

het najaar nam de gemeenteraad van Hoogeveen een nieuw IHP aan. We zijn dankbaar dat er na 

vele jaren van overleg nu een goed IHP is waar alle partijen zich goed in kunnen vinden. We zijn als 

bestuur gaan werken met een nieuw toezichtskader. We hopen met dat nieuwe kader nog beter op 

hoofdlijnen verantwoording af te kunnen leggen aan onze belangrijkste partners. En De Krullevaar 

kreeg weer het predicaat voldoende!  

Om de achterstanden in het onderwijs als gevolg van corona weg te werken, ontvingen wij een ruim 

budget aan NPO-middelen. We zijn dankbaar dat we door deze extra baten meer voor onze 

kinderen kunnen betekenen. 

Een hoogtepunt was onze startdag in september. Op boeiende wijze hebben we onze unieke 

onderwijskundige/bestuurlijke visie kunnen delen met onze medewerkers. Veel ontwikkelingen op 

dat terrein zijn noodgedwongen blijven liggen. We spreken de wens uit dat we binnen niet al te 

lange tijd de covidperiode achter ons kunnen laten liggen en weer volop aan de gang kunnen met 

de uitwerking van onze visie op onderwijs en organisatie. 

Maar ondanks alles kon het onderwijs aan onze kinderen in Hoogeveen doorgaan. Daar zijn we 

dankbaar voor. We hopen op een gezegend en weer enigszins ‘normaal’ 2022. 

Gerard Janze, 

directeur-bestuurder 
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Hoofdstuk 1: Het schoolbestuur 

1.1 Profiel 

Missie & visie 

Vanuit onze christelijke identiteit vinden we dat iedereen er mag zijn. Iedere leerling mag zich 

ontwikkelen naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Daarbij houden we oog voor de sterk 

veranderende maatschappij en willen we de leerlingen voorbereiden op de toekomst. We werken 

samen met andere deskundigen rondom het kind in Hoogeveen en zoeken in ons werk steeds de 

verbinding. 

Strategisch beleidsplan 

De belangrijkste speerpunten uit ons Koersplan zijn de volgende: 

 

Personeel  

• We realiseren eigenaarschap bij leerkrachten. Professionalisering en waarderende 

gespreksvoering zijn daarbij uitgangspunten.  

• We zorgen voor voldoende leerkrachten.  

• We realiseren HR-beleid passend bij de huidige markt: ruimte voor nieuwe rollen en flexibel 

inzetten van talenten.  

• We verbeteren ons veiligheidsbeleid: ARBO, meld- en gedragscode.  

 

Organisatie en Communicatie  

• We vernieuwen onze huisstijl en beelddragers.  

• We ontwikkelen beleid voor interne en externe communicatie.  

• We verlagen de administratielast en letten daarbij op de AVG.  

• We versterken onze kwaliteitszorg. Daarbij is het uitgangspunt dat we samen verantwoordelijk 

zijn voor de scholen.  

• We zijn gestart met een expertisecentrum zodat we efficiënt en effectief leerlingen de juiste 

ondersteuning kunnen bieden. 

 

Onderwijs en Identiteit  

• We realiseren een onderwijsaanbod passend bij de maatschappelijke vraag: gevarieerd en 

gepersonaliseerd. We experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs.  

• Ons onderwijs sluit aan bij context van de wijk.  

• Leerlingen krijgen (mede)eigenaarschap over hun persoonlijke ontwikkeling. De driehoek 

leerkracht-ouder-leerling staat centraal.  

• We leren leerlingen om zelfstandig en zelfbewust keuzes te maken die goed zijn voor hen en voor 

hun naasten.  

 

Financiën en Beheer  

• We passen de bedrijfsvoering aan zodat deze past bij de nieuwe generatie leermiddelen.  

• We blijven financieel gezond en investeren met lef!  

• We realiseren schone scholen. 
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Zie www.pricoh.nl voor het Koersplan.  

 

Toegankelijkheid & toelating 

In principe zijn alle leerlingen welkom op onze scholen indien:  

- de ouders de identiteit van de vereniging en de school respecteren;  

- het kind kan functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school;  

- redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als sociaal-

emotioneel op de betrokken school kan volgen;  

- de ondersteuning die de school kan bieden, zoals verwoord in het ondersteuningsprofiel, 

overeenkomt met de ondersteuningsvraag van het kind.  

1.2 Organisatie 

 

Contactgegevens 

PricoH, Christelijk Onderwijs Hoogeveen 

Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen  

tel.: 0528-234494 

e-mail: info@pricoh.nl 

website: www.pricoh.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pricoh.nl/
mailto:info@pricoh.nl
http://www.pricoh.nl/
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1.3 Organogram  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Algemeen bestuur 

Mevr. J. Drenth 

Dhr. C.J. van Eerten  

Dhr. M. Hoekstra 

Dhr. A. Visscher 

Dhr. M. de Groot 

 

Dagelijks bestuur  

De heer G. Janze, directeur-bestuurder  

 

 

 

 

 

 

Vereniging met statuten 

Algemene Ledenvergadering 

Raad van Beheer / bestuur:  

AB (voorzitter + secretaris + penningmeester + leden) 

=> intern toezicht 

……………………………………… 

DB => directeur/bestuurder 

Administratieve 

ondersteuning 

Externe adviseurs 

Interne 

adviseur(s) 

  Directie overleg 

 

schooldirecteuren 

  Scholen 

 

 

GMR 
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1.4 Jaarverslag Toezichthoudend deel van het bestuur  

 

Omvang en samenstelling 

Statutair gezien dient het bestuur uit tenminste vijf natuurlijke personen te bestaan. Het 

toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit tenminste drie en bij voorkeur uit vijf 

toezichthoudende bestuursleden. De directeur-bestuurder maakt deel uit van het bestuur waarbij 

de directeur-bestuurder het dagelijks bestuur van de vereniging vormt.  

Bij de samenstelling van het toezichthoudend deel van het bestuur wordt rekening gehouden met 

verschillende aandachtsgebieden: financiën, onderwijs, management, juridisch en algemene zaken. 

In 2021 hebben de volgende personen zitting gehad in het toezichthoudend deel van het bestuur: 

▪ Janet Drenth 

▪ Kees van Eerten 

▪ Michiel de Groot 

▪ Menno Hoekstra 

▪ Alex Visscher 

In 2021 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in het toezichthoudend deel van het bestuur.  

Functies en nevenfuncties 

In onderstaand overzicht zijn de bezoldigd en onbezoldigde functies van de bestuursleden 

opgenomen: 

Lid toezichthoudend 
bestuur 

 Functies en Nevenfuncties 

Janet Drenth Bezoldigd: 
 

Directeur-eigenaar Klaar Bedrijfsjuristen B.V. 
Projectmanager teQ services  

Onbezoldigd: - 

Kees van Eerten Bezoldigd: - 

Onbezoldigd: 
 

Vz. PKN Pesse, Stuifzand en Fluitenberg 
Lid Cie. van Beroep Examinering MBO Rijnland- Leiden 
Lid-bestuur van Nederlands Christelijke Reisvereniging 
Vz. afdeling Kampeerreizen (NCRV) 
Lid Leeftocht Hoogeveen, PKN de Weide 

Michiel de Groot Bezoldigd: 
 

DGA BVM Holding B.V. 
DGA Bio Company B.V. 
DGA HVM Zorg B.V. 

Onbezoldigd: Bestuurslid SCN Nieuwlande 

Menno Hoekstra Bezoldigd: Senior financieel adviseur bij de gemeente Groningen 

Onbezoldigd: Bestuurslid bij D66 Zuidwest Drenthe 

Alex Visscher Bezoldigd: Eigenaar Alex Visscher Interim Management & Advies 

Onbezoldigd: 
 

Bestuurslid (voorzitter) stichting schuldhulpmaatje 
Hoogeveen 
Voorzitter Kerkenraad protestantse wijkgemeente de 
Weide te Hoogeveen 
Voorzitter Rotary Hoogeveen De Wolden 
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Rooster van aftreden 

Binnen het toezichthoudend deel van het bestuur geldt het volgende rooster van aftreden: 

Lid Toezichthoudend 
Bestuur 

Rol Datum aantreden Datum einde 1e 
termijn 

Janet Drenth Voorzitter 11-06-2019 06-2023 
Kees van Eerten Secretaris 11-06-2019 06-2023 
Michiel de Groot Lid 11-06-2019 06-2023 
Menno Hoekstra Penningmeester 11-06-2019 06-2023 
Alex Visscher Lid 11-06-2019 06-2023 

 

De vergoeding (netto) van het toezichthoudend deel van het bestuur is vastgesteld op € 4.000,- 

voor de leden en € 5.500,- voor de voorzitter. Hierbij is gekeken naar de beloning bij vergelijkbare 

organisaties en is rekening gehouden met de Wet Normering Topinkomens. De vergoeding voor de 

leden van het toezichthoudend deel van het bestuur ligt daaronder.  

Wettelijke Toezichtstaken 

PricoH hanteert het one-tier model, waarbij het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een 

toezichthoudend deel. Het toezichthoudend bestuur van PricoH streeft naar ‘Waardengericht 

toezicht’ waarbij ‘hard en soft-controls’ de inhoud van het toezicht bepalen. 

Het toezichthoudend deel van het bestuur gebruikt als kader voor het uitvoeren van haar toezicht 

naast de wet- en regelgeving, de statuten, het bestuursreglement, het Koersplan en volgt de Code 

Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 

Het bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd. Daarnaast zijn er thematische bijeenkomsten 

geweest. De geplande schoolbezoeken zijn door Covid uitgesteld. De meeste vergaderingen hebben 

digitaal plaatsgevonden. Datzelfde gelde ook voor de bijeenkomsten met de GMR. 

De algemene ledenvergadering van PricoH heeft in 2021 geen doorgang gevonden. Ondanks 

oproeping en uitnodiging waren er geen aanmeldingen voor de algemene ledenvergadering.  

In 2021 heeft geen evaluatie van het toezichthoudend deel van het bestuur plaatsgevonden, dit is 

doorgeschoven naar 2022. Er is in het kader van verdere professionalisering voor gekozen om een 

Toezichtskader voor PricoH te ontwikkelen waarin de inhoudelijke ijkpunten voor het toezicht zijn 

vastgelegd, de werkwijze van het toezichthoudend bestuur en daarnaast is de verhouding tussen 

het toezichthoudend bestuur en directeur-bestuurder beschreven. Dit Toezichtskader is in 2021 

vastgesteld en geldt als kader voor het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van 

de bevoegdheden door het toezichthoudend bestuur. 

Het toezichthoudend deel van het bestuur heeft toegezien op de naleving door het bestuur van 

wettelijke verplichtingen en de Code voor Goed Bestuur. Daarnaast heeft zij erop toegezien dat het 

onderwijs overeenkomstig de grondslag van de vereniging is. Verder vervult zij de werkgevers-

functie voor de directeur-bestuurder en functioneert zij als klankbord voor de directeur-bestuurder. 
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De volgende onderwerpen zijn, zowel ter bespreking en /of besluitvorming aan de orde geweest in 

de vergadering in 2021, niet in chronologische volgorde: 

▪ Begroting 2021 
▪ Exploitatie 2020 
▪ Bestuursformatieplan 2021-2022 
▪ Kwadraat 
▪ Huisvesting 
▪ Jaarverslag 2020 

 

▪ Jaarrekening 2020 
▪ Corona en impact op de scholen 
▪ Toezichthoudend kader 
▪ Vergoeding RvT 
▪ Klachtenregeling 
▪ Aanwijzing accountant 
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1.5 Scholen 

 

School (brinnr.) Adres Telefoon E-mail 

De Fontein 

(30KF) 

Mimosastraat 2 
7906 PK Hoogeveen 

0528-745020 defontein@pricoh.nl 

De Hoeksteen 

(04PY) 

Hoogeveense Vaart 34 

7912 TB Nieuweroord 

0528-341405 dehoeksteennieuweroord@pricoh.nl 

De Hoeksteen 

(06RS) 

De Spil 7 

7918 AX Nieuwlande 

0528-351301 hoeksteennieuwlande@pricoh.nl 

Juliana van Stolberg   

(15ZF) 

K. de Raadstraat 67902 JD 

Hoogeveen 

0528-262655 jvs@pricoh.nl 

’t Kofschip 

(16AZ) 

 

Booyenverlaat 11 

7908 EE Hoogeveen 

Dependance: 

Citroenvlinder 3 

7908 XN Hoogeveen 

0528-275571 

0528-234054 

kofschip@pricoh.nl 

De Krullevaar 

(16GQ) 

Koekoeklaan 1 

7905 HJ Hoogeveen 

0528-264606 jenaplanschooldekrullevaar@pricoh.nl 

De Morgenster 

(15XE) 

Orion 16 

7904 LG Hoogeveen 

0528-231110 demorgenster@pricoh.nl 

Het Palet 

(16DX) 

van Goghlaan 5 

7901 GK Hoogeveen 

0528-262460 hetpalet@pricoh.nl 

De Palm 

(10IY) 

Langewijk 110 

7916 PT Elim 

0528-352384 depalm@pricoh.nl 

De Regenboog 

(22KL) 

Tilber 1 

7908 PB Hoogeveen 

0528-276995 deregenboog@pricoh.nl 

De Regenboog 

(04PP) 

Jan Naardingweg 56 

7914 PN Noordscheschut 

0528-341268 regenboognoordscheschut@pricoh.nl 

De Sprong 

(16CN) 

Boekenberghstraat 12 

7906 GA Hoogeveen 

0528-225550 desprong@pricoh.nl 

De Weidebloem 

(16FI) 

Schweitzerstraat 21 

7909 AV Hoogeveen 

Postbus 2076 

7900 BB Hoogeveen 

0528-265274 deweidebloem@pricoh.nl 

De Weidebloesem 

Locatie Curiestraat 

(16 FI01) 

Curiestraat 22 

7909 BT Hoogeveen 

0528-264061 WeidebloemCuriestraat@pricoh.nl 

 

 

mailto:dehoeksteennieuweroord@pricoh.nl
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1.6 De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  

Iedere school van PricoH heeft een eigen MR. Voor bovenschoolse onderwerpen functioneert een 

GMR. 

 

Rol en werkwijze van de GMR  

De GMR is een bij wet ingesteld, onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de 

belangen van zowel ouders als teamleden te behartigen tegenover het bestuur.  

De GMR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de scholen 

aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de 

GMR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd. Naast het 

adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur kan de GMR zelf ook 

komen met voorstellen om zaken te verbeteren.  

Informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en buiten de scholen zijn van 

belang voor een goed functionerende GMR. De GMR vergadert zes keer per cursusjaar. Bij een (deel 

van de) vergadering is altijd een algemeen directeur aanwezig. Het dagelijks bestuur van de GMR 

maakt in samenspraak met de algemene directie uiterlijk twee weken voor de vergadering zijn 

agenda op. Alle informatie die van belang is voor de vergadering dient twee weken voor de 

vergadering verstrekt te zijn aan de GMR-leden. Waar mogelijk geschiedt dit met opleggers. 

Samenstelling GMR op 31-12-2021 

Personeelsleden: Ouderleden: 

Joris Huisinga Martin Nanninga 

Ada Riezebos Cisca Zilverberg (voorzitter) 

Marieke Hein Gertjan Braam 

Yvonne Uiterwijk Winkel Christiaan Bouius 

Nanda Pouwer Jenneke te Velde 

Herma Veerbeek Jochem Inia 

De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Karin Halmingh 

Contactpersoon ondersteuningsplanraad: Inge Ramdjielal 

 

Nieuwe werkwijze  

De GMR heeft de fusie tussen PricoH en EN3 aangegrepen om te starten met een andere werkwijze. 

Waar tot 1 augustus 2019 nog van iedere school een ouder en een personeelslid in de GMR zat, 

bestaat de GMR vanaf 1 augustus 2021 uit twaalf leden, zes ouderleden en zes personeelsleden. 

Wanneer er ouders en/of personeelsleden aftreden wordt dit middels een vacature aan ouders en 

personeelsleden kenbaar gemaakt en dient de mogelijkheid zich aan om zich verkiesbaar te stellen. 

De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is geen lid van de 

GMR, hoeft dus ook niet gekozen te worden en heeft geen stemrecht. De ambtelijk secretaris regelt 

de communicatie en zorgt voor de continuïteit binnen de GMR.  

De GMR is door deze nieuwe werkwijze compacter en slagvaardiger. Niet alle scholen zijn meer 

vertegenwoordigd in de GMR. We werken met contactpersonen zodat de scholen die niet 

vertegenwoordigd zijn ook op de hoogte zijn van alles wat besproken wordt in de GMR. 
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Vergaderingen  

Voorafgaand aan de GMR-vergadering bespreekt het dagelijks bestuur van de GMR de stukken met 

de directeur/bestuurder. Te bespreken stukken worden opgenomen in de agenda en ter 

voorbereiding meegestuurd naar de leden. 

De GMR wordt geregeld gevraagd om instemming en/of advies te geven aan beleidsstukken. De 

directeur/bestuurder woont een deel van de GMR-vergaderingen bij en licht kort de stukken toe. 

We streven ernaar om regelmatig een discussieonderwerp aan de orde te stellen.  

Inge Ramdjielal zit in de ondersteuningsplanraad. Dit punt staat op iedere agenda zodat we als GMR 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.  

 

Partnerschap CNV 

We zijn als GMR een partnerschap aangegaan met het CNV. We kunnen de contactpersoon van de 

vakbond vragen om advies en scholing. Jaarlijks organiseren we een cursus voor nieuwe leden in de 

GMR en de MR. 

Overleg met bestuur/ambitiegesprek / overleg met de MR-en 

We zijn in april 2019 met beide GMR-en en beide besturen (PricoH en EN3) bij elkaar geweest om 

van gedachten te wisselen over de nieuwe opzet van de GMR na de fusie. In oktober 2019 hebben 

het bestuur en de GMR om tafel gezeten voor een ambitiegesprek waarin we onder andere hebben 

besproken hoe we elkaar kunnen versterken. We vergaderen minimaal 1 keer per jaar met elkaar. 

Tevens vergaderen wij 1 keer per jaar met de MR. Dit doen we om elkaar te versterken en de 

verbinding met elkaar vast te houden. Wanneer er, binnen het bestuur en/of binnen de MR, 

dringende zaken zijn die besproken moeten worden, zullen we vaker met elkaar gaan vergaderen. 

In 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

Huisvesting       Coronamaatregelen    Inspectiebezoek  

Klachtenprocedure     Jaarverslag 2020     Statuten en reglementen   

Begroting 2021      Meerjarenbegroting    Lief en Leed (jubilea, afscheid e.d) 

ICT Beleidsplan/kadernotitie ICT  Jaarrekening      Kaderbrief  

Tevredenheidsonderzoek     Kwadraat      NPO-gelden 

Vakantieplanning      Koersplan      Werk Kosten Regeling 

Personeelsbeleid      Bestuursformatieplan        

Over de volgende onderwerpen heeft de GMR positief gestemd: 
26-01-2021 Begroting 2021 
26-01-2021 Werk Kosten Regeling 
10-12-2021 Kaderbrief 
27-01-2022 Vakantieplanning 
 
Verbonden partijen 

SWV PO 2203: PricoH maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203. 

Meer informatie over het Samenwerkingsverband?  

Zie https://www.po2203.nl/website/hoogeveen. 

 

https://www.po2203.nl/website/hoogeveen
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Hoofdstuk 2: Verantwoording van het beleid  
 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 

Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel 

beleid. De doelen uit het strategisch beleidsplan staan centraal. De laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  

Indien u meer informatie wilt over de ontwikkel- en verbetertrajecten die voortvloeien uit het 

Strategisch Beleidsplan, dan kunt u dit opvragen via info@pricoh.nl. 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

Inleiding 

De term onderwijskwaliteit is een veel gebruikt begrip binnen de onderwijssector. Over het 

algemeen wordt daarmee bedoeld welke onderwijskundige doelen er binnen een onderwijs-

organisatie nagestreefd worden en of die doelen vervolgens behaald worden. Ook de wijze van 

verantwoorden komt daarbij aan bod. Deze wijze van spreken over onderwijskwaliteit past bij het 

Neoliberale discours waarbij termen als doelen en middelen, investeringen en opbrengsten en 

afspraken en resultaten centraal staan. Deze manier van spreken over en kijken naar 

onderwijskwaliteit wordt gedaan vanuit een extern perspectief. Je kijkt van buiten naar het 

onderwijs en je zegt: “Wat wil ik dat daaruit komt”. Deze externe kijk op het onderwijs 

veronderstelt dat het onderwijsproces een logisch stap-voor-stap-proces is waarbij, als je goede 

afspraken maakt en de goede instructies geeft, het één vanzelf volgt op het ander. Het onderwijs 

wordt op die manier gedefinieerd als een causaal proces. Deze manier van kijken heeft zijn waarde. 

Het helpt een organisatie om met een heldere focus doelgericht te werken en biedt ruimte voor 

gerichte reflectie. Maar er is ook een kanttekening te plaatsen bij deze eenzijdige zienswijze. Het 

causaliteitsprincipe kan alleen als waarheid worden aangenomen als we onze ogen sluiten voor de 

diversiteit die de werkelijkheid ons biedt. Het onderwijsproces is immers vol van onvoorspelbare 

gebeurtenissen en verrassingen en gelukkig maar. Naast het denken in causaliteit vanuit het 

Neoliberale perspectief kijken we binnen onze vereniging daarom ook sterk vanuit het 

levensbeschouwelijke en pedagogische perspectief. Deze perspectieven bieden een andere blik op 

het onderwijsproces en stellen onszelf voor andere vragen. In dit hoofdstuk doen we een poging om 

iets te zeggen over het onderwijs dat we bieden, de kwaliteit er van en hoe we op deze kwaliteit 

reflecteren. Daarin vinden alle drie de genoemde perspectieven een plek. 

Kwaliteit van onderwijs 

Om een uitspraak te doen over wat de kwaliteit van onderwijs is, zal je eerst de ‘waartoe’ vraag 

goed moeten beantwoorden. Biesta (2019) onderscheidt drie doeldomeinen waarop het onderwijs 

zich zou moeten richten. In onderstaande tekst geven we in eigen woorden weer voor welke vraag 

ieder doeldomein ons stelt: 

• Kwalificatie: Wat moeten kinderen kennen en kunnen? 

• Socialisatie: In welke sociale context moeten kinderen in staat zijn om hun kennen en kunnen 

toe te passen? Wat vraagt die sociale context van hen? 
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• Subjectificatie: Hoe leren we kinderen omgaan met de vrijheid die ze hebben binnen onze 

democratie? Hoe leren we kinderen om hun kennen en kunnen zo in te zetten, dat ze binnen de 

samenleving van waarde zijn? 

Deze drie doeldomeinen staan niet in een hiërarchische lijn met elkaar en laten zich niet in een 

model vangen, maar je zou wel kunnen zeggen: Wat voor zin hebben kwalificatie en socialisatie, als 

ze geen gestalte krijgen in een mens van vlees en bloed. Vanuit deze optiek zou je kunnen zeggen 

dat het ultieme doel van onderwijs is: 

“Een mens te leren omgaan met zijn eigen vrijheid en hoe die vrijheid zich verhoudt met de vrijheid 

van een ander.” 

Ons onderwijs is er nog zeer op gericht om het doeldomein kwalificatie goed vorm te geven. De 

komende jaren willen we ruimte creëren in onze organisatie om het mogelijk te maken de drie 

doeldomeinen op een andere manier een plek te geven in ons onderwijs. 

Zicht op de kwaliteit van het onderwijs 

Zicht houden op de kwaliteit van onderwijs impliceert dat onderwijskwaliteit meetbaar is en als 

zodanig te volgen. Deze vooronderstelling vindt bij het ministerie, de inspectie en het onderwijsveld 

breed draagvlak. Binnen de wetenschapsfilosofie is echter een lange traditie waarin deze 

vooronderstellingen ter discussie worden gesteld. De laatste jaren verwoordt Gert Biesta in 

krachtige bewoordingen wat de risico’s zijn van de genoemde vooronderstellingen.  

PricoH houdt zicht op de kwaliteit van onderwijs. Dat doen we vanuit het uitgangspunt dat dit maar 

ten dele mogelijk is. Dat doen we door zowel kwalitatief als kwantitatief informatie te verzamelen 

over het onderwijsproces en de resultaten van het onderwijs. 

We verzamelen informatie door middel van: 

• Het inspectiebezoek: Eens in de vier jaar vindt er een bestuursonderzoek door de inspectie van 

het onderwijs plaats. De inspectie controleert of de vereniging de kwaliteit van de scholen goed 

in beeld heeft, of er op logische en juiste wijze gestuurd wordt op basis van de beschikbare 

informatie en verifieert op de scholen of het gestelde beeld klopt.  

• De interne audit: Op iedere school wordt eens in de vier jaar een interne audit afgenomen. De 

uitkomsten van de interne audit vormen input voor de verbeterplannen van de school. 

• Schoolbezoek: Het bestuur legt tweemaal per jaar een schoolbezoek af. 

• Veldwerk: De bovenschools-directeur is iedere week twee uur op één van de scholen, voor 

lesbezoek, etc. 

• We verzamelen kwantitatieve informatie t.a.v. de eindopbrengsten op de basisvaardigheden 

(begrijpend) lezen, rekenen en spelling. Dat doen we door middel van: 

o Basisvaardigheden in beeld: Eens per jaar wordt een document opgesteld waarin de 

resultaten van alle scholen op de eindtoets worden gepresenteerd. Daarnaast worden 

de resultaten geanalyseerd. De uitkomst van de analyse dient als input voor de 

verbeterplannen voor het komend jaar. 
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Werken aan onderwijskwaliteit 

Bij PricoH wordt planmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In het 

document Kwaliteitsbeleid wordt omschreven op welke wijze we dat doen. In dit bestuursverslag 

volstaan we met een schematische weergave van het kwaliteitsbeleid op de volgende pagina. 

In onderstaand schema maken we inzichtelijk hoe de verschillende documenten zich met elkaar 

verhouden op verenigingsniveau: 
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Wijze van verantwoording afleggen over de onderwijskwaliteit 

Een schoolorganisatie wordt gefinancierd vanuit publieke middelen. Het spreekt voor zich dat een 

dergelijke organisatie zich verantwoordt over de resultaten die behaald worden, middels de 

ingezette middelen. PricoH verantwoordt zich op de volgende wijze voor de behaalde 

onderwijskwaliteit: 

• Alle scholen verantwoorden zich over de resultaten via de schoolgids en Vensters PO. 

Verbetertrajecten 

PricoH maakt jaarlijks een verbeterkalender op basis van het Koersplan. De verbetertrajecten 

worden geschreven en gevolgd in het online-instrument: Schoolmonitor. Als bijlage is een 

uitgebreid overzicht van de activiteiten en de evaluatie erop toegevoegd. In deze paragraaf volstaan 

we met een beknopt overzicht: 

Legenda: 

 Traject afgerond 

 Traject gecontinueerd in 2022 

 Traject gestopt 

 

Verbetertraject Beleidsdomein Evaluatie 

Verbindende aanpak: Onderwijs & Identiteit  
Verbeteren zorgstructuur: 
We werken aan een optimalisatie van de 
vereniging brede zorgstructuur 

Onderwijs & Identiteit  

Aanpassing bestuursverslag Organisatie & Communicatie  
Evaluatie schoonmaak scholen Personeel  
Beheer brede scholen Financiën en beheer  
Aanpassen huisstijl en beelddragers Organisatie & Communicatie  
Kwaliteitszorg verbeteren: 
Implementatie van intervisie en 
resultaatgesprekken 

Organisatie & Communicatie  

Herverdeling arrangementsgelden Financiën & beheer  
Veiligheidsbeleid Personeel  
Klachtenprocedure Personeel  
Resultaatgesprekken Onderwijs & Identiteit  
Verzelfstandiging kwadraat Onderwijs & Identiteit  
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Resultaten  

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de resultaten van ons onderwijs. Daarvoor wordt 

gekeken naar de scores van de laatste 3 groepen 8. Voor al onze scholen geldt dat de scores ruim 

boven de signaleringswaarde liggen.  
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Passend onderwijs  

In onderstaande tabel wordt aangegeven aan welke doelen het bestuur de middelen in het kader 

van passend onderwijs heeft besteed.  

 

 Personeel Materieel Scholing 

Vroegtijdige signalering 50.000,00 4.000,00 4.000,00 

Veilig schoolklimaat 25.000,00   

Aanbod dyslexie 20.000,00 4.500,00 3.000,00 

Aanbod dyscalculie 10.000,00 4.000,00 3.000,00 

Aanbod minder gemiddelde intelligentie 30.000,00   

Aanbod meer gemiddelde intelligentie 60.000,00   

Toegang schoolgebouw    

Aanpak gedrag 50.000,00  7.500,00 

Protocol medisch handelen    

Ondersteuningsteam 

Interne begeleiding 55.000,00   

Planmatige aanpak 

Werken met OPP 

Afstemming met ouders 

Totaal basisondersteuning 

Budget 

330.000,00 

328.874,00 

Extra ondersteuning 

Leerling 70.000,00   

Groep 70.000,00   

Totaal extra ondersteuning 

Budget 

140.000,00 

137.232,00 

  

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 

Ons koersplan 2019-2023 vraagt om een notitie SHRM om van daaruit het hernieuwde 

personeelsbeleid vorm te geven. Door het vertrek van onze HR-medewerker hebben we de keuze 

gemaakt om een scheiding te maken tussen tactische HR-taken en strategische HR-taken. Voor de 

tactische HR-taken is een nieuwe HR-adviseur aangenomen. Voor de strategische HR is PricoH het 

proces gestart om op zoek te gaan naar een PricoH directeur die deze taken op zich wil nemen. 

Binnen deze taak draagt de te benoemen directeur verantwoordelijkheid voor in ieder geval de 

volgende onderwerpen: 

- Herformuleren inzetbaarheid beleid 

- Strategisch personeelsbeleid 

- Professionaliseringsbeleid 

- Opleiden in de school 

- Veranderende rollen, taken en verantwoordelijkheden i.v.m. de nieuwe besturingsfilosofie 
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Inzet op instroom- en doorstroom van onze medewerkers 

We werken met een doorstroomcyclus, waarbij onze poolers bij goed functioneren kunnen 

doorstromen naar een vaste formatieplek binnen een school. Onze Lio’ers krijgen een benoeming 

en kunnen bij goed functioneren doorstromen naar een poolbaan. Onze zij-instroom-trajecten van 

onderwijsassistent naar leerkracht (vierjarig) en leerkracht (tweejarig) zitten op dit moment vol en 

we zien hierin een mooie doorstroom naar pool en formatie. Onze ambitie om te komen tot 

voldoende medewerkers vraagt van ons om te reflecteren op eigen handelen. Onze poolers, onze 

Lio’ers en zij-instromers zijn onze toekomstige collega’s.  

Inzetbaarheidsmogelijkheden 

Binnen PricoH kan iedere collega een opleiding volgen. Meerdere collega’s volgen en/of hebben de 

schoolleiders opleiding gevolgd en doen ervaring op als waarnemend directeur. Tegelijkertijd 

ondersteunen we mogelijkheden om te komen tot detachering om zo werkervaring op te doen bij 

andere schoolbesturen. Meerdere collega’s volgen een masteropleiding op het gebied van gedrag-

specialisatie. Daarnaast hebben een aantal collega’s een opleiding gevolgd voor coaching voor 

startende leerkrachten. 

Collega’s kunnen vanuit het goede gesprek ook vragen stellen over vitaliteit en duurzame 

inzetbaarheid. Daarvoor werken we samen met een netwerk aan specialisten die op maat ingezet 

kunnen worden. Hierbij vragen we om eigenaarschap van onze collega’s. 

Het werkverdelingsplan met bijbehorende werkdrukgelden en subsidie t.b.v. inhaalprogramma en 

extra hulp in de klas 

Elke school van PricoH ontvangt ‘werkdrukgelden’. Elk team heeft een eigen keuze gemaakt voor de 

inzet van middelen. In hoofdzaak is gekozen voor:  

- extra inzet personeel om zittende leerkrachten met regelmaat een ‘bijwerkdag’ te kunnen 
geven 

- extra inzet onderwijsassistenten 
- inzet vakleerkracht 
- realisatie van een instroomgroep 
 
In mindere mate wordt een deel van het budget besteed aan aanschaf van materialen en ICT-
middelen. Deze inzet van werkdrukgelden is in elke MR van de betreffende school besproken. 
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag  

Personeel € 449.282 

Materieel  €     1.709 

 

De subsidie ten behoeve van inhaalprogramma is in 2021 gecontinueerd. Dit betreft het programma 

extra hulp in de klas. Alle gelden worden ingezet om leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te 

ondersteunen tijdens de coronacrisis. De uitgaven rondom uitval in verband met voorzorgs-

maatregelen, betekenen dat we in vervanging meer kosten hebben. Evenals uitgaven op schoon-

maakgebied en/of devices in de scholen. 
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NPO gelden 

Vanaf het cursusjaar 2021-2022 hebben de scholen in Nederland NPO-gelden ontvangen: € 700,- 

per leerling. PricoH heeft er voor gekozen om van deze € 700,- € 200,- af te romen voor 

bovenschoolse activiteiten. De scholen van PricoH hebben per school een NPO-plan gemaakt waarin 

eerst gekeken werd naar de eventuele achterstanden die door corona zijn ontstaan. Vervolgens 

hebben ze in overeenstemming met de MR een NPO-plan gemaakt om te werken aan het 

wegwerken van achterstanden.. Er zal een aparte verantwoording over de NPO-middelen 

plaatsvinden. Als we kijken naar de resultaten van de inzet van de NPO-middelen bij onze scholen 

dan zien we in grote lijnen het volgende: 

- er blijkt geen sprake van grote en onherstelbare achterstanden bij leerlingen 
- het beeld bij leerlingen is zeer divers: er zijn leerlingen die baat hebben gehad bij de twee 

periodes van lockdown omdat zij goed konden functioneren in het digitaal onderwijs, maar we 
kennen ook leerlingen die door hun ‘mindere’ sociale omgeving hinder hebben ondervonden 

- de sociaal-emotionele gevolgen van de covid pandemie voor leerlingen zijn in het algemeen, 
maar met name voor de centrum-scholen evident: hierbij moet gedacht worden aan het 
verdwijnen van de motivatie om te leren, problemen met de leerhouding en de spanningsboog 

- de extra NPO middelen worden voor een groot deel ingezet voor het inzetten van meer 
personeel waardoor leerlingen op maat geholpen kunnen worden door het inzetten van extra 
onderwijsassistenten.  

- klassen kunnen hierdoor gesplist worden waardoor de groepsgrootte verkleind wordt 
- docenten gymnastiek kunnen benoemd worden 
 

Cijfers in beeld 

Aantal arbeidsplaatsen - aantal leerlingen 

De formatie van het aantal arbeidsplaatsen wordt voor een school bepaald door het aantal 

leerlingen op de teldatum van 1 oktober in het voorgaande schooljaar. Dat betekent dus dat groei 

of daling van het aantal leerlingen gevolgen heeft voor het schooljaar daarna. 

Aantal leerlingen 

Binnen PricoH zagen we de afgelopen jaren een daling van het aantal leerlingen. De krimp die een 

grote rol speelt in Drenthe, gaat nu doorwerken voor PricoH. De stijging die we de afgelopen drie 

jaar zagen, is nu omgebogen tot een daling met ruim 2% en in de prognoses voor de komende jaren 

rond de 4% per jaar. 

01-10-2016  2356 

01-10-2017  2348 

01-10-2018  2767 (excl. EN3-scholen: 2282) 

01-10-2019  2705 

01-10-2020  2635 

01-10-2021  2541 
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Per school was dit over de afgelopen jaren:  

 
 

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 

04PP CBS Regenboog 
Noordscheschut 

  181 190 180 190 

04PY CBS De Hoeksteen    97 97 90 84 

06RS CBS De Hoeksteen 
Nieuwlande 

  89 89 91 92 

10IY CBS De Palm   118 117 111 122 

15XE CBS De Morgenster 336 344 341 308 313 273 

15ZF CBS Juliana van Stolberg 171 183 163 175 174 180 

16AZ CBS ’t Kofschip 489 493 493 495 469 461 

16CN CBS De Sprong 368 346 329 306 295 276 

16DX CBS Het Palet 95 102 94 108 119 116 

16FI CBS De Weidebloem 298 274 277 266 243 253 

16GQ CBS De Krullevaar 245 218 181 150 158 125 

22KL CBS De Regenboog 211 224 231 231 222 192 

30KF EBS De Fontein 143 164 173 173 170 177  
Totaal 2356 2348 2282 2705 2635 2541 

 

Naast medewerkers op de 14 basisscholen (De Weidebloesem is een aparte school voor 

anderstaligen maar valt onder het BRIN-nummer van De Weidebloem) zijn er ook medewerkers 

verbonden aan het bestuurskantoor; zoals de directeur/bestuurder, directeur onderwijs & kwaliteit, 

orthopedagoog, bestuurssecretaresse en administratief medewerker/huismeester.  

Vanaf 2014 zijn er ook professionals aan het bestuurskantoor verbonden die (op detacheringsbasis) 

werkzaam zijn binnen de zorg voor Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband van 

Hoogeveen. Tegelijkertijd zijn er professionals aan het bestuurskantoor verbonden via ons 

dienstverleningskantoor Akorda. 
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Aantal medewerkers 

Het aantal medewerkers op verenigingsniveau was op peildatum 31 december van elk jaar:  

2016 = 220 

2017 = 251 

2018 = 233 

2019 = 303 (fusiejaar) 

2020 = 305 

2021 = 296 

 

  

Leeftijdsopbouw van het personeel 
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PricoH investeert in de begeleiding van leerkrachten op basis van start- naar basis- naar 

vakbekwaam. In het kader van mobiliteit en inzetbaarheid wordt er gekeken naar de samenstelling 

van de teams, in kennis en kunde en talenten.  

Extra aandacht gaat uit naar onze startende leerkrachten en vakbekwame leerkrachten. Zij zullen de 

verbinding maken tussen professionalisering, begeleiding en het inzetbaar zijn.  

De gewogen (naar betrekkingsomvang) gemiddelde leeftijd van leraren (de GGL) wordt jaarlijks 

bepaald op de teldatum. Op 01-10-2021 was de landelijke GGL 39,5 jaar en die op PricoH niveau 

38,95. We hebben een gemiddeld jonger personeelsbestand dan landelijk gemiddeld in het primair 

onderwijs. De gemiddelde personeelslast van PricoH over het schooljaar 2021-2022 ligt eveneens 

lager dan het landelijk gemiddelde: € 69.502,- tegen € 74.193,69. Dat heeft invloed op de 

bekostiging. PricoH ontvangt hierdoor een gemiddeld geringere bekostiging. 

Functieverdeling  

We spreken van locatiedirecteuren en een directeur onderwijs & kwaliteit. Kijkend naar de 

onderverdeling in functies in 2020 dan zien we de volgende verdeling: 

Directieleden: 
locatiedirecteuren 

waarnemend directeuren 

directeur (onderwijs & kwaliteit) 

directeur-bestuurder 

Onderwijs Ondersteunend Personeel:  

onderwijsassistenten 

leraarondersteuners 

conciërges 

adm. medewerkers 

bestuurssecretaresse 

Onderwijzend Personeel:  
groepsleerkrachten L-10 

groepsleerkrachten L-11 

vakleerkrachten 

Arbeidsomstandigheden 

In dit jaarverslag geven we een beeld van enkele aandachtspunten op het gebied van welzijn en 

arbeidsomstandigheden. 

Duurzame inzetbaarheidsuren voor ouderen 

Er maken 31 personen van de 60 personen gebruik van de Duzi-regeling voor ouderen. Dat is bijna 
52% van het aantal medewerkers dat er mogelijkerwijs gebruik van zou kunnen maken.  
 
Verzuimcijfers 

Gemiddeld ziekteverzuim in procenten: 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

op landelijke niveau BaO 6,20%  5,90% 5,90% 5,68% 5,7% * 

gemiddeld niveau PricoH 5,30% 5,06% 4,90% 5,81% 4,5% 3,7% 

5% 1%

18%

76%

Totaal

DIR

LIO

OOP

OP
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De landelijke cijfers 2021 over ziekteverzuim in het onderwijs zijn op het moment van schrijven nog 

niet bekend, maar we kunnen de vergelijking maken met 2020. Dit betekent dat PricoH onder het 

landelijk gemiddelde is gezakt en op weg is naar de ambitie die is uitgesproken om het verzuim 

structureel te laten dalen rond de 4%. 

 

In het voorjaar van 2015 is het startschot gegeven om te komen van verzuimbeleid naar inzetbaar-

heidsbeleid met bijbehorende leiderschapsstijlen. Dit vraagt van PricoH een investering in inzetbaar-

heid van onze medewerker met bijbehorende proactieve gespreksvoering. Dit is omschreven in het 

strategisch beleid: “de visie op de totale mens en gedrag”.  

De gezondheid van onze medewerkers gaat ons aan en ook de kwaliteit van het onderwijs. Want elk 

verzuim/verlof brengt onrust met zich mee in de klas. Vanaf mei 2018 zijn we overgestapt naar een 

andere begeleidingsdienst. Deze begeleidingsdienst ondersteunt ons in de uitvoer van ons 

inzetbaarheidsbeleid. We werken vanuit het IVO (Interdisciplinair Verzuim Overleg). Per 1 januari 

2020 zijn alle scholen van PricoH werkzaam onder dezelfde begeleidingsdienst en werken alle 

scholen vanuit eenzelfde gedachtegoed ten aanzien van inzetbaarheidsbeleid. 

Frequent verzuim 

Iedere medewerker die drie keer binnen 12 maanden verzuimt, wordt uitgenodigd voor een gesprek 

met zijn/haar directeur. Daar wordt dan de reden van het frequent verzuim besproken en samen 

wordt gezocht naar mogelijke oplossingen om het verzuim terug te kunnen dringen. Afgelopen 

jaren is er gemeten op basis van vier keer of vaker verzuim. Daarvan zien we een positief effect. 

PricoH heeft de ambitie om bij verzuim welke vaker optreedt dan drie keer (derhalve bij de vierde 

keer) in een jaar een tussentijds gesprek te voeren.  

Personele bijzonderheden 

Binnen de vereniging besteden we ook aandacht aan bijzondere gebeurtenissen op het persoonlijk 

vlak van de medewerkers.  

Jaarverslag vertrouwenspersoon 

Ondersteunen en/of begeleiden van interne vertrouwenscontactpersonen 

Er is een bijeenkomst geweest met de interne vertrouwenspersonen en de externe vertrouwens-

persoon. Er is besproken wat de overeenkomsten en de verschillen zijn. Ook is er besproken wat de 

externe vertrouwenspersoon voor de interne vertrouwenspersoon kan betekenen.  

Aantal meldingen 

In 2021 is er twee keer door medewerkers/ouders leerlingen van PricoH een beroep gedaan op de 

vertrouwenspersoon over klachten van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn geen meldingen geweest 

over integriteitkwesties. In verband met mogelijke herleidbaarheid, zullen de klachten niet verder 

worden gespecificeerd.  
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2.3 AVG 

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese 
privacywetgeving, wordt er binnen PricoH jaarlijks aandacht besteed aan de bescherming van 
persoonsgegevens. De AVG stelt aan het bevoegd gezag van PricoH als ‘de verwerkings-
verantwoordelijke’, eisen op het gebied van de verantwoordings- en informatieplicht. 
Persoonsgegevens mogen bijvoorbeeld niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk en 
alleen met die medewerkers worden gedeeld die de gegevens nodig hebben voor het uitoefenen 
van hun functie. Die eisen dwingen PricoH tot het op orde krijgen van interne werkprocessen, 
registers en contracten.  
Omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, moeten ook de PricoH scholen zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens van leerlingen die ze verwerken. Het is niet toegestaan dat iedere medewerker 
eigen regels aanhoudt voor het verwerken van gegevens.  
Om hieraan te kunnen voldoen is binnen de organisatie een privacybeleid ontwikkeld voor 
medewerkers. Daarnaast wordt er met een privacyteam structureel gewerkt aan verbeteringen 
rondom de implementatie van dit beleid. 
PricoH heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die hierop toezicht 
houdt. De functionaris vormt het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en 
speelt een belangrijke rol in de afhandeling van datalekken.  
In 2021 heeft de FG verschillende malen overleg gevoerd met het privacyteam. Verschillende malen 
is er contact geweest omtrent het bespreken van vragen over het onderwijs op afstand en de extra 
maatregelen die genomen moesten worden rondom het gebruik van Google. 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2021 van scholen geëist om op basis van de - in de 
landelijke DPIA geconstateerde - privacyrisico’s een heroverweging te maken voor het blijven 
werken met Google. In samenspraak met het privacyteam en de ICT-coaches is deze afweging 
gemaakt en zijn intussen de benodigde maatregelen genomen in overleg met de ICT-leverancier om 
de bescherming van persoonsgegevens te borgen. 
Het privacyteam dat in 2019 in het leven is geroepen, waarin een vertegenwoordiging van de 
directie, de ICT-coaches, de IB’ers en P&O participeren, is in 2021 een aantal keren samengekomen. 
In dit overleg is naast Google aandacht geweest voor: 
- Opbouw en uitwisseling dossiervorming in Esis/ParnasSys 
- Bewaren en opschonen van leerling- en personeelsdossiers 
- Aandacht voor nieuwe gedragscode  
PricoH heeft net als veel andere organisatie ook last van phisingsmails. Er is hiervoor een 
bewustwordingscampagne uitgevoerd onder medewerkers. Er wordt momenteel gewerkt aan het 
extra beveiligen van het inloggen (2-factor-authenticatie). 
In 2021 hebben zich geen grote datalekken binnen PricoH voorgedaan. Er is een datalek gemeld bij 
de AP naar aanleiding van een landelijke kwetsbaarheid bij een grote uitgever. Dit datalek had geen 
(grote) gevolgen voor betrokkenen. Daarnaast is er een incident geweest rondom Basispoort. 
Hiervan is geen melding gedaan bij de AP.  

Toekomstperspectief 
PricoH is goed op weg met het AVG compliance traject maar kan nog geheel niet als ‘AVG 
compliant’ worden beoordeeld. Diverse terreinen behoeven nog aandacht ten aanzien van 
compliancy. De geplande audit in 2021 is als gevolg van de coronapandemie uitgesteld. Door de 
Functionaris voor de Gegevensbescherming zal in 2022 alsnog audit uitgevoerd worden om de mate 
van het voldoen aan de AVG nauwkeurig te meten en hierbij een verbeterplan op te stellen.  
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2.4 Huisvesting & facilitaire zaken 

 

Doelen en resultaten 

Nog steeds is ons handelen erop gericht om te zorgen voor een sluitende exploitatie (bij leegstand) 

en een eigentijdse/adequate inrichting passend bij ons onderwijs. Daarvoor zijn plannen vastgelegd. 

In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder ligt de monitoring en 

uitvoering van genoemde plannen in handen van een externe professional die we op dit terrein 

inhuren. De scholen van PricoH worden onderhouden op basis van een meerjarenonderhouds-

begroting die in januari 2021 is geactualiseerd conform de NEN 2767. Per element is de conditie 

vastgesteld voor de verschillende bouwdelen. Hiermee is voor iedere school de technische staat van 

het gebouw alsmede een goede financiële meerjarenplanning inzichtelijk gemaakt. 

Prijsontwikkelingen bouw en installatie branche  

In het afgelopen jaar is geconstateerd dat er een forse prijsstijging is ontstaan op materialen en 

lonen. Daarnaast merken we de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt om voldoende vaklieden 

te vinden die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Binnen PricoH zijn we ons aan het oriënteren 

om strategische samenwerkingspartners te vinden die de noodzakelijke werkzaamheden kunnen 

uitvoeren.  

Toekomstige ontwikkelingen 

In december heeft de gemeenteraad van Hoogeveen het IHP vastgesteld. Het is nu duidelijk hoe de 

huisvestingsopgave er voor de scholen van PricoH in de komende 15 jaar uit ziet. Het is verheugend 

dat we ons nu kunnen voorbereiden op nieuwbouwplannen voor onze school Het Palet, samen met 

de Titus Brandsma school van de stichting Catent.  

Corona / ventilatieproblematiek 

De coronacrisis in de afgelopen jaren scherpte het inzicht dat de ventilatie van veel school-

gebouwen in Nederland niet op orde is. Een inventarisatie bij de PricoH scholen toonde geen 

afwijkend beeld. Met ondersteuning van de landelijke overheid en gemeenten zal PricoH de 

ventilatie van een aantal gebouwen verbeteren. PricoH heeft in al haar scholen Airpurifiers 

(luchtreinigers) geplaatst waarmee we het binnenklimaat optimaliseren. Daarnaast zijn contracten 

voor ventilatiesystemen geoptimaliseerd.  

Voor alle lokalen zijn ook CO2 meters aangeschaft waarvoor de overheid een subsidie heeft 

verstrekt. Hiermee heeft de leerkracht inzicht in de luchtkwaliteit en kan op basis van de 

aangegeven waarnemingen tijdig actie ondernemen om het betreffende lokaal te ventileren.    
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Belangrijkste werkzaamheden verricht in 2021 

Uitgevoerde werkzaamheden Bijzonderheden Begroot 2022 

‘t Kofschip 
Naast het reguliere onderhoud 
zijn er geen bijzondere 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Voor 2022 staat de vervanging van 
screens en schilderwerk buitenzijde 
incl. het reinigen van beplating en 
kozijnen gepland.  

€ 45.410 

Het Palet 
Esthetisch onderhoud uitgevoerd.  

Voor 2022 zullen er nog een paar 
kleine aanvullende werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Dit betreft 
hoofdzakelijk binnen schilderwerk.  

€ 66.244  
Post vloerafwerking en 
schilderwerk (deels) vanuit 
2021 doorgeschoven.  

De Weidebloem 
Naast het reguliere onderhoud 
zijn er geen bijzondere 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Voor 2022 zijn er geen bijzonderheden 
gepland.  

€ 13.290 

De Regenboog Hoogeveen 
Naast het reguliere onderhoud 
zijn er geen bijzondere 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Voor 2022 staat buitenschilderwerk en 
vervanging zonwering gepland.  

€ 57.580 
post schilderwerk buiten en 
vervanging screens vanuit 2021 
doorgeschoven.  

Juliana van Stolbergschool 
In de maand september zijn er 
camera’s geplaatst i.v.m. 
vandalisme.    

Voor 2022 zijn er geen bijzonderheden 
gepland. 

€ 12.615 

De Fontein 
In de maand oktober zijn er 
camera’s geplaatst i.v.m. 
vandalisme.    

Voor 2022 zijn er geen bijzonderheden 
gepland. 

€ 8.038 

De Regenboog 
Noordscheschut 
Naast het reguliere onderhoud 
zijn er geen bijzondere 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Voor 2022 staat het 
buitenschilderwerk en het reinigen van 
kozijnen en gevelbeplating gepland.  

€ 18.203 

De Palm 
In de maand december heeft er 
een upgrading plaatsgevonden 
aan de binnenzijde van de school. 

In het 2e kwartaal van 2022 zullen de 
werkzaamheden m.b.t. de upgrading 
worden afgerond. 

€ 15.216 (regulier onderhoud)  

De Hoeksteen Nieuweroord 
In de zomervakantie heeft er een 
upgrading plaatsgevonden aan de 
binnenzijde van de school.  

Voor 2022 zullen er nog wat kleine 
esthetische aanpassingen uitgevoerd 
worden.  

€ 23.713 
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Hoofdstuk 3: Financieel jaarverslag 

3.1 Toelichting exploitatie 2021 

 

Er was een negatief resultaat van € 272.018 begroot. Het werkelijke resultaat is € 211.112 negatief. 
Het jaar 2021 wordt beïnvloed door de extra subsidies die in 2021 zijn ontvangen.  
Er is ruim € 1.224.00 extra ontvangen aan subsidies NPO en Extra handen in de klas.  
Door extra inzet van eigen personeel en via inhuur is er ook ruim € 980.000 extra aan personele lasten  
besteed. Er zijn ook extra kosten gemaakt voor aanschaffingen ten laste van NPO (€ 150.000) en extra 
schoonmaakkosten ten gevolge van coronamaatregelen (€ 46.000). 
De baten zijn € 1.403.000 hoger dan begroot. Met name de extra bekostiging zorgt dus voor deze over- 
schrijding. 
De lasten zijn € 1.340.000 hoger dan begroot. 
Zoals genoemd € 980.000 vanwege extra inzet Personeel, daarnaast hogere lasten door bestedingen 
ten laste van NPO en vanwege de coronamaatregelen. 
 
Door investeringen ten laste van NPO en ventilatie zijn de afschrijvingslasten iets hoger dan begroot. 
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door hogere huurlasten MFC en extra schoonmaaklasten. 
De overige instellingslasten zijn ook hoger door bestedingen ten laste van NPO en Inhaal- en  
ondersteuningsprogramma. 
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3.2 Begroting 2022 

 

Baten € 18.086.063 

Lasten € 18.688.825 

Resultaat €    - 602.762  

 

   

   

De begroting van 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 maart 2022.             
   
   

 

 

  
  

 

 

  
  

  
  
  



 

 

 30 

 

  
  

  
  

 

 

  

  
  

De signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen bedraagt eind 2021  

€ 4.696.909. Het werkelijke vermogen per eind 2021 bedraagt € 3.952.037, dus ligt onder deze 

grens. Deze waarde was eind 2019 nog boven de signaleringsgrens, maar door de investeringen en 

de negatieve resultaten van 2020 en 2021 is deze onder de grens. Voor de komende jaren wordt dit 

een kengetal wat aandacht heeft. Door de begrote negatieve resultaten en de verwachte 

investeringen wordt deze niet overschreden. 

Allocatie naar schoolniveau 

De beïnvloedbare materiële kosten worden door de scholen verantwoord. Hiervoor krijgen ze de 

vergoeding Materiële Instandhouding (MI). Een deel van de MI, de administratie, beheer en 

bestuur, wordt bovenschools verantwoord omdat de scholen hier geen invloed op hebben. Vanuit 

Personeels- en Arbeidsmarktbeleid krijgen de scholen een vergoeding om hun eigen school-

specifieke nascholing te verzorgen. En vanuit de Prestatiebox ontvangen scholen 25% om deze ook 

schoolspecifiek in te zetten.  
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Onderwijsachterstandenmiddelen  

De middelen die PricoH krijgt ter bestrijding van onderwijsachterstanden gaan rechtstreeks naar de 

scholen. We maken hiervoor gebruik van de schoolscores van het CBS. De belangrijkste maatregel 

die wij financieren met deze extra middelen is inzet in de formatie: bijvoorbeeld het formeren van 

een extra groep en het inzetten van extra ambulante begeleiding.  

3.3 Risico’s en risicobeheersing 

Intern risicobeheersingssysteem  

Toelichting bij deze Continuïteitsparagraaf: 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Er heerst binnen PricoH een goede begrotingsdiscipline. Jaarlijks worden volgens de P&C cyclus (aan 

de hand van de zogenaamde Kaderbrief) in november en december de schoolbegrotingen en 

verenigingsbegroting opgesteld.  

Door middel van kwartaaloverzichten (exploitatie) wordt inzicht gegeven in de uitgaven en de nog 

te besteden gelden. Daarnaast wordt er tweemaandelijks een overzicht inzet Prestatieboxgelden, 

inzet investeringen en scholing opgesteld. Ook wordt de liquiditeitsbegroting maandelijks 

geüpdatet.  

De directeur/bestuurder ziet alle uitgaven die per bank (PricoH heeft één centrale rekening) worden 

afgeschreven en desgewenst wordt bij onduidelijke transacties, inzicht door de financiële 

administratie gegeven. Hiermee is een actueel overzicht van alle uitgaven beschikbaar.  

Het controlesysteem sluit daarmee aan op de door PricoH vastgestelde P&C cyclus. 

Een aandachtspunt is de jaarlijkse risicoanalyse bespreking binnen de Raad van Beheer. Een goed en 

inzichtelijk instrument kan daarbij ondersteunend zijn.  

Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De Meerjarenbegroting is gebaseerd op de leerlingprognose van Verus. We zien de komende jaren 

een daling van het aantal leerlingen, met name in de onderbouw. Dat betekent dat we in ons 

personeelsbeleid anticiperen op minder leerkrachten voor de onderbouw en al tijdig beginnen met 

mobiliteit van deze groep leerkrachten onder de aandacht te brengen. Ook na- en bijscholing wordt 

hier op ingezet om mede daardoor de inzetbaarheid van de personeelsleden te vergroten. 

In 2022 zullen we een risicoanalyse door een externe partij laten verrichten. Daarop vooruitlopend 

menen wij de volgende opmerkingen te kunnen maken over de risico’s waar PricoH mee te maken 

kan krijgen. 

Onderwijskwaliteit: alle scholen van PricoH hebben het basisarrangement. Er zijn geen aanwijzingen 

dat hier de komende jaren verandering in zal komen. Zie pagina 17 en 18 Resultaten in beeld. 

Huisvesting: PricoH heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het op orde brengen van de 

huisvesting van de scholen. Alle scholen, behalve Het Palet, staan er goed voor. Verder is in het IHP 

afgesproken dat er voor Het Palet, in combinatie met de Titus Brandsmaschool, budget beschikbaar 

komt voor nieuwbouw in 2024. 
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Leerlingenaantal: PricoH heeft tot 2024 te maken met een beperkte leerlingdaling van ongeveer 4%.  

Vanaf 2024 zal de daling voorbij zijn en treedt er een stabilisatie van het leerlingenaantal op. Het 

marktaandeel van PricoH is stabiel.  

Imago: de afgelopen jaren zijn er sporadisch klachten ingediend bij/over PricoH. Door een nieuwe 

externe communicatiestrategie zal het goede van PricoH meer bekend worden bij onze doelgroep.  

Lerarentekort: we hebben het afgelopen jaar de relatie met de Hogescholen VIAA, Windesheim en 

Stenden verbeterd. We participeren in samen opleiden trajecten. Hierdoor vergroten wij de kans 

dat PABO studenten als stagiaire en lio’ers voor PricoH gaan kiezen. Daarnaast organiseren wij 

bijeenkomsten voor leerkrachten waar wij onze bijzondere onderwijsvisie delen.   

ICT: we concluderen dat de ICT bij PricoH op orde is. 

De rijksbaten zijn begroot op basis van de huidige subsidieregelgeving. Voor baten van het SWV 

wordt uitgegaan van € 160,00 per leerling. Dit bedrag per leerling is de afgelopen jaren een aantal 

malen verhoogd, maar lijkt nu stabiel rond de € 160,00 te liggen. Dat betekent dat we ook een inzet 

op personeelsterrein door deze gelden kunnen doen en grote(re) overschot-uitbetalingen vanuit het 

centrale SWV 2203 tot het verleden behoren. 

De personele lasten zijn begroot op basis van het huidige personeelsbestand, waarbij ervan 

uitgegaan is dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zullen vertrekken. Er 

wordt actief op seniorenbeleid ingezet, waarbij bewustwording van de vele mogelijkheden rondom 

pensioen en komen tot pensionering voor het voetlicht worden gebracht. 

De medewerkers die met pensioen gaan, worden vervangen door medewerkers in de laagste schaal. 

Medewerkers worden intensief begeleid en aangesproken op hun professionaliteit. Investeringen 

zijn gebaseerd op de door het bureau Bovitas opgestelde Onderhoudsplan. Hierin worden jaarlijkse 

kosten en investeringen meegenomen.  

Een onzekere factor rondom huisvesting blijft de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente 

Hoogeveen als het gaat om vervangende nieuwbouw.  

De overige instellingslaten zijn gebaseerd op de begroting 2022.  PricoH wil toewerken naar een 

nagenoeg sluitende begroting.   

Financieel 

PricoH voert een transparante bedrijfsvoering en heldere financiële verantwoording.  

De financiële reserves zijn volgens de richtlijn van het ministerie van OCW (regeling Beleggen, lenen 

en derivaten OCW 2016) belegd en op spaarrekeningen gezet. Alle banken en instanties waarmee 

zaken gedaan worden, hebben een zeer-veilige status. 

De financiële afhandeling en werkwijze hebben we beschreven in het zogenaamde Treasurystatuut. 

Dit Treasurystatuut is in 2018 herzien en aangepast. Hierin verantwoorden wij ons financieel 

handelen. We hanteren bij alle financiële transacties het zogenaamde vier-ogenprincipe. De 

directeuren van de scholen én de directeur/bestuurder besteden de gelden volgens de afgesproken 

begrotingen en volgen deze met exploitatieoverzichten en kunnen real-time de financiële 

administratie inzien. Ook werken we met een Meerjarenbegroting, een Meerjaren Onderhoudsplan 

én een liquiditeitsbegroting.  

Alle transacties via het bankrekeningnummer van PricoH werden gecontroleerd door de 

directeur/bestuurder.  
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Beleggingen / Obligaties 

De beleggingen worden beheerd door de Rabobank Het Drentse Land. 

 

Jaarrekening 

Zie www.pricoh.nl voor de jaarrekening. 

 

 

http://www.pricoh.nl/

