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TERUGBLIK

Belangenbehartiging 

Ondanks de coronacrisis heeft het belangenbehartiger-

steam van de VGS in 2020 veel werk gehad aan thema’s die (in)

direct de toekomstbestendigheid van het reformatorisch onderwijs 

raken. Denk aan burgerschapsonderwijs, de rol van de inspectie, de segre-

gatiediscussie, toelatingsbeleid en de daarmee samenhangende kritiek op het 

VGS identiteitsprofiel, sociale veiligheid enzovoorts.

Via contacten met politici, ambtenaren, de Onderwijsraad, de inspectie, Curriculum.nu en 

de sectorraden heeft de VGS op tal van onderwerpen de zienswijze van de reformatorische 

scholen vertolkt en naar voren gebracht. Zo hebben we in 2020 veel tijd geïnvesteerd in de 

voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen. Samen met profielorganisaties van andere 

denominaties, maar ook met organisaties uit onze gezindte zoals ROV, RMU, VBSO, Driestar 

educatief, Berséba en RefSVO hebben wij bijvoorbeeld input geleverd voor de verkiezingspro-

gramma’s. We wijzen daarin op de bewezen meerwaarde van het reformatorisch onderwijs voor 

heel de samenleving. Gelet op de plannen van de verschillende politieke partijen om Grond-

wetartikel 23 te moderniseren, wordt ons pleidooi voor ruimte voor scholen op godsdienstige 

grondslag steeds urgenter.

Ons geluid naar buiten toe stemmen we doorgaans vooraf intern af met de PO- en 

VO-bestuurdersnetwerken. Ook betrekken we de scholen steeds vaker bij de belan-

genbehartiging. In onze steeds verder seculariserende samenleving wordt samen-

werking met partijen van binnen en buiten onze achterban ten gunste van 

het reformatorisch onderwijs en (de bescherming van) Bijbelse begin-

selen namelijk steeds belangrijker. De VGS stimuleert dat dan 

ook. Moge de Heere ook in 2021 Zijn zegen verbinden 

aan dat werk met en voor het reformatorisch 

onderwijsveld.

Bestuur en toezicht
(Toezichthoudende) besturen zijn in beweging en de VGS beweegt mee door bestuurders en toe-

zichthouders continu toe te rusten en met elkaar te verbinden. Rondom de nieuwe Code Goed 

Bestuur bijvoorbeeld. Daarnaast blijft het begeleiden van schoolbesturen bij vaak fijngevoelige 

samenwerkingsvraagstukken bijzonder mooi werk!

Brede organisatievraagstukken
Als organisatieadviseurs hebben we in 2020 met veel plezier ‘de 

dubbele rol’ aangenomen: als sparringpartner op bestuurlijk 

niveau én ondersteuner bij de praktische uitvoering bieden we 

een unieke meerwaarde. 

Personeels- en salarisadministratie
We verwerkten in 2020 het salaris van 6.534 personeelsleden. Door de inzet van een robot op 

eenvoudige processen creëerden we voor de collega’s van ons team structureel meer tijd om u 

als klant te kunnen voorzien van goed advies!

Hrm
Het jaar 2020 stond voor ons in het teken van de uitrol van ‘het 

hrm-partnermodel’, waarbij 47 schoolbesturen voor het eerst of 

opnieuw kennismaakten met hun eigen hrm-adviseur! Die actualiseerde 

bijvoorbeeld uw functieboek op basis van de nieuwste CAO. Met een 

bekend hrm-gezicht hopen we u nóg beter te adviseren over personeels-

zaken en -beleid. We zien uit naar de live ontmoetingen! 

Juridische zaken
Met de komst van het coronavirus konden de VGS-juristen zich dit jaar 

plotseling buigen over allerlei nieuwe vraagstukken waarmee de scholen 

werden geconfronteerd. Daarnaast is gezorgd voor een juiste implemen-

tatie van de nieuwe CAO (R)PO, onder andere door heel praktische tools 

aan te reiken.

Financiën
Wij hielpen u bij de begroting, monitoring en verantwoording van de financiën. In het achter-

liggende jaar hebben we ons begrotingsmodel VGS Begroot geheel vernieuwd. Een pronkstuk 

waar we trots op zijn en dat we continu doorontwikkelen!

Financiële administratie
Ons werk is in 2020 gewaardeerd met gemiddeld een 8,3.  

Daar zijn we u als klant bijzonder dankbaar voor, want het jaarrekeningtraject verliep moeizamer 

dan andere jaren. Versterkt met deze ervaring én met nieuwe collega’s zijn we inmiddels het 

nieuwe (boek)jaar met vertrouwen ingegaan!



KERNCIJFERS 2020

Administratie
Wist u dat meer dan de helft van de omzet van VGS 

komt vanuit administratieve dienstverlening? Met 

ons administratiekantoor zijn we uniek onder de 

profielorganisaties. Door de aanpassing van onze 

tariefstructuur is deze omzet licht gedaald.

Advies
De vraag naar onze adviesdienstverlening nam toe! 

We zijn dankbaar dat we u, ondanks de pandemie, 

konden bijstaan met advies op allerlei terreinen, zie 

de Terugblik.

OMZET 
4.267.000

 +1,8% 

 2.281.000  -2,3% 

 ADMINISTRATIE 

 847.000  +1,2% 

 PROFIELORGANISATIE 

 1.054.000  +10% 

 ADVIES 

 85.000  +36,9% 

 OVERIG 

Profielorganisatie
In de Terugblik belangenbehartiging leest u wat 

we, met dank aan onze leden, konden doen van 

contributiegelden. De omzet ‘profielorganisatie’ 

is licht gestegen door de indexatie van de 

contributietarieven.

Gerealiseerd 4.267.000 Begroot 4.173.000

KOSTEN EN RESULTAAT
In procenten van de omzet

RESULTAAT -0,2%
-0,8%

PERSONEELSKOSTEN 68,1%
68,1%

 De personeelskosten zijn evenredig gestegen met de omzet. Beter gezegd: we zien dat investeringen in bestaand 
en nieuw personeel ook in de omzet z'n vruchten afwerpt.

INKOOPKOSTEN 17,3%
17,3%

 Ook de inkoopkosten zijn evenredig gestegen met de omzet. Daarbij konden we een aantal extra investeringen 
doen in ICT, waaronder doorontwikkeling van ons slimme online begrotingsmodel VGS Begroot.

MATERIËLE KOSTEN 14,4%
14,9%

 Op materiële kosten konden we bezuinigen, mede doordat we minder gebruik maakten van ons kantoor en 
externe locaties.

FINANCIËLE LASTEN 0,4%
0,5%

 Doordat we de lening t.b.v. het bedrijfspand versneld zijn gaan aflossen, nemen onze financiële lasten structureel af.

BELANGENBEHARTIGING

 21.674 

 LEERLINGEN 

 VOORTGEZET 

 ONDERWIJS 

 -75 

 8.609 

 STUDENTEN MBO EN HBO 

 +186 

 37.540 

 LEERLINGEN 

 BASISONDERWIJS  

 +441 

67.823 
LEERLINGEN

 +552 

 13,9 FTE 

 VROUW 

 26,5 FTE 

 MAN 

40,4 FTE
 +2,3 FTE 

ADVIES EN ADMINISTRATIE

 175  

 SCHOLEN 

 13 OVERIGE KLANTEN 

 14 PEUTER- 

 SPEELZALEN 

202 
KLANTEN

Wist u dat er veel vraag is naar onze administratieve dienstverlening en de deskundigheid 

van onze adviseurs? In 2020 mochten we opnieuw diverse scholen die geen lid zijn en 

verschillende reformatorische organisaties ontzorgen en adviseren.

Het aantal leerlingen in het christelijk-reformatorisch onderwijs is stabiel ten 

opzichte van 2019. In 2020 mochten we vijf basisscholen verwelkomen als lid!

MEDEWERKERS

We zijn blij met de nieuwe collega's met wie we ons in 2020 

mochten versterken!

Totaal
In maart 2020 dachten we dat onze productiviteit sterk zou afnemen, 

doordat we te maken kregen met corona. Dit bleek echter niet het 

geval. We mochten ons werk voortzetten, veelal vanuit huis. Bedankt 

voor uw vertrouwen in dit bijzondere jaar. Dit resulteerde in een omzet 

én een resultaat boven begroting. Bóven verwachting! 



‘God, de HEER, regeert; Beeft, gij volken, eert, Eert Zijn 

hoog bestel (…)’ 

zo zingen we met Psalm 99 vers 1. Hoe kunnen we het 

jaar 2020 beter omschrijven? Wat hebben deze psalm-

woorden een indringende betekenis gekregen. Het is 

ongekend hoe onverwachts het jaar 2020 een totaal 

andere wending kreeg. Het coronavirus heeft enorme 

impact gehad op ons samenleven, het onderwijs en alle 

andere sectoren. Het veranderde werkelijk alles. Ook 

voor de VGS-medewerkers werd thuiswerken en digi-

taal overleggen standaard. Mijn waardering en bewon-

dering voor alle collega’s, maar zeker ook voor allen 

die werkzaam zijn op onze scholen! Afwisselend was er 

online of fysiek les. 

David beleed: ‘Mijn tijden zijn in Gods hand.’ Dat is 

gebleken in het verslagjaar 2020 dat werd gestempeld 

door de corona-pandemie alsook, vanaf november, de 

ziekte van onze bestuurder, de heer P.W. Moens, die 

gelukkig weer herstellend is. De raad van toezicht heeft 

ernaar gestreefd om vanuit Schrift en belijdenis in die 

laatste twee maanden van het jaar plaatsvervangend 

gestalte te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

werkgever en zijn verantwoordelijkheden m.b.t. iden-

titeit en strategische koers. De Raad van Toezicht heeft 

hierdoor alleen maar meer waardering gekregen voor 

de toewijding van de bestuurder en het personeel, in 

het besef van Gods zegen en van verzoening totaal af-

hankelijk te zijn.

VERSLAG VAN HET  
COLLEGE VAN BESTUUR

VERSLAG VAN DE  
RAAD VAN TOEZICHT

Als VGS hebben we de scholen waar mogelijk gesteund op 

administratief en adviesterrein. Belangrijke politieke onder-

werpen hadden eveneens onze aandacht: de voortdurende 

druk op de onderwijsvrijheid via de politieke debatten over 

burgerschap, sociale veiligheid, segregatie of schoolgroot-

te. Intern is veel tijd geïnvesteerd in het VGS koersplan 

2021-2024. Intern en extern is meegedacht over de toe-

komstige rol van de VGS ten behoeve van het christelijk-re-

formatorisch onderwijs, zie de infographic VGS 2021-2024 

bij dit jaarverslag. Een stevige ambitie moet waargemaakt 

worden, dat kan alleen in het besef van de werkelijkheid 

dat ‘de mens wikt maar God beschikt’. 

P.W. Moens, bestuurder

Tijdens de ALV van 2020 heeft ds. J.M.D. de Heer een in-

dringende lezing gehouden over: “Vertragen en verdie-

pen”, “Hoe houden we de Bijbelse koers te midden van 

evangelische en seculiere invloeden die in een hoog tempo 

langskomen en binnenkomen?”. Dhr. J. Bakker, CvB-voor-

zitter Calvijn College, hield een co-referaat. De noodzaak 

van wedergeboorte en geloof mag duizenden kinderen 

dagelijks worden voorgehouden. Moge Gods Geest de 

boodschap dat ‘alleen het bloed van Jezus Christus reinigt 

van alle zonden’ indragen in de harten. Is dat ons dagelijks 

gebed?

ds. H.A. van Zetten, voorzitter

mr. M.J.W. Hoek, secretaris


