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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. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41265709. Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden.
Organisatiestructuur
Raad van Toezicht
Voorzitter
Penningmeester
Lid RvT
Lid RvT

De heer N. Nieuwboer
De heer M. Girbes
De heer L. Bras
Openstaande vacature

Raad van Bestuur
Voorzitter
Bestuurslid

De heer R. Damwijk
De heer M. Rozenbeek

Organigram organisatie
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1.2

Raad van Toezicht

Per september 2015 is het toezichthoudend bestuur hernoemd tot Raad van Toezicht en zijn de heer
R. Damwijk en de heer M. Rozenbeek benoemd tot bestuurders. De RvT bestaat uit drie leden: de heer
N. Nieuwboer, de heer M. Girbes en de heer L. Bras. De akte van statutenwijziging van de stichting is
verleden op 27 januari 2016.
De RvT heeft in 2016 vier keer vergaderd: op 22 januari, 22 juni, 25 augustus (ingelaste vergadering) en 7
december. De volgende onderwerpen zijn tijdens deze vergaderingen besproken.
RvT-vergadering 22 januari:
 Concept akte wijziging statuten
 Kwaliteitsniveau docenten vwo
 Begroting kalenderjaar 2016
 Keuze passend systeem kwaliteitszorg
RvT-vergadering 22 juni:
 Bestuursverslag en jaarcijfers 2015
 Instroom SO en VSO-schooljaar 2016-2017
 Onderwijsinspectie SO: basisarrangement gecontinueerd
 Taakbeleid SO en VSO
 Reglement RvT
Ingelaste vergadering met RvB op verzoek van de RvT op 25 augustus:
 Situatie ‘De Sprong’
 Honorering leden RvT
 Werving leden RvT
 Rooster van aftreden RvT
 Sturingsdocumenten RvT
 Beoordeling RvB
 Aflossen lening gemeente Houten
RvT-vergadering 7 december:
 Beleid vermindering ziekteverzuim en werkdruk
 Huisvesting: Onderhoud en nieuwbouw Bilthoven
 Crisissituatie in VSO Bilthoven
 Inspectiebezoek Bilthoven en Houten
 Begroting 2017
 Akkoord offerte accountantskantoor Van Ree. De offerte betreft de jaarlijkse controle van de jaarrekening
en bovendien een eenmalig onderzoek naar de administratieve organisatie en de interne beheersing
(AOIB). De offerte is inclusief een rapportage aan RvB en RvT d.m.v. managementletter en een gesprek
van RvB en RvT met de accountant over de bevindingen. Het onderzoek start in januari 2017. De RvT
heeft in 2016 niet de gewenste prioriteit kunnen geven aan de aanwezigheid en werking van het intern
risicobeheersings- en controlesysteem. Dit zal in 2017 worden verbeterd.
Op 7 oktober werd een ‘hei-moment’ georganiseerd o.l.v. een externe voorzitter, waaraan de RvT en de RvB
deelnamen. Doel van deze ochtend was, terugkijken op het eerste jaar functioneren in het RvT model, van
onze ervaringen te leren en desgewenst verbeteringen door te voeren.
Op 25 november had de RvT een voortgangsgesprek met de beide leden van de RvB. Als input voor dit
gesprek werden de resultaten van de toegepaste 360-graden feedbackmethode gebruikt.
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Taken en bevoegdheden
De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting,
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 houdt toezicht op het functioneren van de RvB, conform wettelijke kaders, d.w.z.:
a. Het toezicht op de naleving van de voor de stichting wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur.
b. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending
van de middelen van de school, verkregen op grond van de Wet op de expertisecentra.
c. Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de school.
d. Kwaliteit van het onderwijs.
e. Het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag, over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en met d. van dit lid.
Taakverdeling binnen de Raad van Toezicht:
a. De voorzitter van de RvT is belast met de leiding van de vergadering van de RvT.
b. De voorzitter is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat
functioneren van de RvT en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter draagt er zorg voor dat
de leden van de RvT zich vrij voelen om alle, naar hun oordeel, relevante zaken aan de orde te stellen.
c. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de RvT en de RvB en
onderhoudt contact met de RvB.
d. De voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op en coördineert alle activiteiten van de RvT.
e. De voorzitter ondertekent alle stukken die uitgaan namens de RvT.
f. De penningmeester controleert de financiële stukken en formuleert adviezen of opdrachten die de RvT
doet richting de RvB en/of de accountant en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
g. De RvT heeft een vacature openstaan voor nieuwe leden die het aanspreekpunt zullen worden op het
gebied van huisvesting en juridische kwesties.
De volgende besluiten zijn expliciet voorbehouden aan de Raad van Toezicht:
a. Ontbinding van de stichting.
b. Benoeming, het treffen van disciplinaire maatregelen en ontslag van bevoegd gezag.
c. Het aanwijzen van de accountant.
Vergoedingsregeling Raad van Toezicht
De vrijwilligersbijdrage die de leden van de RvT ontvangen per bijeenkomst bedraagt €150,-.
Genomen besluiten 2016
 Goedkeuring wijziging statuten
 Goedkeuring begroting 2016 en meerjaren(kader)begroting
 Goedkeuring bestuursverslag en jaarcijfers 2015
 Honorering RvT op basis van de regeling vrijwilligersbijdrage
 Vaststelling reglement RvT
 Aanwijzing accountant na goedkeuring offerte van Ree
 Vaststelling toezichtkader RvT en andere sturingsdocumenten RvT
 Goedkeuring begroting 2017 en meerjaren(kader)begroting
 Werving nieuwe leden om te komen tot voltallige RvT in 2017
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1.3

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 en bevoegdheden
Het bestuur levert ten behoeve van iedere RvT-vergadering een managementrapportage aan, waarin de
Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, voortgang en terugkoppeling zodat de Raad de
toezichthoudende taak daadwerkelijk kan uitvoeren. De overige taken en bevoegdheden van de RvB worden
uitgevoerd en nageleefd als beschreven in het Managementstatuut.
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.

1.4

Missie en visie

De missie van de Berg en Boschschool 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 bieden een veilig en verantwoord leer- en leefklimaat waarin de leerlingen zich naar hun
mogelijkheden ontwikkelen en leren.
 Wij bevorderen de zelfstandigheid van leerlingen door hen te helpen zich van persoonsafhankelijk
functioneren - via structuurafhankelijk functioneren - naar zelfstandig functioneren te ontwikkelen.
 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.
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Wij leren leerlingen leren door onszelf en elkaar voortdurend de volgende vijf vragen te stellen:
1. Wie heb ik voor me, wat is dit voor een leerling?
2. Welke leervragen heeft deze leerling, wat is de zone van naaste ontwikkeling van deze leerling?
3. Welke strategie, kennis en vaardigheden zet ik in om de leerling te helpen zichzelf te ontwikkelen?
4. Welke hulp en ondersteuning heb ik daar bij nodig en waar kan ik die vinden?
5. Wat vind ik van het resultaat (wat vind ik van de kwaliteit van mijn werk)?

1.5

Kernactiviteiten (en organisatiedoelen)

De Berg en Boschschool is er met name voor leerlingen met een vorm van autisme die overwegend op een
gemiddeld intelligentieniveau functioneren en daarbij zodanige onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
hebben dat zij in het regulier onderwijs niet op hun plek zijn. Ook leerlingen die een vergelijkbare
onderwijsbehoefte hebben, maar vanuit een andere internaliserende problematiek, kunnen bij ons op hun
plaats zijn.
Ons uitgangspunt is dat onderwijs alleen effectief kan zijn als er voldaan wordt aan de drie pedagogische
basisbehoeften van de leerling, geformuleerd door Luc Stevens (Stevens, 2004)
1. Competentie: resulterend in een positief zelfbeeld.
2. Relatie: de behoefte aan veiligheid en acceptatie.
3. Autonomie: de behoefte aan zelfstandigheid, zelf keuzes te maken.
We werken toe naar vraaggestuurd onderwijs: we gaan uit van de vragen/problemen van de leerling en geven
ondersteuning die is gericht op de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. We willen
leerlingen inzicht bieden in het eigen kunnen en hen van daaruit perspectief bieden. Daarbij gaan we uit van
door de school vastgestelde orthopedagogische en orthodidactische principes. De kern van onze visie &
missie is leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.
De Berg en Boschschool richt zich hierbij op twee profielen; het diplomagericht onderwijs en onderwijs gericht
op drempelloos instromen van leerlingen op de arbeidsmarkt. In het enkele geval waarbij leerlingen ondanks
hun cognitieve vaardigheden en een diploma niet naar vervolgonderwijs of arbeid kunnen vanwege hun
sociaal-emotionele beperking, worden ze door ons begeleid naar dagbesteding.

1.6

Algemeen instellingsbeleid

De RvB heeft in 2016 een strategisch beleidsplan opgesteld met de naam ‘Zelf denken, samen doen’. Het
plan 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

1.6.1

Organisatie

Op basis van het rapport van de organisatieadviseurs Beekers & Van Bruggen werken we momenteel aan
verbetering. De essentie is dat over de hele linie verantwoordelijkheden dieper in de organisatie komen te
liggen: zowel voor de centrale organisatie (administratie, huisvesting, beheer) als voor het onderwijzend
personeel.
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1.6.2

Onderwijs en ondersteuning

Visie
In ons onderwijs ligt het accent op functioneel en betekenisvol leren. We helpen iedere leerling om inzicht te
krijgen in zijn sterke en zwakke kanten, deze te accepteren en ermee om te gaan. De ondersteuning die we
bieden, staat altijd in de context van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerling in de klas. Ons doel is
dat iedere leerling na de Berg en Boschschool een passende plek vindt in de maatschappij.
Basisleerklimaat
Ons basisleerklimaat is gebaseerd op vier pijlers:
1. Voorspelbaarheid in ruimte: de leerling heeft behoefte aan een voorspelbare en duidelijke
schoolomgeving. Dit zorgt voor zo min mogelijk afleidende prikkels en brengt orde en overzicht in de
chaos die leerlingen ervaren.
2. Voorspelbaarheid in tijd: de leerling heeft behoefte aan tijd om te schakelen tussen veranderingen en
heeft behoefte aan zo min mogelijk schakelmomenten. Door tijd voor leerlingen met een vorm van
autisme visueel en concreet te maken krijgen zij hier meer vat op.
3. Voorspelbaarheid in activiteit: de leerling heeft behoefte aan duidelijkheid over wat hij moet doen in de
les. De leerling heeft behoefte aan haalbare doelen en didactiek aangepast op zijn
informatieverwerkingsproblematiek. De leerling heeft behoefte aan een eenduidige manier van lesgeven.
4. Voorspelbaarheid in interactie: de leerling heeft behoefte aan voorspelbaarheid in interactie door middel
van het vereenvoudigen, concretiseren en reduceren van taal en sociale prikkels.
Ondersteuning
Bij de ondersteuning van de individuele leerling is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) leidend. De regie
van de ondersteuning ligt in handen van de Commissie van Begeleiding (CvB). Daarin zijn orthopedagogen,
de directeur/bestuurder en in het SO ook de interne begeleiders vertegenwoordigd. De CvB doet voorstellen
voor het OPP, evalueert de uitvoering en adviseert over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar
het SO of VSO.
Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om toegelaten te
worden tot de Berg en Boschschool. 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 de Berg en Boschschool. De school waar een leerling is ingeschreven, is verplicht om eerst te
kijken of de leerling extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Kan de school zelf geen passende plek
bieden, dan wordt gekeken naar een reguliere school binnen het SWV of een plek binnen het speciaal
onderwijs. Indien een overstap wordt gemaakt naar een andere school binnen het speciaal onderwijs of van
het SO naar het VSO, dan moet voor de leerling een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.
Indien de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband wordt afgegeven gaat de
plaatsingsprocedure van start nadat van ouders de volgende gegevens zijn ontvangen:
 aanmeldingsformulier voor de Berg en Bosch School;
 een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring;
 een geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan en/of groeidocument;
 recente didactische gegevens;
 (psychiatrische) diagnose;
 psychologisch onderzoek;
 het advies van een onafhankelijk deskundige;
 verslagen van de hulpverlening aan het kind / het gezin;
 ID-bewijs (Burger Service Nummer).

10

De CvB (Commissie van Begeleiding) van de betreffende afdeling beoordeelt of een leerling past binnen het
ondersteuningsprofiel van de school. Indien er naar het oordeel van de CvB onvoldoende gegevens zijn, kan
in overleg met ouders en de school van herkomst worden gevraagd om aanvullende gegevens of om
nader/actueler onderzoek. Wanneer een leerling tot de Berg en Boschschool is toegelaten, wordt vastgesteld
in welk leerjaar, in welke groep en op welke locatie de leerling het best geplaatst kan worden. Dit is
afhankelijk van factoren als woonplaats, leeftijd, didactisch niveau, sociaal- emotioneel niveau van de leerling
en de samenstelling en de grootte van de groepen.
Het bevoegd gezag van de school (de RvB) is formeel verantwoordelijk voor de uiteindelijke toelating van
leerlingen. Het uitgangspunt voor toelating op de Berg en Boschschool is de mogelijkheid om voor een
leerling een verantwoord en uitvoerbaar ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. Als een leerling niet
toegelaten kan worden, wordt dit gemeld bij het samenwerkingsverband, zodat van daaruit samen met ouders
gezocht kan worden naar de meest geschikte school voor hun kind.
Voorwaarden voor plaatsing op de Berg en Boschschool zijn:
 de school kan een passend onderwijsaanbod bieden;
 de leerling kan in een groep van maximaal 15 (SO) / 11 (VSO) leerlingen (leren) functioneren;
 de leerling functioneert tenminste op laag gemiddelde intelligentieniveau (SO: TIQ > 70 / VSO: TIQ > 80);
 VSO: de leerling beheerst de doelen van de basisschool van minimaal halverwege groep 6 bij instroom
vanuit het basisonderwijs.
Leerlingen met een oppositionele gedragsstoornis, leerlingen met externaliserend gedrag of leerlingen die
overwegend zijn aangewezen op één-op-één begeleiding zijn niet toelaatbaar tot de Berg en Boschschool.

1.6.3

Personeel

Omdat onderwijs onze kernactiviteit is, willen wij dat terugzien in de attitude van onze medewerkers. De
‘zorgende’ insteek uit het verleden moet veranderen in een benadering waarin het begeleiden van leerlingen
naar zelfstandigheid voorop staat. Daarnaast vragen wij dat onze medewerkers meer dan in het verleden zelf
verantwoordelijkheid nemen en afleggen.
Om dit mogelijk te maken, investeren wij in deskundigheidsbevordering. Veel medewerkers werken
vanzelfsprekend aan hun eigen deskundigheidsbevordering. Daarnaast werkt het SO met een jaarlijks
professionaliseringsplan. Dit plan steunt op de gekozen doelen uit de jaarlijkse ontwikkelagenda van de
afdeling. Nadruk ligt daarbij altijd op de actualiteit van de veiligheidstrainingen, het doorlopend verbeteren van
de gekozen onderwijstechnieken (EDI model en het model Competentievergrotrend Werken).Ook wordt er
geschoold op domeinen waarbij de onderwijsresultaten moeten worden verbeterd. Het VSO in Bilthoven werkt
met leerKRACHT omdat dit een manier is om de verantwoordelijkheid voor professionalisering bij
medewerkers terug te leggen. Het succes in Bilthoven heeft ertoe geleid dat ook het VSO in Houten in het
schooljaar 2016-2017 met leerKRACHT is begonnen.

1.6.4

Financiën en beheer

Financiële doelen
De Berg en Boschschool streeft ernaar om in 2022 een weerstandsvermogen van 1,2 miljoen euro te hebben
opgebouwd. In 2016 is hier een behoorlijke slag in gemaakt doordat het eigen vermogen in liquide vorm met
ruim €200.000 is gestegen.
De omvang van het na te streven weerstandsvermogen is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse
risicoanalyses tussen 2013 en 2016. De belangrijkste risico’s die de organisatie kent zijn risico’s die leiden tot
fluctuaties in het personeelsbestand. Deze zouden veroorzaakt kunnen worden door veranderingen in
leerlingenaantallen of door een extreem hoog verzuimpercentage waardoor er noodgedwongen een groot
beroep gedaan moet worden op commerciële uitzendbureaus, zoals dat in de laatste maand van 2016 het
geval was.
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Een andere belangrijke doelstelling was dat de liquiditeit een ondergrens van 1,5 (current ratio) behaalt en
daar niet meer onder zakt. Deze doelstelling is in 2016 voor het eerst sinds het aantreden van het huidige
bestuur behaald.
Tenslotte is in 2016 de laatste hand gelegd aan het bijwerken van het achterstallige onderhoud aan het
gebouw in Bilthoven. Met ingang van 1 januari 2017 is er geen achterstallig onderhoud van de gebouwen in
het bezit en beheer van de stichting.

1.6.5

Markt en omgeving

De Berg en Boschschool vindt dat kinderen en jongeren met een vorm van autisme waar mogelijk moeten
deelnemen aan het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of regulier voortgezet onderwijs. Wat wij
bieden, is een gespecialiseerde vorm van onderwijs voor die leerlingen die zich in andere vormen van
onderwijs onvoldoende hebben ontwikkeld zowel op het gebied van leren als in hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Deze leerlingen worden naar ons verwezen; wij doen dus niet aan werving en zien onszelf niet
als marktpartij.
In de huidige systematiek vallen S(B)O en VSO qua regelgeving onder het primair onderwijs. In 2020 vindt
een landelijke ontvlechting plaats: het SO wordt ondergebracht bij het PO en het VSO bij het VO. Ons aanbod
is echter zo gespecialiseerd dat invlechting voor onze specifieke doelgroep alleen maar tot kwaliteitsverlies en
versnippering van deskundigheid kan leiden. Bovendien maakt het ons als organisatie alleen maar
kwetsbaarder bij dalende leerlingaantallen.
Onze leerlingen zijn niet gebaat bij horizontalisering, maar juist bij verticalisering: integratie van onze scholen
voor SO en VSO tot één regionaal expertisecentrum met doorlopende leerlijnen voor leerlingen van 4 tot en
met 21 jaar. Naar dat scenario werken wij de komende vier jaar toe. Wij richten ons dan op het gebied dat
bestreken wordt door de rmc-regio’s 16, 19 en 20.

1.6.6

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg helpt ons om iedere dag iets beter te worden in wat we doen. Dit is de houding die wij van
elkaar verwachten. Wij zien voortgaande schoolontwikkeling (improvement) als het eerste doel van
kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Het tweede doel is verantwoording naar buiten (accountability).
Daartoe stellen we onszelf systematisch de volgende vijf vragen:
1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we de dingen goed?
3. Hoe weten we dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doen we met die kennis en informatie?
Goede kwaliteitszorg heeft vijf kenmerken:
1. Het is integraal: gericht op diverse beleidsterreinen en de samenhang daartussen.
2. Het is systematisch en cyclisch en staat in een meerjarenperspectief.
3. Er vindt zelfevaluatie plaats, op het geheel of op deelgebieden.
4. Deskundigen en/of 'critical friends' reflecteren op de zelfevaluaties, bijvoorbeeld in audits.
5. Het gaat steeds om de vraag wat de school ermee doet: kwaliteitszorg leidt tot een ontwikkelagenda.
Kwaliteitszorg en zelfevaluatie zijn zichtbaar met de planningscyclus van de school: het schoolplan, de
schoolgids, het zorgplan en andere beleidsplannen en -documenten. De Berg en Boschschool werkt met
ontwikkelagenda’s. Een schoolbrede ontwikkelagenda is op alle locaties richtinggevend voor een jaarlijkse
ontwikkelagenda. Al deze ontwikkelagenda’s hebben betrekking op de zes eerdergenoemde domeinen.
Beide locaties in het SO hebben in maart 2016 een PKO van de onderwijsinspectie gehad. Zowel Bilthoven
als Houten hebben het basisarrangement in 2016 gecontinueerd. Het behalen van het basisarrangement was
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vooral (maar niet uitsluitend) een kwestie van het verbeteren van de organisatie. Voor de komende jaren is
dat ook de belangrijkste focus: het verbeteren van de organisatie op alle zes de beleidsdomeinen. Dat
betekent dat voor zowel de beide locaties als de bestuurlijke organisatie de verbetering van de organisatie het
belangrijkste speerpunt is. Het is onze ambitie dat dit in het schooljaar 2018-2019 tevens uitmondt in het
predicaat excellente school.
Daartoe worden in alle ontwikkelingsplannen in alle domeinen per jaar SMART geformuleerde doelen gesteld
die twee keer per jaar worden geëvalueerd. Een keer halverwege het jaar (met de vraag: liggen we op
koers?) en aan het einde van het jaar (met de vraag zijn de doelen gehaald?). Naar aanleiding van de laatste
evaluatie gaan we over tot borging, bijstelling of het opstellen van nieuwe doelen.
Over vier jaar werkt het SO naast de bestaande middelen met auditteams, zelfevaluaties aan de hand van
kwaliteitskaarten, directieaudits (vanaf 2017) en zijn intervisie en collegiale consultatie uitgebreid. Het VSO
heeft over vier jaar een systematisch en cyclisch systeem van kwaliteitszorg ontwikkeld.
Naar aanleiding van meldingen van derden heeft de inspectie in het najaar van 2016 een bijzonder onderzoek
gedaan naar de kwaliteit (in het bijzonder de veiligheid en de onderwijstijdonderschrijding) in het VSO. Daarbij
werden in Houten geen risico’s vastgesteld. In Bilthoven vond de inspectie voldoende aanleiding voor een
PKO dat versneld nog vóór de kerstvakantie van 2016 werd gehouden. De mondelinge terugkoppeling was
dat het resultaat van dit PKO was dat de inspectie – onder voorbehoud – de kwaliteit van de school als ‘zwak’
beoordeelde.

1.7

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. De Berg en Boschschool SO/VSO heeft een schoolondersteuningsprofiel, waarin lichte,
zwaardere en zware arrangementen worden beschreven. Zowel het SO als VSO maken zich er sterk voor dat
leerlingen met psychiatrische en/of (zware) gedragsproblematiek met een als zodanig als 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.
Sinds schooljaar 2015-2016 is de Berg en Boschschool een vwo-afdeling gestart d.m.v. een samengestelde
havo/vwo-klas. In schooljaar 2016-2017 zijn deze leerlingen doorgestroomd naar een samengestelde tweede
klas en is in het eerste jaar opnieuw een eerste klas gestart. De projectgroep voor het vwo houdt zich o.a.
bezig met het beschikbaar stellen van de juiste leermiddelen, het vaststellen van geschikte lesstof, het
opstellen van de overgangseisen en de ontwikkeling van de docenten.
Binnen enkele jaren wordt de Berg en Boschschool eigen risicodrager voor vervangingskosten. Dit heeft als
voordelen dat er geen premie meer betaald hoeft te worden aan het vervangingsfonds, dat het schoolbestuur
voor de invulling van de vervanging niet meer hoeft te voldoen aan de regels van het VF en meer ruimte heeft
voor een eigen vervangingsbeleid. De andere kant is dat het schoolbestuur een risico loopt dat in enig jaar het
ziekteverzuim hoger is. In dat kader is de school een intern project gestart met het vervangingsfonds om het
ziekteverzuim terug te dringen.

1.8

Maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’

De leerlingen van de Berg en Bosch school krijgen de mogelijkheid om stage te lopen in verschillende
sectoren en bij verschillende bedrijven en organisaties. Deze stages zijn er in de vorm van een blokstage
(minimaal twee weken) en in de vorm van een lintstage gedurende het schooljaar.
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De doelstelling van deze stages zijn:
 het opdoen van ervaring in een arbeidssituatie;
 door het werken aan competenties de leerling beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt of
vervolgopleiding;
 het inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden;
 het inzicht geven van eigen interesses.
Hoe werkt autisme?
Iedereen met autisme is anders en zo zijn er ook verschillende stimulerende en belemmerende factoren.
Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier, daardoor hebben zij andere sterke en
zwakke punten.
Iemand met autisme kan veel positiviteit brengen binnen een team en de organisatie zal dan ook veel
voordelen ervaren met een werknemer of stagiair(e) met een vorm van autisme. Zo beschikken onze
leerlingen over veel kwaliteiten:
 Nauwkeurig werken
 Betrouwbaar en eerlijk
 Perfectionistisch
 Sterk analytisch vermogen
 Oog voor detail
 Zorgen voor een nieuw perspectief
 Buiten het bestaande denkkader kunnen denken.
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 dag planning biedt zodat alles helder is.
Als onze leerlingen ergens voor 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 de Berg en Bosch school zullen niet alleen maatschappelijk deelnemen aan de gewenste
cultuurverandering, zij zullen een belangrijk onderdeel zijn in het ontwikkelingsproces van kinderen die met
een vorm van autisme het uiterste uit zichzelf willen halen!

1.9

Zaken met een behoorlijke personele betekenis

De Berg en Boschschool heeft een werkgelegenheidsbeleid met een in 2014 goedgekeurd sociaal statuut.
Ziekteverzuim
 Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2016 bedroeg 8,24%
 De gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,71%
Ziekteverzuim 2016 per afdeling per locatie
Afdeling
Percentage
Centraal bureau
7,62
Bilthoven SO
10,03
Bilthoven VSO
7,53
Houten SO
8,31
Houten VSO
8,44
MKD tot augustus 2016
0,26
Totaal
8,24
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Ontwikkelingen
De Berg en Boschschool heeft in 2015 een Convenant gesloten met het vervangingsfonds en zich daarmee
verbonden aan twee projecten om het ziekteverzuim terug te dringen. De school heeft zich de kwalitatieve
doelen gesteld om in drie jaar tijd (eindigend mei 2018) het ziekteverzuim te reduceren tot een verzuim van
6,93% en een meldingsfrequentie van 1.3.
In 2016 lopen deze twee projecten aan de hand van plannen van aanpak:
A. Project: Plan V (convenant voor 3 jaar)
Doelen:
1. Verzuimreductie
2. Voorbereiding Eigen Risicodragerschap (ERD)
3. Van verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid
B. Project: Gezonde werkdruk
Doel: verzuimreductie dmv terugdringen ervaren werkdruk
Middel: training en scholing “management drives”
In 2016 zijn de schoolleiders geschoold volgens de principes van het “waarderend leiderschap” en zijn er op
de locaties van de scholen studiedagen georganiseerd om bij te dragen aan het bespreekbaar maken en het
verminderen van de werkdruk. Het thema “bewuster omgaan met werkdruk” maakt deel uit van het
professionaliseringprogramma van de scholen en wordt begeleid door medewerkers van het
vervangingsfonds.
Cao
Op beide afdelingen is het cao 2016-2017 ingevoerd. Aan de hand van dit cao is een nieuw taakbeleid
ingevoerd. De werkweek van maximaal 40 uren en het vastgestelde aantal uren vakantie, 428 uur per
schooljaar, maakte het mogelijk per afdeling een nieuw jaarrooster te maken waarbij meer rekening kan
worden gehouden met een gespreide werkdruk. Dit gebeurt o.a. door een aantal dagen per jaar werkdagen in
te plannen zonder leerlingen om zo voor docenten tijd binnen het taakbeleid te reserveren voor het schrijven
van de OPP’s en de evaluaties. Uitgangspunt benadrukt dat leerlingenvakanties niet dezelfde zijn als
vakanties voor de medewerkers. Dit moet zorgen voor spreiding in tijd van de taakbelasting en verbetering
van de beleefde werkdruk.
Taakbeleid VSO
In 2016 is een overeenstemming bereikt met de PMR over het taakbeleid. De vigerende cao is daarbij het
uitgangspunt geweest. D.w.z. 41,3 weken van 40 uren werken bij een volledige fte (1659 uren). Het streven is
dat docenten daarbij maximaal 860 uren contacttijd hebben als ze mentor zijn. Voor een mentor met een
volledige betrekking betekent dat per week 30 lesuren van 45 minuten. Dat is gemiddeld 6 lesuren per dag.
Groepsdocenten VSO
Op beide vestigingen in het VSO wordt met ingang van het komende schooljaar gewerkt aan het werken met
groepsdocenten in de onderbouw. Dat is één docent, in de regel ook de mentor van de klas, die zoveel
mogelijk lessen aan deze klas geeft. In Houten draait daartoe in schooljaar 2016 -2017 een pilot en in
Bilthoven wordt aan de voorbereiding van deze werkwijze in 2017 -2018 gewerkt. De WEC (Wet op de
ExpertiseCentra) biedt de mogelijkheid dat docenten met een bevoegdheid van de pedagogisch academie
deze lessen mogen geven.
Examenlicentie
In de bovenbouw van havo en vwo overweegt de school om zelf een examenlicentie aan te vragen. Dat
betekent dat er ook gezocht moet worden naar docenten met een eerstegraads bevoegdheid voor de
examenvakken van havo en vwo. Beleid hiertoe (de cao PO waar de school onder valt is wat dat betreft
ongunstiger dat de cao VO) wordt momenteel ontwikkeld. Dit is een belangrijke drijfveer achter de beslissing
om de contacttijd in het VSO te laten afwijken van die in het SO.
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1.10 Onderwijsprestaties
1.10.1 Uitstroomresultaten Berg en Boschschool 2015-2016
SO Bilthoven
Einduitstroom
Bij het SO Bilthoven zijn er in het jaar 2015-2016 in totaal 28 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn er 20 naar
ons VSO gegaan, 5 naar het regulier Praktijkonderwijs en 1 naar VSO Praktijkonderwijs (Intermetzo), en 1
naar VSO HAVO (De Tinne) en 1 naar VSO HAVO/VWO (De Trappenberg).
De verdeling naar niveau is als volgt:
VSO BBL
VSO vmbo BBL/KBL
VSO vmbo GL/TL
VSO TL / havo
VSO havo
VSO havo / vwo
Regulier PRO
VSO PRO

1
7
5
5
1
3
5
1

Als gekeken wordt naar de intelligentiegegevens van deze groep, zijn de scores als volgt:
IQ
Aantal
> 130
115-129
3
100-114
8
85-99
13
70-84
4
55-69
Tussentijdse uitstroom
Bij het SO Bilthoven zijn er in het schooljaar 2015-2016 in totaal 8 kinderen tussendoor uitgestroomd.
IQ
onbekend
85-99
100-114
>130
85-99
85-99

SBO
Cluster 4-school
Cluster 4-school
Cluster 4-school
Particuliere school
Behandeling/leerplichtontheffing

Aantal
1
1
2
2
1
1

SO Houten
Einduitstroom
Bij het SO Houten zijn er in het schooljaar 2015-2016 in totaal 24 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn er 22
naar ons VSO gegaan, 1 naar VSO cluster 3 en 1 naar een regulier VMBO.
De verdeling naar niveau is als volgt:
VSO vmbo BBL
VSO vmbo BBL/KBL
VSO vmbo KBL
VSO vmbo TL
VSO havo
VSO havo/vwo
Regulier vmbo BBL
VSO cluster 3

3
1
8
6
1
3
1
1
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Als gekeken wordt naar de intelligentiegegevens van deze groep, zijn de scores als volgt:
IQ
Aantal
> 130
1
115-129
4
100-114
6
85-99
9
70-84
3
55-69
1
Tussentijdse uitstroom
Bij het SO Houten zijn er in het schooljaar 2015-2016 in totaal 6 kinderen tussendoor uitgestroomd, 5 naar
een andere cluster 4 school (met behandeling) en 1 naar zorg/behandeling, 3 IQ 85-99 en 3 IQ 100-114.
Het streefdoel om meer leerlingen (15%) uit te laten stromen naar reguliere vormen van onderwijs wordt niet
jaarlijks bereikt, ondanks gericht beleid door de Commissie van Begeleiding. Het “soms wel, soms niet” beeld
blijft bestaan. In Bilthoven SO is 18% verwezen naar regulier PRO. Vanuit Houten SO stroomde in 2016
slechts 1 leerling uit naar regulier. De tussentijdse uitstroom is dit jaar voornamelijk naar “zwaardere vormen
van onderwijs en aanvullende behandeling gerealiseerd. Dit lijkt recht te doen aan de vermoedens dat
verdichting van de problematiek groeiende is.
Het aanbod in regulier VO om onze leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften langdurig en systematisch
te begeleiden is naar de opvatting van veel ouders te gering. Veel ouders geven aan de veilige weg van het
VSO te verkiezen boven regulier en binnen het VSO het niveau van onderwijs te kiezen.
Uitstroom VSO Bilthoven & Houten
Bilthoven Houten
Vervolgonderwijs
38
40
Arbeid
1
0
Beschermde arbeid
4
6
Dagbesteding
2
2
Behandeling
0
0
Thuis
0
0
Anders
0
3
Totaal
45
51

Totalen
78
1
10
4
0
0
3
96

1.11 Onderwijskundige en -programmatische zaken
1.11.1 Ontwikkelingen in het SO 2016
De afdeling SO van de Berg en Boschschool bood met de ontwikkelagenda 2016 een planmatig vervolg op de
behaalde resultaten vanuit het jaar. De jaarlijkse ontwikkelagenda sluit nauw aan bij de indicatoren van het
waarderingskader speciaal onderwijs 2012 en is verdeeld over de volgende vijf domeinen.
1. Opbrengsten.
2. Systeem van leerlingenzorg.
3. Kwaliteitszorg.
4. Onderwijsleerproces.
5. Ontwikkelingen passend onderwijs.
2016 was voor de Commissie van Begeleiding (CVB) een jaar met enkele wisselingen en vervangingen van
vaste medewerkers bij zowel orthopedagogen, interne begeleiding, schoolleiding en directie.
Diverse nieuwe medewerkers hebben op goede wijze de koers van de ontwikkelagenda vorm gegeven/
gecontinueerd. Op beide locaties in het SO heeft de inspectie in maart van 2016 haar vierjaarlijkse PKO
uitgevoerd. Beide locaties hebben hun kwaliteit voldoende op orde en het basisarrangement behouden.
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De jaarlijkse ontwikkelagenda wordt bepaald door directie en Commissie van Begeleiding-plus (CvB-plus),
waarin de orthopedagogen, de intern begeleider, de teamleiders en de directeur SO vertegenwoordigd zijn.
Deze groep geeft sturing aan alle activiteiten ten behoeve van ontwikkelingen en schoolverbeteringen op de
bovengenoemde domeinen. De ontwikkelagenda is daarbij leidend voor de kwalitatieve ontwikkelingen binnen
de school.
Doelgroepen voor die sturing zijn: directie en teamleiders, de Commissie van begeleiding, de klassenteams.
Allen houden zich actief bezig met de opdrachten voortkomend uit dit plan.
Keuzes in activiteiten en ontwikkelingen worden bepaald door:
 alles wat duurzaam bijdraagt aan onze opdracht voor de leerlingen en de ouders: “Veilig en verantwoord
samen leren leren”. “Leerlingen en hun ouders voelen zich gehoord en ondersteund. Er zijn resultaten.”;
 de bevindingen van de inspectie uit het jaargesprek en het pko van maart 2016;
 de wetgeving en het toezichtkader per 1 augustus 2012;
 de externe ontwikkelingen die verband houden met Passend Onderwijs;
 de opdracht voor een organisatie: altijd alert te zijn op relevante signalen, adviezen, processen, innovaties
en verbeteringen vanuit het primaire proces;
 gegevens vanuit evaluatieprocessen van het vorig schooljaar, waaronder het onderzoek naar de kwaliteit
van het onderwijs door alle SO-medewerkers;
 de opbrengsten en evaluaties van de opbrengsten van het onderwijs.
De volgende onderwerpen waren in 2016 richtinggevend voor het beleid en de schoolontwikkelingen:
 (continuering) opbrengst- en handelingsgericht werken binnen de school;
 het denken in ontwikkelingsperspectieven van leerlingen met de daaraan gerelateerde leerroutes,
onderwijsarrangementen en beoogde opbrengsten;
 verdere professionalisering van het lesmodel van EDI;
 continuering professionalisering door brede inzet van het model ‘competentievergrotend werken’;
 het actualiseren van de visie met oog op toekomstige ontwikkelingen en activiteiten gericht op de
veranderende rollen en taken van het speciaal onderwijs;
 samenwerking met andere scholen voor Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs binnen de
samenwerkingsverbanden van Passend Onderwijs.
 Het nieuwe bestuur is in 2016 gestart met het schrijven van een schoolbreed strategisch beleidsplan dat
in februari 2017 gereed moet zijn. Dit beleidsplan moet zorgen voor eenheid en samenhang in het
onderwijs van beide schooltypen en een aanzet geven tot het gewenste ononderbroken
ontwikkelingsmodel voor ‘Berg en Bosch Onderwijs’ in 2017.
Passend Onderwijs
 Continuering van het intern proces voor het organiseren van onze basiszorg en diensten vanuit het
schoolondersteuningsprofiel.
 Het inrichten van een loket “leerlingenstroom” en Passend Onderwijs via de CvB.
 De school neemt deel aan activiteiten en projecten bij samenwerkingsverbanden die actief uitnodigen tot
het delen van de expertise. De stichting “Gewoon Speciaal” bundelt de expertise in de organisatie “KANS”
en levert diensten aan de samenwerkingsverbanden Profi Pendi en ZOUT.
 Een orthopedagoog van Berg en Bosch is voor wtf 0,1 gedetacheerd aan KANS om namens de school te
participeren in deze dienstverlening van Speciaal Onderwijsscholen en SBO scholen.
 De school organiseert 7 keer per jaar middagpresentaties voor ouders en professionals die kennis willen
maken met de expertise en werkwijzen van de school. De bijeenkomsten vinden wisselend op beide
locaties plaats.
 De directie houdt wekelijks telefonisch spreekuur t.b.v. vragen over Passend Onderwijs “voor alle
spelers” in de praktijk. De directie ‘monitort’ de ontwikkelingen, signaleert trends en communiceert deze
met de samenwerkingsverbanden en de interne organisatie op de school. De Raad van Toezicht, MR en
teams worden driemaandelijks geïnformeerd.
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1.11.2 Ontwikkelingen in het VSO 2016
Een terugblik
De Berg en Boschschool was aan het begin van 2016 een school waarbij de beide locaties voor het eerst
sinds 2010 weer een basisarrangement hadden weten te verkrijgen. Dit is met hard werk en veel inzet van
met name de docenten tot stand gekomen. Voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 hebben de locaties
ieder afzonderlijke plannen geschreven. Hierin zijn vijf vragen centraal gesteld die de vijf hoofdthema’s van
speciaal onderwijs bestrijken. De thema’s staan tussen haakjes achter de vragen.
1.
2.
3.
4.
5.

Wie heb je voor je (leerlinganalyse)?
Wat is zijn of haar naaste zone van ontwikkeling (leren en onderwijzen)?
Welke plannen heb je om hem/haar daarbij te helpen (analyse resultaten)?
Weet je welke ondersteuning je daar bij kunt inzetten (organisatie ondersteuning)?
Wat vind je van de kwaliteit van je werk (kwaliteitszorg)?

Ontwikkelingen in de scholen.
Het bewust doelmatig en planmatig sturen op opbrengsten heeft effect gehad. Sinds 15 juni 2015 hebben de
beide VSO-locaties een basisarrangement met betrekking tot het toezicht van de inspectie gekregen. Dat
betekent dat de school niet langer zwak is in de ogen van de inspectie.
Er is in 2015 ook een volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie gezet. Er wordt minder ad hoc
gewerkt en veel vaker op een planmatige en cyclische wijze. Het zegt ook veel over de kwaliteit van de
docenten dat de school in een betrekkelijk korte periode van minder dan twee jaar (van september 2013 tot
juni 2015) van zeer zwak naar een basisarrangement groeide. De kwaliteit was er in feite al, door de
verbetering van de organisatie kwamen de kwaliteiten van de docenten weer tot hun recht en is de Berg en
Boschschool de school die het altijd al was: gewoon een goede school.
Daar houdt het voor ons echter niet op. Wij willen meer zijn dan een goede school. Uiteindelijk streven we er
naar een excellente school voor leerlingen met een vorm van autisme te worden. Onze missie is leerlingen te
leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Ons motto is dat de lat
hoog moet liggen en de drempel laag. Om onze leerlingen optimaal te kunnen voorbereiden op hun rol in de
samenleving moeten wij nog beter worden.
Het oorspronkelijk plan voorzag in de kwalificatie ‘excellent’ voor beide VSO-locaties in schooljaar 2018-2019.
In 2016 bleek echter dat het heel moeilijk is om een gemeenschappelijk ontwikkelingsthema voor de locaties
te vinden. De onderlingen verschillen waren daarvoor te groot. Die verschillen uitten zich ook in de kwaliteit.
Waar Houten zich voortvarend verder ontwikkelde, worstelde Bilthoven met het borgen van een minimum
kwaliteit. Dat laatste bleek uiteindelijk niet houdbaar en eind 2016 beoordeelde de inspectie de school als
zeer zwak.
VSO Houten
In Houten heeft men een plan geschreven dat twee uitgangspunten heeft.
1. Excellentie heeft alleen zin als het in het belang van de leerlingen is. Veel leerlingen voelen zich al ‘minder’
omdat ze naar speciaal onderwijs moeten. Daar kleeft in hun ogen het predikaat ‘niet goed genoeg’ aan.
De school wil dat wegnemen door te laten zien dat een school voor speciaal onderwijs ook excellent kan
zijn.
2. Excellentie kan niet over de gehele linie bereikt worden. Dat blijkt ook uit het toetsingskader van de
inspectie. Dat betekent dat de school er naar moet streven om op alle kerndomeinen een 4 te scoren, op
de overige domeinen een 3 en dat de school moet kiezen waarin hij wil exceleren. In het geval van het
VSO is dat in de LGO’s (leergebied overstijgende doelen). Dit komt immers overeen met het streven van
de school om leerlingen op te leiden tot zelfstandig functionerende individuen.
Een belangrijk middel bij het realiseren van deze doelen is de inzet van het programma leerKRACHT, dat
gebaseerd op de Lean-methode uitgaat van de kracht van de docenten zelf en probeert hen zoveel mogelijk
invloed te geven op -binnen de door het bestuur gestelde kaders- de ontwikkeling van het onderwijs.
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Het door de school zelf ontwikkelde instrument waarmee de ontwikkeling van leerlingen op de LGO-doelen
gemeten kan worden, speelt hierbij ook een belangrijke rol.
VSO Bilthoven
In juni 2016 werd al geconstateerd door docenten, leerlingen en ouders dat de kwaliteit van het onderwijs niet
voldeed aan de gestelde eisen. In de herfst van 2016 ontving de onderwijsinspectie berichten dat er
vraagtekens gesteld werden bij de veiligheid en de onderwijskwaliteit op locatie Bilthoven. Op 16 december
2016 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan en hierin werd, zoals verwacht, het
predicaat zeer zwak vastgesteld. De inspectie geeft in de conclusie aan dat de kwaliteit van het onderwijs
risico’s loopt. Het beeld dat zij hadden wat betreft een zorgelijk schoolklimaat werd tijdens het bezoek
bevestigd. Daarnaast zijn eerder geconstateerde tekortkomingen (kwaliteitsonderzoek 2015) niet aantoonbaar
aangepakt.
In het schooljaar 2015-2016 is er op de locatie Bilthoven gestart met het project leerKRACHT. Aan het begin
van het schooljaar 2016-2017 is besloten dit minder prioriteit te geven gezien de situatie waarin de locatie
zich op dat moment bevond. In het komende schooljaar zal leerKRACHT weer volop worden ingezet.
Streefdoelen
Het leerpotentieel is de maximale prestatie die een leerling onder ideale omstandigheden kan leveren. Onder
‘ideale omstandigheden’ wordt verstaan een leeromgeving die de belemmerende invloed vanuit de
psychologische en psychiatrische problematiek minimaliseert en het kind eigen gedrag maximaliseert. De
mate waarin deze ideale omstandigheden kunnen worden gecreëerd en de intellectuele, emotionele en
sociale leerbaarheid leiden tot het benutte leerpotentieel. De combinatie van de
psychiatrische/psychologische problematiek en het intelligentieprofiel kan een verlagende uitwerking op het
leerpotentieel van deze doelgroep.
De evaluatie van de leerresultaten van het schooljaar 2015-2016 en de gegevens van de huidige leerling
populatie leiden tot de volgende streefdoelen. Vanwege de diversiteit in leerwegen tussen onder- en
bovenbouw, is gekozen voor het stellen van streefdoelen per bouw.
Onderbouw
 Aan het einde van leerjaar 2 stroomt 75% van de leerlingen uit naar theoretische leerweg (TL) of hoger.
Evaluatie: in februari 2015-2016 heeft 72% van de leerlingen uit het tweede leerjaar een advies TL of
hoger ontvangen. Aan het eind van schooljaar 2015-2016 is 72% van de leerlingen uit het tweede leerjaar
doorgestroomd naar TL of hoger. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het percentage advies TL of hoger
gelijk is aan het percentage doorstroom TL of hoger. Voor komend schooljaar blijft het streven dat aan het
einde van leerjaar 2 75% van de leerlingen uitstroomt naar TL of hoger.
Meetinstrument: uitstroomniveau binnen de ontwikkelingsperspectieven, bijstellingen van deze
perspectieven aan het einde van het schooljaar. De bijstellingen worden verwerkt in het bestand van de
leerlingenpopulatie.
 Aan het einde van leerjaar 2 beheerst 90% van de leerlingen referentieniveau 1F voor rekenen en
Nederlands.
Evaluatie: leerlingen die uitstromen richting een niveau binnen het mbo en hbo moeten aan het einde van
vmbo/havo het niveau van 2F, resp. 3F behalen. Om deze reden wordt het doel gesteld een beheersing
van 1F aan het einde van de basisvorming. In schooljaar 2015-2016 heeft 82% het niveau 1F rekenen
behaald. Het gestelde streefdoel van 90% is niet behaald. De leerlingen die het niet hebben gehaald zijn
leerlingen met het niveau basisberoepsgerichte leerweg en leerlingen die vanwege een zeer lage
informatieverwerkingssnelheid de toetsen niet binnen de gestelde tijd hebben kunnen maken. Voor
Nederlands geldt dat 94% van de leerlingen niveau 1F of hoger heeft behaald. Op dit vlak is het gestelde
doel van 90% dus wel gehaald. Voor komend schooljaar blijft het streven dat aan het einde van leerjaar 2
90% van de leerlingen referentieniveau 1F voor rekenen en Nederlands haalt.
Meetinstrument: cito-gegevens, toets 2. Deze toets wordt afgenomen in het tweede leerjaar.
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 In de onderbouwperiode stroomt 10% uit richting regulier voortgezet onderwijs.
Evaluatie: in schooljaar 2015-2016 is 6% van de leerlingen uitgestroomd naar regulier onderwijs. Vanuit de
analyse leerlingenpopulatie 2016-2017 komt naar voren dat de problematiek en complexiteit van de
doelgroep toeneemt. Dit kan een verklaring zijn voor waarom het streefdoel niet is behaald.
Meetinstrument: leerroute binnen het ontwikkelingsperspectiefplan, bijstellingen van de perspectieven aan
het einde van het schooljaar. De bijstellingen worden verwerkt in het bestand van de leerlingenpopulatie.
 Aan het einde van dit schooljaar wordt ernaar gestreefd dat 100% van de leerlingen uit de brugklas 1 vwo
het onderwijs vervolgt in leerjaar 2 vwo.
Evaluatie: We zijn afgelopen schooljaar gestart met leerjaar 1 vwo. Er is een havo/vwo klas gevormd,
hierin zaten vier leerlingen die met een vwo-advies zijn ingestroomd. Van deze vier leerlingen zijn er twee
doorgestroomd naar leerjaar 2 vwo. Eén leerling is doorgestroomd op havo-niveau, en één leerling is
uitgestroomd op havo-niveau naar een andere cluster 4-school. Het streefdoel van een doorstroom van
100% is dus niet behaald, slechts 50% stroomt door op vwo-niveau in leerjaar 2.
Meetinstrument: leerroute binnen het ontwikkelingsperspectiefplan.
Bovenbouw
 Aan het einde van de diplomagerichte stroom stroomt 95% van de leerlingen uit naar regulier
vervolgonderwijs.
Evaluatie: de Berg en Boschschool streeft ernaar leerlingen binnen vier jaar (vmbo/tl/entreeopleiding) of
vijf jaar (havo) voor te bereiden op de maatschappij, waardoor zij zich staande kunnen houden binnen het
regulier vervolgonderwijs (mbo en hbo). Leerlingen worden voorbereid op een diploma en een vorm van
vervolgonderwijs. Voor een kleine groep leerlingen zijn de belemmerende factoren van dusdanige aard,
dat dit niet (direct) haalbaar is. Voor deze leerlingen wordt een passende tussenstap gezocht in de vorm
van een meer beschermde setting. In schooljaar 2015-2016 is 84% van de leerlingen uitgestroomd naar
regulier onderwijs. Dit betekent dat het streefdoel niet is gehaald. Doordat wij de doelen voor onze
leerlingen hoog willen leggen, blijft het streefdoel voor volgend schooljaar 95%.
Meetinstrument: uitstroombestemming binnen het ontwikkelingsperspectief, bijstellingen van de
perspectieven aan het einde van het schooljaar. De bijstellingen worden verwerkt in het bestand van de
leerlingenpopulatie.
 Aan het einde van de diplomagerichte stroom stroomt 75% van de leerlingen uit naar mbo niveau 3 of
hoger.
Evaluatie: Op grond van de gegevens van de huidige leerlingenpopulatie, leerweg en intelligentie, wordt
als te behalen niveau 95% gesteld. Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 heeft 63% van de
leerlingen minimaal uitstroomrichting niveau 3 kunnen behalen. Dit is mogelijk te verklaren door de
uitstroom van de leerlingen van de pre-entree en AGG-klassen. Deze leerlingen stromen namelijk
doorgaans niet uit op mbo 3-niveau of hoger.
Meetinstrument: daadwerkelijk behaalde uitstroombestemming.
 Aan het einde van de diplomagerichte stroom beheerst 95% van de leerlingen het referentieniveau van 2F
voor rekenen.
Evaluatie: voor het behalen van een diploma op een niveau binnen het vmbo of havo moeten leerlingen
het referentieniveau 2F, resp. 3F beheersen. Dit niveau is passend bij een instroom richting regulier
vervolgonderwijs. Voor een klein percentage zal het, bijvoorbeeld door een leerstoornis, niet haalbaar zijn
om dit niveau te bereiken. Voor deze leerlingen kan gedacht worden aan een aangepaste toets. In het
schooljaar 2015-2016 heeft 100% van de leerlingen niveau 2F of hoger behaald. Voor volgend schooljaar
zal hetzelfde percentage worden gehanteerd als streefdoel.
Meetinstrument: reken- en taaltoets aan het einde van de diplomagerichte stroom. De individuele
rendement- en uitstroomverwachtingen worden opgenomen en bijgesteld in het ontwikkelingsperspectief
van de leerlingen (onderdeel van het OPP).

21

Aanbevelingen
 In een volgende analyse kan het niveau van instromen van zij-instromers worden meegenomen. Deze
leerlingen stromen veelal in het tweede of derde leerjaar in. Met welk niveau stromen deze leerlingen in en
hoe is het vervolg van de leerroute van deze leerlingen?
 Onderzoek moet worden gedaan op welke wijze de referentieniveaus van de eindexamenklassen worden
gemeten, voornamelijk of er voor taalverzorging een toets beschikbaar is. Een ander middel kan het
analyseren van de eindexamenresultaten zijn.
 Het is een aanbeveling dat er data wordt verzameld over de beheersing van de leergebiedoverstijgende
doelen. Wanneer dit het geval is, kunnen streefdoelen opgesteld worden die betrekking hebben tot deze
doelen.
 Het heeft de aanbeveling om leer- en cito-resultaten te analyseren per cohort. Wat wil zeggen dat de groei
van cito-toets 0 naar toets 1 gemeten moet worden, evenals de groei van toets 1 naar toets 2 en van toets
2 naar toets 3. Op deze wijze kan het onderwijs van de drie leerjaren geanalyseerd en geëvalueerd
worden.
 In een volgende analyse kan worden meegenomen of leerlingen die na onze school nog gebruik maken
van een tussenjaar (Topklas), daarna alsnog doorstromen naar regulier onderwijs.
 Van alle BBL-leerlingen en alle leerlingen met een beneden gemiddelde verwerkingssnelheid moet worden
geïnventariseerd of het niveau van 2F rekenen haalbaar is op basis van het startniveau bij instroom. Indien
dit reëel is, moet vervolgens extra worden ingezet op remediëring.
Vooruitkijkend naar het kalenderjaar 2017 kunnen we zeggen dat er veel veranderingen ingezet zijn die
passen bij de eerder beschreven ontwikkelingspunten in het bestuursverslag 2015. Sinds 1 november 2016 is
een interim schoolleider aangesteld met als eerste taak de rust en orde terug te brengen bij het team en de
leerlingen, alsmede het vertrouwen terug te winnen van de ouders. Vanaf april 2017 worden processen en
verbeterpunten meer procesmatig opgezet. Waarbij ook goed gekeken wordt naar de evaluatie en
betrokkenheid van onder andere teamleden, leerlingen en de ouderklankbordgroep. Voorbeelden hiervan zijn
werken met groepsdocenten in de onderbouw, aanpassen van het format OPP en scholing van docenten.
Aan de hand van het verbeterplan zijn projectgroepen opgestart en wordt volgens een vaste cyclus (Plan, Do,
Check, Act) aan verbeteringen gewerkt. Randvoorwaarden als ‘voldoende personeel’ en een ‘dicht rooster’
zijn gerealiseerd.

1.12 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen
1.12.1 Trends in de samenwerkingsverbanden PO
De OZA-klassen in Utrecht
De twee OZA-klassen, gevestigd in Utrecht aan de Orinocodreef zijn ondergebracht bij een cluster 4-school
van SPO Utrecht: SO Fier. Deze klassen, georganiseerd in samenwerking met Youké, zijn in 2016 definitief
overgenomen door SPO Utrecht. De-OZA klas in Houten blijft gehandhaafd.
Overige zaken
Zes grote samenwerkingsverbanden en enkele kleinere bepalen het speelveld en de leerlingenstroom voor de
SO-afdeling van de Berg en Boschschool. 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.
Diverse SBO-scholen hanteren een verbrede toelating binnen een aantal samenwerkingsverbanden
(bijvoorbeeld Profi Pendi. SWV Houten en omstreken, heeft landelijk het hoogste deelname en
verwijzingspercentage aan en naar SBO-scholen. Beide percentages t.a.v SO deelname en verwijzingen zijn
rin dit samenwerkingsvrband onder het landelijk gemiddelde). Opvallend voor de instroom blijft de populatie
leerlingen vanuit Utrecht stad.
Bij aanvang van Passend Onderwijs in POUtrecht was er het voornemen alle leerlingen binnen de stad goed
en passend onderwijs te bieden. In agustus 2016 volgen echter 68 leerlingen uit Utrecht onderwijs op de Berg
en Boschschool en wordt er nog steeds actief aangemeld.
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De leerlingenstroom van de Berg en Bosch wordt per samenwerkingsverband maandelijks gemonitord door
de Commissie van Begeleiding van de school.
Aantallen en % deelname per samenwerkingsverband 1-8-2016
Samenwerkingsverband Aantal Leerlingen Percentage
Utrecht PO
29
34
De Eem
19
22
ZOUT
18
21
Passenderwijs
7
8
Unita
12
14
Totaal Bilthoven
85
Profi Pendi
Passenderwijs
ZOUT
Utrecht PO
Diversen
Totaal Houten

36
8
10
39
8
101

36
8
10
39
8

Voor alle trends in de samenwerkingsverband wordt verwezen naar de websites van de
samenwerkingsverbanden. Bestuur/directie van het SO neemt deel aan diverse bestuursbijeenkomsten (o.a.
ALV’s) binnen een beperkt aantal samenwerkingverbanden. In overleg met directies en bestuurders van de
diverse andere speciaal onderwijsvoorzieningen wordt contact gehouden over ontwikkelingen en voortgang.
Ook is er jaarlijks bestuursoverleg met de directies van de samenwerkingsverbanden. Desalniettemin: “Je
mist meer dan je meemaakt” (Martin Bril).

1.12.2 Trends in leerlingenstromen
De verwachting in het SO was erop gericht in het schooljaar 2016- 2017 minder leerlingen in Houten en
Bilthoven te plaatsen t.o.v vorige jaren. Met de vrijkomende ruimte zou er actief beleid kunnen worden
gevoerd naar de samenwerkingsverbanden toe aan de hand van de arrangementen in het
schoolondersteuningsprofiel. 2016 gaf nog steeds het oude beeld. De SO-afdeling stroomde andermaal vol
en de school heeft in de meeste klassen een extra leerling geplaatst om aan de plaatsingsvraag vanuit de
samenwerkingsverbanden te kunnen voldoen. Het zo spoeidg mogelijk plaatsen van leerlingen op de speciale
school was in 2016 onverkort de belangrijkste vraag die ons is gesteld.
Binnen de school :
 Klassenteams spreken uit dat ze merken dat leerlingen 'zwaarder' worden in wat ze nodig hebben kijkend
naar hun onderwijsbehoeften.
 De leerlingpopulatie neemt in zwaarte toe. We zijn meer dan voorheen op zoek naar individuele
begeleiding voor leerlingen, zoals Carehouse.
 Het proces om te leren kijken naar onderwijsbehoeften krijgt steeds meer zijn vorm.
Binnen de leerlingenstroom:
 Veel aanmeldingen in midden- en bovenbouw, met name in groepen 6 en 7.
 Gedurende het jaar krijgen we regelmatig vragen voor tussentijdse plaatsingen.
 We kunnen hieraan maar ten dele tegemoetkomen gezien de plaatsen die er zijn.
 Bij de kleuters is vraag naar plaatsen, maar op andere momenten. We zijn per 1 oktober toch steeds vol in
de kleuterplaatsen, waardoor niet iedereen geplaatst kan worden.
Binnen de samenwerkingsverbanden:
 Vanuit de meeste samenwerkingsverbanden is de verwachting dat we leerlingen wel kunnen plaatsen (als
de TLV is afgegeven).
 Hoewel we het begrijpen kunnen we hier niet altijd aan voldoen.
 Het lukt onvoldoende een grotere en flexibeler uitstroom te realiseren.
 We zien veel verschillen in denken en handelen binnen de verschillende samenwerkingsverbanden.
 Verder lijkt ook het aantal leerlingen toe te nemen waarbij sprake is van thuisproblematiek die eigenlijk
vraagt om begeleiding van het systeem.
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1.12.3 Trends op school
Verdichtingsproblematiek, o.a. vanwege de meer beperkte en minder eenduidige vormen van de
ondersteuning vanuit de zorginstanties. Per gemeente en per samenwerkingsverband dienen zich diverse
nieuwe en ambitieuze vormen aan. Deze verscheidenheid maakt stabiele samenwerking met instanties in
deze fase niet altijd mogelijk. Arrangementen en ondersteuningsroutes verschillen veel en vragen veel
aandacht om ze in kwaliteit te beoordelen. Onze populatie en hun ouders vormen tevens ‘een markt’ voor
ondersteunende instanties. Er worden in toenemende mate diensten aangeboden die niet door school kunnen
worden geleverd. Kwetsbaar punt: men wil nogal eens ondersteuningsvormen tijdens onderwijstijd leveren.
De school moet de onderwijstijd aan de leerlingen goed en voortdurend bewaken.

1.13 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
In 2016 zijn twaalf medewerkers op eigen verzoek met ontslag gegaan. Drie personen zijn uit dienst gegaan
d.m.v. een vaststellingesovereenkomst. In de gevallen, waarin sprake is van ontslag anders dan op eigen
verzoek,zijn vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds.

1.14 Afhandeling van klachten
Er is een nieuwe klachtenprocedure opgesteld. Deze is medio 2016 in gebruik genomen en op de website en
in de schoolgids geplaatst. Er is een vertrouwenspersoon vanuit het SO beschikbaar voor ondersteuning bij
klachten op het VSO 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.

1.15 Huisvesting
In 2016 is het onderhoud op beide locaties uitgevoerd volgens het Meerjaren Onderhouds Plan. Al het
geplande onderhoud is uitgevoerd.
Toekomst
Het pand in Bilthoven voldoet niet meer. Door ouderdom gaat het meer en meer gebreken vertonen en past
de uitstraling niet meer bij het nette en rustige klimaat dat de school wil creëren voor zijn leerlingen.
Bovendien maakt de school al sinds lange tijd elk jaar een groei in leerlingaantallen door. Elk jaar moeten
aangemelde kinderen afgewezen worden omdat de school vol is. De RvB laat een bouwkundig rapport en een
berekening van de ruimtebehoefte uitvoeren en zal deze bespreken met de gemeente De Bilt om hen te
bewegen tot het faciliteren van nieuwbouw. Het Berg en Bosch-terrein wordt in de nabije toekomst onderdeel
gemaakt van de Life Science As, waardoor een maatschappelijke behoefte voor een ‘groen’ en zuinig pand
toeneemt. Ook de samenwerkingsverbanden zullen ingeschakeld worden om het belang van nieuwbouw te
ondersteunen richting de gemeente.
Ook in Houten kampt de school met een ruimtegebrek. De school zou kunnen groeien, maar daar zijn te
weinig lokalen beschikbaar voor. De RvB zal met gemeente Houten bespreken wat de mogelijkheden zijn om
groei te faciliteren.

1.16 Onderzoeken
Evaluatie kwaliteitsonderzoek SO-afdeling
Afgelopen jaren zijn naast de jaarlijkse leerprestaties en opbrengsten de volgende domeinen systematisch
geëvalueerd met het geëigende kwaliteitsinstrument ZEK:
2012: de oudertevredenheid op 12 indicatoren.
2013: het onderwijs en de onderwijsleerprocessen onder personeel en management.
2014: de onderwijsondersteuning en de leerlingenzorg onder personeel en management.
Twee keer per jaar wordt tussentijds het functioneren van de processen van de CvB-plus geëvalueerd. De
resultaten worden opgenomen in de ontwikkelagenda van het daaropvolgende schooljaar.
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In 2016 is middels het instrument ZEK onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs, op beide
locaties van de afdeling SO. De respons van de direct bij het onderwijs betrokkenen is op de locatie Bilthoven
36%, op de locatie Houten 66%. De totaalscore is op de vierpuntschaal voor Bilthoven 3,2 dus in een cijfer
uitgedrukt 8,0 en voor Houten 3,3, dus een 8,3. In het kader van de cyclische vormgeving van
kwaliteitsmanagement die de school hanteert is dit onderzoek de follow up van het onderzoek uitgevoerd in
2013. Onderstaand ter vergelijking de scores uit beide jaren.
Standaard
1. Pedagogisch klimaat
2. Leerstofaanbod
3. Onderwijstijd
4. Effectieve instructie
5. Feedback
6. Opbrengstgericht werken
7. Planmatig werken
8. Ondersteuning gedrag
9. Afstemming
10. Betrokkenheid

score 2013
Bilthoven
3,0
2,8
3,0
3,2
3,2
3,3
2,9
3,2
3,3
3,0

score 2016
Bilthoven
3,1
3,2
3,1
3,2
3,3
3,6
3,2
3,2
3,3
2,9

score 2013
Houten
3,3
2,8
3,1
3,2
3,2
3,3
3,1
3,3
3,2
3,1

score 2016
Houten
3,3
3,2
3,2
3,4
3,4
3,5
3,3
3,4
3,4
3,1

Verbeterpunten 2016-2017
 Bij de standaard Pedagogisch klimaat zijn voor de locatie Bilthoven twee indicatoren onder de norm:
“Teamleden en leerlingen houden zich aan de afgesproken regels of worden hierop aangesproken” en
“Teamleden en leerlingen gaan respectvol met elkaar om”. Het MT zal dit agenderen en mogelijk opnemen
in de ontwikkelagenda.
 De respondenten van de locatie Houten geven een score onder de norm (met 35% “zwak”) bij de indicator:
“De leerstofinhouden voor de overstijgende vormingsgebieden zijn gericht op het bereiken van de
kerndoelen”. Het MT herkent dit, zal het agenderen om te kunnen concretiseren en eventueel opnemen als
verbeterpunt.
 De standaard Opbrengstgericht werken heeft een mooie score, wel ontstaat discussie over de status en
functie van OPP en Groepsplan. Het OPP wordt twee maal per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld,
maar is een statisch document. Het feitelijke werkdocument is het Groepsplan dat uitgangspunt is voor het
handelen in de klas. Dit Groepsplan moet met regelmaat geactualiseerd worden en dit gebeurt nog niet
voldoende, wijzigingen worden ook elders genoteerd. Mutaties moeten centraal zichtbaar zijn, voor het
overzicht van de groepsleerkracht, maar is ook van belang in het geval van duobanen, inval, ziekte. Het MT
zal dit agenderen, voor beide locaties.
 De indicator “Teamleden organiseren feedback en reflectie op hun interacties met problematische
leerlingen” van de standaard Ondersteuning gedrag heeft de locatie Bilthoven de score 2,7. Het MT herkent
dit, er wordt al op ingezet; sinds kort vindt intervisie plaats waarin professioneel handelen aan de orde komt.
Ook collegiale consultatie zal ingezet worden. Om te kunnen meten of deze instrumenten opgebracht
hebben wat ervan verwacht wordt, zal dit verbeterpunt opgenomen worden in de ontwikkelagenda.
 Bij de standaard Betrokkenheid leerlingen zijn een aantal indicatoren onder de norm. De deelnemers
herkennen dit, besloten wordt de praktisch uitvoerbare en haalbare indicatoren “Teamleden betrekken
leerlingen bij het organiseren van activiteiten” en “Teamleden stimuleren eigen initiatieven van leerlingen” op
te nemen, voor beide locaties.
NB. Na dit jaar is het instrument ZEK niet meer beschikbaar. In 2016 heeft het MT van de school gekozen de
komende jaren de diverse domeinen te meten met een nieuw instrument: de kwalitetisvragenlijksten van
Beekveldt en Terpstra.
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2. Ontwikkeling op het gebied van governance
Het bestuur van de stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland onderschrijft de Code Goed Bestuur in het
Primair Onderwijs (versie 2012). Het bestuur van de stichting functioneert als bevoegd gezag. Het bestuur
handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving, statutaire afspraken en zaken vastgelegd in het
managementstatuut.
Scheiding bestuur en toezicht.
In december 2014 heeft een interim bestuur de opdracht gekregen tot het inrichten van een College van
Bestuur en een Raad van Toezicht. E.e.a is per 1 september 2015 gerealiseerd. De statuten zijn notarieel
gewijzigd per 27 januari 2016. De oud-algemeen directeur, Brand Brandsema heeft in schooljaar 2015 -2016
de transitie van het ‘oude’ model naar het nieuwe model mogelijk helpen maken door als secretaris van het
bestuur een aantal bestuurlijke klussen te verrichten.
Daarbij is er gekozen voor de term Raad van Bestuur omdat de afkorting van de term College van Bestuur
(CvB) tot verwarring kan leiden met de Commissie van de Begeleiding die in de wandelgangen als CvB te
boek staat.
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 ook
weer ingedeeld in de zes domeinen waar het bestuur binnen werkt: organisatie, onderwijs en ondersteuning,
personeel, financiën en beheer, markt en omgeving en kwaliteitszorg.
In het kader van de kwaliteitszorg zijn in 2016 tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd op het VSO in Bilthoven
en op beide locaties van het SO. De uitkomsten van de onderzoeken van het SO staan beschreven in
hoofdstuk 1.16. Op basis van de uitkomsten van de leerling - en oudertevredenheidsonderzoeken op het VSO
in Bilthoven (december 2016) zijn verbeterpunten opgesteld die in 2017 worden opgepakt door verschillende
projectgroepen.
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3. Financieel beleid
3.1

Financiële positie op de balansdatum

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking resultaatbestemming)
31-12-2016
EUR
EUR

31-12-2015
EUR
EUR

Activa
€
Vaste activa
Materiële vaste activa

1.468.505

€

1.764.995
1.468.505

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

675.858
1.319.222

1.764.995

702.209
800.254
1.995.080

1.502.463

3.463.585

3.267.458

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.121.115
552.287
563.650
1.226.533

938.933
426.563
624.361
1.277.601

Totaal passiva

3.463.585

3.267.458

Totaal activa

Passiva

3.2

Ontwikkeling van balansposten

Algemeen
Binnen de jaarrekening is in de toelichting op de balans de ontwikkeling van de diverse balansposten weer
gegeven. Onderstaand wordt een opsomming gemaakt van de meest van belang zijnde ontwikkelingen
binnen de balansposten.
Materiele vaste activa
In 2016 is sprake van investeringen tot een bedrag groot € 152.551 en een bedrag aan afschrijvingen groot
€ 240.365. Naast de investeringen en afschrijvingen is er sprake van een desinvestering in 2016 van
€ 208.676 als gevolg van het uitbesteden en over gaan van het kopen (veelal werkboeken) en huren van
boeken via een externe partij.
Vorderingen
Evenals het voorgaande jaar is de omvang van de vordering voor een groot deel afhankelijk van het
betaalritme vanuit met Ministerie van OCW (zie ook de toelichting op de balans binnen de jaarrekening).
Liquide middelen
Als gevolg van toename van het vermogen, voorzieningen en vermindering van de schulden neemt de
liquiditeit toe. De volledige onderbouw van het verloop van de liquiditeit in 2016 is opgenomen in het
kasstroomoverzicht.
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Eigen vermogen
Het resultaat bedraagt over 2016 € 182.182 positief en is toegevoegd aan de algemene reserve binnen het
Eigen Vermogen.
Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit voorzieningen voor spaarverlof, jubilea en onderhoud aan de gebouwen. Met
name de jaarlijkse dotatie (€ 162.400) versus de uitgaven ten laste van de voorziening onderhoud (€ 67.661)
zorgt voor toename van de omvang van de voorzieningen ten opzichte van 31 december 2015.
Langlopende schulden
De aflossing op de lening vindt zijn voortgang per jaar. Het deel wat afgelost wordt in 2017 wordt opgenomen
als kortlopende schuld.
Kortlopende schulden
Binnen de kortlopende schulden zijn de schulden op korte termijn opgenomen. De specificatie daarvan is
opgenomen binnen de jaarrekening bij de toelichting op de balansposten.

3.3

Resultaat 2016

Het resultaat bedraagt € 182.182 positief. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve binnen het
Eigen Vermogen. Onder hoofdstuk 3.4 is een analyse weer gegeven tussen realisatie 2016 en begroting 2016
enerzijds en anders tussen realisatie 2016 en realisatie 2015.

3.4

Analyse uitkomsten exploitatie 2016 in relatie tot de begroting 2016 enerzijds
en uitkomsten exploitatie 2016 versus uitkomsten exploitatie 2015 anderzijds

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 273.500. Het daadwerkelijke resultaat van 2016
bedraagt € 182.182 positief. Een verschil van € 91.318. Onderstaand treft u een vergelijking aan tussen
werkelijk 2016, werkelijk 2015 en begroting 2016 en een nadere toelichting op de belangrijkste verschillen.
Realisatie
2016
Baten
Rijksbijdragen OC enW
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Begroting
2016

Verschil

Realisatie
2015

Verschil

9.846.817
9.678.300
239.883
204.500
10.086.700 9.882.800

168.517
35.383
203.900

9.466.605
302.535
9.769.140

380.212
-62.652
317.560

94.865
8.387.042
-24.635
247.106
-50.854
535.678
278.359
595.783
297.735 9.765.609

-20.877
-6.741
-51.632
195.676
116.426

8.366.165
8.271.300
240.365
265.000
484.046
534.900
791.459
513.100
9.882.035 9.584.300
204.665

298.500

-93.835

3.531

201.134

-22.483

-25.000

2.517

-21.073

-1.410

182.182

273.500

-91.318

-17.542

199.724
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Specificatie belangrijkste verschillen:
Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 verbeterd met € 199.724. De belangrijkste verschillen zijn:
Toename rijksbijdragen
Afname afschrijvingslasten/huisvestingslasten
Afname personele lasten

€ 380.212
€ 58.373
€ 20.877
€ 459.462

Afname overige baten
Afname financiele baten
Toename overige instellingslasten

€ 62.652
€
1.410
€ 195.676
€ 259.738
€ 199.724

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen resultaat 2016 en resultaat 2015
Toename rijksbijdragen
Naast de fluctuatie van leerlingaantal is met name de indexatie als gevolg van de cao zichtbaar die toegepast
is in het schooljaar 2015/2016. Dit veroorzaakt een aanzienlijk verschil in de vergelijking tussen beide jaren.
Afname afschrijvings- en huisvestingslasten
Met name de vermindering van de onderhoudslasten en geen uitbesteding meer tuinonderhoud dragen zorg
voor vermindering van de lasten.
Afname overige baten
De overige baten nemen ten opzichte van 2015 af als gevolg van vermindering detacheringsopbrengsten in
2016, het verwerken van 2 jaren ouderbijdragen in 2015 en het ontvangen van incidentele subsidies in 2015
(AWBZ).
Afname personele lasten
De personele loonkosten in loondienst nemen ten opzichte van 2015 af. Dit als gevolg van een vermindering
van de personele omvang in loondienst. Tegenover deze afname staan de cao-verhogingen. De belangrijkste
overschrijding is echter de toename van kosten van personeel niet in loondienst en de uitkomsten van de
beleidsprogramma’s. Uiteindelijk is per saldo sprake van een lichte afname van de personele lasten.
Toename overige instellingslasten
De toenamen wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven leermiddelen, waarin ook de desinvestering
van de leermiddelen is opgenomen.
De belangrijkste verschillen in het gerealiseerde resultaat 2016 ten opzichte van het begrote resultaat 2016
zijn:
Meer rijksbijdragen, dan begroot
Meer overige baten, dan begroot
Financiele lasten, minder dan begroot
Minder huisvestingslasten, dan begroot
Minder afschrijvingslasten, dan begroot

Meer personeelslasten, dan begroot
Meer overige instellingslasten, dan begroot

€ 168.517
€ 35.383
€
2.517
€ 50.854
€ 24.635
€ 281.906
€ 94.865
€ 278.359
€ 373.224
€ 91.318-
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Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen resultaat 2016 en begroting 2016
Meer rijksbijdragen
De hogere rijksbijdragen laten zich verklaren door prijsindexatie en een voorzichtige raming binnen de
begroting voor wat de groeitelling.
Meer overige baten
De hogere overige baten worden veroorzaakt door een gemeentelijke subsidie die niet begroot was voor het
gebruik van de externe sporthal (hier staan overigens ook kosten tegenover) en hogere inkomsten voor
buitenschools activiteiten.
Minder huisvestingslasten
In 2015 was sprake van een substantieel omvang van jaarlijkse kosten op het gebied van onderhoud, reden
om de begroting voor 2016 bij te stellen. Dit bleek in 2016 echter weer aanzienlijk mee te vallen in de
realisatie.
Minder afschrijvingslasten
De lagere afschrijvingslasten zijn met name het gevolg van het uitbesteden van de boekenprocedure binnen
het VSO met ingang van het schooljaar 2016/2017.
Meer personeelslasten
Het personeel in loondienst komt overeen met de begroting. Het verschil wordt met name verklaard door, de
noodzakelijke inhuur van personeel niet in loondienst binnen het VSO.
Meer overige instellingslasten:
De hoger instellingslasten zijn met name het gevolg van een overschrijding ten opzichte van de begroting
voor de leermiddelen (waaronder ook de desinvestering van leermiddelen) en de buitenschoolse activiteiten
(waar ook weer hogere baten tegenover staan).

3.5

Investeringsbeleid

Jaarlijks wordt voorafgaand aan het verslagjaar de omvang van de investeringen in beeld gebracht. Deze zijn
deels gebaseerd op vervangingsinvesteringen en investeringen die noodzakelijk zijn in verband met
vastgestelde beleidsprogramma’s.
Voor het jaar 2016 is sprake van een totale investering van meer dan € 152.000. Dit bedrag komt overeen
met de verwachte investeringen voor de komende jaren.

3.6

Kasstromen en financiering

In het kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening is duidelijk te zien dat de liquiditeit zich in positieve
zin heeft ontwikkeld in het verslagjaar 2016. In de meerjarenbegroting is te zien dat de liquiditeit stabiliseert
tot licht toeneemt.
De stichting hanteert een door de Raad van Toezicht vastgesteld treasurystatuut. In dit statuut is bepaald
binnen welke kaders het financierings- en beleggingsbeleid is ingericht. Het uitgangspunt blijft dat de
toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
De stichting heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd. De middelen zijn beschikbaar op
bankrekeningen bij de Rabobank.
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3.7

Financiële instrumenten

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij
onderstaand de kengetallen.
Kalenderjaar

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

2016
32,37%
48,31%
1,63
1,81%
-3,53%

2015
28,74%
41,79%
1,18
-0,18%
-8,73%

Streef
waarde
> 50%
> 50%
> 1,5
>3%
10-15%

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief nettoresultaat in relatie tot de totale
baten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen. In de risicoanalyse is het weerstandsvermogen ultimo 2016 benoemd op
11%. De verwachting is dat dit tussen 10-15% zal blijven begeven.
Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
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4. Treasurybeleid
4.1

Beschrijving beleid

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 3 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:
 Leningen of beleggingen worden alleen aangetrokken dan wel uitgezet bij financiële ondernemingen als
bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en die:
- gevestigd zijn in een lidstaat (Een lidstaat is staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat
die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);
- minstens een single A-rating hebben, afgegeven door ten minste twee van de drie ratingsbureaus
Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch.
 Beleggingen en leningen met publieke middelen worden alleen aangetrokken in euro’s.
 De stichting is een niet-professionele belegger.
 De stichting verzoekt de financiële instelling zich te laten aanmerken als niet-professionele belegger bij het
aantrekken van leningen en het beleggen van tijdelijk overtollige middelen.
Richtlijnen inzake beleggingen
 Middelen die tijdelijk overtollig zijn kunnen in een belegging worden uitgezet.
 De periode van het beleggen is eindig en de belegging wordt op een vooraf vastgestelde einddatum
terugontvangen.
 De hoofdsom van de belegging wordt door de financiële onderneming te allen tijde gegarandeerd.
 Er wordt niet belegd in achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito’s;
 Beleggingen moeten vooraf door de RvB ter kennisname aan het bestuur worden gestuurd.
Richtlijnen inzake leningen
 De stichting geeft geen leningen uit aan derden, noch aan personeel, noch aan andere instellingen of
organisaties, tenzij deze lening van toepassing is voor de uitvoering van de wettelijke taak van de stichting
en binnen het doel van de stichting past.
 Bij het aangaan van leningen gaat de stichting geen extra risico’s aan die het voortbestaan van de stichting
of het geven van onderwijs kunnen bedreigen.
 De stichting leent alleen bij financiële instellingen die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in artikel 4
eerste lid van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’.
 Leningen moeten vooraf door de RvB ter kennisname aan de Raad van Toezicht worden gestuurd
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Richtlijnen privaat vermogen
Met betrekking tot de private middelen zijn de hiervoor opgenomen richtlijnen eveneens van toepassing, maar
in voorkomende gevallen mag hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Het is echter niet toegestaan dat met
private middelen dermate grote risico’s worden aangegaan, dat deze een negatief effect kunnen hebben op
de publieke middelen. De private middelen zijn vastgelegd in de jaarrekening en de administratie van de
stichting en hebben betrekking op de niet door OCW gefinancierde activiteiten.
Treasuryinstrumenten
Bij het voeren van treasurybeleid zijn de volgende instrumenten toegestaan:
 Rekening-courant
 Kasgeldleningen
 Spaarrekeningen
 Deposito’s
 Schatkistbankieren
 Vaste geldleningen, al dan niet bezwaard met een hypotheek
 Onderhandse geldleningen.
Als de RvB instrumenten wil inzetten die niet zijn aangegeven in het treasurystatuut, vraagt hij hiervoor de
voorafgaande goedkeuring van het bevoegd gezag.
Organisatie van de treasuryfunctie
Plaats in de organisatie
De treasuryfunctie wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de RvB. De RvB is bevoegd om dat deel
van de middelen dat niet benodigd is om de liquiditeit te waarborgen, zodanig te beleggen dat een zo hoog
mogelijk rendement verkregen wordt. De RvB is tevens bevoegd om uitvoerende werkzaamheden te laten
uitvoeren door anderen, bijvoorbeeld een extern administratiekantoor.
Treasuryplan
De Raad van Toezicht stelt een treasuryplan vast dat deel uitmaakt van de begrotingsstukken. In het plan
komen de volgende onderwerpen aan de orde.
 De liquiditeitsprognose voor het begrotingsjaar en vier daarop volgende jaren (artikel 3 lid1c van de
regeling als genoemd in paragraaf 3.1 van dit statuut). Deze prognose is gebaseerd op historische
patronen, aangevuld met nadere gegevens omtrent zoals het vermoedelijke verloop van de bekostiging en
de personeelskosten, investeringen en groot onderhoud. Uit de prognose blijkt of de omvang van de
liquiditeiten gedurende het jaar optimaal is en of reeds ingenomen en eventuele nieuwe posities
aangehouden kunnen worden tot het einde van de looptijd.
 De rentevisie van de bank, dit ter ondersteuning voor het opstellen van de begroting, m.n. de financiële
baten en lasten.
 Renterisico (voor zover van toepassing): de samenstelling van de huidige leningenportefeuille wordt
weergegeven, doorgerekend met enkele rentescenario’s.
 Geld- en kapitaalmarktpartijen: hier wordt aangegeven waar de stichting haar middelen belegt of wellicht
zal gaan beleggen in het komende begrotingsjaar.
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.
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De financiële administratie is verantwoordelijk voor:
 De registratie van de transacties voortvloeiende uit de uitvoering van het treasurybeleid.
 De registratie en bewaking van de vorderingen en schulden.
 De voorbereiding van de betalingen.
 De registratie van de betalingen.
De betalingen worden geautoriseerd zoals vastgelegd in de procuratieregeling van de stichting. Met
betrekking tot het kasverkeer is een procedure beschreven met daarin onder andere het maximum kassaldo.
Verantwoording
De stichting doet ieder jaar in het bestuursverslag ten aanzien van de publieke middelen verslag van haar
beleid ten aanzien van de beleggingen en leningen, de uitvoering van het beleid in de praktijk, de uitstaande
beleggingen en leningen en de aangetrokken en afgesloten leningen. Hierbij wordt:
a) een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar;
b) van elke belegging jaarlijks gemeld op welk moment de belegging vrij valt;
c) verantwoording afgelegd over het gebruik van derivaten, conform de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
d) een rapportage over het treasurystatuut opgenomen, waarin tenminste verslag gedaan over:
1. het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen en lenen;
2. de soorten en omvang van de beleggingen en leningen;
3. de looptijden van de beleggingen en leningen.
Evaluatie
Eénmaal per jaar (of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft) initieert de Raad van Toezicht
een evaluatie in de vergadering inzake de uitvoering van het treasurybeleid. Tijdens deze evaluatie komt aan
de orde:
 overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie,
 prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten (rentevisie),
 resultaten ten opzichte van de begroting en het treasuryplan,
 de transacties die de afgelopen periode zijn aangegaan op de geld- of kapitaalmarkt.

4.3

Uitstaande beleggingen en leningen

In de vergelijking ten opzichte van 2015 hebben er zich in de werkwijze binnen de liquiditeiten geen
veranderingen plaatsgevonden. De stichting beschikt nog steeds over een rekening-courant en een directe
opeisbare spaarvorm bij de Rabobank.
Periodiek is er sprake van het opstellen van een kasstroomprognose die in diverse gremia worden besproken.
Hierin wordt een vergelijking tussen de begrote en feitelijke kasstroomprognose besproken.
Naast de liquiditeiten is er een lening opgenomen ten behoeve van de bekostiging van de nieuwbouw in
Houten, wat in 2010 heeft plaatsgevonden. Deze lening heeft een looptijd van 15 jaar en waarbij de
kortlopende schuld voor deze lening in het volgende jaar is opgenomen onder de schulden.
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5. Continuïteitsparagraaf
5.1

Kengetallen

5.1.1 Personele bezetting
Overzicht aantal fte SO en VSO per 1-1-2016 en per 1-8-2016
1-1-2016
SO
VSO
MKD
CB

fte vast
34,9435
52,5834
1,6497
8,1434

fte tijdelijk
4,2375
9,2636
1,3000

fte vast
34,0938
58,6395
8,9869

fte tijdelijk
2,9961
10,8689

1-8-2016
SO
VSO
MKD
CB

0,2000

5.1.2 Leerlingenaantallen
Overzicht leerlingenaantallen per 1 oktober
Oktobertelling
2013
SO Bilthoven
117
SO Houten
102
VSO Bilthoven
221
VSO Houten
165
Totaal
605

2014
112
104
221
171
608

2015
98
107
241
187
633

2016
86
106
237
176
605

5.1.3 Ontwikkelingen

De beoogde doelstelling van de invoering van Passend Onderwijs is om meer jongeren ‘passend’ onderwijs te
bieden in de reguliere scholen en dus minder plaatsingen in het speciaal onderwijs. Daar waar juist een daling
van het leerlingaantal werd verwacht, nam echter de vraag naar plaatsing op de Berg en Boschschool juist
toe. Het is de verwachting dat Passend Onderwijs uiteindelijk zal gaan leiden tot minder leerlingen op de
school. De personele bezetting zal hierop worden aangepast. Van 116 FTE in 2016 naar ca. 107 FTE in 2019.
De reductie zal van invloed zijn op zowel het onderwijs personeel, als ook het onderwijsondersteunend
personeel. De reductie zal naar verwachting via een natuurlijk verloop worden gerealiseerd.
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5.2

Meerjarenbegroting

5.2.1 Balans

Toelichting balanspositie
Het bestuur heeft de laatste jaren bewust gewerkt aan een herstel van de vermogenspositie. Het eigen
vermogen is sindsdien sterk verbeterd. Dit beleid wordt de komende jaren voortgezet totdat de streefwaarde
van ca. 11% weerstandsvermogen is bereikt.
De meerjarige investeringsplanning en de meerjarige onderhoudsplanning geven een stabiel beeld en hebben
hierdoor een gering effect op de vermogens- en liquiditeitspositie van de instelling.
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5.2.2 Staat van baten en lasten

Toelichting exploitatie
Met de verwachte daling van het aantal leerlingen zullen ook de baten afnemen. Parallel hieraan wordt hierop
geanticipeerd met een reductie van de personele lasten. Zie ook de personele bezetting in de kengetallen.
Via specifieke beleidsprogramma’s worden middelen ingezet die tot een verbetering van de onderwijskwaliteit
moeten gaan leiden.
De positieve exploitatieresultaten zijn nodig voor het verbeteren van de vermogenspositie c.q. versterking van
de continuïteit voor onderwijsvernieuwing en risicodekking.

5.2.3 Financiële kengetallen meerjarenbegroting

Toelichting financiële kengetallen
De streefwaarde voor het weerstandsvermogen is 11%. Het beleid tot een versterking van de
vermogenspositie wordt de komende jaren verder doorgezet totdat de streefwaarde bereikt is.
De Berg en Boschschool kent voor het liquiditeitscijfers een ondergrens van 1,50. In de huidige planning stijgt
het cijfers tot boven 2,0.
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5.3

Overige rapportages

5.3.1 Rapportage intern risicobeheersings- en controlesysteem
De Berg en Boschschool ziet de urgentie van risicomanagement. Door inzicht in de risico's wordt de
organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de huidige risico’s en de
risico’s gerelateerd aan toekomstige beleidskeuzes in verhouding staan tot de vermogenspositie van de
organisatie.
Risico’s en beheersmaatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en opnieuw geïdentificeerd. De evaluatie en
identificatie zijn leidend voor de vaststelling van beleidsprioriteiten in beleidsprogramma’s.
De risico’s zijn in een matrix uitgewerkt en daarbij zijn beheersmaatregelen beschreven en een kwantificering
van kans en impact opgenomen.

5.3.2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Uit de risico-inventarisatie zijn de volgende belangrijkste risico’s vastgesteld
 Effecten van tekortkomingen in onderwijskwaliteit.
Tekortkomingen in de onderwijskwaliteit kunnen leiden tot minder leerlingen, minder inkomsten, extra
kosten en een verhoogde werkdruk.
De voorgaande jaren is via beleidsprogramma’s gewerkt aan een herstel van de onderwijskwaliteit. Dit
heeft vooralsnog niet geleid tot een realisatie van de streefdoelen. In 2016/2017 is het verbeterplan hierop
aangescherpt met een nadruk op de verbetering van de professionele werkomgeving en de vaardigheden
binnen de VSO-afdeling. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de borging van kwaliteit op de SO en VSO
afdelingen. De kosten voor de kwaliteitsprogramma’s zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingen.
 Tekort aan gekwalificeerde docenten (structureel en bij ziektevervanging).
Van een daling van het aantal leerlingen is nog geen sprake, waardoor de vacaturedruk op de
tekortvakken verder zal toenemen. Een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten zal leiden tot forse extra
kosten, een verhoogde werkdruk en uitval van lessen.
De Berg en Boschschool gaat de werving verbeteren en daarnaast worden onderwijsassistenten actief
gestimuleerd tot opleiding tot docent. Om de kans op lesuitval en verhoogde werkdruk te beperken, zullen
docenten binnen de beschikbaar gestelde budgetten worden ingehuurd via externe partijen.
 Effecten van verscherpte wet- en regelgeving.
Het ontbreken van de juiste procedures en de bewaking hiervan, kunnen leiden tot (na)heffingen /
aanspraken van UWV (WW / WIA), Vervangings- en/of Participatiefonds of anderszins. In 2015 is gestart
met het beschrijven van de administratieve organisatie. Daar waar nodig worden kritische processen
extern belegd en waar mogelijk eigen risico’s verzekerd.
 Onzekerheid op de effecten van Passend Onderwijs.
De Berg en Boschschool volgt de ontwikkelingen van het Passend Onderwijs op nauwe voet en houdt
rekening met een daling van het aantal leerlingen. De ontwikkelingen van Passend Onderwijs maken het
nog onzeker in hoeverre de geprognotiseerde leerlingaantallen ook realiteit worden. Het bestuur is alert op
eventuele onvoorziene effecten en zal adequaat reageren.
 Effecten van daling van het aantal leerlingen.
Bij een daling van het aantal leerlingen zullen ook de baten verder afnemen. De personele bezetting zal
hierop worden aangepast. Het is onzeker in hoeverre de reductie via een natuurlijk verloop kan worden
gerealiseerd.

5.3.3 Rapportage toezichthoudend orgaan over aanwezigheid/werking intern
risicobeheersings- en controlesysteem
Voor de rapportage wordt verwezen naar paragraaf 1.2. waarin het verslag opgenomen is van de RvT.
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6. Jaarrekening
6.1

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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.

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.
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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 rederlijkerwijs
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.
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 2,5%.
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.
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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.
Ultimo februari 2017 is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) van
het pensioenfonds 93,2%.
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.
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6.1.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen.

6.2

Balans per 31 december 2016, vergelijkende cijfers per 31 december 2015
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6.3

Staat van baten en lasten 2016, vergelijkende cijfers 2015

6.4

Kasstroomoverzicht 2016, vergelijkende cijfers 2015

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht door
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.
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6.5

Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans

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

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

Voorzieningen
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Langlopende schulden

Kortlopende schulden
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6.6

Model G - verantwoording van subsidies

6.6.1 G1 - Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

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

6.6.3 G3 - Verantwoording subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in een
volgend verslagjaar EUR
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6.7

Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

6.7.1 Baten
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6.7.2 Lasten
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6.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van deze regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor SO Midden Nederland is op basis van de nieuwe klassenindeling
€ 128.000 (2015 op basis van de regelgeving vanaf 1 januari 2013 € 165.901). Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van
de duur van het dienstverband.
Leidinggevende topfunctionarissen
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Toezichthoudende topfunctionarissen

6.9

Model E - verbonden partijen
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6.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel
In de nieuwe cao is een mogelijkheid opgenomen verlofuren in het kader van duurzame inzetbaarheid van
personeel of werktijdvermindering van senioren op te sparen. Voor de opgespaarde rechten moet een
voorziening worden gevormd mits de rechten op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst kunnen worden
opgenomen (in uren) of verzilverd (in geld). Bij de Stichting SO Midden Nederland is geen sprake van
afgesloten overeenkomsten waarin sprake is van opbouw van verlof.
Een voorziening is hiervoor dus niet opgenomen.
ICT
Met Delta Resources BV (Mircosens) is een overeenkomst aangegaan tot en met 19 november 2019 voor het
beheren en onderhouden van het gehele computersysteem. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 101.390
incl. BTW.
Schoonmaak
Met Starcleaning BV is een overeenkomst aangegane, die jaarlijks per 1 juli stilzwijgend wordt verlengd, voor
schoonmaakwerkzaamheden op de locaties Bilthoven en Houten. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen €
100.021 incl. BTW.
Verhuur
Aan Youké wordt een deel van de bedrijfsruimten in de locatie De Boog te Houten verhuurd. Hiervoor is een
huurovereenkomst aangegaan tot en met 31 mei 2020. De huuropbrengst bedraagt € 82.380 per jaar.

6.11 Overige gegevens
6.11.1

Bestemming van het resultaat

6.11.2

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen uit de balans blijkende verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.
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7. Bijlagen
7.1.1 Gegevens over de rechtspersoon
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