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Vooraf 
 
Berg en Bosch Onderwijs kent vijf onderdelen: twee Scholen, twee Colleges en een Centrale Dienst.  
De Scholen vallen juridisch, in termen van de WEC, onder het speciaal onderwijs (so).  
De Colleges vallen onder het voortgezet speciaal onderwijs (vso). 
 
Waar in de tekst gesproken wordt over Scholen of School worden de so-afdelingen bedoeld. 
Waar in de tekst gesproken wordt over school (met een kleine letter) wordt de hele organisatie bedoeld. Met 
scholen worden de vier onderwijsafdelingen bedoeld: de Scholen en de Colleges 
Hoewel dat misschien verwarrend is kiezen we, in voorkomende gevallen, bewust voor de aanduiding ‘school’ 
terwijl we misschien ook voor de term Berg en Bosch Onderwijs (of BBO) hadden kunnen kiezen. De hele 
organisatie is immers in eerste instantie een school en wordt als zodanig beleefd door ouders, leerlingen en 
de meeste medewerkers. 
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1.  Algemene informatie 
 
1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur 
Juridische structuur 
De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland. De stichting 
is gevestigd te Bilthoven en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41265709. 
Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden. 
 
Organisatiestructuur 
Raad van Toezicht 
Voorzitter   De heer N. Nieuwboer 
Penningmeester  De heer M. Girbes (uitgeschreven per 1 augustus 2017) 
Vice voorzitter   De heer L. Bras 
Lid RvT    Mevrouw M. van den Berg (ingeschreven per 1 augustus 2017) 
Lid RvT    De heer A. Maas (ingeschreven per 1 augustus 2017) 
Lid RvT    De heer R. Verkerk (ingeschreven per 1 augustus 2017) 
Lid RvT    Mevrouw A. Vermeer-Hordijk (ingeschreven per 1 augustus 2017) 
 
Raad van Bestuur 
Voorzitter   De heer R. Damwijk 
Bestuurslid   De heer M. Rozenbeek 
 
Organigram organisatie 
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1.2 Raad van Bestuur 
Portefeuilles Raad van Bestuur 
De portefeuilles van het bestuur zijn als volgt verdeeld. 
 Organisatie / centrale dienst     R. Damwijk 
 Onderwijs en ondersteuning     M. Rozenbeek 
 Personeel / HRM       M. Rozenbeek 
 Financiën en beheer (huisvesting/facilitair/ICT)   R. Damwijk 
 Markt en omgeving (PR/communicatie/Passend onderwijs)  M. Rozenbeek 
 Kwaliteitszorg       R. Damwijk 
 
Taken en bevoegdheden 
Het bestuur levert ten behoeve van iedere RvT-vergadering een managementrapportage aan, waarin de RvT 
wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, voortgang en terugkoppeling zodat deze de toezichthoudende taak 
kan uitvoeren. De overige taken en bevoegdheden van de RvB worden uitgevoerd en nageleefd als 
beschreven in het Managementstatuut BBO. 
 
Besluiten 
De volgende besluiten zijn, na goedkeuring van de RvT, expliciet voorbehouden aan de RvB: 
a. Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. 

c. Het vaststellen van het strategisch meerjarenplan c.q. beleidsplan, inclusief bestuursvisie en 
meerjarenplanning. 

d. Het vaststellen van de (meerjaren)begroting. 
e. Het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de 

begroting en een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan. 
f. De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, echter nadat de RvT kennis heeft genomen van de 

bevindingen van de accountant. 
g. Het aanvragen van faillissement of surseance van betaling. 
h. Het opheffen, samenvoegen, splitsen, of de overdracht van een onder de RvB staande school, alsmede 

het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bestuur over een school. 
i. Juridische fusie of juridische (af)splitsing. 
j. Het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van 

het batig saldo. 
 
 

1.3 Missie en visie 
De missie van Berg en Bosch Onderwijs is leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen 
functioneren in de samenleving. Dit is wat ons drijft, waarin we geloven en wat we willen waarmaken. 
 
Het alledaags handelen kenmerkt zich als volgt. 
 Wij bevorderen de zelfstandigheid van leerlingen door hen te helpen zich van persoonsafhankelijk 

functioneren -via structuurafhankelijk functioneren- naar zelfstandig functioneren te ontwikkelen. 
 Wij bieden een veilig en verantwoord leer- en leefklimaat waarin de leerlingen zich naar hun 

mogelijkheden ontwikkelen en leren. 
 Wij hebben voortdurend aandacht voor de kwaliteit van leren. 
 Wij zoeken samen met de leerling naar hoe hij/zij zichzelf kan overstijgen. 
 Wij ondersteunen de professionele autonomie van medewerkers. 
 Wij werken samen met leerlingen, ouders en externen. 
 
Wij leren leerlingen leren door onszelf en elkaar voortdurend de volgende vijf vragen te stellen: 
1. Wie heb ik voor me, wat is dit voor een leerling? 
2. Welke leervragen heeft deze leerling, wat is de zone van naaste ontwikkeling van deze leerling? 
3. Welke strategie, kennis en vaardigheden zet ik in om de leerling te helpen zichzelf te ontwikkelen? 
4. Welke hulp en ondersteuning heb ik daar bij nodig en waar kan ik die vinden? 
5. Wat vind ik van het resultaat (wat vind ik van de kwaliteit van mijn werk)? 
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1.4  Algemeen instellingsbeleid 
De RvB is in 2016 gestart met het opstellen van een strategisch beleidsplan met de naam ‘Zelf denken, 
samen doen’. Het plan is in 2017 aangevuld en beschrijft de ontwikkelingen die de school de komende vier 
jaren door wil maken op het gebied van organisatie en onderwijs. Het betreft een ‘levend’ document dat met 
de school zal meegroeien. Het plan is verdeeld in de zes domeinen die corresponderen met de portefeuilles 
van de RvB: 
 
1. Organisatie 
2. Onderwijs en ondersteuning  
3. Personeel 
4. Financiën en beheer 
5. Markt en omgeving 
6. Kwaliteitszorg 

 
1.4.1 Organisatie 
Onze missie is leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. 
Dit is wat ons drijft, waarin we geloven en wat we willen waarmaken. Dat brengt ons bijna vanzelf op een pad 
dat leidt tot de zelfstandigheid van de scholen van Berg en Bosch Onderwijs. De RvB streeft bewust naar een 
zo groot mogelijke zelfstandigheid van de scholen. Wij geloven in congruentie van organisatie en willen dat 
het streven naar zelfstandigheid van de leerlingen in de hele organisatie voelbaar is. Streven naar 
zelfstandigheid is het principe leidend in het handelen van alle mensen in de school.  
 
Zelfstandigheid als noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren 
Zelfstandig zijn betekent (zelf) verantwoordelijkheid kunnen dragen en daar verantwoording over kunnen 
afleggen. Dat is volgens ons de kern van leren. Leren is in de opvatting van de RvB niets meer en niets 
minder dan iets durven ondernemen en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van zowel de 
successen als de mislukkingen daarvan. Het gaat daarbij om de vraag wat er goed of fout is gegaan en wat 
een volgende hetzelfde of anders moet worden gedaan. Met name de reflectie op fouten leidt tot leren. 
 
Leren lopen is een van de meest heldere en simpele voorbeelden van dit proces. Kleine kinderen leren lopen 
door vallen en opstaan. Elke val is van belang in het leerproces want zo leert een kind op welke wijze het 
evenwicht bewaard kan worden op twee (wankele) benen. Dit proces gaat vanzelf en als het ware onbewust. 
Ouders werken hierin mee door het kind bij elke val of misstap aan te moedigen door te gaan. Het maken van 
fouten wordt aangemoedigd door de fouten weg te lachen of weg te knuffelen. “Niet erg, probeer het nog 
maar een keer”. Essentieel is dat het kind leert dat het zelf het vallen veroorzaakt én dat het zelf kan 
voorkomen dat het valt. Het vallen is niet de schuld van iets of iemand anders. Kortom de essentie is dat er 
een omgeving is waarin het kleine kind veilig kan leren en waar het aangemoedigd wordt fouten te maken. 
Een goede school zorgt in essentie voor dezelfde voorwaarde: een omgeving waarin je veilig fouten kunt 
maken. Dat bepaalt de vitaliteit en het ontwikkelingsvermogen van een school. De vrijheid om fouten te 
maken moet wel ingekaderd zijn. Je leert een kind immers niet lopen aan de rand van een ravijn. Maria 
Montessori (een bekende Italiaanse arts en pedagoge) sprak in dit verband wel van “vrijheid in 
gebondenheid’.  
 
Congruentie van organisatie 
Daarom streeft de RvB ernaar om de vijf afdelingen van de school (twee Scholen, twee Colleges en een 
Centraal Bureau) zelfstandig te laten opereren binnen een vooraf door het bestuur vastgesteld kader. We zijn 
op zoek naar een kader dat helder is én voldoende ruimte schept waarbinnen mensen zelfstandig kunnen 
werken. Een omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden en waar er van fouten geleerd kan worden. 
Een omgeving die voldoende ruimte en steun biedt voor eigen initiatief en een ruimte die creativiteit 
aanmoedigt. Het gaat erom dat er opdrachten worden geformuleerd die vooral het doel omschrijven, maar de 
werkwijzen zoveel mogelijk overlaat aan de opdrachtnemers. In 2016 zijn de eerste stappen gezet op een 
weg die moet leiden naar een organisatie waarin zelfstandigheid -en daarover verantwoording afleggen- 
vanzelfsprekend is. De RvB realiseert zich terdege dat dit een lang proces is. Het streven is dat dit proces is 
afgerond in 2022.  
 
De RvB verwacht dat met name de vier scholen op hun beurt weer kaders scheppen waarbinnen de docenten 
en de orthopedagogen zelfstandig kunnen werken. Dit zal leiden tot een werkwijze in de gehele organisatie 
die het voor docenten natuurlijk maakt om de leerlingen, binnen kaders, zelfstandigheid aan te bieden. Dat is 
immers de kernopdracht van onze school. 
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1.4.2 Onderwijs en ondersteuning (kernactiviteit) 
Berg en Bosch Onderwijs is in eerste plaats een onderwijsinstelling. Het verzorgen van kwalitatief goed 
onderwijs is onze belangrijkste activiteit. De interactie tussen een leraar en zijn leerlingen is het leidende 
principe binnen de organisatie. In ons onderwijs ligt het accent op functioneel en betekenisvol leren. We 
helpen iedere leerling om inzicht te krijgen in zijn sterke en zwakke kanten, deze te accepteren en ermee om 
te gaan. De ondersteuning die we bieden, staat altijd in de context van het onderwijs en de ontwikkeling van 
de leerling in de klas. Ons doel is dat iedere leerling na Berg en Bosch Onderwijs een passende plek vindt in 
de maatschappij. 
 
Berg en Bosch Onderwijs wordt voornamelijk bezocht door leerlingen met een vorm van autisme die 
overwegend op een gemiddeld intelligentieniveau functioneren en daarbij zodanige onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften hebben waaraan het regulier onderwijs niet kan voldoen. Ook leerlingen die een 
vergelijkbare onderwijsbehoefte hebben, maar vanuit een andere internaliserende problematiek, kunnen bij 
ons op hun plaats zijn. Wij bieden leerlingen een relatief beschermde omgeving doordat de klassen klein zijn 
en de organisatie er op is gericht om voor leerlingen voorspelbaar te zijn en docenten in alle lessen hetzelfde 
didactische model gebruiken. 
 
Ons uitgangspunt bij de vormgeving van het onderwijs en de organisatie is het voldoen aan de drie 
pedagogische basisbehoeften van leerlingen en medewerkers, geformuleerd door Luc Stevens (2004). 
1. Competentie: resulterend in een positief zelfbeeld. 
2. Relatie: de behoefte aan veiligheid en acceptatie. 
3. Autonomie: de behoefte aan zelfstandigheid, zelf keuzes te maken. 
 
We gaan uit van de vragen/problemen van de leerling en geven ondersteuning die is gericht op de individuele 
behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. We willen leerlingen inzicht bieden in het eigen kunnen en hen 
van daaruit perspectief bieden. Daarbij gaan we uit van door de school vastgestelde orthopedagogische en 
orthodidactische principes. De kern van onze visie & missie is leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd 
zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.  
 
Berg en Bosch Onderwijs richt zich hierbij op twee profielen; het diplomagericht onderwijs en onderwijs 
gericht op drempelloos instromen van leerlingen op de arbeidsmarkt. In het enkele geval waarbij leerlingen 
ondanks hun cognitieve vaardigheden en een diploma niet naar vervolgonderwijs of arbeid kunnen vanwege 
hun sociaal-emotionele beperking, worden ze door ons begeleid naar dagbesteding. 
 
Basisleerklimaat 
Ons basisleerklimaat is gebaseerd op vier pijlers: 
1. Voorspelbaarheid in ruimte: de leerling heeft behoefte aan een voorspelbare en duidelijke 

schoolomgeving. Dit zorgt voor zo min mogelijk afleidende prikkels en brengt orde en overzicht in de 
chaos die leerlingen ervaren. 

2. Voorspelbaarheid in tijd: de leerling heeft behoefte aan tijd om te schakelen tussen veranderingen en 
heeft behoefte aan zo min mogelijk schakelmomenten. Door tijd voor leerlingen met een vorm van 
autisme visueel en concreet te maken krijgen zij hier meer vat op. 

3. Voorspelbaarheid in activiteit: de leerling heeft behoefte aan duidelijkheid over wat hij moet doen in de 
les. De leerling heeft behoefte aan haalbare doelen en didactiek aangepast op zijn 
informatieverwerkingsproblematiek. De leerling heeft behoefte aan een eenduidige manier van lesgeven. 

4. Voorspelbaarheid in interactie: de leerling heeft behoefte aan voorspelbaarheid in interactie door middel 
van het vereenvoudigen, concretiseren en reduceren van taal en sociale prikkels. 

 
Ondersteuning 
Bij de ondersteuning van de individuele leerling is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) leidend. De regie 
van de ondersteuning ligt in handen van de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarin zijn orthopedagogen, 
bevoegd gezag en de interne begeleiders vertegenwoordigd. De CvB doet voorstellen voor het OPP, 
evalueert de uitvoering en adviseert over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het (v)so of 
regulier onderwijs.  
 
Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 
Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om toegelaten te 
worden tot Berg en Bosch Onderwijs. Een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband (SWV) en 
geeft aan dat de leerling behoefte heeft (aan een vorm van) speciaal onderwijs. De TLV is echter geen 
toegangsbewijs tot de school. Ouders/ verzorgers hebben zelf de verantwoordelijkheid om hun kind aan te 
melden op Berg en Bosch Onderwijs aangevraagd. 
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De CvB van de betreffende afdeling beoordeelt of een leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van de 
school. Wanneer een leerling tot Berg en Bosch Onderwijs is toegelaten, wordt vastgesteld in welk leerjaar, in 
welke groep en op welke locatie de leerling het best geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van factoren als 
woonplaats, leeftijd, didactisch niveau, sociaal- emotioneel niveau van de leerling en de samenstelling en de 
grootte van de groepen. 
 
Het bevoegd gezag van de school is formeel verantwoordelijk voor de uiteindelijke toelating van leerlingen. 
Het uitgangspunt voor toelating op Berg en Bosch Onderwijs is de mogelijkheid om voor een leerling een 
verantwoord en uitvoerbaar OPP op te stellen. Als een leerling niet toegelaten kan worden, wordt dit gemeld 
bij het samenwerkingsverband, zodat Berg en Bosch Onderwijs van daaruit samen met de ouders kan zoeken 
naar de meest geschikte school voor hun kind. 
 

1.4.3 Personeel 
Omdat onderwijs onze kernactiviteit is willen wij dat terugzien in de attitude van onze medewerkers. De 
mensen in de school maken het verschil. Kwaliteitsverbetering op school is niet mogelijk zonder professionele 
en goed geschoolde mensen. De school als een veilige en gezonde werkplek waar gemotiveerde mensen 
dagelijks het beste uit de kinderen halen; zo’n school vraagt om een duurzaam en bestendig 
personeelsbeleid. Dit is dé kans om de kwaliteit op de school verder te verhogen. 
 
Ons personeelsbeleid is integraal, daarbij gaat het om: 
 de afstemming tussen de doelen van de school en 
 de ontwikkeling van de individuele medewerkers en de teams. 
 
De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de mensen die voor de klas staan. Medewerkers worden 
gezien als positieve, verantwoordelijke, creatieve en competente professionals. Als zij zich blijven ontwikkelen 
kunnen zij bijdragen aan teamontwikkeling en als teams zich ontwikkelen is ook de organisatie in 
ontwikkeling. Berg en Bosch Onderwijs wil een werkomgeving zijn die inspireert, voldoende inspraak 
organiseert en richting geeft aan het gedrag van medewerkers. 
 
Waar het gaat om de samenstelling van het personeelsbestand heeft de school gezien de doelgroep en het 
aanbod de juiste mensen in huis. De leerkrachten beschikken, op een aantal uitzonderingen na, over de juiste 
bevoegdheid, vaak in combinatie met aanvullende bevoegdheden en expertises. Met degene die niet of 
onvoldoende bevoegd zijn, zijn afspraken gemaakt over het behalen van de (juiste) bevoegdheid. 
Onbevoegde docenten geven geen les zonder toezicht van een bevoegde docent. De balans die er in de 
formatie is tussen onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel is bewust gekozen om een goed 
antwoord te kunnen geven op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen. 
 
Het realiseren van een optimale inzet en ontwikkeling van kennis van alle medewerkers is jaarlijks leidend 
voor het personeelsbeleid. Dat komt enerzijds tot uitdrukking in het scholingsbeleid dat elke school jaarlijks 
opstelt en anderzijds in de gemeenschappelijke scholing op studiedagen. Daarnaast zijn er medewerkers die 
in overleg met de school een vak studeren waaraan de school direct (bij het behalen van een bevoegdheid) of 
indirect (bijvoorbeeld een werknemer die onderwijskunde studeert) voordeel kan hebben. 
 
Om de gekozen koers van zelfstandigheid en integraal leiderschap van de directies in de komende jaren te 
realiseren wordt er tevens werk gemaakt van de versteviging van de positie en de verdere professionalisering 
van de Centrale Dienst. Schoolleiders moeten immers beslissingen kunnen nemen zonder, naast 
onderwijskundige leiders, ook experts te zijn op het gebied van financiën, regelgeving en cao omtrent 
personeelsbeleid en facilitaire zaken. Daarvoor moeten ze terug kunnen vallen op te zake deskundigen.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is het relatief hoge ziekteverzuim. Met name in de maanden februari en 
december schieten op de scholen de verzuimcijfers omhoog. Hoewel er over de hele linie de afgelopen drie 
jaren een daling merkbaar is van gemiddeld 19% naar gemiddeld 14% in 2017 gaat de daling naar mening 
van de RvB niet snel genoeg. Het streven om in 2018 onder de 9% gemiddeld te komen wordt op deze 
manier niet gehaald. De RvB heeft de directies derhalve opgedragen maatregelen te nemen het verzuimcijfer 
in 2018 verder omlaag te brengen. 
 
Cao 
Op beide afdelingen is het cao 2016-2017 ingevoerd. Aan de hand van dit cao is een nieuw taakbeleid 
ingevoerd. De werkweek van maximaal 40 uren en het vastgestelde aantal uren vakantie, 428 uur per 
schooljaar, maakte het mogelijk per afdeling een nieuw jaarrooster te maken waarbij meer rekening kan 
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worden gehouden met een gespreide werkdruk. Dit gebeurt o.a. door een aantal dagen per jaar werkdagen in 
te plannen zonder leerlingen om zo voor docenten tijd binnen het taakbeleid te reserveren voor het schrijven 
van de OPP’s en de evaluaties. Uitgangspunt benadrukt dat leerlingenvakanties niet dezelfde zijn als 
vakanties voor de medewerkers. Dit moet zorgen voor spreiding in tijd van de taakbelasting en verbetering 
van de beleefde werkdruk. 
 
Taakbeleid College 
In 2016 is een overeenstemming bereikt met de PMR over het taakbeleid. De vigerende cao is daarbij het 
uitgangspunt geweest. D.w.z. 41,3 weken van 40 uren werken bij een volledige fte (1659 uren). Het streven is 
dat docenten daarbij maximaal 860 uren contacttijd hebben als ze mentor zijn. Voor een mentor met een 
volledige betrekking betekent dat per week 30 lesuren van 45 minuten. Dat is gemiddeld 6 lesuren per dag.  
 
Groepsdocenten College 
Het College is met ingang van 2017 gaan werken met groepsdocenten in de onderbouw. Dat is één docent, in 
de regel ook de mentor van de klas, die zoveel mogelijk lessen aan deze klas geeft. In Houten draait daartoe 
in schooljaar 2016-2017 een pilot en in Bilthoven wordt aan de voorbereiding van deze werkwijze in  
2017-2018 gewerkt. De WEC (Wet op de ExpertiseCentra) biedt de mogelijkheid dat docenten met een 
bevoegdheid van de pedagogisch academie deze lessen mogen geven. 
 

1.4.4 Financiën en beheer 
Financiële doelen 
Berg en Bosch Onderwijs streeft ernaar om in 2022 een weerstandsvermogen van 12% van de omzet (zo’n 
€1,2 miljoen) te hebben opgebouwd. De omvang van het na te streven weerstandsvermogen is tot stand 
gekomen naar aanleiding van diverse risicoanalyses tussen 2013 en 2016.  
 
In 2017 is het niet gelukt een positief resultaat op de exploitatie te behalen. Eind 2016 werd de kwaliteit van 
College Bilthoven als ‘zeer zwak’ beoordeeld. Dat leidde ertoe dat de RvB in de eerste helft van 2017 met de 
RvT afsprak dat het beoogde resultaat van €200.000 mocht worden omgezet in een maximaal tekort van 
€250.000. Deze kosten waren nodig om een interim-directeur aan te stellen; externe begeleiders binnen te 
halen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; en de hoge uitval van lessen (veroorzaakt door een 
hoog ziekteverzuim) te beëindigen. Hiervoor moest het College noodgedwongen een beroep doen op dure 
invalkrachten. Uiteindelijk is de schade beperkt gebleven tot een tekort van €74.000. 
 
Een andere belangrijke doelstelling was dat de liquiditeit een ondergrens van 1,5 (current ratio) behaalt en 
daar niet meer onder zakt. Deze doelstelling is in 2016 voor het eerst sinds het aantreden van het huidige 
bestuur behaald. Eind 2017 staat de liquiditeit op 1,6. 
 

1.4.5 Markt en omgeving 
Berg en Bosch Onderwijs vindt dat kinderen en jongeren met een vorm van autisme waar mogelijk moeten 
deelnemen aan het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of regulier voortgezet onderwijs. Wat wij 
bieden, is een gespecialiseerde vorm van onderwijs voor die leerlingen die zich in andere vormen van 
onderwijs onvoldoende hebben ontwikkeld zowel op het gebied van leren als in hun sociaal emotionele 
ontwikkeling. Deze leerlingen worden naar ons verwezen; wij doen dus niet aan werving en zien onszelf niet 
als marktpartij. In de huidige systematiek vallen s(b)o en vso qua regelgeving onder het primair onderwijs.  
 
Onze leerlingen zijn niet gebaat bij horizontalisering, maar juist bij verticalisering: integratie van onze Scholen 
en Colleges tot één regionaal expertisecentrum met doorlopende leerlijnen voor leerlingen van 4 tot en met 21 
jaar. Naar dat scenario werken wij de komende vier jaar toe. Wij richten ons dan op het gebied dat bestreken 
wordt door de rmc-regio’s 16, 19, 20 en 39. 
 
Verder is er met een aantal schoolbesturen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal 
basisonderwijs gestart met een verkenning om intensiever met elkaar samen te werken in de regio. 
Verkenning van gedeelde ambities zou kunnen leiden tot bestuurlijke vormen van samenwerking met als 
beoogde doelen: 
 Start samenwerking van de expertisecentra; 
 Het bieden van een versterkt aanbod voor het regulier onderwijs; 
 Het bieden van differentiatie binnen dat aanbod; 
 Delen van kennis en van de specifiekere expertise; 
 Flexibilisering van de eigen organisatie; 
 Bestuurlijke vertegenwoordiging in de diverse bestuurlijke overleggen; 
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 Afstemming over relevante ontwikkelingen; 
 Het delen van ondersteunende voorzieningen op gebeid van personeelsbeleid, financieel beleid en 

facilitaire zaken; 
 Verkennen of fusies wenselijk en mogelijk zijn. 
 
De afgelopen twee jaren is een deel van de expertise van de Berg en Bosch School gedetacheerd geweest bij 
“KANS”, een expertiseorganisatie gevormd door de experts vanuit enkele besturen van scholen voor speciaal 
onderwijs. De koers voor Berg en Bosch Onderwijs is de komende jaren gericht op die verdere 
samenwerking, eerst denkend vanuit de inhoud om van daaruit te komen tot een mogelijke bestuurlijke 
constructie. Denken aan een “shared service center” met meerdere besturen behoort tot de mogelijkheden. 
Eind 2017 stelde samenwerkingsverband vo ZOU een éénmalige subsidie van 1 fte per aangesloten vso 
beschikbaar met als doel meer expertise van de vso scholen in de reguliere scholen te krijgen en een garantie 
af te dwingen dat waar nodig leerlingen ook direct geplaatst zouden kunnen worden op het vso. De RvB heeft 
besloten om deze handschoen op te nemen en heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met de andere 
twee vso-scholen (Beukenrode en Utrechtse Heuvelrug) een pilot te starten voor de duur van twee jaar. De 
inzet daarbij is dat het vso de expertise levert waarmee schoolleidingen en docenten ondersteund kunnen 
worden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor het reguliere onderwijs behouden kunnen 
worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er docenten of orthopedagogen van het vso worden ingezet 
om leerlingen op de reguliere scholen te begeleiden (ambulante begeleiding). Sinds de start van de pilot pleit 
Berg en Bosch Onderwijs ervoor dat het vso de garantie geeft dat leerlingen uit dit samenwerkingsverband -
indien nodig- altijd geplaatst zullen worden op het vso. De twee andere partners durven deze garantie 
vooralsnog niet af te geven. 
 
Verder is op initiatief van swv ZOU en Zuid Utrecht de pilot ‘de intensieve klas’ gestart. Doel daarvan is om in 
een kleine klas van twee maal vier leerlingen, (potentiele) thuiszitters weer te laten wennen aan een reguliere 
schoolgang. Door deze groepen ieder een halve dag onderwijs te geven blijft het project betaalbaar met een 
‘hoge’ bekostiging. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2017 gestart met als doel dat de intensieve klas in 
augustus 2018 volledig draait. Naast de genoemde partijen zijn ook de gemeentes Houten en de Bilt 
aangesloten en is de Opvoedpoli als zorgpartner bij het project betrokken. 
 
1.4.6 Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg helpt ons om iedere dag iets beter te worden in wat we doen. Dit is de houding die de RvB wil 
voorleven aan de directies, schoolleiders en orthopedagogen. Wij verwachten dat zij dit op hun beurt 
voorleven aan de andere medewerkers. Wij zien voortgaande schoolontwikkeling als het eerste doel van 
kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Het tweede doel is verantwoording naar buiten. 
 
Daartoe stellen we onszelf systematisch de volgende vijf vragen: 
1. Doen we de goede dingen? 
2. Doen we de dingen goed? 
3. Hoe weten we dat? 
4. Vinden anderen dat ook? 
5. Wat doen we met die kennis en informatie? 
 
Goede kwaliteitszorg heeft vijf kenmerken: 
1. Het is integraal: gericht op diverse beleidsterreinen en de samenhang daartussen. 
2. Het is systematisch en cyclisch en staat in een meerjarenperspectief. 
3. Er vindt zelfevaluatie plaats, op het geheel of op deelgebieden. 
4. Deskundigen en/of 'critical friends' reflecteren op de zelfevaluaties, bijvoorbeeld in audits. 
5. Het gaat steeds om de vraag wat de school ermee doet: kwaliteitszorg leidt tot een ontwikkelagenda. 
 
Kwaliteitszorg en zelfevaluatie zijn zichtbaar met de planningscyclus van de school: het schoolplan, de 
schoolgids, het zorgplan en andere beleidsplannen en -documenten. Berg en Bosch Onderwijs werkt met 
ontwikkelagenda’s. Een schoolbrede ontwikkelagenda is op alle locaties richtinggevend voor een jaarlijkse 
ontwikkelagenda. Al deze ontwikkelagenda’s hebben betrekking op de zes eerdergenoemde domeinen. 
 
Alle scholen van BBO werken met schoolplannen die in januari 2018 opnieuw moeten worden vastgesteld. 
Binnen de schoolplannen wordt gewerkt met een jaarlijkse ontwikkelagenda waarin voor alle domeinen per 
jaar SMART-geformuleerde doelen worden gesteld. Deze agenda’s plus relevante ontwikkelingen per school  
worden drie keer per jaar met de RvB besproken in zogenaamde kwaliteitsgesprekken. In het najaar worden 
de plannen voor gelegd aan de RvB, na de kerstvakantie wordt de voortgang besproken en voor de 
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zomervakantie worden de agenda’s geëvalueerd. Er is een plan gemaakt dat er toe moet leiden dat de 
Scholen en de Colleges uiterlijk in kalenderjaar 2020 wat kwaliteitszorg betreft werken met auditteams, 
zelfevaluaties aan de hand van kwaliteitskaarten en directieaudits 
 
In de tweede helft van 2017 is er een systematiek bedacht waarbij naast tevredenheidsonderzoeken bij 
ouders, leerlingen en personeel elk jaar alternerend kwaliteitsgesprekken en audits de hoofdbestanddelen 
vormen. Kwaliteitsgesprekken zijn gesprekken tussen de RvB en de directies over de gerealiseerde kwaliteit 
van de scholen. In deze gesprekken wordt een agenda gehanteerd met een aantal vaste punten (resultaten, 
leerlingenaantal, ziekteverzuim, aantal ingezette fte’s en voortgang ontwikkelagenda). Deze gesprekken 
vinden drie keer per jaar plaats. In 2017 heeft de eerste ronde plaatsgevonden van de gesprekken voor 
schooljaar 2017-2018. 
 
Eind 2016 werd College Bilthoven door de inspectie als ‘zeer zwak’ beoordeeld. De RvB kwam drie maanden 
eerder al tot die conclusie en heeft per 1 november 2016 een interim-directeur op het College benoemd. De 
zittende directeur is overgeplaatst naar School Houten. De opdracht voor de interim-directeur was het 
vertrouwen van leerlingen, ouders en medewerkers te herstellen en de kwaliteit van de school zo snel 
mogelijk op het basisniveau te krijgen. Vrij kort na het aantreden van de interim-directeur zijn er een paar 
ingrijpende wijzigingen in de schoolorganisatie doorgevoerd. Het rooster werd aangepast zodat er minder 
lessen uitvielen en twee kleine klassen werden samengevoegd zodat de druk op het rooster, de lokalen en de 
medewerkers afnam. Daarnaast werd de Vliegende Brigade, een onderdeel van de PO-raad waar zeer 
zwakke scholen gebruik van kunnen maken, ingezet en werd een extern adviseur aangesteld. Dit leidde in 
september 2017 tot het predicaat onvoldoende. In het nieuwe kader is dat een niveau beter dan zeer zwak.  
 
 

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 
De wet passend onderwijs is in werking sinds augustus 2014. Dit houdt in dat scholen een zorgplicht hebben 
(de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen een passende plek te bieden). De scholen voor regulier en 
speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) werken regionaal samen. Deze samenwerkingsverbanden zijn onder meer 
verantwoordelijk voor de toewijzing van extra ondersteuning en de beoordeling van de toelaatbaarheid tot het 
(v)so-cluster. Berg en Bosch Onderwijs heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin lichte, zwaardere en 
zware arrangementen worden beschreven. Zowel de School als het College maken zich er sterk voor dat 
leerlingen met psychiatrische en/of (zware) gedragsproblematiek met een zodanig zwaar gekwalificeerde 
ondersteuningsbehoefte op een kwalitatief hoogwaardige wijze onderwijs ontvangen. Al dan niet tijdelijk op de 
school voor speciaal onderwijs dan wel op de reguliere school. 
 
In 2017 is er in de ons omringende gemeentes nog steeds sprake van “thuiszittersproblematiek”. Niet alle 
leerlingen kunnen tot op heden onderwijs en ondersteuning tegemoet zien binnen de georganiseerde 
onderwijsvormen en arrangementen van de samenwerkingsverbanden. Landelijk gezien signaleert men nog 
altijd rondom de 3000 à 4000 thuiszitters. Berg en Bosch Onderwijs overlegt met de diverse 
samenwerkingsverbanden en de overige expertisecentra welke rol zij kan spelen in de opvang van deze 
leerlingen. Het College zal o.a. in 2018 starten met een intensieve klas in Houten voor deze doelgroep. 
 
Binnen de populatie van Berg en Bosch Onderwijs is tevens een aantal leerlingen dat niet in staat is een 
volledig onderwijsaanbod te volgen. Zowel op de School als op het College ontvangt een aantal leerlingen 
parttime onderwijs in combinatie met een behandelingsaanbod. In 2017 is in de organisatie een 
projectaanpak gestart en afgerond met beide Commissies van Begeleiding (onder leiding van Bart Bruyns). 
Het beoogde en behaalde doel van dit project was gericht op het eenduidig, doelmatig en rechtmatig inrichten 
van de procedures rondom leerlingen met zogenaamde onderwijstijdonderschrijding en een 
behandelingsaanbod. 
 
In de genoemde regionale -en landelijke- “thuiszittersproblematiek” wordt geregeld genoemd dat een deel van 
deze leerlingen te maken heeft met vormen van hoogbegaafdheid in combinatie met ernstige sociaal 
emotionele problematiek. In het jaar 2018 zal Berg en Bosch Onderwijs uitzoeken of zij een rol kan spelen in 
de opvang van deze leerlingen vanuit de expertise van het speciaal onderwijs. 
 
 

1.6 Maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’ 
De leerlingen van het College krijgen de mogelijkheid om stage te lopen in verschillende sectoren en bij 
verschillende bedrijven en organisaties. Deze stages zijn er in de vorm van een blokstage (minimaal twee 
weken) en in de vorm van een lintstage gedurende het schooljaar.  
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De doelstelling van deze stages zijn: 
 het opdoen van ervaring in een arbeidssituatie; 
 door het werken aan competenties de leerling beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt of 

vervolgopleiding; 
 het inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden; 
 het inzicht geven van eigen interesses. 
 
Net als voor ieder ander is het belangrijk om de juiste mens op de juiste plek neer te zetten, dit geldt ook voor 
onze leerlingen. Om onze leerlingen goed te kunnen laten functioneren als stagiair zal er een vast 
aanspreekpunt nodig zijn, iemand die hen uitleg kan geven en een dagplanning biedt zodat alles helder is. Als 
onze leerlingen ergens toe gemotiveerd zijn geven zij 100% en gaan door tot het werk af is. 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Met de nieuwe participatiewet is het belangrijk dat werkgevers meer ruimte en kansen bieden voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het bieden van een stageplek aan onze leerlingen neemt het 
bedrijf deel aan maatschappelijk ondernemen en vergroot de mogelijkheden voor onze leerlingen om ervaring 
op te doen binnen de arbeidsmarkt. Werkgevers die open staan om een arbeidservaring te bieden aan de 
leerlingen van het Berg en Bosch College zullen niet alleen maatschappelijk deelnemen aan de gewenste 
cultuurverandering, zij zullen een belangrijk onderdeel zijn in het ontwikkelingsproces van kinderen die met 
een vorm van autisme het uiterste uit zichzelf willen halen! 
 
 

1.7 Zaken met een behoorlijke personele betekenis 
Berg en Bosch Onderwijs heeft een werkgelegenheidsbeleid met een in 2014 goedgekeurd sociaal statuut. 
De schoolleiders zijn geschoold volgens de principes van het “waarderend leiderschap” en zijn er op de 
locaties van de scholen studiedagen georganiseerd om bij te dragen aan het bespreekbaar maken en het 
verminderen van de werkdruk. Het thema “bewuster omgaan met werkdruk” maakt deel uit van het 
professionaliseringprogramma van de scholen en wordt begeleid door medewerkers van het 
Vervangingsfonds. In 2018 wordt dit programma voortgezet. 
Personeelstekort in het onderwijs is merkbaar. Probleem in de organisatie is het werven van personeel in 
verband met de ziektevervanging. Dit gebeurt (noodgedwongen) te veel door het inhuren van personeel via 
uitzendbureaus voor onderwijzend personeel. Landelijke trend is dat onderwijzend personeel zich op deze 
wijze aanbiedt aan scholen en steeds minder zelfstandig reflecteert op tijdelijke vacatures. 
In de financiële rapportage is dit in de cijfers te lezen. 
 
 

1.8 Onderwijsprestaties 
 
1.8.1 Uitstroomresultaten Berg en Bosch Onderwijs 2017 
 
Einduitstroom School Bilthoven 
Van School Bilthoven zijn er in het jaar 2016-2017 in totaal 18 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn er 12 naar 
ons College gegaan, 2 naar het regulier praktijkonderwijs en 1 naar regulier havo (Erfgooierscollege Huizen) 
en 1 naar regulier tl (Oranje Nassauschool Bilthoven) en 2 naar behandeling/leerplichtontheffing. 
 
Tussentijdse uitstroom School Bilthoven 
Van School Bilthoven zijn er in het schooljaar 2016-2017 in totaal 5 leerlingen tussendoor uitgestroomd.  

 IQ Aantal 
regulier bao 85-99 1 
cluster 4-school 85-99 1 
cluster 4-school 70-84 2 
behandeling/leerplichtontheffing 85-99 1 

 
Einduitstroom School Houten 
Van School Houten zijn er in het schooljaar 2016-2017 in totaal 7 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn er 5 
naar ons College gegaan, 1 naar regulier tl (De Passie) en 1 naar regulier vmbo bb met lwoo (Wellantcollege 
Montfoort).  
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Tussentijdse uitstroom School Houten 
Van School Houten zijn er in het schooljaar 2016-2017 in totaal 12 leerlingen tussendoor uitgestroomd. 

 IQ Aantal 
regulier bao 85-99 1 
sbo 85-99 1 
cluster 4-school 115-129 1 
cluster 4-school 85-99 1 
cluster 4-school 70-84 1 
cluster 4-school 50-69 1 
cluster 2-school 70-84 1 
zorg/behandeling 115-129 1 
zorg/behandeling 100-114 2 
geëmigreerd 115-129 1 
geëmigreerd 85-99 1 

  
Tussentijdse instroom 2017 
In het kalenderjaar 2017 zijn tussentijds 10 leerlingen geplaats, 4 in januari-juni en 6 in augustus-
december. In het gehele schooljaar 2017-2018 zijn 16 leerlingen tussentijds geplaatst. 
 
Uitstroom College Bilthoven & Houten 
  Bilthoven Houten Totalen 
Vervolgonderwijs 72 56 128 

Arbeid 1 3 4 
Beschermde arbeid 5 4 9 
Dagbesteding 0 0 0 

Behandeling 0 0 0 
Thuis 0 0 0 
Anders 0 1 1 
Totaal 78 64 142 

 
 

1.9 Onderwijskundige en -programmatische zaken 
 

1.9.1 Ontwikkelingen 2017 
Het jaar 2016 was het eerste jaar dat de huidige RvB volledig verantwoordelijk was. De ingezette 
veranderingen die ontstonden doordat de beide afdelingsdirecteuren bestuurders werden leidde ertoe dat de 
vier afdelingen zelfstandig werden. Een van de eerste tekenen daarvan was dat de leidingen van de beide 
vso-afdelingen op verzoek van de leerlingen kwamen met het voorstel om het vso van de Berg en 
Boschschool om te dopen tot Berg en Bosch College. Zodat er op hun diploma kwam te staan dat ze van een 
College en niet van een school afkwamen. Dat verzoek is versneld uitgevoerd. In de zomer van 2017 werden 
er voor het eerst diploma’s van het college uitgereikt. De formele naamsverandering vond echter pas op 1 
januari 2018 plaats. De Berg en Bosch School is nu de naam van het so, het vso heet Berg en Bosch College 
en de gehele organisatie heet voortaan Berg en Bosch Onderwijs. 
 
De school bood met de ontwikkelagenda 2017 een planmatig vervolg op de behaalde resultaten vanuit het 
schooljaar 2016-2017 en periode augustus-december 2017. In augustus 2017 heeft de onderwijsinspectie 
haar onderzoekskader vernieuwd. De school heeft de ontwikkelagenda daarop aangepast. Een nieuw 
ontwerp ontwikkelagenda sluit nauw aan bij de indicatoren van het vernieuwde onderzoekskader voor het 
toezicht op (voortgezet) speciaal onderwijs 2017 en is verdeeld over onderstaande vier kwaliteitsgebieden en 
een gebied overige domeinen: 
1. Onderwijsproces 
2. Schoolklimaat 
3. Onderwijsresultaten 
4. Kwaliteitszorg 
5. Overige domeinen. 
 
De ontwikkelagenda wordt vormgegeven door directie en Commissie van Begeleiding-plus (School) / 
stuurgroep (College), waarin de orthopedagogen, de intern begeleider en de directie van de scholen  
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vertegenwoordigd zijn. Deze groep geeft met de ontwikkelagenda en de kwaliteitskalender sturing aan alle 
activiteiten ten behoeve van de kwaliteit, de deugdelijkheid, de ambities en de ontwikkelingen op de 
bovengenoemde domeinen.  
 
Daarbij waren in 2017 de volgende punten van belang: 
 Het basisleerklimaat is het uitgangspunt; 
 Kwaliteitsverbetering College Bilthoven; 
 Streven naar excellentie op College Houten (en ook op College Bilthoven); * 
 Werken aan het verder ontwikkelen van leergebiedoverstijgende doelen op het College;** 
 Er wordt gewerkt met ontwikkelteams, gekoppeld en begeleid vanuit de stichting leerKRACHT (College); 
 Ouders zijn via de ouderklankbordgroep betrokken bij het proces; 
 Met leerlingen, ouders en kernpartners werken we naar een beter passend OPP (Ontwikkelings 

Perspectief Plan); 
 Nieuwe docenten worden beter begeleid en het docententeam wordt extra geschoold;  
 Het personeelsbeleid is helder en transparant; 
 Er is een kaartensysteem dat ondersteunt in het pedagogisch handelen van de docent (College); 
 De veiligheid is voldoende; 
 De leerlingenraad is opgezet en er zijn twee leerlingen onderdeel van de MR (College); 
 Continuering van de opbrengst en het handelingsgericht werken binnen de school;  
 Het denken in ontwikkelingsperspectieven van leerlingen met de daaraan gerelateerde leerroutes, 

onderwijsarrangementen en beoogde opbrengsten; 
 Verdere professionalisering van het lesmodel van EDI (School) / DIM (College); 
 Realisering van de leerlijnen van de kernvakken t.b.v. de uitstroomniveaus; 
 Continuering professionalisering door breed inzetten van het model “competentievergrotend werken” 

(School) / LGO-doelen (College) en de basistechnieken van “Geef Me De 5”; 
 Actualiseren van de visie met oog op toekomstige ontwikkelingen gericht op het thema “zelfstandigheid”. 

Een en ander in de lijn van de missie van de onderwijsorganisatie en activiteiten gericht op de 
veranderende rollen en taken van het speciaal onderwijs; 

 Samenwerking met andere scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs in de samenwerkingsverbanden van Passend Onderwijs; 

 Begeleid proces gestart met als doel het vergroten van de rol- en taakduidelijkheid voor directie en leden 
van de CvB in de organisatie; 

 Passend Onderwijs; 
 Een belangrijk middel bij het realiseren van deze doelen is de inzet van het programma leerKRACHT, dat 

gebaseerd op de Lean-methode uitgaat van de kracht van de docenten zelf en probeert hen zoveel 
mogelijk invloed te geven op -binnen de door het bestuur gestelde kaders- de ontwikkeling van het 
onderwijs; 

 Het verder ontwikkelen van het door de school zelf ontwikkelde instrument waarmee de ontwikkeling van 
leerlingen op de LGO-doelen gemeten kan worden. 

 Door de invoering van ‘het vernieuwende VMBO’ zijn de onderwijsprogramma’s in leerjaar drie 
aangepast; 

 
*)Excellentie heeft alleen zin als het in het belang van de leerlingen is. Veel leerlingen voelen zich al ‘minder’ omdat ze 
naar speciaal onderwijs moeten. Daar kleeft in hun ogen het predicaat ‘niet goed genoeg’ aan. De school wil dat 
wegnemen door te laten zien dat een school voor speciaal onderwijs ook excellent kan zijn. 
 
**)Excellentie kan niet over de gehele linie bereikt worden. Dat blijkt ook uit het toetsingskader van de inspectie. Dat 
betekent dat de school ernaar moet streven om op alle kerndomeinen een 4 te scoren, op de overige domeinen een 3 en 
dat de school moet kiezen waarin hij wil excelleren. In het geval van het College is dat in de leergebiedoverstijgende 
doelen. Dit komt immers overeen met het streven van de school om leerlingen op te leiden tot zelfstandig functionerende 
individuen. Leergebiedoverstijgende doelen zijn van belang omdat ze bijdragen aan missie van de school. Door aandacht 
te geven aan deze doelen wordt er gewerkt aan het bijbrengen van zelfstandigheid bij onze leerlingen. 

 
Verbetertraject Bilthoven 
Het verbetertraject voor Bilthoven lichten we eruit. In 2017 is in overleg met medewerkers, leerlingen en 
ouders gestart met het opzetten van een schoolverbetertraject met als doel zo snel mogelijk een voldoende te 
behalen. De eerste taak hierin was de rust, orde en veiligheid te herstellen. Docenten wilden weer de regie in 
de klas terugkrijgen. Dit is onder andere gedaan aan de hand van een audit door de Vliegende Brigade van 
de PO-raad  (in december 2016 en januari 2017) en een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de 
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leerlingen. Daarnaast zijn er samen met het team projectgroepen opgezet om aan de slag te gaan met een 
aantal verbeteringen waaronder het onderwijsconcept in de onderbouw, basisleerklimaat en 
klassenbesprekingen.  
 
In 2017 hebben twee inspectiebezoeken plaatsgevonden. Het eerste bezoek, de vsv-verzuimregistratie, 
leverde een voldoende op. Het College heeft goed zicht op het verzuim van leerlingen.  
 
Het tweede inspectiebezoek in september 2017 was gericht op het halen van de voldoende. Helaas is dit net 
niet gelukt. College Bilthoven scoorde een voldoende op: OP2 Zicht op ontwikkeling, OP5 Onderwijstijd, SK1 
Veiligheid, SK2 Pedagogisch handelen, KA1 Kwaliteitszorg en KA2 Kwaliteitscultuur. Onvoldoende was OP3 
Didactisch handelen. De plannen en processen waren op orde, alleen zag de inspectie dit onvoldoende terug 
in de lessen. In 2018 zal de inspectie nogmaals komen. Er is in het vervolg vooral ingezet op differentiëren in 
de lessen d.m.v. een studiedag en een intern onderzoek gekoppeld aan beleid omtrent differentiëren. 
 
 

1.10 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen 
 

1.10.1 Trends in de samenwerkingsverbanden po/vo 
Twaalf grote samenwerkingsverbanden en enkele kleinere bepalen het speelveld en de leerlingenstroom voor 
Berg en Bosch Onderwijs. In een aantal samenwerkingsverbanden van het po zijn concrete ontwikkelingen 
om onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een vorm van ASS te organiseren. Meer ‘thuisnabij’ is de 
policy van de samenwerkingsverbanden. 
 
In het vo is er een trend gaande waarbij de reguliere scholen -al dan niet met ondersteuning van BBO- 
proberen leerlingen langer ‘binnen’ te houden. Dit gaat met wisselend succes waarbij de onderinstroom 
afneemt en de tussentijdse instroom juist toeneemt. Dat is geen onverdeeld succes. Leerlingen die later in 
hun schoolloopbaan instromen hebben daar vaak veel moeite mee. Ze zijn vaak afgewezen op de vorige 
school/scholen en het kost ze moeite weer een nieuwe school te vertrouwen. Bovendien ervaren ze de 
verwijzing naar Berg en Bosch Onderwijs niet altijd als iets positiefs. Aan de andere kant van het spectrum 
zien we dat er steeds meer thuiszitters komen omdat het lijkt alsof leerlingen tegenwoordig vaker vastlopen in 
het onderwijs en er dan maar uit ‘vluchten’. Commerciële paramedische instellingen springen daarop in en 
proberen de thuiszitters, liefst met bekostiging van onderwijs danwel samenwerkingsverband, een combinatie 
van zorg en onderwijs te bieden. Op het verzoek van twee samenwerkingsverbanden heeft BBO in 2017 
samen met een zorginstelling en de gemeentes Houten en de Bilt gezocht naar de mogelijkheid om in 2018 
een eigen voorziening te starten gericht op leerlingen die dreigen uit te vallen. Deze pilot staat bekend als de 
intensieve klas. 
 
Diverse sbo-scholen hanteren een verbrede toelating binnen een aantal samenwerkingsverbanden 
(bijvoorbeeld Profi Pendi. SWV Houten en omstreken heeft landelijk het hoogste deelname en 
verwijzingspercentage aan en naar sbo-scholen. Beide percentages t.a.v. so-deelname en verwijzingen zijn in 
dit samenwerkingsverband onder het landelijk gemiddelde). Opvallend voor de instroom blijft de populatie 
leerlingen vanuit Utrecht stad. Het beeld in het vo wijkt hier nauwelijks vanaf. Utrecht Stad en de twee 
samenwerkingsverbanden ten oosten en te zuiden van de stad zijn ‘hofleveranciers’ wat betreft leerlingen die 
naar het College worden doorverwezen. 
 
Bij aanvang van Passend Onderwijs in po Utrecht was er het voornemen alle leerlingen binnen de stad goed 
en passend onderwijs te bieden. In agustus 2017 volgen echter 78 leerlingen (10 meer dan in 2016) uit 
Utrecht onderwijs op de Berg en Bosch School en wordt er nog steeds actief aangemeld. De leerlingenstroom 
van de School wordt per samenwerkingsverband maandelijks gemonitord door de CvB van de School.  
Voor het vo geldt dat het samenwerkingsverband in de stad Utrecht er voor kiest alleen in de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs speciaal onderwijs aan te bieden. Leerlingen die daarna niet naar het reguliere 
onderwijs kunnen doorstromen zijn dan aangewezen op de diplomagerichte opleidingen van BBO (vmbo 
basis/kader, theoretische leerweg, havo en vwo). 
 
Aantallen en % deelname per samenwerkingsverband 1-8-2016 PO 

Samenwerkingsverband Aantal leerlingen Percentage 
Utrecht PO 37 45 
De Eem 14 17 
ZOUT 16 19 
Passenderwijs 9 11 



    

16 
 

Profi Pendi 2 2 
Unita 4 5 
Overigen 1 1 
Totaal Bilthoven 83  
   
Profi Pendi 39 37 
Passenderwijs 8 8 
ZOUT 11 10 
Utrecht PO 41 39 
Overigen 7 7 
Totaal Houten 106  

 
Aantallen en % deelname per samenwerkingsverband 1-10-2016 VO 

Samenwerkingsverband Aantal leerlingen Percentage 
Rivierenland 2 0,83 
Noord-West Veluwe 2 0,83 
Barneveld-Veenendaal 6 2 
Sterk VO 52 21 
Eemland 59 24 
Zuidoost Utrecht 45 18 
RUW 14 5 
Zuid-Utrecht 35 14 
Qinas 23 9 
Midden-Holland 1 0,4 
Totaal Bilthoven 239  
Rivierenland 2 1 
Barneveld-Veenendaal 6 3 
Sterk VO 24 13 
Eemland 15 8 
Zuidoost- Utrecht 34 19 
RUW 17 9 
Zuid- Utrecht 67 38 
Amstelland Meerland 1 0,5 
Qinas 5 2,8 
Midden-Holland 1 0,5 
Gorinchem e.o. 1 0,5 
de Meierij 2 1 
Totaal Houten 175   

 
Voor alle trends in de samenwerkingsverband wordt verwezen naar de websites van de 
samenwerkingsverbanden. Bestuur/directie van School en College nemen deel aan diverse 
bestuursbijeenkomsten (o.a. ALV’s) binnen een beperkt aantal samenwerkingverbanden. In overleg met 
directies en bestuurders van de diverse andere speciaal onderwijsvoorzieningen wordt contact gehouden over 
ontwikkelingen en voortgang. Ook is er jaarlijks bestuursoverleg met de directies van de 
samenwerkingsverbanden. Desalniettemin: “Je mist meer dan je meemaakt” (Martin Bril). 
 
1.10.2 Samenwerkende ondersteuningsinstanties 
Hieronder volgt een overzicht van de ondersteunings- en onderwijsinstanties waar Berg en Bosch Onderwijs 
mee samenwerkt: 

Altrecht AB Het Spectrum Authiek Adoptiepraktijk Bosman 
Buurtteams Utrecht Bocs Cum Cura Carehouse Djoy Being You 
Dok20 Impegno Intermetzo Inzowijs GGZ Centraal 
Lucertis (Virenze) Lijn 5 MoVe to Make OPPU Optidakt 
Opvoedpoli OZC Jonge Ontdekker Psymens Robertshuis 
UMC ’t Weijtje Youké Zorgeloos  

 
Daarnaast werkt de school samen met individuele therapeuten en een sensorisch integratietherapeut, 
verschillende CJG’s, 47 gemeentes en 12 samenwerkingsverbanden. 
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1.10.3 Trends in leerlingenstromen 
De verwachting van de School was erop gericht in het schooljaar 2017-2018 minder leerlingen in Houten en 
Bilthoven te plaatsen t.o.v vorige jaren. Met de vrijkomende ruimte zou er actief beleid kunnen worden 
gevoerd naar de samenwerkingsverbanden toe aan de hand van de arrangementen in het 
schoolondersteuningsprofiel. 2017 gaf weer het oude beeld. De School stroomde andermaal vol en de school 
heeft in de meeste klassen een extra leerling geplaatst om aan de plaatsingsvraag vanuit de 
samenwerkingsverbanden te kunnen voldoen. De leerlingenstroom van het College onderging een forse dip. 
Werden er in 2016 nog 420 leerlingen geplaatst, in 2017 waren dat er nog maar 558 (peildatum 1 oktober). 
 
Binnen het onderwijs :  
 Docenten constateren dat leerlingen 'zwaarder' worden in wat ze nodig hebben kijkend naar hun 

onderwijsbehoeften. Directies en ortho’s herkennen dat beeld niet. Er zijn wel meer problemen maar dat 
lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat leerlingen pas in de tweede en derde klas instromen. 
Waardoor ze soms al veel negatieve ervaringen hebben gehad en moeilijk durven te vertrouwen op de 
nieuwe school; 

 De problematiek neemt toe. De regie op de jeugdzorg is door de transitie versnipperd waardoor er meer 
leerlingen tussen wal en schip dreigen te komen. Daarnaast speelt de hierboven geschetste ontwikkeling 
waarbij leerlingen langer in het regulier blijven voor dat ze doorverwezen worden naar Berg en Bosch ook 
een rol; 

 Door de toegenomen tussentijdse instroom neemt de probelamtiek bij leerlingen toe en zijn we  meer dan 
voorheen op zoek naar individuele begeleiding voor leerlingen, zoals Carehouse; 

 Het proces om te leren kijken naar onderwijsbehoeften krijgt steeds meer zijn vorm.  
 
Binnen de leerlingenstroom:  
 De leerlingeninstroom vertoont een duidelijke dip;  
 Er worden meer tweede en derdejaars leerlingen aangemeld (College); 
 Het aantal brugklassen loopt terug en de druk op met name het derde jaar neemt toe (College);  
 Er worden meer bovenbouwleerlingen aangemeld (School); 
 Er worden steeds minder kleuters aangemeld (School); 
 Aanmeldingen in de midden en bovenbouw (groep 5,6,7) van de School nemen toe; 
 Het aantal aanmeldingen met voorkeur voor een plaats in Houten (meer thuisnabij) neemt toe. 
 Een aantal leerlingen (16) wordt “tussendoor” geplaatst; 
 Er ligt een duidelijke vraag om ‘iets extra’s’ te doen voor leerlingen die dreigen thuiszitter te worden; 
 Er is toenemende vraag naar wat we kunnen bieden voor leerlingen met hoogbegaafdheid en sociaal-

emotionele problematiek. 
 

1.10.4 Trends 
Verdichtingsproblematiek, o.a. vanwege de meer beperkte en minder eenduidige  vormen van de 
ondersteuning vanuit de zorginstanties. Per gemeente en per samenwerkingsverband dienen zich diverse 
nieuwe en ambitieuze vormen aan. Deze verscheidenheid maakt stabiele samenwerking met instanties in 
deze fase niet altijd mogelijk. Arrangementen en ondersteuningsroutes verschillen veel en vragen veel 
aandacht om ze in kwaliteit te beoordelen. Onze populatie en hun ouders vormen tevens ‘een markt’ voor 
ondersteunende instanties. Er worden in toenemende mate diensten aangeboden die niet door school kunnen 
worden geleverd. Kwetsbaar punt: men wil nogal eens ondersteuningsvormen tijdens onderwijstijd leveren. 
De school moet de onderwijstijd aan de leerlingen goed en voortdurend bewaken. Samenwerkingsverbanden 
in het vo houden geld over dat, helaas, niet besteed worden aan het vergroten van de capaciteit om onderwijs 
passender, incluisiever en meer toegankelijk te maken. Meer en meer constateren we een trend dat het 
‘surplus’ verdeeld wordt en toegevoegd wordt aan de algemene middelen van de betrokken reguliere scholen. 
De scholen voor speciaal onderwijs delen niet in alle gevallen mee in deze ‘meevallers’. Waar mogelijk maakt 
de rvb bezwaar tegen deze praktijken. Helaas moeten we constateren dat deze bezwaren tevergeefs zijn. 
  
 

1.11 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag 
In 2017 zijn 18 medewerkers uit eigen verzoek vertrokken (waarvan 2 met (keuze) pensioen. Er zijn 6 
medewerkers uit dienst gegaan d.m.v. een vaststellingsovereenkomst. In de gevallen waarbij sprake is van 
ontslag anders dan op eigen verzoek, zijn vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds gedaan en akkoord 
bevonden. Eén medewerker heeft o.b.v. een WIA-aanvraag een WGA-uitkering gekregen en is vertrokken. 
Eén medewerker is onvrijwillig vertrokken. Er is geen vergoedingsverzoek gedaan i.v.m. ontbreken geldige 
ontslagreden, de WW-kosten zijn vergoed door het bestuur.  
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1.12 Afhandeling van klachten 
De huidige klachtenprocedure is medio 2016 in gebruik genomen en op de website en in de schoolgids 
geplaatst. Er is een vertrouwenspersoon vanuit de School beschikbaar voor ondersteuning bij klachten op het 
College en andersom. Daarnaast is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor klachten die te gevoelig 
liggen om te kunnen bespreken met een intern persoon of wanneer bespreking met een intern 
vertrouwenspersoon niet tot een oplossing heeft geleid. Klagers kunnen zich ook direct wenden tot de 
betreffende medewerker of de mentor voor een oplossing. Als dit niet tot gewenst resultaat leidt, kan de 
schoolleider, directie en vervolgens de RvB worden ingeschakeld. Als de klacht na het doorlopen van deze 
route naar oordeel van de klager niet heeft geleid tot een oplossing, kan de klager een formele klacht indienen 
bij de onafhankelijke Landelijke KlachtenCommissie van het onderwijs (LKC). De namen van de interne en 
externe vertrouwenspersonen worden vermeld in de schoolgidsen. Gegevens van de LKC zijn terug te vinden 
in de klachtenprocedure.  
Er is in 2017 één klacht gemeld bij de Onderwijgechillencommissie. Deze klacht is na twee weken weer 
ingetrokken door de client. 
 
 

1.13 Huisvesting 
In 2017 is het onderhoud op beide locaties uitgevoerd volgens het Meerjaren Onderhouds Plan. Al het 
geplande onderhoud is uitgevoerd. Wel komen we tot de conclusie dat het huidige MJOP een update behoeft. 
 
Toekomst 
Het pand in Bilthoven voldoet niet meer. Door ouderdom gaat het meer en meer gebreken vertonen en past 
de uitstraling niet meer bij het nette en rustige klimaat dat de school wil creëren voor zijn leerlingen. 
Bovendien maakt de school al sinds lange tijd elk jaar een groei in leerlingaantallen door. Elk jaar moeten 
aangemelde kinderen afgewezen worden omdat de school vol is. De RvB laat een bouwkundig rapport en een 
berekening van de ruimtebehoefte uitvoeren en zal deze bespreken met de gemeente De Bilt om hen te 
bewegen tot het faciliteren van nieuwbouw. Het Berg en Bosch-terrein wordt in de nabije toekomst onderdeel 
gemaakt van de Life Science As, waardoor een maatschappelijke behoefte voor een ‘groen’ en zuinig pand 
toeneemt. Ook de samenwerkingsverbanden zullen ingeschakeld worden om het belang van nieuwbouw te 
ondersteunen richting de gemeente.  
 
Ook in Houten kampt de school met een ruimtegebrek. De school zou kunnen groeien, maar daar zijn te 
weinig lokalen beschikbaar voor. De RvB zal met gemeente Houten bespreken wat de mogelijkheden zijn om 
groei te faciliteren.  
 
 

1.14 Onderzoeken 
Evaluatie kwaliteitsonderzoek 
In de periode 1-15 mei 2017 is middels het instrument Kwaliteitsvragenlijst B&T onderzoek uitgevoerd naar de 
tevredenheid van ouders/verzorgers, op beide locaties van School en College. Het onderzoek betrof diverse 
aspecten van “de kwaliteit van het onderwijs”. Het streefdoel: op onderzochte standaards (van de 
kwaliteitsvragenlijst) wordt ten minste op 80% van de indicatoren een score van 3.0 behaald. 
 
De volgende indicatoren worden beoordeeld: 
 Het onderwijs en het leren: de lessen, de begeleiding, de leer- en hulpmiddelen en het OPP. 
 De cultuur: het pedagogisch klimaat, de veiligheid en de interactie met andere leerlingen. 
 De resultaten en de opbrengsten. 
 
Bij de ouders wordt eveneens gevraagd naar de kwaliteit van de volgende indicatoren: 
 Leiderschap en management. 
 Bedrijfsvoering. 
 Personeel en werkklimaat. 
 Verwachtingen en schoolkeuze. 
 
De respons op locatie Bilthoven was 43% en op locatie Houten 33%, wat gezien de grootte van beide 
populaties reden is het onderzoek valide te kunnen noemen. De gemiddelde itemscore locatie Bilthoven is 3,1 
en locatie Houten 3,0. In rapportcijfers uitgedrukt is dit een 7,4 en een 7,2. 
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In het kader van de cyclische uitvoering van kwaliteitsmanagement die de school hanteert is dit onderzoek de 
follow up van het onderzoek oudertevredenheid uitgevoerd in 2015. De scores van dat jaar waren voor beide 
locaties 3,2 (8). De uitkomsten van 2015 en 2017 per standaard c.q. indicator vergelijken is niet goed mogelijk 
omdat in 2015 gebruik gemaakt werd van het instrument ZEK en in 2017 dat van Van Beekveld en Terpstra. 
 
Berg en Bosch School mei 2017   
Rapportage kwaliteitsonderzoek tevredenheid ouders/ verzorgers periode 2016-2017 
 
Responspercentage Houten: 33% - gemiddeld rapportcijfer: 7,2 - gemiddelde itemscore: 3.0 
Responspercentage Bilthoven: 43% - gemiddeld rapportcijfer: 7,4 - gemiddelde itemscore: 3.1 
 
 
Berg en Bosch College januari en mei 2017 
Rapportage kwaliteitsonderzoek tevredenheid ouders/ verzorgers periode 2016-2017 
 
Bilthoven januari 
Responspercentage Bilthoven: 58% - gemiddeld rapportcijfer: 5.5 - gemiddelde itemscore: 2.6 
 
Houten januari 
Responspercentage Houten: 69% - gemiddeld rapportcijfer: 7.1 - gemiddelde itemscore: 3.0 
 
Bilthoven mei 
Responspercentage Bilthoven: 45% - gemiddeld rapportcijfer: 6.1 - gemiddelde itemscore: 2.7 
 
Landelijke cijfers:    - gemiddelde rapportcijfer 7.0 - gemiddelde itemscore 3.0 
 
De conclusie die getrokken mag worden (en die ook door de inspectie getrokken werd) is dat College 
Bilthoven het lek boven lijkt te hebben en dat er weer ruimte is voor kwaliteitsverbetering. In 2018 wordt 
ingezet op de verbeterpunten die voortkomen uit de onderzoeken. College Houten en de beide Scholen 
wijken niet significant af van het landelijke beeld. 
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2.  Ontwikkeling op het gebied van governance 
Het bestuur van de stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland onderschrijft de Code Goed Bestuur in het 
Primair Onderwijs (versie 2017) als lid van de PO-Raad. De RvB en RvT van de stichting functioneren als het 
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving, statutaire 
afspraken en zaken vastgelegd in het managementstatuut. 
 
Treasurystatuut 
In het treasurystatuut wordt het beleid geformuleerd omtrent de wijze waarop binnen de stichting Speciaal 
Onderwijs Midden Nederland moet worden omgegaan met financiële middelen, zoals die ter beschikking zijn 
gesteld voor het realiseren van de statutaire doelstellingen van de stichting. Kernbegrippen hierin zijn 
transparantie van doelstellingen, geformuleerd beleid, uitvoering en verantwoording en zorg voor continuïteit. 
Het is van essentieel belang dat de realisering van de doelstellingen niet in gevaar wordt gebracht door het 
nemen van financiële risico’s. Risicoanalyse en -beheersing zijn hierin belangrijke instrumenten. 
 
Horizontale verantwoording 
De formele horizontale verantwoording vindt plaats via de medezeggenschapsraad. 
In het strategisch beleidsplan heeft het bestuur de missie en visie van de school beschreven. Daarnaast geeft 
het weer waar het bestuur de komende jaren naartoe wil met het onderwijs en de organisatie. Het plan is 
ingedeeld in de zes domeinen waar het bestuur binnen werkt: organisatie, onderwijs en ondersteuning, 
personeel, financiën en beheer, markt en omgeving en kwaliteitszorg.  
 
Zelfstandigheid 
In 2017 heeft het bestuur volgens het thema ‘zelfstandigheid’ dat voortkomt uit de missie en visie van Berg en 
Boch Onderwijs een bestuursfilosofie opgesteld waar de komende jaren de ontwikkelingsplannen van de 
organisatie en de scholen op gebaseerd worden. Zelfstandigheid van de leerlingen kan bereikt worden als de 
leerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel, de directies en de centrale dienst dit ook uitstralen in de 
verantwoordelijkheden binnen de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Om de Scholen en Colleges 
integraal zelfstandiger te maken, draagt het bestuur de komende jaren gefaseerd meer verantwoordelijkheden 
over aan de schoolleiding. Met ingang van 2018 worden de vier schoolleiders benoemd tot directeuren. Op de 
Colleges worden de directeuren ondersteund door onderwijscoördinatoren die medio 2018 benoemd zullen 
worden tot schoolleiders. Het bestuur kan zich dan beter richten op het sturen en toezichthouden en de 
directies zullen verantwoordelijk worden voor het beleggen van operationele zaken binnen de schoolleiding en 
stuurgroepen. Om de nieuwe rollen en taakverdelingen concreet en helder te maken, wordt het 
managamentstatuut aangepast en worden nieuwe functieomschrijvingen en -waarderingen voor de 
directeuren en schooleiders opgesteld. 
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3. Financieel beleid 
 

3.1 Financiële positie op de balansdatum 
 

 
 
Onderbouwing streefwaarden 
De rentabiliteit toont de exploitatieresultaten in verhouding tot de totale inkomsten. Grote uitschieters dienen 
waar mogelijk te worden voorkomen. Een onderwijsorganisatie hoeft geen winst te maken. Dus in algemene 
zin geldt: meerjarig rond de nul uitkomen is goed. Als de noodzaak bestaat tot vermogensversterking, zal 
enkele jaren een positieve rentabiliteit dienen te worden gerealiseerd. 
 
De liquiditeit is de mate waarin de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Het 
kengetal mag niet onder de 1,0 komen anders kun je niet aan je verplichtingen voldoen. Berg en Bosch 
Onderwijs hanteert een veilige ondergrens van 1,5.   
 
Het weerstandsvermogen (vrije vermogensbuffer) geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is om 
eventuele calamiteiten/risico’s financieel te kunnen opvangen, zonder dat daarbij de continuïteit van de 
organisatie in gevaar komt. Rekening houdend met het risicoprofiel van de instelling streeft Berg en Bosch 
Onderwijs naar een ondergrens van 12%. 
 
De solvabiliteit is de mate waarin de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Een 
hoge solvabiliteit (theoretisch maximaal 100%) betekent relatief veel eigen vermogen. Voorzieningen worden 
bij het eigen vermogen opgeteld, omdat ze een dusdanig ‘vast’ karakter hebben dat ze zonder risico 
aangewend kunnen worden om aan langere-termijn-verplichtingen te voldoen. Berg en Bosch Onderwijs 
hanteert een veilige ondergrens van 50. 
 
 

3.2 Ontwikkeling van balansposten 
 

 

Kengetallen Norm Actueel

2017

Financiële kengetallen

- Rentabiliteit (langjarig gemiddelde) 0,0% -0,7%

- Liquiditeit 1,50 1,90

- Weerstandsvermogen 12,0% 5,3%

- Solvabiliteit (2) 50,0            55,0              

Balanspositie Actueel Actueel

2017 2016

ACTIVA

Vaste activa:

- Gebouwen € 919.572 € 965.444

- Overige materiële vaste activa € 489.987 € 503.061

Totaal vaste activia € 1.409.559 € 1.468.505

Vlottende activa:

- Vorderingen € 856.435 € 675.858

- Liquide middelen € 910.563 € 1.319.222

Totaal vlottende activa € 1.766.998 € 1.995.080

TOTAAL ACTIVA € 3.176.557 € 3.463.585
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De balanspositie 31 december 2017 kende op meerdere posten verschillen ten opzichte van de balanspositie 
2016. De boekwaarde van de vaste activa is licht gedaald door uitgestelde investeringen. De toename van de 
vorderingen is het gevolg van tegoeden op het vervangingsfonds en Samenwerkingsverband VO Zuid Oost 
Utrecht. De afname van het eigen vermogen is het gevolg van het exploitatieresultaat. De voorzieningen zijn 
toegenomen door reguliere dotaties (o.a. ten behoeve van groot onderhoud). De langlopende schulden zijn 
afgenomen door aflossingen op een langlopende lening van de Gemeente Houten. Een uitgestelde betaling 
van administratiekosten is de reden van een afname van de kortlopende schulden. 
 
 

3.3 Toelichting op het exploitatieresultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 
Voor 2017 was het beleid erop gericht het vermogen verder op te bouwen tot op of boven de streefwaarde 
van 12% weerstandsvermogen. Het Berg en Bosch College in Bilthoven werd in het begin van het jaar 2017 
door de onderwijsinspectie als onvoldoende beoordeeld. Gedurende het jaar 2017 werd door het bestuur en 
in overleg met de Raad van Toezicht besloten om extra middelen in te zetten voor een verbetering van de 
onderwijskwaliteit op het College. Dit heeft geleid tot een exploitatietekort van ca. € 75.000. 
 
 

3.4 Exploitatie (realisatie t.o.v. de begroting en 2016) 
Het onderstaande schema laat het resultaat van Berg en Bosch Onderwijs over boekjaar 2017 zien ten 
opzichte van de begroting. 
 

 
 
 

PASSIVA

Eigen vermogen € 1.046.581 € 1.121.115

Voorzieningen € 699.922 € 552.287

Langlopende schulden € 500.935 € 563.650

Kortlopende schulden € 929.119 € 1.226.533

TOTAAL PASSIVA € 3.176.557 € 3.463.585

Exploitatieoverzicht Actueel Begroting Actueel
2017 2017 2016

Baten

Rijksbijdragen € 10.295.464 € 9.767.600 € 9.846.817

Overige overheidsbijdragen € 26.965 € 29.500 € 47.893

Overige baten € 197.613 € 175.000 € 191.990

Totaal baten € 10.520.042 € 9.972.100 € 10.086.700

Lasten

Beleidsprogramma's € 454.700 € 263.000 € 169.321

Personeelslasten € 8.676.040 € 8.135.000 € 8.196.844

Afschrijvingen € 205.898 € 198.000 € 240.365

Huisvestingslasten € 538.552 € 506.000 € 484.046

Overige lasten € 698.007 € 595.600 € 791.459

Totaal lasten € 10.573.197 € 9.697.600 € 9.882.035

Saldo baten en lasten -€ 53.155 € 274.500 € 204.665

Financiële baten en lasten -€ 21.379 -€ 22.000 -€ 22.483

Financieel resultaat -€ 74.534 € 252.500 € 182.182
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Het resultaat over 2017 wijkt in negatieve zin af van de begroting.  
De hogere inkomsten waren het gevolg van bijstellingen in de overheidsbekostiging om de stijgingen in 
personele lasten op te vangen. De hogere kosten voor beleidsprogramma’s zijn te herleiden naar 
beleidsimpulsen ter verbetering van de onderwijskwaliteit van het College. Zie ook 3.3. 
De hogere personeelslasten zijn voor € 243.000 het gevolg van hogere lonen en salarissen en voor € 328.000 
voor de inhuur van externen die nodig waren voor (ziekte)vervangingen en voor moeilijk invulbare vacatures. 
Zoals vermeld bij de inkomsten werden de hogere kosten voor personeel gecompenseerd door de hogere 
inkomsten. 
De afwijking in de materiële componenten zijn voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere 
onderhoudskosten op gebouwen en installaties en hogere instellingslasten door hogere accountantskosten, 
niet begrote advieskosten (aanbesteding schoonmaakcontract (incl. metingen) en een intensievere financiële 
ondersteuning). 
 
 

3.5 Toelichting op het investerings- en financieringsbeleid 
Het verslagjaar 2017 kende geen majeure zaken in de investeringen. Het financieringsbeleid van Berg en 
Bosch Onderwijs is erop gericht geen gebruik te hoeven maken van externe kredietverstrekkers. Alle 
investeringen zijn in 2017 binnen dit beleid uitgevoerd. 
 
 

3.6 Informatie over financiële instrumenten 
Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De 
belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn marktrisico, kredietrisico 
en liquiditeitsrisico 
 
Marktrisico 
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil. De instelling loopt geen prijsrisico's. 
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden. 
 
Kredietrisico 
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 
 
Liquiditeitsrisico 
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 
Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. 

 
 

  



    

24 
 

4. Treasurybeleid 
 

4.1 Beschrijving beleid 
In 2017 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Beschikbare vrije middelen 
werden ‘bewaard’ op spaarrekeningen. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het 
bestuur gelet op de creditrating van de betreffende bank, conform de regeling beleggen en belenen van het 
ministerie, met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om 
dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake 
de wijze waarop wordt omgegaan met de genoemde regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. 
 
Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van de stichting. Hiervan afgeleid 
is de doelstelling van het financieel beleid het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Deze 
doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van:  
a) voldoende liquiditeit  
b) lage financieringskosten  
c) risicomijdende uitzettingen  
d) kosteneffectief betalingsverkeer 
e) beheersen en bewaken financiële risico’s. 
 
a. Voldoende liquiditeit  
In het geval van tijdelijk overtollige middelen kan een deel van de beschikbare middelen zodanig worden 
uitgezet dat deze zonder al te veel kosten snel liquide te maken zijn. Om de liquiditeitspositie zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten op de liquiditeitsbehoefte, wordt er periodiek en minimaal eens per jaar, een 
liquiditeitsprognose opgesteld, die een periode van vijf jaar beslaat.  
 
b. Lage financieringskosten  
Ook het aantrekken van benodigde middelen vindt plaats op basis van een (actuele) liquiditeitsprognose. Bij 
het aantrekken van langlopende geldleningen worden offertes opgevraagd bij minimaal drie partijen. 
 
c. Risicomijdende uitzettingen  
Middelen die niet direct noodzakelijk zijn om liquide aan te houden, worden uitgezet. Het bestuur besluit welke 
treasuryinstrumenten worden ingeschakeld. Desgewenst wordt de huisbankier verzocht om een 
beleggingsvoorstel. Uit de beleggingen mogen nooit nieuwe risico’s ontstaan. Het beleggingsvoorstel omvat 
een kredietwaardigheidsbeoordeling van de instelling. De kredietwaardigheid wordt minimaal eens per jaar 
gecontroleerd door het bestuur. Voordat een belegging wordt aangekocht, is aan de hand van een 
liquiditeitsprognose aangetoond dat de betreffende waardepapieren niet verkocht hoeven te worden voor het 
einde van de looptijd. Onder deze conditie is sprake van een hoofdsomgarantie (de periode van beleggen is 
eindig en de belegging wordt op een vooraf vastgestelde einddatum terugontvangen) en een belegging kan 
pas als risicomijdend worden aangemerkt, als er een dergelijke garantie van toepassing is. 
 
d. Kosteneffectief betalingsverkeer  
Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiële logistiek optimaal is ingericht. 
Het betalingsverkeer van de stichting is zo ingericht dat het kosteneffectief kan worden beheerd. De 
bankrelaties van de stichting worden minimaal één keer per vier jaar geëvalueerd. 
 
e. Beheersen en bewaken van risico’s 
Het treasurybeleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico 
en het interne liquiditeitsrisico: 
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 Het debiteurenrisico is de kans dat belegde middelen niet worden terugontvangen van debiteuren. Dit 
risico wordt beperkt door te beleggen bij marktpartijen die voldoen aan de in de wet vermelde 
voorwaarden. 

 Het renterisico wil zeggen het gevaar verbonden aan de veranderingen in de rentestructuur. Het 
renterisico dient te worden afgedekt door het opbouwen van een evenwichtige beleggingsportefeuille in 
relatie tot de geldende rentestructuur en de verwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling. 

 Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt 
door wijzigingen in de geprognosticeerde financieringsbehoefte en investeringsplannen. Goede interne 
afspraken en een regelmatige actualisatie van de prognoses van de financieringsbehoefte zullen het 
liquiditeitsrisico beperken. 

 
Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van de stichting. Het vindt plaats binnen de kaders 
van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016 met kenmerk 
WJZ/800938, houdende regels over het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van 
verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016)). De 
regeling heeft betrekking op de publieke middelen van de stichting. 
 
In de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst van de (tijdelijk) overtollige 
middelen tegen een aanvaardbaar risico. Met het oog op het afdekken van financiële risico’s en het 
financieren van geplande investeringen worden reserves en voorzieningen opgebouwd. In het treasurybeleid 
wordt uitvoering gegeven aan eigen verantwoordelijkheid van de stichting om alle tot haar beschikking 
staande middelen risicomijdend uit te zetten. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde 
respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde 
verplichtingen. 
 
 

4.2 Uitvoering in de praktijk 
Algemene richtlijnen 
Het betreft hier richtlijnen voor het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en voor overige middelen, 
voor zover deze in de administratie niet zijn afgescheiden van de publieke middelen en voor zover het bestuur 
hiervoor geen aparte richtlijnen heeft vastgesteld. De wettelijke kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 
2016 met kenmerk WJZ/800938. De regeling houdt in dat: 
 Leningen of beleggingen worden alleen aangetrokken dan wel uitgezet bij financiële ondernemingen als 

bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en die: 
- gevestigd zijn in een lidstaat (Een lidstaat is staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat 

die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte); 
- minstens een single A-rating hebben, afgegeven door ten minste twee van de drie ratingsbureaus 

Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. 
 Beleggingen en leningen met publieke middelen worden alleen aangetrokken in euro’s. 

 De stichting is een niet-professionele belegger.  

 De stichting verzoekt de financiële instelling zich te laten aanmerken als niet-professionele belegger bij het 
aantrekken van leningen en het beleggen van tijdelijk overtollige middelen. 

 
Richtlijnen inzake beleggingen 

 Middelen die tijdelijk overtollig zijn kunnen in een belegging worden uitgezet. 

 De periode van het beleggen is eindig en de belegging wordt op een vooraf vastgestelde einddatum 
terugontvangen.  

 De hoofdsom van de belegging wordt door de financiële onderneming te allen tijde gegarandeerd. 

 Er wordt niet belegd in achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito’s; 

 Beleggingen moeten vooraf door de RvB ter kennisname aan het bestuur worden gestuurd. 
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Richtlijnen inzake leningen 

 De stichting geeft geen leningen uit aan derden, noch aan personeel, noch aan andere instellingen of 
organisaties, tenzij deze lening van toepassing is voor de uitvoering van de wettelijke taak van de stichting 
en binnen het doel van de stichting past. 

 Bij het aangaan van leningen gaat de stichting geen extra risico’s aan die het voortbestaan van de stichting 
of het geven van onderwijs kunnen bedreigen. 

 De stichting leent alleen bij financiële instellingen die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in artikel 4 
eerste lid van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. 

 Leningen moeten vooraf door de RvB ter kennisname aan de Raad van Toezicht worden gestuurd 
 
Richtlijnen privaat vermogen 
Met betrekking tot de private middelen zijn de hiervoor opgenomen richtlijnen eveneens van toepassing, maar 
in voorkomende gevallen mag hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Het is echter niet toegestaan dat met 
private middelen dermate grote risico’s worden aangegaan, dat deze een negatief effect kunnen hebben op 
de publieke middelen. De private middelen zijn vastgelegd in de jaarrekening  en de administratie van de 
stichting en hebben betrekking op de niet door OCW gefinancierde activiteiten. 
 
Treasuryinstrumenten 
Bij het voeren van treasurybeleid zijn de volgende instrumenten toegestaan: 
 Rekening-courant 

 Kasgeldleningen 

 Spaarrekeningen 

 Deposito’s 
 Schatkistbankieren 

 Vaste geldleningen, al dan niet bezwaard met een hypotheek 

 Onderhandse geldleningen. 
Als de RvB instrumenten wil inzetten die niet zijn aangegeven in het treasurystatuut, vraagt hij hiervoor de 
voorafgaande goedkeuring van het bevoegd gezag. 
 
Organisatie van de treasuryfunctie 
Plaats in de organisatie 
De treasuryfunctie wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de RvB. De RvB is bevoegd om dat deel 
van de middelen dat niet benodigd is om de liquiditeit te waarborgen, zodanig te beleggen dat een zo hoog 
mogelijk rendement verkregen wordt. De RvB is tevens bevoegd om uitvoerende werkzaamheden te laten 
uitvoeren door anderen, bijvoorbeeld een extern administratiekantoor. 
 
Treasuryplan 
De Raad van Toezicht stelt een treasuryplan vast dat deel uitmaakt van de begrotingsstukken. In het plan 
komen de volgende onderwerpen aan de orde.  

 De liquiditeitsprognose voor het begrotingsjaar en vier daarop volgende jaren (artikel 3 lid1c van de 
regeling als genoemd in paragraaf 3.1 van dit statuut). Deze prognose is gebaseerd op historische 
patronen, aangevuld met nadere gegevens omtrent zoals het vermoedelijke verloop van de bekostiging en 
de personeelskosten, investeringen en groot onderhoud. Uit de prognose blijkt of de omvang van de 
liquiditeiten gedurende het jaar optimaal is en of reeds ingenomen en eventuele nieuwe posities 
aangehouden kunnen worden tot het einde van de looptijd.  

 De rentevisie van de bank, dit ter ondersteuning voor het opstellen van de begroting, m.n. de financiële 
baten en lasten.  

 Renterisico (voor zover van toepassing): de samenstelling van de huidige leningenportefeuille wordt 
weergegeven, doorgerekend met enkele rentescenario’s.  

 Geld- en kapitaalmarktpartijen: hier wordt aangegeven waar de stichting haar middelen belegt of wellicht 
zal gaan beleggen in het komende begrotingsjaar.  

 



    

27 
 

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treasurybeleid. De Raad van Toezicht is 
bevoegd tot het aangaan van externe verplichtingen binnen dit treasurybeleid. De RvB is verantwoordelijk 
voor: 
 Periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) opstellen van een kasstroomprognose. 

 Periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) bewaken werkelijke kasstroom ten opzichte van de prognose. 
 Beheren van de beleggingsportefeuille. 

 Risicoanalyse en treffen beheersingsmaatregelen ten aanzien van de treasuryactiviteiten. 

 Doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht voor wijzigingen in de beleggingsportefeuille 

 Periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) opstellen van een verantwoording over de treasuryactiviteiten. 
 
De financiële administratie is verantwoordelijk voor: 
 De registratie van de transacties voortvloeiende uit de uitvoering van het treasurybeleid. 

 De registratie en bewaking van de vorderingen en schulden. 

 De voorbereiding van de betalingen. 

 De registratie van de betalingen. 
 
De betalingen worden geautoriseerd zoals vastgelegd in de procuratieregeling van de stichting. Met 
betrekking tot het kasverkeer is een procedure beschreven met daarin onder andere het maximum kassaldo.  
 
Verantwoording 
De stichting doet ieder jaar in het bestuursverslag ten aanzien van de publieke middelen verslag van haar 
beleid ten aanzien van de beleggingen en leningen, de uitvoering van het beleid in de praktijk, de uitstaande 
beleggingen en leningen en de aangetrokken en afgesloten leningen. Hierbij wordt:  
a) een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar;  
b) van elke belegging jaarlijks gemeld op welk moment de belegging vrij valt; 
c) verantwoording afgelegd over het gebruik van derivaten, conform de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 
 

d) een rapportage over het treasurystatuut opgenomen, waarin tenminste verslag gedaan over:  
1. het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen en lenen;  
2.  de soorten en omvang van de beleggingen en leningen;  
3.  de looptijden van de beleggingen en leningen. 

 
Evaluatie 
Eénmaal per jaar (of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft) initieert de Raad van Toezicht 
een evaluatie in de vergadering inzake de uitvoering van het treasurybeleid. Tijdens deze evaluatie komt aan 
de orde: 
 overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie, 

 prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten (rentevisie), 
 resultaten ten opzichte van de begroting en het treasuryplan, 

 de transacties die de afgelopen periode zijn aangegaan op de geld- of kapitaalmarkt. 
 
 

4.3 Uitstaande beleggingen en leningen 
Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden en 
heeft geen uitstaande beleggingen en leningen, aangetrokken leningen en afgesloten derivaten- 
overeenkomsten. 
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5. Continuïteitsparagraaf 
 

5.1 Kengetallen 
 
5.1.1 Leerlingenaantallen 
Overzicht leerlingenaantallen per 1 oktober 

Oktobertelling 2014 2015 2016 2017 
School Bilthoven 112 98 86 84 
School Houten 104 107 105 107 
College Bilthoven 221 241 237 209 
College Houten 171 187 177 158 
Totaal 608 633 605 558 

 
5.1.2 A.1 Kengetallen T tot en met T+3 

 
 
De beoogde doelstelling van de invoering van Passend Onderwijs is om meer jongeren ‘passend’ onderwijs te 
bieden in de reguliere scholen en dus minder plaatsingen in het speciaal onderwijs. Daar waar een daling van 
het leerlingenaantal werd verwacht, bleef het aantal leerlingen op de Berg en Bosch Onderwijs tot 2016 vrij 
stabiel. Op de teldatum 1-10-2017 was er sprake van een leerlingendaling. Berg en Bosch Onderwijs volgt 
met prognoses de ontwikkelingen van de leerlingaantallen nauwgezet. Hoewel er ook trends zichtbaar van 
een stijging van het aantal leerlingen houdt de Berg en Bosch rekening met de verwachting dat Passend 
Onderwijs uiteindelijk zal gaan leiden tot minder leerlingen op de school. De personele bezetting zal hierop 
worden aangepast: van 118,5 FTE in 2017 naar ca. 100 FTE in 2020. De reductie zal van invloed zijn op 
zowel het onderwijs personeel, als ook het onderwijsondersteunend personeel. De reductie zal naar 
inschatting via een natuurlijk verloop worden gerealiseerd. 
 
 

  

A1. Kengetallen Actueel

2017 2018 2019 2020

Personele bezetting in FTE

- Management/directie 2,00 2,00 2,00 1,00

- Onderwijs personeel SO 20,00 16,96 16,50 16,25

- Ondersteunend personeel SO 14,93 15,88 15,00 14,50

- Onderwijs personeel VSO 56,43 45,83 45,00 44,75

- Ondersteunend personeel VSO 16,14 16,27 15,50 15,00

- Ondersteunend personeel overig 9,00 9,69 9,00 9,00

subtotaal 118,50 106,63 103,00 100,50

- Vervangers wegens ziekte 2,67

Totaal 121,17 106,63 103,00 100,50

Leerlingaantallen 1/10 558               550               540               530               

Verwachting
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5.2 A.2 Meerjarenbegroting T tot en met T+3 
In de toekomst verwachten we de volgende financiële ontwikkeling: 

 
 

 
 
Toelichting  
Het beleid is erop gericht het vrije buffervermogen (weerstandsvermogen) meerjarig te laten groeien tot op of 
boven de streefwaarde van € 1.200.000 (ca. 12% van de totale rijksbijdragen). 
 

 

Meerjarenbegroting - Balans Actueel

2017 2018 2019 2020

ACTIVA

Vaste activa:

- Gebouwen € 919.572 € 914.800 € 868.900 € 823.000

- Overige materiële vaste activa € 489.987 € 525.100 € 501.900 € 527.800

Totaal vaste activia € 1.409.559 € 1.439.900 € 1.370.800 € 1.350.800

Vlottende activa:

- Vorderingen € 856.435 € 700.000 € 700.000 € 700.000

- Liquide middelen € 910.563 € 1.155.900 € 1.453.700 € 1.637.800

Totaal vlottende activa € 1.766.998 € 1.855.900 € 2.153.700 € 2.337.800

TOTAAL ACTIVA € 3.176.557 € 3.295.800 € 3.524.500 € 3.688.600

PASSIVA

Eigen vermogen € 1.046.581 € 1.155.000 € 1.305.100 € 1.455.500

Voorzieningen € 699.922 € 762.100 € 858.200 € 939.400

Langlopende schulden € 500.935 € 428.700 € 361.200 € 293.700

Kortlopende schulden € 929.119 € 950.000 € 1.000.000 € 1.000.000

TOTAAL PASSIVA € 3.176.557 € 3.295.800 € 3.524.500 € 3.688.600

Verwachting

Meerjarenbegroting - Exploitatie Actueel
2017 2018 2019 2020

Baten

Rijksbijdragen € 10.295.464 € 9.549.500 € 9.025.000 € 8.849.000

Overige overheidsbijdragen € 26.965 € 25.000 € 25.000 € 25.000

Overige baten € 197.613 € 174.000 € 169.000 € 161.000

Totaal baten € 10.520.042 € 9.748.500 € 9.219.000 € 9.035.000

Lasten

Beleidsprogramma's € 454.700 € 255.000 € 232.000 € 179.000

Personeelslasten € 8.676.040 € 8.051.300 € 7.518.000 € 7.383.000

Afschrijvingen € 205.898 € 224.000 € 222.300 € 220.000

Huisvestingslasten € 538.552 € 536.800 € 540.300 € 543.300

Overige lasten € 698.007 € 553.000 € 533.300 € 537.300

Totaal lasten € 10.573.197 € 9.620.100 € 9.045.900 € 8.862.600

Saldo baten en lasten -€ 53.155 € 128.400 € 173.100 € 172.400

Financiële baten en lasten -€ 21.379 -€ 20.000 -€ 23.000 -€ 22.000

Financieel resultaat -€ 74.534 € 108.400 € 150.100 € 150.400

Verwachting
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5.3 B.1 Rapportage intern risicobeheersings- en controlesysteem 
Het bestuur van Berg en Bosch Onderwijs ziet de urgentie van risicomanagement. Door inzicht in de risico's 
wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de huidige risico’s 
en de risico’s gerelateerd aan toekomstige beleidskeuzes in verhouding staan tot de vermogenspositie van de 
organisatie.  
 
Teneinde financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, hanteert Berg en Bosch Onderwijs een planning- en 
controlecyclus waarbij het bestuur de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek 
verantwoording over aflegt aan de Raad van Toezicht. Normaal is de frequentie ieder kwartaal. In relatie tot 
de inzet van extra middelen voor verbetering van de onderwijskwaliteit van het College is in 2017 gekozen 
voor een maandelijkse evaluatie. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en opnieuw geïdentificeerd. De evaluatie en 
identificatie zijn leidend voor de vaststelling van beleidsprioriteiten in beleidsimpulsprogramma’s. 
Teneinde de interne risico’s zoveel mogelijk te beperken wordt de administratieve organisatie van de 
processen verbeterd. Hierin hebben functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie 
speciale aandacht. Een deel van de AO/IC is uitbesteed aan administratiekantoor Adequatum waarbij 
gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. 
 

 

5.4 B.2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Uit de risico-inventarisatie zijn de volgende belangrijkste risico’s vastgesteld: 
 
 Effecten van tekortkomingen in onderwijskwaliteit 

Tekortkomingen in de onderwijskwaliteit kunnen leiden tot minder leerlingen, minder inkomsten, extra 
kosten en een verhoogde werkdruk. In 2017 zijn met beleidsimpulsen extra middelen ingezet voor een 
verbetering van de onderwijskwaliteit van het College in Bilthoven. Nadruk lag (en ligt) op de verbetering 
van de professionele werkomgeving en de vaardigheden. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de 
borging van kwaliteit op de Scholen en Colleges. De kosten voor de kwaliteitsprogramma’s zijn 
opgenomen in de meerjarenbegrotingen. 
 

 Ziekteverzuim 
Ziekteverzuim heeft een aantal nadelige gevolgen voor scholen. Er dient bijvoorbeeld vervanging geregeld 
te worden en medewerkers moeten taken van zieke collega’s overnemen. De medewerkers met extra 
taken worden hierdoor extra belast met het risico dat ze zelf ook uitvallen door ziekte. Inzicht in de 
oorzaken van het ziekteverzuim biedt handvatten om het ziekteverzuim aan te pakken. 
 

 Opheffing Vervangingsfonds 
De opheffing van het Vervangingsfonds betekent dat Berg en Bosch Onderwijs de afweging moet maken 
welke financiële risico’s van ziektevervangingen zelf kunnen dragen en welke risico’s verzekert moeten 
worden bij een andere externe partij. 
 

 Tekort aan gekwalificeerde docenten (structureel en bij ziektevervanging) 
De vacaturedruk op de tekortvakken neemt toe. Een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten zal leiden tot 
forse extra kosten, een verhoogde werkdruk en uitval van lessen. Berg en Bosch Onderwijs heeft de 
werving verbeterd en werkt aan een beheersing van de budgetten voor inhuur via externe partijen. 
 

 Effecten van verscherpte wet- en regelgeving 
Het ontbreken van de juiste procedures en de bewaking hiervan, kunnen leiden tot (na)heffingen / 
aanspraken van UWV (WW / WIA), Vervangings- en/of Participatiefonds of anderszins. Procedures op 
kritische processen zijn aangescherpt en hebben geleid tot een afname van de risico’s. Daar waar nodig 
c.q. mogelijk worden kritische processen extern belegd en risico’s verzekerd. 
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 Ontwikkelingen van Passend Onderwijs 

Er gaat nog veel mis bij de invoering van het passend onderwijs - waarbij kinderen die extra aandacht 
nodig hebben toch naar een 'reguliere' school kunnen. De Berg en Bosch Onderwijs volgt de 
ontwikkelingen op nauwe voet om adequaat te kunnen reageren op kansen en bedreigingen. 
 

 Ruimtegebrek in Bilthoven 
De capaciteit van het schoolgebouw in Bilthoven voldoet niet aan de normen. Het tekort is berekend op 
900m² bruto vloeroppervlak en dit blokkeert de tussentijdse instroom van leerlingen. Kantoorruimtes en 
vergaderkamers worden gebruikt voor lessen, wat een nadelig effect op het imago van de school en 
beperkingen geeft aan het functioneren van de interne organisatie. Gesprekken met de Gemeente De Bilt 
hebben vooralsnog niet geleid tot concrete oplossingen. 
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6. Jaarrekening 
 

6.1 Grondslagen 
Activiteiten 
De stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland te Bilthoven verzorgt onderwijs aan de bij de scholen 
ingeschreven leerlingen.  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in 
Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 
van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.        
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 
uitsluitend indien en voor zover: 
 een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen 

gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 
 het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.  
 
Gehanteerde valuta 
De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
 
6.1.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa, verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herziening van schattingen worden zoveel mogelijk opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, zijnde de verkrijgingsprijs en/of 
vervaardigingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bedragen vanaf  
€ 500,- worden geactiveerd. 
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De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 
 
 % 
Gebouwen (nieuwbouw) 7 
Gebouwen (installaties)  10 
ICT 10-33 
Meubilair 5-10 
Inventaris en apparatuur 12,5-20 
Leermiddelen 5-20 

   
Voor kosten van onderhoud en herstel is een onderhoudsvoorziening gevormd voor het groot onderhoud (zie 
voorziening onderhoud onder de passiva). Klein onderhoud wordt direct verantwoord in de lasten. 
        
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 
en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de 
staat van baten en lasten. 
 
6.1.2 Vlottende activa 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking 
van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bestuur 
worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 
 
6.1.3 Eigen vermogen 
Algemene reserve 
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 
baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 
reserve gebracht). Reserves worden geacht uit publieke middelen ter zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is 
vermeld in de toelichting op de balans. 
 
Bestemmingsreserve publiek         
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek 
doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de 
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste de reserves 
komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen 
worden gedaan. 
 
Resultaatbestemming 
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats op 
basis van een besluit van het bestuur. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken aan de 
publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering zijn gebracht. 
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen 
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worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen 
worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn 
oorsprong heeft voor balansdatum. 
 
Onderhoudsvoorziening 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan 
onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotatie aan de voorziening is 
gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee onderhoudswerken naar verwachting worden 
uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat door het bestuur is goedgekeurd. Het uitgevoerde 
groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De onderhoudsvoorziening wordt 
gewaardeerd op nominale waarden. 
 
Jubileumgratificatie 
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 
dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, 
blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum conform de cao. De voorziening is 
gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1,0%. 
 
Spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is gevormd ter dekking van de kosten van één personeelslid. De voorziening is 
berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
 
6.1.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. 
 
Rijksbijdragen OCW 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies onder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in het 
jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. 
Geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een 
bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot  geen 
verrekeningsclausule heeft) wordt ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
 
Overige overheidsbijdragen en subsidies 
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties met uitzondering van het Ministerie van 
OCW voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering 
zijn gebracht op de lasten. 
 
Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
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Pensioenlasten 
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra 
personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg. 
 
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 
pensioengerechtigde leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als zou 
sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis 
premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit 
hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen 
van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
 
Afschrijvingslasten 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de geschatte 
economische levensduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Overige lasten  
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten 
van uitgegeven en ontvangen leningen. 
 
Resultaat 
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en lasten. 
Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen resultaatbestemming. 
 
6.1.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht     
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de 
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit liquide middelen. 
 
 

6.2 Balans per 31 december 2017, vergelijkende cijfers per 31 december 2016 
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6.3 Staat van baten en lasten 2017, vergelijkende cijfers 2016   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Kasstroomoverzicht 2017, vergelijkende cijfers 2016 
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 
exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht door 
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 
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6.5 Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans   
 

6.5.1 Activa 

 
 
Schoolgebouwen 
Het economisch en juridisch eigendom van de gebouwen en terreinen berust bij de gemeente. Met 
uitzondering van het navolgende. 
 Het economisch en juridisch van de terreinen aan de Prof. Bronkhorst te Bilthoven berust bij het bestuur. 
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 Het geactiveerde bouwdeel van de Kruisboog te Houten betreft de bouw/verbouw van het gedeelte dat 
wordt verhuurd aan Youké. Afschrijving vindt in 15 jaar plaats en wordt ten laste gebracht van de 
huuropbrengsten. Ten behoeve van deze bouw heeft de gemeente Houten een 15 jarige lening verstrekt 
aan de stichting. Het juridisch eigendom van dit deel van het gebouw berust evenals het overige deel van 
het gebouw bij de gemeente. 
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6.5.2 Passiva      
Eigen vermogen 

 
 
Bestemmingsreserve t.b.v. huisvesting Houten 
Bij de opbouw van de reserves zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat Youké het 
huurcontract na 10 jaar niet verlengt. De hoogte van deze reserve zou circa EUR 435.000 moeten bedragen. 
Deze reserve kan vrijvallen in de algemene reserve zodra er zekerheid is omtrent het verlengen van het 
huurcontract. De opbouw van deze reserve moet ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In 
2012 is EUR 135.000 gedoteerd aan deze bestemmingsreserve en in de volgende 3 jaar 2013 tot en met 
2015 elk jaar EUR 100.000 te doteren aan deze reserve. Benadrukt wordt dat dit alleen het risico dekt van het 
niet verlengen van het huurcontract en geen debiteurenrisico afdekt. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Voorzieningen 

 
 
 
Langlopende schulden 
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Kortlopende schulden 
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6.6 Model G - verantwoording van subsidies 
 

6.6.1 G1 - Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

 

 

 

 
 

6.6.2 G2 - Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend ultimo 
verslagjaar EUR 

 
 
 
6.6.3 G3 - Verantwoording subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in een 

volgend verslagjaar EUR 
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6.7 Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 

6.7.1 Baten 
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6.7.2 Lasten 
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6.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT) ingegaan. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van deze regelgeving. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor SO Midden Nederland is op basis van de nieuwe klassenindeling  
€ 129.000 (2016 € 128.000). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de 
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden 
van Raad van Toezicht / Raad van Bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% 
van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen 

 
 
1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met bezoldiging van € 1.700 of minder 

 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Niet van toepassing in 2016 en 2017 
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6.9 Model E - verbonden partijen 

 
 
 

6.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel 
In de nieuwe cao is een mogelijkheid opgenomen verlofuren in het kader van duurzame inzetbaarheid van 
personeel of werktijdvermindering van senioren op te sparen. Voor de opgespaarde rechten moet een 
voorziening worden gevormd mits de rechten op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst kunnen worden 
opgenomen (in uren) of verzilverd (in geld). Bij de Stichting SO Midden Nederland is sprake van één 
afgesloten overeenkomst waarin sprake is van opbouw van verlof. Voor de overige personeelsleden is nog 
geen overeenkomst afgesloten. 
 
ICT 
Met Delta Resources BV (Mircosens) is een overeenkomst aangegaan tot en met 19 november 2019 voor het 
beheren en onderhouden van het gehele computersysteem. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 103.113 
incl. BTW. 
 
Energie 
Met DVEP Energie is een vierjarige overeenkomst aangegaan, tot en met 31 december 2020, voor het 
leveren van elektriciteit en gas op de locaties Bilthoven en Houten. 
 
Schoonmaak 
Met de Meerwijk-Romaro groep is een driejarige overeenkomst aangegaan, tot 20 augustus 2019, voor 
schoonmaakwerkzaamheden op de locaties Bilthoven en Houten. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen  
€ 127.821 incl. BTW. 
 
Verhuur 
Aan Youké wordt een deel van de bedrijfsruimten in de locatie De Boog te Houten verhuurd. Hiervoor is een 
huurovereenkomst aangegaan tot en met 31 mei 2020. De huuropbrengst bedraagt € 82.380 per jaar. 
 
Juridische procedures 
Er is sprake van twee juridische procedures. De maximale omvang die met deze procedures samenhangt 
wordt geschat op € 41.000. 
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6.11 Overige gegevens 
 

6.11.1 Bestemming van het resultaat 
 

 
 

6.11.2 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen uit de balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht. 
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7. Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de 
doelstelling van de stichting, op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van 
zaken in de stichting en de onder het bestuur van de stichting staande scholen. De RvT staat de RvB met 
raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de RvB gevraagd en ongevraagd adviseren. De RvT treedt op als 
werkgever van de RvB.   
 
Op 1 augustus 2017 is de heer M.A. Girbes tussentijds afgetreden uit de RvT en zijn de volgende nieuwe 
leden toegetreden: Mw. M.H. van den Berg, Hr. J.A.P.M. Maas, Hr. G. Verkerk en Mw. M.A. Vermeer-
Hordijk.    
 
Leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming voor opnieuw 
vier jaar. Zij treden af volgens het door de RvT vastgestelde rooster. De raad is zodanig samengesteld, dat de 
leden ten opzichte van elkaar, de RvB en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk 
en kritisch kunnen opereren 
 

7.1.1 Samenstelling commissies 
De raad werkt met drie commissies die, gedelegeerd, zaken voorbereiden voor de reguliere vergaderingen. 
De personele bezetting van de commissies is als volgt over de RvT leden verdeeld:  
 
Auditcommissie:   hr. J.A.P.M. Maas (voorzitter) en de hr. G. Verkerk 
Onderwijskwaliteitscommissie:  mw. M.A. Vermeer-Hordijk (voorzitter) en hr. L.A. Bras 
Remuneratiecommissie:  mw. M.H. van den Berg (voorzitter), hr. N. Nieuwboer en hr. L.A. Bras 
 

7.1.2 Werkzaamheden van de RvT 
Vergaderingen 
De RvT heeft in 2017 zeven keer vergaderd. Op 9 maart, 7 april, 8 juni, 6 september (startbijeenkomst in de 
nieuwe samenstelling van de Raad), 6 oktober, 27 november (RvT themabijeenkomst ‘rijksoverheid 
financiering onderwijs’) en 15 december.  
 
De RvT themabijeenkomst ‘rijksoverheidsfinanciering onderwijs’ op 27 november was vooral ingezet voor de 
nieuwe RvT-leden over de methode van financiering van de rijksoverheid, de geldstromen en regels, 
toegespitst op het SO en VSO.  
Naast de vergaderingen heeft de RvT een gesprek gevoerd met de Medezeggenschapsraad (MZR) met als 
belangrijkste onderwerpen de rol van RvT en MZR en het samenspel tussen MZR, RvB en RvT. 
 
Inhoudelijke thema’s 
Naast alle inhoudelijke thema’s heeft 2017 ook in het teken gestaan van het inwerken van de vier nieuwe 
leden van de RvT. Door het aftreden van één van de leden en de wens tot uitbreiding van het aantal leden is 
een intensieve sollicitatieprocedure gestart. In augustus zijn vier nieuwe leden toegetreden. In een korte tijd 
heeft de RvT zich moeten inwerken en is een intensief traject doorlopen van kennismaken met elkaar en met 
Berg en Bosch Onderwijs. 
 
De RvT heeft in 2017 een risico-inventarisatie gemaakt als start van haar werkzaamheden. In 2017 is met de 
RvB regelmatig gesproken over de strategische koers en de bijbehorende financiële koers. Ook de 
administratieve organisatie heeft de aandacht van de RvT. Er is een meerjarenbeleidsplan gemaakt dat in 
2018 zal worden vastgesteld. Besproken is tevens de kwaliteit van de scholen en waar nodig het versterken 
van de kwaliteit. Het College in Bilthoven is beoordeeld volgens het nieuwe kader en van zeer zwak naar 
onvoldoende gegaan. Dit heeft de volle aandacht van de RvB. De RvT volgt de genomen maatregelen 
kritisch. Ook ziet de RvT dat op het gebied van personeelsbeleid duidelijk gestreefd wordt naar kwaliteit bij het 
aanstellen van nieuwe medewerkers. 
 
Documenten  
Het managementstatuut, het treasurystatuut, het jaarverslag 2016, het rooster van aftreden, de begroting van 
2017 en 2018 en de meerjarenkaderbegroting zijn in 2017 besproken en goedgekeurd door de RvT. 
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7.1.3 Werkzaamheden commissies 
Auditcommissie 
De Auditcommissie adviseert de RvT over het financieel beleid, waarbij de commissie toeziet op de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en het financieel beleid van de stichting en de door 
de stichting in stand gehouden scholen. 
 
De commissie heeft twee gesprekken gevoerd met de RvB en de accountant om inzicht te krijgen in de 
financiële situatie, de administratieve organisatie en het financieel beheer. Onder meer zijn de volgende 
onderwerpen besproken: financieel beleid 2017, de contractuele verplichtingen en de 
eigendomsverhoudingen van de panden en de begroting van 2018. 
 
Onderwijskwaliteitscommissie 
De onderwijskwaliteitscommissie adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende de 
kwaliteit van het onderwijs van de scholen van de stichting, waarbij de commissie erop toeziet dat de kwaliteit 
binnen vastgestelde kaders en regelgeving blijft.  
De commissie heeft een gesprek met de MZR gevoerd in het kader van de inspectierapportage. De 
commissie heeft met de RvB afgesproken dat er een schoolbezoek wordt gepland in 2018 en dat er begin 
2018 een gesprek van de commissie wordt gepland met de met de ouder- en de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad (MZR).  
Op 10 november 2017 heeft de onderwijskwaliteitscommissie een gesprek met de voorzitter van de RvB 
gevoerd met name over de beoordeling van de inspectie en de maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren en te borgen. 
 
Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende de 
arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB, waarbij de commissie erop toeziet dat de arbeidsvoorwaarden 
binnen vastgestelde kaders en regelgeving blijven. De remuneratiecommissie start met haar activiteiten in 
2018. 
 

7.1.4 Zelfevaluatie van de RvT 
Op 26 mei 2017 en 23 juni 2017 voerde de RvT een zelfevaluatie uit en constateerde dat de startfase van het 
RvT-besturingsmodel, met een minimumbezetting van drie RvT-leden, niet meer toereikend was om optimaal 
te functioneren. Het besluit werd genomen om de RvT uit te breiden naar zes leden. Op deze wijze wordt 
tevens voorzien in de opvolging van de voorzitter, de heer Nieuwboer, die in 2018 reglementair zal aftreden. 
Dan zal de raad op het gewenste aantal zijn van vijf leden. 
 
7.1.5 Hoofd- en nevenfuncties leden RvT 

Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie Benoeming 
Hr. N. Nieuwboer Voorheen directeur REC-4, 

Regio ’t Gooi, Utrecht, West 
Veluwe, 
Amersfoort 

 Penningmeester 
St.Burgerweeshuis Amersfoort; 

 Kanunnik bij Het Capittel van St. 
Joris, Amersfoort 

27-01-2016 

Hr. M.A. Girbes Partner FSV, Zaltbommel  27-01-2016 - 
01-08-2017 

Hr. L.A. Bras Voorheen directeur SWV NIS, 
Amersfoort 

 27-01-2016 

Hr. G. Verkerk Consultant  Voorzitter St. Estrela Nova, 
Driebergen; 

 Penningmeester St.Widar beheer 
gezondheidscentra, Zeist; 

 Commissaris Mijande Wonen, 
Vriezenveen, voorzitter 
auditcommissie; 

 Lid RvT Woongoed Zeist; 
 Bestuurslid Stichting 

Vluchtelingkinderen, Driebergen 

01-08-2017 

Mw. M.H. van den 
Berg 

Organisatie-adviseur  lid RvT gezondheidscentrum de 
Roerdomp, Nieuwegein; 

01-08-2017 
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 Lid RvT Amstelland 
Onderwijsgroep, Amstelveen; 

 Voorzitter bestuur Toonkunst 
Koor A’dam 

Mw. M.A. 
Vermeer-Hordijk 

Afdelingshoofd Juridische Zaken 
Inspectie van het Onderwijs 

Voorzitter RvT St. PC Voortgezet 
Onderwijs, Amersfoort 

01-08-2017 

Hr. J.A.P.M. Maas   Lid RvT van RIBW Groep 
Overijssel, Zwolle (lid 
auditcommissie);  

 Lid Pensioenraad Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn, Zeist, voorzitter 
werkgeversdelegatie;  

 Lid RvT St. FWG, Utrecht 
(voorzitter auditcommissie); 

  Voorzitter Jeugd Innovatie 
Fonds, Delft (vanaf 1998, 
Nationale Jeugdzorgprijzen) 

01-08-2017 

 

7.1.6 Vergoedingsregeling RvT 
De leden van de RvT ontvangen een onkostenvergoeding van € 1.500,- per 12 maanden. Voor de RvT is een 
budget opgenomen van €15.000,- in de begroting van 2018 t.b.v. scholing en vergoeding voor de RvT. 
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8. Bijlagen 
 

8.1.1 Gegevens over de rechtspersoon 
 
 
 
 
 
 
 


