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 BELANGENBEHARTIGING 

‘Tweede Kamer wil af van identiteitsverklaring op scholen’ 

kopten wij op 6 oktober boven een nieuwsbericht op onze website. 

Deze kwestie onderstreept opnieuw dat de vrijheid van onderwijs een onrustig 

bezit is – ook in A.D. 2021. Sterker nog: de PvdA wil artikel 23 van de Grondwet 

herschrijven. Zo moet er onder meer een acceptatieplicht komen.

Volop werk aan de winkel dus voor ons als belangenbehartigers namens het christelijk-

reformatorisch onderwijs. Zo ook rond de Tweede Kamerverkiezingen in het voorjaar. We hebben 

de deelnemende partijen nadrukkelijk gewezen op de waarde van onderwijsvrijheid. Ook bij andere 

belanghebbenden zoals ambtenaren, de Onderwijsraad, de inspectie en sectorraden heeft de VGS op tal 

van onderwerpen de zienswijze van de reformatorische scholen vertolkt. Via het PO-bestuurdersnetwerk 

en het VO-bestuurdersoverleg hebben we de politieke context en de situatie op de scholen met elkaar 

kunnen delen om elkaars positie te versterken. 

In maart is Pieter van Eijk aangetreden als beleidsadviseur Primair Onderwijs en belangenbehartiger. Ook 

werkten we in 2021 nauw samen met de VBSO. Hiermee hebben we onze slagkracht kunnen vergroten. 

We hebben met het netwerk sociale veiligheid en seksuele diversiteit een notitie geschreven over onder 

meer genderdysforie en die gepresenteerd op drie regioavonden. Onze scholen liggen op dit gebied 

onder een vergrootglas. Zorgvuldigheid blijft geboden.

In december verscheen het regeerakkoord. Het kabinet wil – tot onze dankbaarheid – de 

vrijheid van onderwijs niet aantasten. Tegelijkertijd gaat de uitholling daarvan door: 

daarom blijven we alert op bijvoorbeeld de groeiende overheidsbemoeienis met 

onderwijsinhoud. 

We hopen dat onze inzet bijdraagt aan de 

toekomstbestendigheid van het christelijk-reformatorisch 

onderwijs. In afhankelijkheid van Gods zegen. 

 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

In 2021 is ons werk hoog gewaardeerd. Daar zijn we dankbaar 

voor. Het jaarrekeningtraject is beter verlopen dan ooit. Toch zijn 

we bezig geweest met het doordenken van een nog betere en 

toekomstbestendige dienstverlening. Dit heeft ertoe geleid dat 

we het nieuwe boekjaar met veel vertrouwen en met een nieuwe 

structuur zijn ingegaan.

 JURIDISCHE ZAKEN 

Naast de doorlopende behandeling van juridische vraagstukken 

en individuele dossiers, hebben de (arbeids)juristen van VGS 

zich in 2021 onder andere ingezet voor de totstandkoming van 

een ‘Van Werk naar Werk Beleid’ voor alle bij VGS aangesloten 

schoolbesturen naar aanleiding van de wijzigingen in de CAO PO 

omtrent bedrijfseconomisch ontslag.

 PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 

We hebben te maken met veel ontwikkelingen op het gebied 

van wet- en regelgeving en de (door-)ontwikkeling van 

automatisering/robotisering. Ook in 2021 zijn we onze klanten 

hierin zo duidelijk en praktisch mogelijk van dienst geweest!

 FINANCIËN 

In 2021 hebben wij u mogen ondersteunen met onze 

pakketdienstverlening en geadviseerd rondom belangrijke thema’s, 

zoals het Nationaal Programma Onderwijs en de reservepositie 

van schoolbesturen. VGS Begroot is doorontwikkeld, evenals onze 

verdere product- en dienstverlening.   

TERUGBLIK

 BESTUUR EN ORGANISATIE 

De organisatieadviseurs waren betrokken bij veel trajecten: inrichten van een 

holdingstructuur, een fusietraject, begeleiden in bestuurlijke kwaliteitszorg, 

professionaliseringstrajecten met bestuurders en toezichthouders, 

voorlichting over de Code Goed Bestuur, strategische beleidstrajecten en 

individuele coaching van directeuren/ bestuurders. Op deze manier hebben 

we veel besturen en toezichthoudende organen verder mogen helpen in hun 

professionele ontwikkeling!

 HRM 

Ook in 2021 heeft ons HRM-team tal van schoolbesturen mogen 

ondersteunen in de optimalisatie van het personeelsbeleid. Wat u vast 

ook niet onopgemerkt is gebleven is dat bevordering van duurzame 

inzetbaarheid van (oudere) medewerkers binnen ons HRM-team en de sector 

volop in de schijnwerpers stond en staat. In samenwerking met GS-vitaal is 

hieromtrent een overzichtelijke whitepaper gepubliceerd.



KERNCIJFERS 2021

Administratie
Meer dan de helft van de omzet van de VGS komt 

vanuit de administratie, de financiële basis van 

de VGS. Met ons administratiekantoor zijn we 

uniek onder de profielorganisaties. De gestegen 

omzet is het gevolg van indexaties en aflopende 

overgangsregelingen.

Advies
Als gevolg van de pandemie is de omzet lager 

uitgekomen dan begroot. Ten opzichte van vorig 

jaar nam de inzet wel toe door extra omzet vanuit 

abonnementen en uitbreiding van de dienstverlening 

op het gebied van organisatieadvies.OMZET 
4.505.000

 +5,6% 

 2.383.500  +4,5% 

 ADMINISTRATIE 

 791.500  -6,6% 

 PROFIELORGANISATIE 

 1.232.000  +16,9% 

 ADVIES 

 98.000  +15,3% 

 OVERIG 

Profielorganisatie
In de terugblik kunt u lezen waar onze 

belangenbehartigers zich afgelopen jaar voor 

hebben ingezet. De gedaalde omzet is enerzijds 

het gevolg van het dalende leerlingaantal onder 

de leden. Anderzijds waren de kosten vanuit de 

klachtencommissie laag waardoor een deel van de 

omzet is gereserveerd voor toekomstige uitgaven.

Gerealiseerd 4.505.000 Begroot 4.521.000

KOSTEN EN RESULTAAT
In procenten van de omzet

RESULTAAT -0,9%
-0,2%

PERSONEELSKOSTEN 67,6%
67,3%

Een groter aandeel van onze omzet is besteed aan personeelskosten. In 2021 is veel geïnvesteerd in de ontwikke-
ling van onze collega’s om de kwaliteit en professionaliteit binnen de vakgroepen verder te verhogen.

INKOOPKOSTEN 18,0%
18,1%

De inkoopkosten bestaan grotendeels uit licenties voor de administratiepakketten. De beperkt lagere besteding is 
het gevolg van congressen die niet door konden gaan.

MATERIËLE KOSTEN 15,0%
14,4%

De hogere besteding heeft te maken met additionele uitgaven in het kader van het 100-jarig bestaan. Deze 
uitgaven zijn buiten de begroting gehouden.

FINANCIËLE LASTEN 0,3%
0,3%

Doordat we de lening voor het bedrijfspand versneld aflossen, nemen onze financiële lasten structureel af.

BELANGENBEHARTIGING

 21.682 

 LEERLINGEN 

 VOORTGEZET 

 ONDERWIJS 

 +8 

 8.772 

 STUDENTEN MBO EN HBO 

 +163 

 35.268 

 LEERLINGEN 

 BASISONDERWIJS  

 -2.272 

65.722 
LEERLINGEN

 -2.101 

 18,67 FTE 

 VROUW 

 21,71 FTE 

 MAN 

ADVIES EN ADMINISTRATIE

 176  

 SCHOLEN 

 15 OVERIGE KLANTEN 

 13 PEUTER- 

 SPEELZALEN 

In 2021 mochten we opnieuw tal van scholen adviseren en ontzorgen en tegelijk in-

vesteren in de eigen ontwikkeling om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te 

verhogen.  

Het aantal leerlingen in het christelijk-reformatorisch onderwijs is wat gedaald ten 

opzichte van 2020. Het aantal scholen dat lid is bleef gelijk. Het aantal studenten 

nam weer toe!

MEDEWERKERS

We zijn blij met de nieuwe collega’s met wie we ons in 2021 

mochten versterken! Het totaal aantal fte eind 2021 is exact 

gelijk aan eind 2020. 

Totaal
Ons jubileumjaar is door onze collega’s opnieuw grotendeels 

ingevuld door thuis te werken. Ondanks de pandemie konden de 

werkzaamheden veelal doorgaan. Bedankt voor uw vertrouwen en 

flexibiliteit afgelopen jaar. We zien er naar uit om u ook komend jaar 

van dienst te mogen zijn!

204 
KLANTEN40,4 FTE

 +0 FTE 



Het jaar 2021 was voor de VGS een bijzonder jaar. Op 4 

januari 2021 was het 100 jaar geleden dat ds. G.H. Kersten te 

Krabbendijke de VGS als ‘scholenbond’ heeft opgericht. Op 17 

september 2021 mochten we dit middels een mooi symposium 

‘Duurzaam onderwijs’ herdenken en vieren. Het was fijn 

om elkaar te ontmoeten in Amersfoort en er waren veel 

belangstellenden die de livestream hebben gevolgd. 

Tijdens het symposium werd de mini-documentaire ‘100 

jaar VGS, Waardevol bijzonder onderwijs’ getoond en 

presenteerde de VGS het jubileumboek ‘Duurzaam onderwijs, 

VGS 100 jaar, een eeuw samen voor Bijbelgetrouw onderwijs’. 

Leerlinge Myrthe van Steensel presenteerde het kunstwerk 

dat ze voor de organisatie vervaardigde: een levensboom, 

stevig geworteld in gezin, kerk en reformatorisch onderwijs. 

Van de basisscholen in Rhenen en Zoetermeer kwamen 120 

tekeningen binnen, waarvan er 70 in de gangen van het VGS-

gebouw komen te hangen.

Het jubileumjaar door hebben diverse predikanten een 

meditatie geschreven rondom Bijbelteksten die in relatie staan 

met het onderwijs. Eind 2021 ontvingen alle leden een bundel 

hiervan. 

Voor de beide jubileumdoelen, stichting OGO en de Makor 

HaTivkah school, zijn giften ontvangen als offer van 

dankbaarheid voor de goedertierenheid en trouw van de 

Heere. We geven u graag nog eenmaal de gelegenheid om 

uw jubileumgift over te maken. Kort na de ALV sluiten we 

deze inzameling. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN 

NL05 RABO 0355 4200 90 t.n.v. Vereniging Gereformeerd 

Schoolonderwijs onder vermelding van ‘jubileumgift’. Of scan 

de QR-code.

Geweldig mooi hoe de kerken en de scholen – predikanten en 

leerlingen – hebben bijgedragen aan het jubileum van de VGS. 

Namens de hele VGS hartelijk dank!

Voor meer informatie kijk op www.vgs.nl/100jaar

100 JAAR



Het jaar 2021 heeft zich gekenmerkt door veel aandacht 

vanuit politiek en samenleving voor het onderwerp 

sociale veiligheid. Eén van onze leden, de Gomarus 

scholengemeenschap, heeft in het bijzonder hiermee te 

maken gehad. Vanuit de VGS willen we onze waardering 

uitspreken voor de wijze waarop bestuurder en 

medewerkers van genoemde school zich in deze periode 

heeft ingespannen en opgesteld. Op dit onderwerp én het 

thema burgerschap ligt er voor onze scholen een grote 

opdracht. Een Bijbelse opdracht. Onze identiteit verplicht 

ons om hier kwaliteit te leveren. ‘Christelijk burgerschap 

moet je doen!’ Gezien de complexiteit van de thema’s, 

de teleurstellende visie van de Onderwijsraad op de 

modernisering van artikel 23 en de doorgaande politieke en 

maatschappelijke druk op de vrijheid van onderwijs, willen 

Zoals binnen ons onderwijs gewerkt wordt vanuit de vaste 

grondslag van Gods heilig Woord naar de gereformeerde 

belijdenis, zo mag dat ook binnen en vanuit de VGS gedaan 

worden. De raad van toezicht wordt daarover geïnformeerd 

en spreekt daarover met de bestuurder.

Zo geeft de Raad inhoud aan de toezichthoudende functie 

en fungeert tevens als klankbord, waarbij de identiteit de 

grondtoon vormt. 

De ALV van 16 april 2021 vond op digitale wijze plaats vanuit 

een studio. In 2021 heeft de raad van toezicht ook veelal 

digitaal vergaderd. Gezamenlijk en in commissieverband 

(auditcommissie, renumeratiecommissie en algemene 

commissie). De bestuurder alsook incidenteel de managers 

rapporteerden over hun werkzaamheden. Daarnaast werden 

concept beleidsnotities besproken, die te maken hebben met 

de identiteit en de ontwikkeling van de organisatie. 

Het eerste deel van 2021 was onze bestuurder 

arbeidsongeschikt. In goed overleg heeft het 

VERSLAG VAN HET  
COLLEGE VAN BESTUUR

VERSLAG VAN DE  
RAAD VAN TOEZICHT

we benadrukken dat samenwerken, participatie in netwerken, 

cruciaal is voor het voortbestaan van ons onderwijs. Onderwijs 

naar Schrift en belijdenis heeft bestaansrecht, maar verplicht 

ons om hier sámen ons voor in te spannen ten behoeve van de 

volgende generaties.

Het nieuwe managementteam van de VGS heeft samen met 

alle medewerkers, ondanks de corona- impact, zich geweldig 

ingezet in dienstbaarheid aan het reformatorisch onderwijs. 

Op de verschillende terreinen hebben de vakgroepen expertise 

ontwikkeld en uitgebouwd. We zien terug op een bewogen jaar, 

maar in dankbaarheid. Dé vraag is echter: Waar heeft het ons 

gebracht? Mag de inhoud van Psalm 51 beleving zijn!

P.W. Moens, bestuurder

managementteam zijn taken waargenomen. Het is een 

zegen te mogen vaststellen dat hij herstellen mocht en zijn 

werkzaamheden hervatten. Door het bestuur is gewerkt aan 

een verdere professio-nalisering van de organisatie. Aan het 

strategisch beleidskader wordt uitvoering gegeven. 

De raad van toezicht heeft veel waardering voor de inzet 

en toewijding van de bestuurder en medewerkers van onze 

organisatie, in het besef dat ieder voor zijn of haar gezondheid, 

kracht en wijsheid geheel afhankelijk is van de Heere. Al het 

goede is onverdiend ontvangen, al het menselijke behoeft 

verzoening. De Heere beware ons als VGS en scholen bij de 

eenvoud van Zijn onfeilbaar Woord en bij de leer die naar de 

godzaligheid is. Moge Hij het werk gebruiken tot Zijn eer en tot 

uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Opdat Zijn wil geschiede.

ds. H.A. van Zetten, voorzitter
mr. M.J.W. Hoek, secretaris

SAMENSTELLING RAAD 
VAN TOEZICHT
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april 2021 waren aftredend en 

herkiesbaar als lid van de raad van toezicht:  

ds. H.A. van Zetten, prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten en mr. M.J.W. Hoek. 

Allen zijn herkozen en mochten hun herverkiezing aanvaarden. 

In de ALV 2022 is aftredend en niet herkiesbaar: mr. drs. C. Spek RA.


