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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.
Gedurende het jaar 2019 heeft de rvb de bestuurlijke fusie met Stichting Gewoon Speciaal voorbereid. Er is
een stuurgroep fusie ingericht met daarin de beide besturen, vertegenwoordiging van de beide raden van
toezicht en bestuurlijke ondersteuning. De stuurgroep werd ondersteund en begeleid door een onafhankelijke
fusiebegeleider en de vergaderingen voor de stuurgroep werden voorgezeten door een onafhankelijke
voorzitter. Met regelmaat zijn de MR en de GMR van de stichtingen betrokken bij het proces. Ook hebben de
besturen gebruik gemaakt van de kennis van medewerkers en heeft een onafhankelijke accountant een due
dilligence uitgevoerd. De samenwerkingsverbanden die nauw betrokken zijn bij de scholen van de beide
stichtingen hebben geen bezwaren uitgesproken tegen de bestuurlijke fusie.
Nadat een volledig fusierapport is voorgelegd aan de rvt’en en (G)MR’en, hebben de geledingen en de
minister van OC&W akkoord gegeven voor een bestuurlijke fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Midden
Nederland en Stichting Gewoon Speciaal per 1 januari 2020. In november 2019 is de naam van de nieuwe
stichting aan leerlingen, ouders en medewerkers bekendgemaakt: Gewoon Speciaal Onderwijs. De scholen
van BBO blijven hun eigen naam houden en zijn met ingang van 2020 onderdeel van de nieuwe stichting.
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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
Vicevoorzitter
Lid rvt
Lid rvt
Lid rvt

Mevrouw M. van den Berg
De heer L. Bras
De heer A. Maas
De heer R. Verkerk
Mevrouw A. Vermeer-Hordijk (uitgeschreven per 10-01-2019)

Raad van bestuur
Voorzitter
Bestuurslid

De heer R. Damwijk
De heer M. Rozenbeek (tot 01-12-2019)

Managementteam
Directeur Berg en Bosch College Bilthoven
Directeur Berg en Bosch College Houten
Directeur Berg en Bosch College Houten
Directeur Berg en Bosch College Houten
Directeur Berg en Bosch School Bilthoven
Directeur Berg en Bosch School Houten

De heer N. Rosenbaum
Mevrouw B. van de Kant
Mevrouw E. von Piekartz
Mevrouw A. Koot (interim)
De heer P. Gerritsen
De heer T. Wennekes

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
 Onderwijs en ondersteuning
 Personeel / HRM
 Financiën en beheer (huisvesting/facilitair/ICT)
 Markt en omgeving (PR/communicatie/passend onderwijs)
 Kwaliteitszorg

R. Damwijk
M. Rozenbeek
M. Rozenbeek
R. Damwijk
M. Rozenbeek
R. Damwijk

Taken, bevoegdheden en nevenfuncties
De rvb 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 van BBO. De beide bestuurders vervullen geen nevenfuncties buiten de organisatie.
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 daarbij 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

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
Elke leerling heeft 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 BBO. De cvb van de
betreffende afdeling beoordeelt of een leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Wanneer
een leerling tot BBO 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 BBO 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.
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 begeleider 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.

1.5

Strategie en ambities

Situatieschets
In het speciaal onderwijs in de regio stad Utrecht (RMC 19) verandert er veel in een redelijk korte termijn.
Bijna alle scholen die verbonden zijn aan een instelling waarin leerlingen ook (al dan niet intern) behandeld
kunnen worden, worden overgenomen door een grote landelijk zorginstellingen. Dit maakt dat deze
organisaties voor ons moeilijker benaderbaar worden voor strategische samenwerking.
Ook de scholen die niet verbonden zijn aan een zorginstelling gaan door fusies of overnames steeds vaker op
in grotere besturen. Scholen waar BBO in het verleden nauw mee samenwerkte vallen onder grotere besturen
die niet gespecialiseerd zijn in speciaal onderwijs.
Mogelijkheden voor samenwerking
Dit maakt de kans op verdergaande samenwerking, die de rvb nodig acht om de ambitie van BBO een
expertisecentrum te worden voor leerlingen met autisme, steeds kleiner en minder waarschijnlijk. De rvb
vreest dat het vermogen van BBO om een eigen koers te blijven varen onder druk kan komen te staan. Het is
de overtuiging van het bestuur dat veel leerlingen heel goed zouden kunnen functioneren in het reguliere
(funderende) onderwijs met de juiste ondersteuning, Daarnaast zijn er leerlingen in de leeftijd van 4 tot 23 jaar
die bij uitstek gebaat zijn bij het basisleerklimaat dat BBO biedt. BBO wil voor beide categorieën leerlingen
een aanbod creëren dat hen recht doet. Samenwerking met andere partners voor speciaal onderwijs is
daarvoor, in onze optiek, essentieel.
Vertegenwoordiging van speciaal onderwijs
Een ander probleem is dat aan de overlegtafels van de samenwerkingsverbanden de stem van het
gezamenlijke speciale onderwijs steeds moeilijker voor het voetlicht te brengen is. In feite komt het erop neer
dat er te veel overlegtafels zijn waar we aan vertegenwoordigd moeten zijn én we hebben een kleine stem
aan die tafels.
De kwaliteit van de (beheersmatige) ondersteuning.
Sinds september 2018 draait de rvb van BBO het project ‘professionalisering van het centrale bureau’.
Hoewel daar ontegenzeggelijk stappen in worden gezet, trekt het bestuur desondanks de conclusie dat BBO
een te lage omzet heeft om een voldoende toegeruste eigen ondersteuning op de beleidsagenda ‘financiën
en beheer’ te organiseren en te financieren.
Samen met andere schoolbesturen heeft BBO de mogelijkheden onderzocht om een zogenaamd ‘shared
service centre’ in te richten waarin belangrijke zaken als control, (strategische) financiële- en personele
planning, een eigen administratie en andere beheerszaken ingericht kunnen worden. Bij de betrokken
besturen was daar, op één na (Stichting Gewoon Speciaal), nauwelijks belangstelling voor.
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Waarom samenwerken met andere scholen voor speciaal onderwijs?
De rvb is niet op zoek naar willekeurige samenwerkingspartners. Een potentiële partner moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan zijn:
a. Beide partijen moeten, in ieder geval in omzet, even groot zijn. We zijn immers op zoek naar
samenwerking en naar de wederzijdse verrijking die dat met zich meebrengt. Als het een overname wordt
dan blijft een van beide partijen bestaan en past de kleinste zich aan de grootste aan.
b. De andere partij is het liefst zelf ook een bestuur met uitsluitend of in hoofdzaak speciaal onderwijs in de
geledingen. Er moet in onze optiek in onze regio een bestuur zijn dat de belangen van deze leerlingen en
hun ouders blijft behartigen. Dat hebben we ook geschreven in ons beleidsplan ‘Zelf denken, samen doen’.
c. De andere partij deelt onze visie op doorlopende leerlijnen voor leerlingen van 4 tot 21 jaar en is dus ook
een voorstander voor het handhaven van een so en vso in één stichting.
d. De andere partij moet ‘gezond’ zijn, zowel financieel en beheersmatig als op het gebied van (toekomstige)
leerlingaantallen en op het personele vlak.
e. In de besturingsfilosofieën mogen er niet te veel verschillen zijn.
N.B. dit betekent niet dat we samenwerking, in welke vorm dan ook, met regulier onderwijs uitsluiten.
Concluderend
Het bestuur ziet de mogelijkheden om met andere besturen voor speciaal onderwijs samen te werken
afnemen omdat er steeds minder besturen bestaan die uitsluitend speciaal (voortgezet) onderwijs binnen hun
bestuur vertegenwoordigd zien. Dat maakt het voor BBO moeilijk om de ambities die vastgelegd zijn in een
convenant voor alle scholen in RMC 19 waar te maken. Die ambitie is dat er binnen deze regio voor alle
leerlingen een passende plaats gevonden moet worden in regulier dan wel speciaal onderwijs. Er zijn steeds
meer scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs binnen deze regio die de ambitie niet kunnen of willen
waarmaken. BBO is te klein om alle leerlingen binnen deze regio die op een vorm van speciaal onderwijs zijn
aangewezen te bedienen.
De hierboven beschreven tendens heeft mede als resultaat dat BBO aan veel overlegtafels alleen overblijft of
zelfs helemaal niet meer vertegenwoordigd is. Met als direct gevolg dat de stem van het speciaal onderwijs en
daarmee de stem van de ouders en leerlingen die op ons soort onderwijs zijn aangewezen steeds minder
gehoord wordt. Los van deze tendens stelt het bestuur vast dat, in termen van omzet, BBO te klein is om een
volwaardige beheersorganisatie te kunnen onderhouden. Gezien de toenemende complexiteit van wet- en
regelgeving op het gebied van financiële verantwoording, personeelszaken en speciaal onderwijs, is dat wel
noodzakelijk geworden.
Omdat het bestuur invulling wil geven aan de eigen ambitie om, op het gebied van speciaal onderwijs, een
kwalitatief goed expertisecentrum te zijn voor leerlingen tussen de 4 en 23 jaar zag hij zich genoodzaakt een
partner te zoeken waarmee op bestuurlijk gebied kan worden samengewerkt om bovenstaande knelpunten
binnen een organisatie die zich, in eerste instantie, richt op speciaal onderwijs.
Waarom Stichting Gewoon Speciaal?
Stichting Gewoon Speciaal voldoet aan alle gestelde voorwaarden. We delen de visie op de rol en taak van
speciaal onderwijs. Een fusie met SGS brengt één van onze belangrijkste doelen dichterbij: het realiseren van
een kenniscentrum dat docenten op reguliere scholen kan ondersteunen bij het lesgeven -en dus het in
school houden- aan leerlingen met een vorm van autisme.
BBO is net begonnen met de start voor een dergelijk centrum in het vso. In het so werken we al samen met
het kenniscentrum van SGS (KANS), om manieren te ontwikkelen om leerlingen extra ondersteuning te
bieden zodat zij in de reguliere setting kunnen blijven. Nu zien we dat door onvoldoende expertise in het
reguliere onderwijs er (te) veel leerlingen vastlopen in het regulier onderwijs en dan, vaak na een lange en
moeizame weg, bij ons komen. Daarnaast delen wij niet alleen de visie op doorlopende leerlijnen. De CP van
Leersumschool (VLS) is van oudsher een zusterschool waarmee we meer dan een visie delen. Naast een
logo (de trap), delen we ook een werkwijze (GMD5), een didactische methode en hebben de leerlingen van
de VLS voorrang bij het aanmelden op het College van BBO.
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2. 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 2018 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisatie
Onderwijs en ondersteuning
Personeel
Financiën en beheer
Markt en omgeving
Kwaliteitszorg

2.1

Zaken met een behoorlijke personele betekenis

Ziekteverzuim 2019
Afdeling
Centraal bureau
School Bilthoven
College Bilthoven
School Houten
College Houten
SWV
Totaal

2016
%
MF
7,62 1,46
10,03 1,71
7,53 3,04
8,31 1,52
8,44
1,14
8,22

1,71

2017
%
MF
3,38
2,01
5,04
1,63
13,50 2,39
10,37 1,35
9,85
1,02
9,97

1,76

%

2018
MF

%

2019
MF

4,12
11,88
12,04
6,41
15,04
10,73

1,54
1,45
2,43
1,21
1,36
1,90

5,67
9,73
11,26
7,27
5,40
14,97

1,12
1,41
2,38
1,24
1,24
2,15

11,22

1,76

8,39

1,66

Werven (vervangend) personeel
Personeelstekort in het onderwijs is verder toegenomen en dit is ook bij BBO merkbaar. Probleem in de
organisatie is het werven van personeel in verband met de ziektevervanging. Het bestuur heeft in februari
2018 een stop op inhuur onderwijzend personeel moeten afkondigen in verband met dreiging van te grote
financiële gevolgen. Dit is vanaf die tijd met succes ingrijpend verminderd. Als gevolg van die maatregel is er
o.a. ingestemd om, onder verantwoordelijkheid van leerkrachten, ervaren en zeer goed functionerende
onderwijsassistenten voor de klas te zetten als vervangers. Een aantal van deze assistenten volgt inmiddels
een opleiding tot leerkracht, naast hun betrekking als assistent.
Directie Berg en Bosch College Houten
In december 2018 is een raadpleging gestart om te beoordelen in hoeverre de interim-directie zou passen in
een directieprofiel voor deze school en locatie. Bij de raadpleging is het team betrokken. N.a.v. de uitslagen
van de raadpleging is de interim-directie in 2019 aangesteld als vaste directie van BBCH.
Prestatiebox
Besturen ontvangen gelden via de zogenaamde prestatiebox. Het doel hiervan is om de prestatie van
leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. De gelden van de prestatiebox zijn volledig in de begroting
van de Berg en Bosch-scholen opgenomen en bestemd voor de ambities vanuit het bestuursakkoord en in het
kader van het programma Cultuureducatie en kwaliteit. In 2019 heeft Berg en Bosch Onderwijs de middelen
ingezet voor:
- ontwikkeling van een intensieve klas;
- een brede aanpak van duurzame onderwijsverbetering (zie project ‘Goed op Weg’);
- professionalisering (ontwikkeling naar een professioneel werkklimaat);
- doorgaande ontwikkellijnen (nieuwe (digitale) methodes, observatie-instrumenten);
- opleidingen, workshops en coaching voor leerkrachten en directeuren op het primaire proces;
- in het kader van cultuur hebben de scholen diverse excursies en activiteiten georganiseerd.
Werkdrukverlaging / werkdrukakkoord
In het werkdrukakkoord hebben de onderwijsvakbonden, de PO-Raad en het kabinet afgesproken dat scholen
extra middelen ontvangen om werkdruk aan te pakken.
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Het betreft specifieke keuzes op beide afdelingen in:
- onderwijsondersteunende functies;
- taakbeleid en het activiteitenprogramma;
- formatie (o.a. op grond van gemaakte keuzes);
- project- en studiedagen rond het thema werkdruk.
Op de School is er:
- een doelbewuste keuze van de inzet van een groot percentage onderwijsassistenten binnen de formatie;
- een vakleerkracht gymnastiek;
- binnen het activiteitenprogramma twee keer per jaar een schooldag vrij geroosterd om te werken aan de
OPP’s en de evaluatie daarvan;
- twee dagen per jaar vrijgeroosterd overleg klassenteams onder schooltijd t.b.v. leerlingenbesprekingen
met de cvb.
Op het College was in 2018 gekozen voor jaarlijks 860 contacturen in plaats van 930 uren, zoals het
uitgangspunt in de cao PO. In 2019 is weer gekozen voor 930 contacturen.
Cao primair onderwijs
In 2018 is een nieuwe cao Primair Onderwijs gesloten met als voornaamste punt nieuwe functiebeschrijvingen
voor de leraar. De nieuwe beschrijvingen zijn hoger gewaardeerd en de salarisschalen zijn fors verhoogd.
Voor de andere functies, en dan met name voor de directiefuncties was in 2019 een nieuwe cao met nieuwe
waarderingen in het vooruitzicht gesteld. Helaas heeft het tot begin 2020 geduurd voordat de sociale partners
een nieuwe cao hebben gesloten.
Toekomstige ontwikkelingen
De verwachting is dat het ziekteverzuim verder zal dalen op grond van de genomen maatregelen op het
gebied van preventie en professionalisering van de aanpak door de directeuren. Het opleiden van
onderwijsassistenten tot leerkracht leidt tot een vermindering van het tekort aan leerkrachten.

2.2

Onderwijsprestaties

De vier scholen van Berg en Bosch Onderwijs hebben een basisarrangement van de inspectie. In juli 2018
heeft de onderwijsinspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de stichting. Met het bestuur is toen
afgesproken dat de kwaliteit van de kwaliteitszorg (KA1), kwaliteitscultuur (KA2), en verantwoording en
dialoog (KA3) verbeterd zou worden. De Onderwijsinspectie heeft de kwaliteit op 12 november en 3 december
2019 opnieuw beoordeeld. In het rapport stelt de inspectie dat het bestuur verbeteringen laat zien in het
proces van kwaliteitszorg. Er is een kwaliteitsagenda en er zijn werkgroepen die kwaliteitskaarten maken.
Iedere kwaliteitskaart heeft een vaste opbouw met probleem, oplossing, doel, werkwijze, borging en
implementatie. De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is daardoor zichtbaar verbeterd. Voor het bestuur, de
directie en het managementteam zijn taken en verantwoordelijkheden voldoende beschreven en vastgelegd.
Intern is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook op andere gebieden heeft het bestuur voor
verbetering gezorgd. Zo is de medezeggenschap voldoende ingericht en voldoen de
ontwikkelingsperspectieven aan de wettelijke eisen.
Met de onderwijsinspectie wordt afgesproken dat het bestuur in de toekomst duidelijker gaat aangeven
wanneer het tevreden is. Op de scholen zal de samenhang tussen de kwaliteitskaarten zichtbaarder gemaakt
worden. Daarnaast gaat het bestuur de resultaten die de scholen bereiken met de leerlingen, afzetten tegen
de afgesproken doelen/normen.
De inspectie stelt vast dat de stichting groei laat zien in de kwaliteit van het onderwijs. In de kwaliteitszorg laat
het bestuur verbetering zien. Toch krijgt het wettelijke opvolgende bestuur de opdracht om scherper aan te
geven welke kwaliteit en resultaten het van de scholen verwacht en om op school- en bestuursniveau beter
verantwoording af te leggen over de kwaliteit en de resultaten. Dit zal worden onderzocht in de eerste helft
van 2021 op bestuursniveau.
De oordelen van de inspectie op bestuurs- en schoolniveau staan weergegeven in onderstaand schema. In
2019 zijn alleen Berg en Bosch School Bilthoven en Berg en Bosch College Houten bezocht door de
inspectie.
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Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog
Onderwijsproces
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Onderwijsresultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

2.3

Bestuur

BBSB

BBCH

V
V
V

V
G
O

V
V
O

V

V
O

Onderwijskundige en -programmatische zaken

Berg en Bosch College Bilthoven
BBCB is gegroeid; er zijn meer klassen en meer kinderen per klas t.o.v. vorig jaar. In de klassenbesprekingen
wordt stilgestaan bij de vraag of een overstap naar regulier voor de leerling mogelijk is. De directie stuurt o.a.
op het versterken van leergebiedoverstijgende vaardigheden, de bovenbouw, het onderwijsconcept en de
doorgaande lijn in de onder- en bovenbouw. De verbeterde ontwikkelingsperspectieven zijn in gebruik
genomen. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is BBCB gestopt met de AGG-klas en de bovenbouw vwo.
Berg en Bosch College Houten
Uit analyse van de leerlingenpopulatie blijkt dat de percentages leerlingen met ADHD en andere
gedragsstoornissen zijn toegenomen. Er is een werkgroep ingericht voor de examens. De interne opdracht is
uitgezet om passend onderwijs op maat te maken. Het gaat dan om de groep leerlingen waarvan docenten
zeggen handelingsverlegen te zijn. Tijdens het schooljaar is de koers veranderd; een BPO-er en
orthopedagoog worden opgeleid. N.a.v. de verbeterpunten zijn de streefdoelen opgesteld. Er zijn schoolbrede
doelen op het gebied van zelfstandigheid opgesteld. Deze moeten nog verder genormeerd worden. De
jaarlijkse doelen worden gesteld op basis van de analyse leerlingenpopulatie. Een doel is dat aan het einde
van leerjaar 4 80% van de leerlingen zelfstandig bepaalde vaardigheden kan uitvoeren. De resultaten worden
gemeten d.m.v. de LGO-registratie en een meetinstrument. De docenten hebben methodes om te observeren
en resultaten bij de houden in lijsten.
Berg en Bosch School Bilthoven
Met ingang van 2019 is het project ‘leerlingen in de klas’ gestart dat als doel heeft leerlingen die even niet in
de setting van de klas kunnen worden gehandhaafd toch in een klas (groene stoel of de maatjesklas) te
houden en niet te verwijzen naar de gang of de time out. Het aantal leerlingen dat naar de time out wordt
verwezen is verminderd. Daardoor is de pedagogische relatie tussen de medewerkers en de leerlingen
verbeterd. 95% van de leerlingen in de klas is het doel. Er is een nieuw OPP opgesteld; deze is
gedigitaliseerd, samen met het College. De school heeft daarmee voldaan aan de vraag van de inspectie.
Berg en Bosch School Houten
Een werkgroep heeft het OPP digitaal, dynamischer en efficiënter gemaakt. Tijdens studiedagen is het thema
zelfstandigheid behandeld. Vanuit de leerlijn sociaal emotioneel wordt een koppel ing gelegd met
zelfstandigheid. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een leerlingenportfolio dat de ontwikkeling en
doelen van zelfstandigheid in beeld brengt, monitort en evalueert. De directie heeft contact met Profi Pendi,
Youké en Openbaar Onderwijs Houten om te kijken hoe inclusief onderwijs in Houten vormgegeven kan
worden.
Toetsing en examinering
Sinds 2017 wordt in de kwaliteitsgesprekken tussen directies en bestuur aandacht besteed aan de
schoolexamens. Het Berg en Bosch College bespreekt de resultaten met de examinatoren en formuleert op
basis daarvan eventueel nieuw beleid.
Het College heeft de ambitie om in 2022-2023 een eigen examenlicentie aan te vragen. Op dit moment doen
de leerlingen van het College staatsexamens (havo) of CSE (vmbo) via de licentie van SG Schoonoord.
Er is een overkoepelende examencommissie ingericht, onder voorzitterschap van de directies van de
Colleges, die voor 2022-2023 moet uitgroeien naar een volwaardig examensecretariaat.
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2.4

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg en onderzoek

Voor alle scholen is vanuit het bestuur ingezet op de expertise van P&O en de controller en de
informatievoorziening richting directeuren voor het opzetten van streefformaties en voor het implementeren
van integrale verantwoordelijkheden d.m.v. het opstellen van een begroting per school en het benoemen van
budgetverantwoordelijken. Het centrale thema binnen de stichting is zelfstandigheid.
Berg en Bosch College Bilthoven
Het eigen verbeterplan en de verbeterpunten vanuit de inspectie lopen parallel. BBCB werkt eraan het
pta-programma, het onderwijsaanbod en de sociaal maatschappelijk competenties verder te ontwikkelen.
Berg en Bosch College Houten
In januari 2019 is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd (B&T-vragenlijst). Tevens is een zelfevaluatie
uitgevoerd. Acties die uit de onderzoeken voortkomen en de nog uit te voeren audits staan gepland in de
ontwikkelagenda en de kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten zorgen voor een cyclisch systeem. Analyses,
evaluaties en trendrapportages van uitkomsten van bijvoorbeeld kwaliteitsonderzoeken of enquêtes zijn in
ontwikkeling. De audits worden samen met College Bilthoven georganiseerd. Daarnaast doet de school mee
met swv Zuid-Utrecht met collegiale ontwikkelingsgerichte consultaties op andere scholen en zal dergelijke
visitaties ook zelf gaan organiseren.
Berg en Bosch School Bilthoven
De enquête veiligheid van leerlingen had als algeheel resultaat een 8,25. Een kwaliteitsonderzoek onder
medewerkers in januari kreeg weinig respons en had als resultaat een 6,1. De intervisie werd voortgezet met
de directie van College Bilthoven. Daarin werden de resultaten van het kwaliteitsonderzoek meegenomen. Op
1 april is een audit uitgevoerd, dezelfde als op School Houten. De bevindingen daarvan zijn vastgelegd in een
rapportage. Uit de audit blijkt dat het team behoefte heeft betrokken te worden bij besluitvorming. Hetzelfde
resultaat kwam uit de intervisie. In het programma zijn vaste momenten opgenomen om het team te
betrekken bij de besluitvorming over zaken op de werkvloer. D.m.v. de inspectie, de audit en de besprekingen
met de okbg worden ook externen betrokken bij de ontwikkelingen. De ontwikkelagenda wordt met het team
samengesteld en die wordt vertaald naar concrete opdrachten die geëvalueerd worden.
Berg en Bosch School Houten
In januari 2019 is een kwaliteitsonderzoek van Beekveld en Terpstra uitgevoerd, met als score een 8,5. De
ontwikkelpunten zijn vastgelegd in de ontwikkelagenda en worden lokaal dan wel in de cvb+ opgepakt. Denk
daarbij aan geschiktheid van les- en ondersteuningsmateriaal, ICT in relatie tot een uitdagende leeromgeving,
creatieve vorming, aandacht voor leerlingen die meer aankunnen, en de leerlingbegeleiding vanuit het OPP.
Er zijn audits uitgevoerd. Uit de vragenlijst en de audit bleek dat het team een overzichtelijkere
ontwikkelagenda wilde en deze is vervolgens korter en concreter gemaakt. Er kwam een hoge respons op het
kwaliteitsonderzoek. Er wordt een gebrek aan, met name digitale, leermiddelen ervaren. Dit werd
meegenomen in de bespreking werkdrukmiddelen. Negen kwaliteitskaarten beschrijven de ontwikkelingen die
nog gebeuren moeten en deze worden steeds bijgewerkt. In de werkagenda zijn de doelen opgenomen met
een start- en einddatum.

2.5
2.5.1

Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen
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 BBOproberen leerlingen langer ‘binnen’ te houden. Tot en met 2018 ging dat met wisselend succes, waarbij de
onderinstroom afnam en de tussentijdse instroom juist toenam. 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.
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Op het verzoek van twee samenwerkingsverbanden heeft BBO in 2018 samen met een zorginstelling en de
gemeentes Houten en De Bilt een voorziening getsart gericht op leerlingen die dreigen uit te vallen. Deze pilot
staat bekend als de intensieve klas.
Vanwege de trend die zichtbaar was vanaf 2014 ervaarde de school meer zij- en minder onderinstroom. In
2019 startte BBO het project ‘Iedereen is welkom!’ waarbij ouders en leerlingen actief en positief benaderd
werden door de school. Dit had tot effect dat het aantal aanmeldingen voor BBO exponentieel is toegenomen;
in 2019 startten 140 nieuwe leerlingen (t.o.v. 90 in 2018). Voor 2020 wordt eenzelfde ontwikkeling verwacht.
Diverse sbo-scholen hanteren een verbrede toelating binnen een aantal samenwerkingsverbanden
(bijvoorbeeld Profi Pendi). Nieuwegein en omstreken heeft landelijk nog steeds het hoogste deelname en
verwijzingspercentage naar de sbo-scholen. Het percentage so-leerlingen ligt in dit samenwerkingsverband
onder het landelijk gemiddelde. Opvallend voor de instroom voor BBO 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.
Belangrijkste samenwerkingsverbanden PO
Bilthoven
Houten
Utrecht PO
Utrecht PO
De Eem
ZOUT
ZOUT
Passenderwijs
Passenderwijs
Profi Pendi
Profi Pendi
Unita
Belangrijkste samenwerkingsverbanden VO
Bilthoven
Houten
Rivierenland
Rivierenland
Noord-West Veluwe
Amstelland Meerland
Barneveld-Veenendaal
Barneveld-Veenendaal
Sterk VO
Sterk VO
Eemland
Eemland
Zuidoost Utrecht
Zuidoost Utrecht
RUW
RUW
Zuid-Utrecht
Zuid-Utrecht
Qinas
Qinas
Midden-Holland
Midden-Holland
Gorinchem e.o.
de Meierij
Voor actuele trends in de samenwerkingsverbanden wordt verwezen naar de websites daarvan. Bestuur en
directies 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.

2.5.2

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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2.6

Ontwikkelingen 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.

2.7

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 2019, net als in de voorgaande jaren sinds 2014, was 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 is in 2018 gestart met een intensieve klas in Houten voor deze
doelgroep.
Daarnaast is in schooljaar 2018-2019 project GEMS gestart. GEMS staat voor Gedrag Expertise Maatwerk en
Samenwerking. Binnen GEMS werken de vso-scholen Heuvelrug College, Beukenrode Onderwijs en Berg en
Bosch College samen. Zij willen bijdragen aan passend onderwijs door hun kennis en expertise te delen met
collega’s uit het regulier voortgezet onderwijs. GEMS is een initiatief van swv VO Zuidoost Utrecht.

2.8

Maatschappelijke thema’s

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.
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.
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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!
Maatschappelijk vergaderen
In 2019 zijn externe vergaderingen en het personeelsfeest georganiseerd bij en in samenwerking met Better
Meetings in Austerlitz. Deze organisatie werkt met leerlingen uit dezelfde doelgroep als de leerlingen van
BBO en doneert tevens een deel van de opbrengsten aan internationale liefdadigheidsprojecten.
Strategisch personeelsbeleid
BBO heeft de volgende speerpunten op dit vlak:
- het versterken van de duurzame inzetbaarheid van iedere medewerker op basis van eigenaarschap;
- goed, gezond en gemotiveerd je werk doen, nu en in de toekomst, hier en elders;
- balans tussen behoeften van de medewerker en van de stichting;
- de ontwikkeling en het leren van medewerkers binnen BBO als kennisorganisatie.
Allocatie van de middelen naar schoolniveau
In principe worden alle middelen, die van OCW, SWV-en of andere instellingen binnen komen, gealloceerd
naar de scholen. Hierop worden de lasten in mindering gebracht (in verhouding tot het aantal leerlingen dan
wel de toerekenbaarheid) die op centraal niveau gedragen worden.
Onderwijsachterstanden
BBO is een stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Per definitie zitten er kinderen op school die op één
of andere manier onderwijsachterstand hebben. Het is de core business van BBO. Daarnaast wordt voor
specifieke leerlingen OZA-onderwijs gegeven op School Houten.
Uitgangspunt van het onderwijszorgarrangement (OZA) is dat het volgen van onderwijs alleen onvoldoende is
voor het kind. Het kind heeft naast het onderwijs op de school meer en intensieve ondersteuning nodig op
gedrags- en sociaal-emotioneel gebied. Deze ondersteuning wordt gerealiseerd door Youké, een
jeugdzorginstelling.
Passend onderwijs
Zie paragraaf 2.7.
Werkdrukgelden
Zie paragraaf 2.1.

2.9

Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag

In 2019 zijn 40 medewerkers uit eigen beweging vertrokken, waarvan één met (keuze) pensioen.
Er zijn vijf 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 IVA-uitkering gekregen en is vertrokken.
Drie medewerkers zijn vertrokken na einde vervanging (geen uitkeringskosten).
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2.10 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.
In 2019 heeft het bestuur van Berg en Bosch Onderwijs vijf klachten ontvangen. Eén daarvan is ook bij de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs geuit. Alle klachten zijn d.m.v. gesprekken en acties door directie,
bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon opgelost en de klacht bij de LKO is ingetrokken.

2.11 Huisvesting en duurzaamheid
In 2019 is het onderhoud op beide locaties uitgevoerd volgens het meerjarenonderhoudsplan. Met name op
locatie Bilthoven is een substantieel deel van het geplande onderhoud niet uitgevoerd (zie ook paragrafen 3.2
en 3.4).
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. Vanuit het
meerjarenonderhoudsplan is een aantal werkzaamheden uitgevoerd, o.a. het dagelijkse onderhoud van het
gebouw en de installaties. Daarnaast is een groot aantal plafondplaten vervangen. De temperaturen lopen in
de zomer hoog op in het gebouw. Daarom heeft de rvb in 2019 besloten te investeren in
zonneschermen. Voor 2019 stond in het MOP gepland om de vloeren en het dak te vervangen, maar
vanwege de staat van het pand in Bilthoven en de lopende gesprekken tussen de rvb en gemeenten over
eventuele nieuwbouw of uitbreidingen zijn deze werkzaamheden on hold gezet.
Bovendien maakt de school al sinds twee jaren een groei in leerlingaantallen door. De rvb heeft een
bouwkundig rapport en een berekening van de ruimtebehoefte uit laten voeren en besproken met de
gemeente. Dit heeft helaas nog niet geleid tot concrete nieuwbouwplannen. Wel is de rvb in gesprek met de
gemeente om op korte termijn alternatieven te vinden voor de opvang van de groei in leerlingenaantallen op
bestaande locaties.
Ook in Houten kampt de school met een ruimtegebrek. In het nieuwe schooljaar zijn er meer aanmeldingen
dan plaatsen. De rvb is met gemeente Houten in gesprek om mogelijke oplossingen te onderzoeken.
Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt met huurders Youké en Auris om plaats te maken voor leerlingen
van Berg en Bosch Onderwijs en alternatieve ruimten te zoeken om de samenwerkingen voort te kunnen
zetten.
In tegenstelling tot de locatie Bilthoven werd het meerjarenonderhoudsplan op de locatie in Houten
volledig uitgevoerd. Er stonden voor 2019 geen ingrijpende werkzaamheden gepland.

2.12 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. internationalisering
Er zijn in 2019 geen ontwikkelingen geweest op het gebied van internationalisering.
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3. Financieel beleid
Het financieel beleid is erop gericht een gezonde financiële positie te bewerkstelligen. Dit is een belangrijke
voorwaarde om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren
voor de missie en centrale doelstellingen van de stichting.
De planning- en controlcyclus is vormgegeven rondom een aantal jaarlijks terugkerende kernmomenten.
Binnen het kader van het vastgestelde bestuursformatieplan wordt per schooljaar een personele begroting en
per boekjaar een integrale begroting opgesteld. Elk boekjaar wordt verantwoording afgelegd in het
jaarverslag. Nadat de raad van bestuur (onder goedkeuring door de rvt) de kalenderjaarbegroting heeft
vastgesteld, zijn de directies bevoegd tot het aangaan van verplichtingen binnen de vastgestelde
begrotingsposten.
De uitgangspunten, het personeelsbestand en de financiële kaders geven sturing aan het personeelsbestand
van de stichting. Aan de hand van financiële maandrapportages wordt de exploitatie door het de rvb bewaakt.
Zowel de financiële uitputting als ook de personele bezetting worden zowel op school- als op bovenschools
niveau gemonitord.

3.1

Financiële positie op de balansdatum

3.1.1 Kengetallen en streefwaarden
Realisatie

Financiële Kengetallen
- Rentabiliteit
- Liquiditeit
- Weerstandsvermogen in €
- Weerstandsvermogen %
- Solvabiliteit
- Huisvestingsratio

2019

€

0,5%
2,14
654.587 €
6,1%
59,7%
5,5%

2018
Norm BBO
-0,8%
0,0%
1,82
> 1,5
547.217 €
1.200.000
5,3%
12,0%
55,8%
> 50,0%
5,6%
< 7,5%

Rentabiliteit – langjarig gemiddelde 0%
Dit kengetal geeft het percentage weer tussen de totale baten en het exploitatieresultaat. De
signaleringswaarde van de inspectie is -10%. Meerjarig kan dit kengetal rond de nul uitkomen: een
onderwijsorganisatie hoeft immers geen winst te maken. Bij een matige vermogenspositie kan de instelling
sturen op een aantal jaren van positieve rentabiliteit om daarmee het vermogen versterken. Dit is bij Berg en
Bosch Onderwijs het geval. Na het negatieve resultaat in 2018 is 2019 met een licht positief resultaat
afgesloten waardoor dit kengetal ook boven onze norm uitkomt.
Liquiditeit – streefwaarde ondergrens 1,50 (inspectienorm >0,75)
De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de schulden op korte termijn en de beschikbare middelen. De
streefwaarde van 1,5 geeft aan dat er dus 1,5 meer beschikbaar is, dan dat er verplichtingen zijn. Het
kengetal mag niet onder de 1,0 komen anders kun je niet aan je verplichtingen voldoen. De ondergrens van
de inspectie is 0,75. Berg en Bosch Onderwijs hanteert een veilige ondergrens van 1,5. In 2019 lag dit
kengetal, net als in 2018, boven onze norm.
Weerstandvermogen excl. MVA - streefwaarde ondergrens 12% (nominaal € 1.200.000)
Het weerstandsvermogen (= vrij buffervermogen) 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. In algemene zin: hoe beter een organisatie in control is, des te minder geld men
achter de hand hoeft te houden. Aan de andere kant speelt ook de omvang van een organisatie een rol: een
kleinere organisatie loopt relatief meer risico’s dan een grotere, omdat een grotere organisatie vaker een
gemiddeld profiel vertoont. Berg en Bosch Onderwijs berekent het weerstandsvermogen als volgt: EV minus
MVA (excl. gebouwen), gedeeld door de rijksbijdragen. Rekening houdend met het risicoprofiel van de
instelling streeft Berg en Bosch Onderwijs naar een ondergrens van 12%. Met het positieve resultaat van
2019 is ons weerstandsvermogen weer gegroeid. Weliswaar ligt het niveau nog onder onze streefwaarde,
maar deze zullen we op termijn realiseren.
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Solvabiliteit – streefwaarde ondergrens 50% (inspectienorm >30%)
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid (van externe partijen) van de
vereniging en geeft aan of op de lange termijn aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden. Anders
gezegd: solvabiliteit bepaalt de verhouding: wat is met eigen middelen gefinancierd / wat is met externe
middelen gefinancierd? Het kengetal is niet veelzeggend voor onderwijsinstellingen, want er wordt met name
bij PO-instellingen zelden (extern) gefinancierd (m.u.v. van overlopende passiva / leverancierskrediet).
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 langeretermijnverplichtingen te voldoen. Het ministerie van OC&W
hanteert op dit moment een ondergrens van 30%, inclusief voorzieningen. Berg en Bosch Onderwijs hanteert
een veilige ondergrens van 50%. Ook op dit kengetal realiseert BBO in 2019 boven onze norm.
Huisvestingsratio – streefwaarde bovengrens 7,5% (inspectienorm <10%)
Dit kengetal geeft het percentage van de huisvestingslasten (incl. de afschrijvingen gebouwen en terreinen)
ten opzichte van de totale baten. Bij haar signaleringswaarde hanteert de inspectie een percentage ten
opzichte van de totale lasten. Bezwaar hierbij is, dat het onzuiver is om een kengetal te bepalen t.o.v. de
totale lasten. Indien in enig jaar bijvoorbeeld een forse overschrijding ontstaat op personele lasten, dan daalt
het relatieve aandeel van de huisvestingslasten. Het afgelopen jaar is deze ratio zelfs licht gedaald, hetgeen
aangeeft dat wij in verhouding tot onze overige lasten deze component goed beheersen.

3.2

Ontwikkeling van balansposten
Realisatie

BALANS

2019

2018

mutatie

ACTIVA
Vaste activa
- immateriele activa
- gebouwen en terreinen
- overige materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

€
€
€
€
€

915.639
365.099
1.280.738

€
€
€
€
€

913.292
414.417
91.598
1.419.307

€
€
€
€
€

2.347
(49.318)
(91.598)
(138.569)

Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa

€
€
€

883.983
1.389.997
2.273.980

€
€
€

730.673
1.072.046
1.802.719

€
€
€

153.310
317.951
471.261

TOTAAL ACTIVA

€

3.554.718

€

3.222.026

€

332.692

PASSIVA
- Eigen Vermogen
- Voorzieningen
- Langlopende schulden
- Kortlopende schulden

€
€
€
€

1.019.686
1.101.203
369.229
1.064.600

€
€
€
€

961.634
835.666
436.151
988.575

€
€
€
€

58.052
265.537
(66.922)
76.025

TOTAAL PASSIVA

€

3.554.718

€

3.222.026

€

332.692

- De materiële vaste activa (gebouwen + overig) zijn net als in 2018 ook in 2019 gedaald (€ 47.000).
Dit wordt veroorzaakt door een lager investeringsniveau in de afgelopen jaren t.o.v. de afschrijvingslasten.
- De financiële vaste activa staat op € 0. Dit betrof in 2018 een vordering op het UWV.
- De vorderingen zijn ultimo 2019 gestegen met € 153.000. Dit wordt o.a. veroorzaak door de hierboven
genoemde vordering op het UWV en te ontvangen bedragen van een aantal Samenwerkingsverbanden.
- De liquide middelen zijn € 318.000 hoger. Met name het positieve exploitatieresultaat en lagere
investeringen dragen hier in positieve zin aan bij.
- Het eigen vermogen is gestegen door de toevoeging van het positieve exploitatieresultaat.
- De voorzieningen bestaan uit een onderhoudsvoorziening en verschillende personele voorzieningen,
Onder deze laatste valt o.a. voorziening voor langdurig zieken, de jubilea-voorziening, spaarverlof en
duurzame inzetbaarheid.
Per saldo zijn de totale voorzieningen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwgevormde voorziening
voor langdurig zieken, waarbij de overige personele voorzieningen per saldo vrijwel ongewijzigd zijn.
Daarnaast zijn er lagere onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening.
- De langlopende schuld is door de maandelijkse aflossingen afgenomen.
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- De kortlopende schulden zijn met € 76.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een aantal kleinere
schuldposities die muteren.

3.3

Toelichting op het exploitatieresultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Voor 2019 was het beleid erop gericht die maatregelen te nemen die leiden tot een structurele verbetering
van het exploitatieresultaat zodat het vermogen verder opgebouwd kon worden. Deze maatregelen hebben
geresulteerd in een intensief professionaliseringstraject op het gebied van formatieplanning en beheersing. Dit
is een belangrijke stap geweest in de verbetering van het exploitatieresultaat in 2019.

3.4

Exploitatie (realisatie t.o.v. de begroting en 2018)

Het onderstaande schema laat het resultaat van Berg en Bosch Onderwijs over boekjaar 2019 zien ten
opzichte van de begroting en de realisatie van het voorgaande jaar.
2019

EXPLOITATIEREKENING

Realisatie

Begroting

2018

TOELICHTING OP MUTATIES
mut. 2019 / 2018
mut. 2019 / begroting
€
%
€
%

BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
TOTAAL BATEN

€
€
€
€

10.801.668
30.780
156.712
10.989.160

€
€
€
€

10.110.800
25.000
139.700
10.275.500

€
€
€
€

10.267.887
27.897
204.761
10.500.545

€ 533.781
€
2.883
€ (48.049)
€ 488.615

5,2%
10,3%
-23,5%
4,7%

€ 690.868
€
5.780
€ 17.012
€ 713.660

6,8%
23,1%
12,2%
6,9%

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN

€
€
€
€
€

9.356.248
196.357
555.149
804.928
10.912.682

€
€
€
€
€

8.873.700
205.000
522.800
621.800
10.223.300

€
€
€
€
€

9.097.477
213.506
541.698
713.304
10.565.985

€ 258.771
€ (17.149)
€ 13.451
€ 91.624
€ 346.697

2,8%
-8,0%
2,5%
12,8%
3,3%

€ 482.548
€ (8.643)
€ 32.349
€ 183.128
€ 689.382

5,4%
-4,2%
6,2%
29,5%
6,7%

Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Financieel resultaat

€
€
€

€ 141.918
€
1.081
€ 142.999

-216,9% €
-5,5% €
-168,3% €

76.478 €
(18.426) €
58.052 €

52.200 €
(20.000) €
32.200 €

(65.440)
(19.507)
(84.947)

24.278
1.574
25.852

46,5%
-7,9%
80,3%

- Het financieel resultaat over 2019 wijkt in positieve zin beperkt af (€ 25.000) van de begroting.
Hier liggen verschillende positieve en negatieve posten aan ten grondslag. Zo heeft eind 2019 de
toekenning plaatsgevonden t.b.v. de CAO -maatregelen, is er in 2019 een subsidie ontvangen voor
technisch VMBO-onderwijs en is er een voorziening gevormd voor langdurig zieken.
De afgelopen jaren zagen we juist een omgekeerd beeld. Door inzet op professionalisering en
eigenaarschap bij de directies zien we een duidelijke kanteling in budgetbeheersing en passende
formatieplanning. T.o.v. het negatieve resultaat in 2018 valt 2019 € 140.000 hoger uit.
- De rijksbijdragen zijn € 690.000 hoger dan begroot. Naast de reguliere aanpassingen conform de
referentiesystematiek, is er o.a. sprake van een toegekende technieksubsidie en de eind december
ontvangen compensatie voor de eenmalige uitkeringen (geëffectueerd in februari 2020). Deze subsidie is op
verschillende manieren (zowel personeel en materieel) besteed aan de verbeteringen en intensivering van
het techniekonderwijs. Deze activiteiten lopen in ieder geval door gedurende het schooljaar 2019/2020.
- De overige baten zijn hoger dan begroot door meevallende ouderbijdragen. T.o.v. 2018 was reeds rekening
gehouden met een daling van de detacheringsopbrengsten. Deze zijn ook op dat niveau gerealiseerd.
- De personele lasten bestaan enerzijds uit lonen & salarissen en liggen inclusief de uitkeringen (UWV en
participatiefonds) precies op begrotingsniveau. T.o.v. 2018 is eveneens sprake van een minimaal verschil.
- Daarnaast is er sprake van een dotatie aan de voorziening langdurig zieken van € 175.000. Deze is
gevormd omdat BBO vanaf 1 januari eigen risicodrager is geworden.
- De overige personele lasten liggen ongeveer € 330.000 boven de begroting en € 90.000 boven 2018. Dit
wordt vooral veroorzaakt door extra inzet van extern personeel (binnen het onderwijs en ter invulling van de
HR- en Controlfuncties). Hier staan ook de lasten verantwoord die gemaakt zijn t.b.v. het fusieproces.
- De afschrijvingslasten zijn wat lager (t.o.v. de begroting en 2018) omdat het investeringsniveau
getemporiseerd is uitgevoerd.
- De afwijking op de huisvestingslasten is in €’s gering; de extra lasten zijn vooral besteed aan klein
onderhoud.
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- De afwijking op de overige instellingslasten t.o.v. de begroting à € 183.000 is te verklaren door
budgetoverschrijdingen op adviesdiensten en leermiddelen. T.o.v. 2018 zien we dat de mutatie vooral
zichtbaar is bij de advisering (o.a. professionaliseringstraject).

3.5

Toelichting op het investerings- en financieringsbeleid

Het verslagjaar 2019 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 2019 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.
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4. Treasurybeleid
4.1

Beschrijving beleid

In 2019 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:
 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.
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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:
 Derivaten 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 en die beschikt over
minimaal een AA (flat)rating, afgegeven door tenminste twee van de volgende ratingbureaus Moody’s,
Standard and Poor’s, Fitch en DBRS);
- minstens een single A-rating hebben, afgegeven door ten minste twee van de vier ratingsbureaus
Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch en DBRS.
 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 gegarandeerd. In geval van
koerswijzigingen op de belegging kan hier, met instemming van de interne toezichthouder, van af worden
geweken.
 Er wordt niet belegd in achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito’s;
 Beleggingen moeten vooraf door de rvb ter kennisname aan het bestuur worden gestuurd.
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 ondernemingen, overheden, organisaties of fondsen waarbij de
risico’s beperkt zijn. De risico’s zijn beperkt indien deze financiële ondernemingen, overheden,
organisaties of fondsen voldoende vermogend zijn, niet een hoger rentetarief in rekening brengen dan in
de markt gangbaar is en hierbij geen aanvullende financiële of niet-financiële eisen stellen.
 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
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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.
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.
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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 derivatenovereenkomsten.
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5. Continuïteitsparagraaf
5.1

Inleiding

Op 1 januari 2020 zijn de besturen van Berg en Bosch Onderwijs en Stichting Gewoon Speciaal gefuseerd.
Deze nieuwe situatie van vier sbo-scholen; drie so-scholen cluster 4; en twee vso-scholen cluster 4, biedt vele
inhoudelijke mogelijkheden naar de toekomst.
De tabel A1 is dan ook gebaseerd op het gezamenlijke toekomstbeeld. In de paragrafen 5.3. e.v. wordt
(vanwege inzicht doeleinden) de eindbalans en exploitatieoverzichten van BBO getoond met in de
navolgende jaren de gefuseerde situatie.

5.2

A1: Personele bezetting en leerlingenaantallen

Personele bezetting in FTE
- bestuurder
- management/directie
- onderwijzend personeel (OP)
- overige medewerkers (OOP)

Leerlingenaantallen (per 1-10)
Verschil
Cumulatief

Begin
2020

2021

2022

2023

2024

2
14,1
177,1
106,8

2
14,1
197,0
106,8

2
14,1
199,0
109,8

2
14,1
199,0
109,8

2
14,1
199,0
109,8

2019
1.484

2020
1.523
39
39

2021
1.523
0
39

2022
1.493
-30
9

2023
1.485
-8
1

Toelichting personele bezetting en leerlingaantal:
Voor 2020 is de begroting aangehouden en vanaf 2020 zijn er geen wijzigingen meegenomen. Vanaf 1
januari 2019 is SGS volledig eigen risicodrager Vervangingsfonds geworden. Dat betekent, dat alle
vervangingen binnen de begroting van de scholen moeten worden opgevangen. Per 1 januari 2020 zijn de
scholen van BBO ook ERD geworden. In de personele begroting is er een behoorlijke toename van
voornamelijk OP meegenomen om de stijging in het leerlingenaantal in m.n. het (v)so te bemensen. Er is in
aantal fte’s geen rekeninggehouden met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, omdat ervan
uitgegaan wordt, dat de openvallende plaatsen direct worden herbezet.
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5.3

A.2 Meerjarenbegroting
cijfers BBO
2019

BALANS

Meerjaren doorkijk SGS Onderwijs (gefuseerde samenstelling)
2020
2021
2022
2023

ACTIVA
Vaste activa
- immateriele activa
- gebouwen en terreinen
- overige materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

€
€
€
€
€

915.639
365.099
1.280.738

€
€
€
€
€

3.146.191
3.146.191

€
€
€
€
€

3.146.191
3.146.191

€
€
€
€
€

Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa

€
€
€

883.983
1.389.997
2.273.980

€
€
€

1.584.236
7.638.944
9.223.180

€
€
€

1.584.236
8.236.345
9.820.581

€ 1.584.236
€ 8.632.551
€ 10.216.787

€ 1.584.236
€ 8.996.414
€ 10.580.650

TOTAAL ACTIVA

€

3.554.718

€ 12.369.371

€ 12.966.772

€ 13.362.978

€ 13.726.841

PASSIVA
- Eigen Vermogen
- Voorzieningen
- Langlopende schulden
- Kortlopende schulden

€
€
€
€

1.019.686
1.101.203
369.229
1.064.600

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

TOTAAL PASSIVA

€

3.554.718

€ 12.369.371

6.847.752
2.381.054
463.472
2.677.093

7.445.153
2.381.054
463.472
2.677.093

€ 12.966.772

3.146.191
3.146.191

7.841.359
2.381.054
463.472
2.677.093

€ 13.362.978

€
€
€
€
€

3.146.191
3.146.191

8.205.222
2.381.054
463.472
2.677.093

€ 13.726.841

Toelichting op de balans
Bovenstaande meerjarenbalans is enerzijds gebaseerd op de feitelijke eindbalans ultimo 2019 van BBO en de
gefuseerde samenstelling na 1 januari 2020. Dit verklaart de “sprong” in mutaties tussen 2019 en 2020 e.v.
cijfers BBO
2019

EXPLOITATIEREKENING

Meerjaren doorkijk SGS Onderwijs (gefuseerde samenstelling)
2020
2021
2022
2023

BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
TOTAAL BATEN

€ 10.801.668
€
30.780
€
156.712
€ 10.989.160

€ 24.199.725
€
20.565
€ 1.196.628
€ 25.416.918

€ 25.159.270
€
20.565
€ 1.196.628
€ 26.376.463

€ 25.456.282
€
20.565
€ 1.196.628
€ 26.673.475

€ 25.439.363
€
20.565
€ 1.196.628
€ 26.656.556

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN

€ 9.356.248
€
196.357
€
555.149
€
804.928
€ 10.912.682

€ 22.284.462
€
432.815
€ 1.241.715
€ 1.632.430
€ 25.591.422

€ 22.477.501
€
432.815
€ 1.241.715
€ 1.637.430
€ 25.789.461

€ 22.975.258
€
432.815
€ 1.241.715
€ 1.637.430
€ 26.287.218

€ 22.990.682
€
432.815
€ 1.241.715
€ 1.637.430
€ 26.302.642

Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Financieel resultaat

€
€
€

€
€
€

€
€
€

76.478 €
(18.426) €
58.052 €

(174.504) €
9.950 €
(164.554) €

587.002
9.950
596.952

386.257
9.950
396.207

353.914
9.950
363.864

Toelichting exploitatierekening
In bovenstaande meerjarenbegroting is voor 2019 de realisatie van BBO opgenomen en voor de jaren daarna
de gefuseerde situatie. Bij de baten is rekening gehouden met de prognose van de leerlingenaantallen. Bij de
lasten is rekening gehouden met de ontwikkeling van de personele inzet.
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5.4

A3: Risicobeheersing (vier jaar)

Bij de risicobeheersing wordt de volgende strategie gevolgd. Er wordt zo goed mogelijk ingeschat en
geanalyseerd wat de risico’s zijn. Indien nodig worden acties ondernomen en deze worden achteraf
geanalyseerd. De operationele activiteiten/beheersmaatregelen die vooraf worden genomen om de risico’s te
beperken staan vermeld in onderstaande risicoanalyse, net als de financiële consequenties van risico’s die
zich mogelijk gaan voordoen. De wet- en regelgeving in deze wordt uiteraard gevolgd.
Expliciet willen we hier het risico i.v.m. het coronavirus benoemen. In maart 2020 is Nederland getroffen door
een uitbraak van het coronavirus. Voor Gewoon Speciaal Onderwijs (als gefuseerde organisatie per 1 januari
2020) betekent dit dat de scholen tijdelijk gesloten waren. Het onderwijs werd op afstand gegeven. Dit heeft
impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Ten tijde van dit
schrijven wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn,
omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel wordt doorbetaald.
De volgende (onverwachte) risico’s/ kosten kunnen zich voordoen. De uiteindelijke gevolgen van een risico
kunnen worden bepaald door de maximale financiële impact te vermenigvuldigen met de kans.
RISICO
2020 t/m 2022

GEVOLG

Streefdoelen worden niet behaald, Negatieve beoordeling inspectie
opbrengsten onder inspectienorm
Dalend aantal leerlingen S(B)O
Lasten boventallig personeel
i.c.m.werkgelegensheidbeleid (3j) NB: verbod deeltijdontslag OOP
Gebouw (leegstand)
(lokaal á 10.000 per 15 lln)
Stijgend aantal leerlingen VSO ivm Voorfinanciering
T-1 financiering
Aanbod Expertise sluit niet
Personele verplichtingen waar
aan bij de vraag in het onderwijs geen baten tegenover staan
Afslanken KANS (sociaal plan)
Minder bijdrage Centraal Bureau
Aanbod scholen sluit niet (meer) Sluiten (leegloop) van de scholen
aan bij de vraag van PaO
Krappe arbeidsmarkt
Externe inhuur
(vast personeel en invallers)
Tekortschieten personeelsbeleid Onverwachtse kosten
(ziekteverzuim, arbeidsconflicten,
boete PF)
Niet goed functioneren
Onverwachtse kosten
governance
AVG datalekken
Boete
Onzekere bekostiging vanuit
SWV en Rijk

BEHEERSMAATREGELEN

Kwaliteitsbeleid/zorg verbeteren
Deelname RTC en IPPON
(invalpool)
Alternatieven in de vorm van
verhuur ruimten zoeken
Geen mogelijkheden

KOSTEN
MAATREGEL
(3 jaar)
€
€

-

48.000 € 1.080.000

€

-

€

-

Afsluiten van 3-jarencontracten
met SWV e.a. partners
Interne mobiliteit gebruiken
Geen mogelijkheden
Uibreiden arrangementen
(Stimuleringsplannen)
Zij-instromers
Deelname RTC (invalpool)
Actief voeren personeelbeleid
(HRM-medewerker)

€

-

€
€
€

MAXIMALE
TOELICHTING
IMPACT PER
RISICO
(3 jaar)
€
300.000
3x100.000

€

3x30x12.000

10%

€

108.000

10%

€

6.000

95%

€ 1.618.167

20%

€

3x500.000
3x68.300
24 mil.j omzet

75%
75%
1%

€ 1.125.000
€ 153.675
€ 240.000

60.000

3x5 lokalen
(30/15=2)
€ 1.703.333 gem 27ll per jaar
20.000 per ll
€ 2.700.000
3x900.000

€ 1.500.000
€
204.900
181.000 € 24.000.000

KANS DAT VERWACHTE
RISICO ZICH IMPACT
VOORDOET
(3 jaar)
20%
€
60.000

540.000

€

-

€ 1.200.000

3x400.000

75%

€

900.000

€

-

€ 2.400.000

3x800.000

25%

€

600.000

Open communicatie

€

-

€

300.000

3x100.000

10%

€

30.000

Elk datalek zsm melden:
openheid
SWV: bestuurlijke dialoog en
directe betrokkenheid

€

-

€

300.000

10%

€

30.000

€

-

€ 1.500.000

per jaar 4%
van omzet
3x500.000

25%

€

375.000

Totaal over 3 jaar:
Totaal over 1 jaar:

€
€

229.000
76.333

€ 5.725.842
€ 1.908.614

De hierboven genoemde risico’s kunnen in een 5-tal categorieën worden gerubriceerd:
A. Strategie
B. Operationele activiteiten
C. Financiële positie
D. Financiële verslaggeving
E. Wet- en regelgeving
Hieronder koppelen we de boven genoemde risico’s aan deze categorieën:
A. Aanbod expertise sluit niet aan bij de vraag/aanbod scholen sluit niet aan bij vraag
B. Streefdoelen worden niet gehaald/dalend aantal leerlingen s(b)o / stijgend aantal leerlingen vso / krappe
arbeidsmarkt / tekortschieten personeelsbeleid / niet goed functioneren governance
C. Onzekere bekostiging vanuit SWV en Rijk
D.
E. AVG-datalekken
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6. Jaarrekening 2019
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)
Gebouwen (installaties)
ICT
Meubilair
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

%
7
10
10-33
5-10
12,5-20
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.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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
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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
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.
Langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken is gevormd voor de per balansdatum bestaande verplichtingen tot het in
de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die naar verwachting vanwege ziekte blijvend
niet in staat zijn hum werkzaamheden te verrichten. Om de voorziening te bepalen wordt een schatting
gemaakt van de verwachte loonkosten alsook de verwachte kans op terugkeer in het arbeidsproces, binnen
de periode van twee jaar na begin van de ziekte.
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.

29

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.
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.
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6.2

Balans per 31 december 2019 (na verwerking resultaatbestemming)

6.3

Staat van baten en lasten 2019, vergelijkende cijfers 2018
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6.4

Kasstroomoverzicht 2019, vergelijkende cijfers 2018

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.
2019
EUR

2018
EUR

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

58.052

196.357
265.537

-84.947

213.506
135.744
461.894

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-153.310
76.025

349.250

125.762
59.456
-77.285

185.218

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

91.598
-149.935

-91.598
-131.656
-57.788

-223.254

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-66.922

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-64.784
-66.922

-64.784

317.951

161.483

1.072.046
317.951

910.563
161.483
1.389.997

1.072.046
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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 te Bilthoven berust bij het bestuur.
 Het geactiveerde bouwdeel van de Handboog 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. T.b.v. 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

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.
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6.5.3 Bestemming van het resultaat

In dit resultaat is de bijdrage van het ministerie begrepen die eind december 2019 is uitgekeerd voor de
(gedeeltelijke) compensatie van de CAO maatregelen die in 2020 zijn geëffectueerd (eenmalige uitkering in
de maand februari 2020).
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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
Lasten
Realisatie 2019
EUR

Begroting 2019
EUR

Realisatie 2018
EUR

Personeelslasten
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal lonen en salarissen

6.211.152
1.428.182
962.958
8.602.292

8.228.100
8.228.100

6.281.673
1.472.696
851.103
8.605.472

Dotatie voorziening langdurig zieken
Dotatie voorziening spaarverlof
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie voorziening wachtgeld
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid
Beleidsprogrammma fusie
Beleidsprogrammma intensieve klas
Beleidsprogrammma scholing en begeleiding
Personeel niet in loondienst
Werving personeel
Bij- en nascholing
Verzorging personeel
Arbozorg personeel
Overige personele lasten
Totaal overige personele lasten

175.542
1.391
8.646
2.152
60.711
78.544
638.165
9.165
76.964
57.159
32.621
13.362
1.154.422

15.000
25.000
275.000
168.000
9.000
84.500
36.600
27.500
5.000
645.600

4.145
17.327
2.152
8.630
213.206
432.007
7.343
92.315
39.813
27.849
42.960
887.747

-93.479
-306.987
-400.466

-

-63.520
-332.222
-395.742

9.356.248

8.873.700

9.097.477

Af: Uitkeringen UWV (-/-)
Af: Uitkeringen vervangingsfonds (-/-)
Totaal uitkeringen
Totaal Personele lasten

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren er gemiddeld 119,8685 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2018: 122,8959).

Afschrijvingen
Gebouwen en inrichting terreinen
ICT
Meubilair
Leermiddelen
Inventaris en apparatuur
Totaal afschrijvingen

53.246
74.985
14.992
12.731
40.403
196.357

50.000
80.000
16.000
16.000
43.000
205.000

48.706
86.522
14.083
15.133
49.062
213.506

Huisvestingslasten
Huur
Verzekeringen
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Tuinonderhoud
Bewaking/beveiliging
Overige huisvestingslasten
Totaal huisvestingslasten

21.987
92.605
101.598
158.712
18.535
150.000
3.850
7.282
580
555.149

11.000
73.800
101.000
157.200
20.000
150.000
800
9.000
522.800

14.524
103.939
92.002
140.700
17.782
167.300
485
4.966
541.698
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Realisatie 2019
EUR

Begroting 2019
EUR

Realisatie 2018
EUR

Overige lasten
Administratie- en beheerslasten
Administratiekosten
Advisering overig
Portikosten
Kantoorartikelen
Totaal administratie- en beheerslasten

129.696
181.775
2.643
7.824
321.938

117.500
70.000
7.000
9.000
203.500

125.684
98.161
3.950
8.298
236.093

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Leermiddelen
Inventaris en spelmateriaal
Jaarlijkse kosten ICT
Kopieerkosten
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

276.549
6.011
70.107
13.557
366.224

224.600
10.000
60.000
18.000
312.600

265.201
8.642
63.233
13.995
351.071

Overige
Vervoerskosten leerlingen
Dienstauto
Buitenschoolse activiteiten
Drukwerk/schoolgids
Contributies/abonnementen
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Overige
Totaal overige

11.533
3.503
57.263
3.463
29.695
2.710
1.442
7.157
116.766

6.000
4.500
55.700
5.500
30.000
1.500
2.500
105.700

8.935
3.937
64.097
6.617
28.861
2.636
2.807
8.250
126.140

Totaal overige lasten

804.928

621.800

713.304

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
Honorarium onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controledienst

23.000
23.000

15.000
15.000

19.725
1.567
21.292

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting/vereniging en in de
consolidatie betrokken verbonden partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants
zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).
Totaal Lasten

10.912.682

10.223.300

10.565.985

Saldo baten en lasten *

76.478

52.200

-65.440

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rente- en overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

10
-18.436
-18.426

-20.000
-20.000

-19.507
-19.507

Netto resultaat *

58.052

32.200

-84.947

* (*- is negatief)
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6.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

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 is sprake van één afgesloten overeenkomst waarin
sprake is van opbouw van verlof. Voor de overige personeelsleden is nog geen overeenkomst afgesloten.
Energie
Met DVEP Energie is een vierjarige overeenkomst aangegaan, t/m 31 december 2020, voor het leveren van
elektriciteit en gas op de locaties Bilthoven en Houten.
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Verhuur
Aan Youké wordt een deel van de bedrijfsruimten in de locatie De Boog te Houten verhuurd. Hiervoor is een
huurovereenkomst aangegaan t/m 31 mei 2020. De huuropbrengst bedraagt € 33.612 per jaar (prijspeil
2019).
Juridische procedures
Er zijn op balansdatum geen lopende juridische procedures die deze jaarrekening beïnvloeden.

6.11 Gebeurtenissen na balansdatum
COVID-19
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Voor Gewoon Speciaal
Onderwijs betekent dit dat de scholen tijdelijk gesloten waren. Het onderwijs werd tijdens die periode digitaal
gegeven. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020
beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd werden en ook het personeel
gewoon werd doorbetaald.
Bestuurlijke fusie
Per 1 januari 2020 vindt een bestuurlijke fusie plaats met Stichting Gewoon Speciaal te Houten. Per deze
datum worden de Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland te Bilthoven en Stichting Gewoon Speciaal
samengevoegd tot Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze fusie heeft geen invloed op de cijfers 2019.
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7. Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstelling van
de stichting, op het beleid van de 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 en benoemt de externe
accountant. De rvt houdt toezicht op de naleving door de rvb van de Code Goed Bestuur in het Primair
Onderwijs, op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van
de middelen van de stichting verkregen op grond van de wet, en voorts op de naleving van de op de stichting
en haar organisatie van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.
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.
Op 10 januari 2019 is mw. M.A. Vermeer-Hordijk gestopt met haar werkzaamheden als toezichthouder en is
zij uitgeschreven als lid van de rvt van de stichting. Dhr. G. Verkerk volgde mw. Vermeer-Hordijk op als
voorzitter van de onderwijskwaliteitscommissie. De bezetting van de raad bleef met vier leden op sterkte.

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:
Onderwijskwaliteitscommissie:
Remuneratiecommissie:

dhr. J.A.P.M. Maas (voorzitter) en dhr. G. Verkerk
dhr. G. Verkerk (voorzitter) en dhr. L.A. Bras
dhr. L.A. Bras (voorzitter) en mw. M.H. van den Berg

7.1.2 Werkzaamheden van de rvt
Evaluatie van de rvt
De leden van rvt en de beide bestuurders namen in januari deel aan een evaluatiebijeenkomst, die werd
geleid door een externe voorzitter. We wisselden onze ervaringen uit en deelden onze wensen en
verwachtingen. Het totaalbeeld daarvan leidde tot afspraken voor het toekomstig functioneren als raad.
Vergaderingen
De rvt heeft in 2019 zeven keer met de rvb vergaderd: op 22 februari, 22 maart, 12 april, 10 mei, 28 juni,
15 oktober, en 27 november. In aanloop naar de fusie vergaderde de raad twee keer met de rvt van
fusiepartner SGS en de bestuurders van beide stichtingen: eveneens op 27 november en op 18 december.
Inhoudelijke thema’s
Strategische koers
De rvt sprak regelmatig met de rvb over de strategische koers en de bijbehorende financiële uitwerking.
Leiddraad voor deze gesprekken waren het strategisch meerjarenbeleidsplan 2018-2021 en de
ontwikkelagenda 2019. In de rvt-vergaderingen werden actuele strategische vragen geagendeerd en in
dialoog verhelderd en beantwoord. Om de administratieve organisatie te verbeteren huurde de rvb een
financieel adviseur/controller in.
Administratieve organisatie
Het plan van aanpak van de ingehuurde financieel adviseur had twee doelen: 1. De financiële en formatieve
processen op orde krijgen; 2. Het verstevigen van de kennis en kundigheid van de directies. Het plan was
diepgaand besproken met de auditcommissie en vervolgens in de rvt gepresenteerd. Gedurende het
verslagjaar werd het uitgevoerd. In de administratieve organisatie zijn inmiddels veel financiële en formatieve
processen verbeterd en effectiever gemaakt. In de formatietoedeling voor komend jaar is zichtbaar dat de
directeuren de regels van het spel beter gaan spelen. Er moeten nog verdere stappen genomen worden,
maar we zijn op de goede weg.
Ontwikkeling van kennis en kunde van directies
De directietaken en een aantal bevoegdheden van de bestuurders werden in 2018 overgedragen aan de
directeuren. De directeuren volgden in 2019 een training ‘on the job’ met als doel de benodigde kennis en
kunde te ontwikkelen voor de uitvoering van de overgedragen taken. De directies voelen zich steeds meer
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verantwoordelijk voor de overgedragen taken en denken over de inrichting van het onderwijs in relatie tot de
formatie en de beschikbare middelen.
Terugdringen ziekteverzuim
Alle leidinggevenden volgden een training gericht op preventie en begeleiding van zieke medewerkers. Doel
is het gerichter terugdringen van het kortdurende ziekteverzuim. De directeuren werden getraind in het
gebruik van de HR-app, waardoor voor hen o.a. inzichtelijk wordt wat tijdelijke contracten en verzuim kosten.
Het verzuim nam fors af. Op locatie Houten gingen de percentages richting het landelijk gemiddelde van 6%,
inclusief de langdurig zieken. Volgens de directeuren kwam dit vooral door de aandacht die wordt geschonken
aan de medewerkers, maar ook door andere verbeteringen die werden doorgevoerd waardoor men zich meer
gehoord en betrokken voelt.
WNT-norm
De bestuurders zijn ingedeeld in klasse C. Het document voor de WNT-norm is vastgesteld. De honorering
van de bestuurders is binnen de norm gebleven.
Onverwacht grote toename instroom vso-leerlingen
Voorjaar 2019 steeg het aantal aanmeldingen voor plaatsing op de Colleges boven verwachting. Langs
verschillende wegen zocht de rvb naar huisvestingsmogelijkheden en financiering. Het onderwerp was een
weerkerend agendapunt op verschillende rvt-vergaderingen. De plaatsing van zestig instromers kon worden
bekostigd. Daarvan werden 44 leerlingen geplaatst in vier klassen van elf leerlingen. Zestien leerlingen
werden opgenomen in bestaande klassen.
Bestuurlijke fusie
De stuurgroep bestuurlijke fusie BBO-SGS kreeg als taak te onderzoeken of BBO en SGS voldoende bij
elkaar zouden passen en of er geen onoverkomelijke hindernissen waren voor de beoogde fusie. De
voorzitter van de rvt en de voorzitter van de auditcommissie waren lid van de stuurgroep. De medewerkers
werden van het onderzoek op de hoogte gesteld via een informatiebijeenkomst. De stuurgroep zorgde voor
nieuwsbrieven en bijeenkomsten met MR en (G)MR.
Het eindrapport van de stuurgroep verscheen op 9 september. De stuurgroep concludeerde, dat aan de
voorwaarden - opgenomen in het intentiebesluit - om tot een fusie te kunnen komen is voldaan. Er werden in
het onderzoek geen zaken aangetroffen die een zodanig beletsel vormen of kunnen vormen, dat een fusie
redelijkerwijs achterwege moet blijven. Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een
bestuurlijke fusie van Gewoon Speciaal en Berg en Bosch Onderwijs leidt tot een sterkere en betere
onderwijsorganisatie en tot een beter aanbod van onderwijs en ondersteuningsarrangementen in de regio.
Op 15 oktober ondertekenden de voorzitters van de rvt van beide fusiepartners ter goedkeuring van het
fusiebesluit. De voorzitters van de MR en (G)MR ondertekenden ter instemming. Daarmee was formeel
besloten per 1 januari 2020 te fuseren.
Vooruitlopend op de fusie, is de heer M. Rozenbeek, bestuurder van BBO, per 1 december 2019 met
pensioen gegaan.
Documenten
Het bestuursverslag en de jaarrekening 2018, het managementstatuut, de WNT-norm, de begroting 2020, het
meerjarenonderhoudsplan en het fusiebesluit, werden in 2019 besproken en goedgekeurd door de rvt.

7.1.3 Commissies
Auditcommissie
De auditcommissie (ac) 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 ac constateerde dat de maandelijkse financiële rapportages sinds maart, april en mei, helder, transparant
en congruent zijn. De commissie is positief over de ingezette koers. Veel actiepunten werden in het eerste
half jaar van 2019 afgehandeld. De commissie voerde vier gesprekken met de rvb. Op verzoek van de ac
nam de financieel adviseur/controller deel aan de gesprekken.
Onder meer zijn de volgende onderwerpen besproken: de uitvoering van het financieel beleid 2019, de
opvolging van de jaarbegroting a.d.h.v. de maandelijkse financiële rapportages, het jaarverslag 2018, de
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begroting 2020, de huisvesting en financiering van de uitzonderlijk hoge instroom van leerlingen in de
Colleges, de managementletter en de due diligence.
Onderwijskwaliteitscommissie
De onderwijskwaliteitscommissie (okc) 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 voerde een gesprek met de rvb. Onder meer werden de volgende onderwerpen besproken: de
uitvoering van de ontwikkelagenda 2018. Het project ‘Goed op weg’, dat een overzicht bevat van de acties om
te voldoen aan de deugdelijkheidseisen van de inspectie. De kwaliteitsgesprekken van de rvb met de
directies om inzicht te krijgen in de manier waarop de directies hun kwaliteitsmanagement invullen.
Een tweede gesprek van de commissie met de rvb in het najaar kwam te vervallen. Twee leden van de rvt
bezochten gezamenlijk twee locaties: College Houten en School Bilthoven.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie (rc) 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 rc startte een beoordelingscyclus van vier gesprekken met de twee bestuurders afzonderlijk. Het
startgesprek vond eind 2018 plaats. In 2019 volgden twee voortgangsgesprekken en ter afsluiting van de
cyclus het beoordelingsgesprek.

7.1.4 Hoofd- en nevenfuncties leden rvt
Naam
Mw. M.H. van den
Berg

Hoofdfunctie
Organisatieadviseur

Hr. L.A. Bras

Voorheen directeur SWV NIS,
Amersfoort

Hr. J.A.P.M. Maas

Hr. G. Verkerk

Consultant

Mw. M.A.
Vermeer-Hordijk

Afdelingshoofd Juridische Zaken
Inspectie van het Onderwijs

Nevenfunctie
 lid rvt gezondheidscentrum de
Roerdomp, Nieuwegein;
 Lid rvt Amstelland
Onderwijsgroep, Amstelveen;
 Voorzitter bestuur Toonkunst
Koor A’dam

Benoeming

01-08-2017

27-01-2016
 Vicevoorzitter rvt van RIBW
Groep Overijssel, Zwolle (vz
governancecommissie);
 Lid rvt St. FWG, Utrecht
(voorzitter auditcommissie);
 Voorzitter bestuur Mentorschap
Nederland, Utrecht;
 Voorzitter rvt Merakel, Lutjebroek
 Voorzitter St. Estrela Nova,
Driebergen;
 Penningmeester St.Widar
beheer, Zeist;
 Vicevoorzitter Mijande Wonen,
Vriezenveen
 Lid rvt Woongoed Zeist;
 Bestuurslid Stichting
Vluchtelingkinderen, Driebergen
 Voorzitter St. Vrienden van de
Parklaankerk, Driebergen
Voorzitter rvt St. PC Voortgezet
Onderwijs, Amersfoort

01-08-2017

01-08-2017

01-08-2017

7.1.5 Vergoedingsregeling rvt
De leden van de rvt ontvangen een onkostenvergoeding van € 1.700,- per 12 maanden.
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8. Bijlagen
8.1.1 Gegevens over de rechtspersoon
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