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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO). OBO is 
verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 5 gemeenten in West-Brabant. Onze 16 scholen bieden 
met ongeveer 290 personeelsleden een zeer gevarieerd onderwijsaanbod aan een kleine 3000 leerlingen. 
 
OBO vindt het van groot belang om zich te verantwoorden voor het gevoerde beleid en de gerealiseerde 
opbrengsten. Voor een deel gebeurt dit door dit voorliggende bestuursverslag. Een meer gedetailleerde 
verantwoording gebeurt middels de gesprekken en rapportages die zowel op school- als op stichtingsniveau 
worden gehouden en opgesteld. 
 
We besteden in dit verslag o.a. aandacht aan onze belangrijkste doelstellingen en de onderwijskwaliteit. 
Uiteraard gaan we ook in op onze financiële situatie en melden we wat onze verwachtingen voor de 
(nabije) toekomst zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, 
Namens deze, 
 
 

 
Jan Veenker 
Voorzitter College van Bestuur 
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1 Het schoolbestuur 

1.1 Organisatie 

Dit hoofdstuk bevat informatie over het schoolbestuur. We beschrijven o.a. hoe onze organisatie er 

uitziet. Waar OBO voor staat en met welke partijen wordt samengewerkt. 

 

1.1.1 Algemene informatie 

Contactgegevens 

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) 

Brinnummer 41471  

Gastelseweg 142 

4705 RB Roosendaal 

0165 548260 

secretariaat@obo-wbr.nl  

www.obo-wbr.nl 

 

Overzicht scholen 

Onder OBO ressorteerden op 31 december 2020, 16 scholen voor basisonderwijs (15 brinnummers). De 

scholen zijn gelegen in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. 

In bijlage 1 is een overzicht van onze scholen opgenomen, met een link naar scholenopdekaart.nl en de 

schoolwebsite.  

 

Contactpersoon 

Met vragen n.a.v. het jaarverslag kan contact opgenomen worden met dhr. I. Bravenboer, 

bestuurssecretaris, bereikbaar via telefoonnummer: 0165 548260 of via het emailadres; 

bestuurssecretariaat@obo-wbr.nl .  

 

Organisatiestructuur en functiescheiding 

OBO heeft de rechtsvorm van een stichting. Het bestuur is geregeld in statuten die zijn vastgesteld door 

de betrokken gemeenteraden.  

Tot 1 augustus 2020 kende dit bestuur een one-tier-constructie met een algemeen bestuur en een 

dagelijks bestuur. De eerder ingezette doorontwikkeling naar een moderne bestuursvorm met adequate 

scheiding van bestuur en toezicht is per 1 augustus 2020 geëffectueerd. OBO kent per die datum een 

two-tier-bestuursmodel met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht 

krijgt vorm op basis van de uitgangspunten van Policy Governance®.   

Er is een regiegroep vanuit de gemeenten, bestaande uit de onderwijswethouders. De regiegroep komt 

twee keer per jaar bijeen om met het bestuur afstemming te vinden rondom onderwerpen aangaande 

OBO die het belang en de verantwoordelijkheid van de gemeenten betreft ten aanzien van het bestaan en 

instandhouden van openbaar onderwijs binnen de betreffende gemeenten. Middels een 
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samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de stichting is dit vastgelegd en door de 

gemeenteraden bekrachtigd. 

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden, elk met een eigen achtergrond en 

expertise en zijn benoemd door de gemeenteraden. De werkwijze van de Raad van Toezicht is 

beschreven in het Handboek Governance. Daarin is de wijze van toezicht, alsmede de relatie tussen de 

Raad van Toezicht en het College van Bestuur uitgewerkt. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever 

van het College van Bestuur. De raad vergadert zes keer per jaar. De leden en voorzitter van de Raad van 

Toezicht ontvangen een redelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het College van Bestuur van de stichting is belast met het bestuur en de dagelijkse leiding en gang van 

zaken binnen de stichting en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht d.m.v. gesprekken 

en rapportages. Schooldirecteuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur door middel van 

een cyclus van inhoudelijke planning- en controlgesprekken. 

 

De verhouding tussen de onderdelen van de organisatiestructuur is in onderstaand organogram 

weergegeven. 
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Code goed bestuur 

OBO onderschrijft de code ‘Goed onderwijsbestuur primair onderwijs’ en het bestuur draagt er zorg 

voor dat het uitoefenen van bestuurlijke taken en bevoegdheden en het uitoefenen van toezicht vanuit de 

eigen organisatie op dat bestuurlijk handelen, gescheiden worden. Om effectief intern toezicht mogelijk te 

maken draagt het bestuur zorg voor een deugdelijke en inzichtelijke bedrijfsvoering. Er is een 

procesbeschrijving vastgesteld, waarmee de wijze waarop de toezichthoudende leden hun interne 

toezichthoudende taak verrichten, is geregeld. Per 1 augustus is dit, conform de nieuwe statuten van de 

stichting, voor de Raad van Toezicht vastgelegd in het Handboek Governance. 

Er hebben in 2020 geen afwijkingen van deze code plaatsgevonden. In de jaarrekening is een overzicht 

opgenomen van de uitgekeerde vergoedingen. In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn 

basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het 

primair onderwijs. 

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt: 

Tot 1-8-2020 Per 1-8-2020 

Dagelijks bestuur: 

Dhr. P. Buijs  

Dhr. K. van Aalst  

Dhr. J. Veenker (directeur-bestuurder) 

 

Algemeen bestuur:  

Dhr. F. Meijer   

Dhr. B. van Uffelen  

Dhr. N. van Vlimmeren (voorzitter) 

Mw. C. van Spaendonck 

College van Bestuur: 

Dhr. J. Veenker (voorzitter) 

 

 

 

Raad van Toezicht: 

Dhr. J.A.M. Verbraak (voorzitter) 

Dhr. Drs. P.H. van Laarhoven 

Dhr. M.C.M. Oomen RA 

Dhr. T.T.S. Orie MSc 

vacature 

 

De belangrijkste onderwerpen die ter sprake gekomen en besluiten die genomen zijn tijdens de 

bijeenkomsten van het dagelijks en algemeen bestuur en per 1 augustus de Raad van Toezicht waren: 
- Vaststellen van de aangescherpte koers op het strategische beleidsplan; 

- Ontwikkelingen en acties rondom de COVID-19-crisis; 

- Mogelijke samenwerking met andere schoolbesturen; 

- Vermogenspositie en beleggingen; 

- Diverse huisvestingsaangelegenheden, waaronder de verbouw van de Gezellehoek en BergOp, de nieuwbouw van 

ZieZo en de Klimroos; 

- Nieuwe invulling bestuursstructuur OBO; 

- Uitkomsten vierjaarlijks onderzoek onderwijsinspectie; 

- Goedkeuring MJB 2021-2025. 

 

Als bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden, alsmede 

de bezoldigingsafspraken. 
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap 

De GMR overlegt periodiek op basis van een vergaderrooster. Afgelopen schooljaar kwam de GMR 10 

maal plenair bijeen. De agenda wordt vooraf opgesteld door de secretaris in goed overleg met het 

College van Bestuur en de voorzitter GMR. Uiteraard hebben alle leden inbreng en ook ingekomen 

berichten vanuit de achterban komen aan bod. Soms worden gastsprekers uitgenodigd om nadere 

toelichting te geven, soms wordt de GMR op eigen verzoek bijgewoond door een of meerdere 

belanghebbenden. De GMR houdt als regel eerst een overlegvergadering met het College van Bestuur, 

aansluitend een besluitvormend overleg zonder het College van Bestuur. De GMR stelt zich op als positief 

kritische sparringpartner en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij oefent op diverse onderdelen 

medezeggenschap uit o.b.v. een wettelijk kader en medezeggenschapstatuut. Van ieder overleg wordt een 

verslag opgesteld. Na de definitieve vaststelling hiervan worden deze gepubliceerd op de website van 

OBO (link). Daarmee legt de GMR transparant en publiekelijk verantwoording af aan haar achterban en 

alle stakeholders. De GMR staat open voor input, vragen en opmerkingen van betrokkenen. 

 

1.2 Profiel 

 
1.2.1 Visie en missie 

OBO is een schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs. De openbare identiteit is de basis 

voor onze visie op goed onderwijs. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBO-scholen: 

je wordt daar erkend, gekend en gehoord, ongeacht wie je bent, waar je vandaan 

komt, waar je voor staat of in gelooft. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen 

toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier vervullen 

OBO-scholen een belangrijke positie in de buurt. Ieder kind dat op een OBO-school zit moet 

zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat er voor 

ieder kind gekeken moet worden naar een passend aanbod en de wijze waarop er afgestemd 

dient te worden op de onderwijsbehoeften. 

Kinderen zijn continu in ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind behoort een vloeiend 

geheel te zijn, zoals dit in de wet op het Primair Onderwijs en toezichtskader van de inspectie 

verwoord is. Onze zorg voor die ononderbroken ontwikkeling is de invulling van deze 

kernopdracht die het onderwijs heeft. De huidige ontwikkelingen in de neurowetenschappen 

helpen ons beter te duiden wanneer het jonge, ontwikkelende brein toe is aan specifieke 

vormen van aanbod. Scheidingen tussen voor- en 

vroegschool of tussen basisschool en middelbare school kunnen deze vloeiende ontwikkeling 

verstoren. Waar de overgang van voorschool naar basisschool al lange tijd onderwerp van 

gesprek en beleid is en ook, meebewegend met beleidswijzigingen vanuit de overheid ten 

aanzien van dergelijke voorzieningen, veranderingen heeft doorgemaakt, is dit voor wat 

betreft de overgang tussen primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs een nog wat 

abstractere discussie. In het maatschappelijk debat en vanuit onderzoek zijn de 

afgelopen jaren nadrukkelijker oproepen gedaan om deze overgang te verbeteren. Hierin 

speelt enerzijds de roep om gelijke, of eerlijke, kansen voor iedereen een rol. Anderzijds is 
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ook hier de ontwikkeling van de neurowetenschap een aanjager van waaruit aangetoond wordt 

dat de hersenontwikkeling in de fase van einde PO en eerste jaren VO mogelijk baat heeft bij 

een andere (lees; latere) selectie voor het onderwijsvervolg. Ontwikkeling daartoe is een 

doelstelling van het beleid voor komende jaren. 

Om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het belangrijk 

dat er binnen onze scholen een eigentijds aanbod gecreëerd wordt voor kinderen van 2 tot 14 

jaar en op termijn van 0 tot 14 jaar. Hiervoor zal samenwerking met partners nodig zijn, 

waarbij de basisschool de spil vormt in dit geheel. Door de regie bij de school te houden en 

overgangspunten zodoende zo geïntegreerd mogelijk vorm te kunnen geven, kan optimaal 

bijgedragen worden aan de zo gewenste vloeiende ontwikkeling van alle leerlingen. 

In het kader van die continue ontwikkeling vraagt dat soms aanpassingen in de wijze waarop 

onze scholen zijn ingericht. Kinderen maken allemaal een eigen unieke ontwikkeling door. Om 

hieraan op een eigentijdse manier recht te doen moet het binnen OBO-scholen mogelijk zijn 

om het leerstofjaarklassensysteem en andere traditionele aspecten van het onderwijssysteem 

te doorbreken of op andere manieren de organisatie en structuur binnen de school vorm te 

geven om tegemoet te komen aan die vloeiende, ononderbroken ontwikkeling van de 

kinderen. Door erkenning van een eigen, unieke ontwikkeling waarop we ons aanbod 

afstemmen krijgen alle kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen op hun eigen wijze en 

tempo. Bovendien is de school een oefenplaats voor de sociale wereld waarin onze kinderen 

opgroeien. De relatie met de ander werkt verrijkend en begrenzend. 

Om aan bovenstaande en de schooleigen ontwikkeling te kunnen voldoen is er voor eenieder 

binnen OBO; leerling, leraar, schoolleider, ondersteuners en bestuur een belangrijke 

ontwikkelopdracht weggelegd. Deze ontwikkelopdracht beoogt een gezamenlijke 

grondhouding die de individuele ontwikkeling van eenieder en samenwerking daarvoor binnen 

de sociale wereld waarin wij binnen OBO leren, werken en leven kenmerkt. 

 

Deze grondhouding komt tot uiting in onderstaande missie: 

Ik draag bij aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig. 

 

Dit is wat we nastreven op alle niveaus. We leiden en voeden onze kinderen op met deze 

houding, maar verwachten ook van personeelsleden en bestuur deze houding ten aanzien van 

ons onderwijs en elkaar, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Bovenstaande missie verwoordt kernachtig de mindset die nodig is om binnen OBO succesvol 

te leren en werken en in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven aan onze 

scholen, aan OBO en de toekomstige samenleving. 

 

 
1.2.2 Kernactiviteiten 

Primair richt OBO zich op kinderen. OBO is een organisatie met een educatieve grondslag. Secundair 

richt OBO zich op financiën, personeel en gebouwen.  De bedrijfsvoering van OBO is gericht op 
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continuïteit en kwaliteit en daarmee op behoud van scholen en op kwaliteit en omvang van 

werkgelegenheid. 

 
1.2.3 Strategisch beleidsplan en aangescherpte koers 

In 2019 heeft OBO haar vijfde strategisch beleidsplan vastgesteld. Met dit plan zetten we onze koers uit 

tot en met 2022. Vanwege de wijziging in de governancestructuur, de invulling van de functionarissen in 

bestuur en toezicht en  ondersteund door het rapport van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van 

haar onderzoek naar bestuurlijke kwaliteit en handelen in 2019, is in 2020 een concretisering van het 

strategisch beleid opgesteld in de vorm van een aangescherpte koers 2020-2024. 

 

Link naar een download van het Strategisch beleidsplan 2019-2022. 

Link naar een download van de Aangescherpte Koers 2020-2024. 

 
1.2.4 Toegankelijkheid & toelating 

Tot onze organisatie horen uitsluitend openbare scholen. De kenmerken van het openbaar onderwijs 

zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBO 

scholen; je wordt daar erkend, gekend en gehoord, ongeacht wie je bent, waar je vandaan 

komt, waar je voor staat of in gelooft. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen 

toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

1.3 Dialoog 

 
1.3.1 Belanghebbenden 

Er is gedurende het verslagjaar met meerdere partners uit het maatschappelijk veld samengewerkt, we 

noemen m.n.:  

‐ Gemeenten, over het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, jeugdbeleid, VVE  en huisvestingsbeleid; 

‐ Andere schoolbesturen in de betreffende gemeenten en de regio West-Brabant; 

‐ Samenwerkingsverbanden; 

‐ Organisaties voor kinderdagopvang en peuterspeelzalen. 

 

De verbonden partijen zijn: 

‐ Stichting samenwerkingsverband PO 30.03 Optimale Onderwijs Kans; 

‐ Stichting samenwerkingsverband PO 30.02 Roosendaal/Moerdijk e.o. 
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1.3.2 Klachtenbehandeling 

OBO heeft de wijze waarop de klachtenafhandeling geregeld 

is, conform de richtlijnen vastgelegd en beschreven in de 

‘Procedure Klachtenafhandeling’. De tekst van deze 

procedure wordt jaarlijks middels de schoolgids van iedere 

school aan de ouders en overige betrokkenen bekend 

gemaakt.  

In 2020 zijn er door het bestuur zeven klachten ontvangen, 

waarvan drie klachten van ouders in behandeling genomen 

zijn. Alle drie de klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. 

De niet in behandeling genomen klachten zijn terugverwezen naar 

de betreffende schooldirectie voor behandeling. 
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2 Verantwoording van het beleid 

In dit hoofdstuk verantwoorden we het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: onderwijs & 

kwaliteitszorg, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken en financieel beleid. De 

doelen uit strategisch beleidsplan en de Aangescherpte Koers 2020-2024 staan centraal. De laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en risicobeheersing.  

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

 
2.1.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

Als onderdeel van de aangescherpte koers waar in paragraaf 1.2.3 reeds verwezen is, is een start 

gemaakt met het bestuursbreed definieren, invullen en concretiseren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ 

binnen OBO. Dit gebeurt binnen een van de programmalijnen die in de periode 2020-2024 uitgewerkt 

en gerealiseerd worden. In 2020 is de koers en daarmee de richting van de programmalijnen vastgesteld. 

Vanaf 2021 worden ze inhoudelijk vorm gegeven. 

De in paragraaf 1.2.1 beschreven visie op goed 

onderwijs bepaalt de wijze waarop we kijken naar een 

goede school. Wanneer gesproken wordt over een 

goede school wordt er gekeken naar de 

school in relatie tot landelijke en OBO-kaders, de 

ambities van de school en de context waarin 

de school zich bevindt. ‘Goed’ is zodoende een 

gelaagd begrip dat enerzijds gekenmerkt wordt 

door de invulling van onderstaande en de realisatie 

ervan. Anderzijds is er sprake van een landelijk 

gedefinieerde en beoordeelde kwaliteitseis (i.c. 

toezichtskader en oordeel Onderwijsinspectie). 

 

 

Parallel aan het hierboven genoemde proces, wordt tevens de invulling van het beleid omtrent 

kwaliteitszorg binnen OBO als bestuur doorontwikkeld. Vanuit de vastgestelde koers is hierin de focus 

verschoven van een instrumentele werkwijze van aanleveren van managamentrapportages van scholen 

aan bestuur, naar een dynamische en interactieve werkwijze op basis van jaarlijks drie gesprekken tussen 

schooldirecteuren en bestuur. In deze gesprekken staat de concretisering van het hierboven 

gevisualiseerde kader voor ‘goed onderwijs bij OBO’ centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan de 

ontwikkeling van ondersteunende kwaliteitsinstrumenten om de gesprekken te ondersteunen. 

In het verlengde van de gesprek-gecentreerde werkwijze tussen scholen en bestuur is de relatie tussen 

bestuur en toezichthouder in ontwikkeling. Vanuit de uitgangspunten van Policy Governance® is de, per 1 

augustus 2020 gestartte, Raad van Toezicht in gesprek met het College van Bestuur. Onderwijskwaliteit 

is hierin een vast agendapunt. De kaders voor gesprek en verantwoording zijn vastgelegd in het in het 
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najaar van 2020 op- en vastgestelde Handboek Governance. In 2021 wordt dit nader geconcretiseerd en 

ingevuld door middel van praktische afspraken over inhoud en vorm van bestuurlijke verantwoording 

aan de Raad van Toezicht. In paragraaf 1.1.1 is hierover reeds iets gezegd. 

Naast de verantwoording van bestuur aan de interne toezichthouder is ook een inhoudelijke 

doorontwikkeling ingezet in de versterking van de positie van het directeurenoverleg (o.a. op basis van 

een managementstatuut) en in de driehoek toezicht-bestuur en medezeggenschap. In deze 

doorontwikkeling wordt gewerkt met duidelijke proceslijnen waardoor, naast de reeds bekende 

planning & control-cylcus op financieel gebied, ook op inhoudelijk gebied een heldere proceslijn voor 

beleid, advies en medezeggenschap is ingericht waardoor in de besluitvorming de belangrijke rol en 

positie van het directeurenoverleg en de GMR geborgd is.  

 
2.1.2 Doelen en resultaten 

Een belangrijke reden en noodzaak van de ontwikkelde aangescherpte koers 2020-2024 is gelegen in het 

ontbreken van concrete doelstellingen in het strategisch beleidsplan van 2019. Dit heeft echter tot 

gevolg dat er, naast de ontwikkeling van deze aangescherpte koers, geen concrete doelstellingen voor 

2020 waren geformuleerd. Zodoende is geen verantwoording van behaalde resultaten ten aanzien 

hiervan te geven.  

 
2.1.3 Onderwijsresultaten 

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus hebben de scholen van OBO, net als alle 

scholen in Nederland, te maken gehad met twee periodes van algehele sluiting. Gedurende de beide 

periodes is het verzorgen van afstandsonderwijs via digitale en andere wegen de belangrijkste focus van 

de scholen en teams geweest. Landelijk heeft de situatie ook geleid tot het vervallen van de landelijke 

eindtoets in 2020. Dit betekent allereerst voor leerlingen en ouders dat de schooladviezen op 

aangepaste wijze tot stand zijn gekomen. De meest actuele eindopbrengsten zijn zodoende de resultaten 

van 2019. Vier scholen (Windhoek, Willem de Zwijger, Klimroos en Wingerd) gebruiken de CE-toets de 

overige scholen gebruiken de IEP toets met elk hun eigen normscores.  Deze zijn hieronder opgenomen. 
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2.1.4 Onderwijsinspectie 

In 2019 werd onze organisatie ‘onderworpen’ aan het bestuursgerichte inspectieonderzoek. Tijdens dit 

vierjaarlijks onderzoek, heeft de onderwijsinspectie vastgesteld dat wij als bestuur nadrukkelijker zelf 

zicht moeten krijgen op de kwaliteit van ons onderwijs en dat er in de afgelopen jaren, zowel op 

bestuurs- als schoolniveau, een cyclus van kwaliteitszorg is gerealiseerd. De onderwijsinspectie is bij dit 

onderzoek tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van onze scholen en de sturing hierop voldoende 

is.  

Als conclusie bij hetzelfde onderzoek schrijft de onderwijsinspectie echter ook dat er in onze 

organisatie nog onvoldoende sprake is van een transparante en professionele kwaliteitscultuur. Wij 

herkennen ons hierin en erkennen dat dit een verbeterpunt is. Er zijn plannen gemaakt om in 2020 te 

starten met de realisatie van de doelen die wij ons op dit punt gesteld hebben. De aangescherpte koers 

en de hierboven reeds benoemde punten maken daarvan onderdeel uit.  

In 2020 heeft het herstelonderzoek plaatsgevonden. De conclusie daarvan was dat, alhoewel er een 

goede slag gemaakt is met de concretisering van beleid en het verkrijgen van zicht op de kwaliteit van de 

scholen, de kwaliteitscultuur nog niet voldoende ontwikkeld is voor het oordeel basistoezicht. Tevens is 

geconstateerd dat binnen het onderdeel verantwoording & dialoog sprake was van noodzakelijke 

verbeteringen. De inspectie heeft de periode ter verbetering zodoende met een jaar verlengd en zal eind 

2021 opnieuw een herstelonderzoek uitvoeren.  

Voor 2021 zijn concrete interventies en activiteiten ingesteld om de verdere ontwikkeling van de 

kwaliteitscultuur en de kwaliteit van de interne dialoog en verantwoording naar een adequaat niveau te 

brengen. Hierin is sprake van nauwe samenwerking tussen en betrokkenheid van alle gremia. 

 

Link naar de toezichtspagina voor OBO van de Onderwijsinspectie. 

 
2.1.5 Passend onderwijs 

Ons bestuur is aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden (SWV). M.u.v. de Windhoek maken al 

onze scholen deel uit van SWV PO 3002. de Windhoek maakt deel uit van SWV PO 3003. Al onze 

scholen hebben in hun schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke ondersteuning zij kunnen bieden 

aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Door deze profielen hebben we zicht op wat de scholen 

‘kunnen’ en kunnen we regie voeren op de plaatsing van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.  

In de gesprekken met het samenwerkingsverband is concreet afgesproken een intensieve ontwikkeling 

door te maken van kindgerichte begeleiding naar school-/teamgerichte begeleiding waarin de integrale 

kracht van de scholen en het bestuur als geheel ingezet wordt om de doelstellingen voor passend 

onderwijs te realiseren.  

Vanuit de aangescherpte koers zijn hier verschillende interventies ingezet om de kwaliteit en 

integraliteit van de zorg binnen OBO en haar scholen te versterken.  

Voor passend onderwijs ontving OBO in 2020 opnieuw middelen van het samenwerkingsverband. De 

besteding hiervan verantwoorden wij jaarlijks aan het samenwerkingsverband. We vinden het echter van 

belang om ook in dit verslag te laten zien hoe dit geld is ingezet. Hierna geven we een samenvatting van 

de bestede middelen. 
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Aantal TLV aanvragen in 2020 
Er zijn in 2020 13 aanvragen gedaan voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Alle aanvragen hebben 

een positief advies van de commissie gekregen, hierna zijn de TLV’s toegekend.   

6x SBO  

1x SO cluster 3 ZML  

6x SO cluster 4  

 
Bovenbestuurlijke arrangementen (BBA) 

In 2020 heeft het SWV de werkwijze rondom arrangementen aangepast. Tot 1 juni 2020 konden er 

arrangementen worden aangevraagd bij het SWV. De looptijd van de arrangementen was maximaal tot 

de kerstvakantie. Na de zomervakantie zijn de beschikbare arrangementsmiddelen overgemaakt aan het 

schoolbestuur. Op deze manier is een extra laag uit de zorgketen gehaald, zodat er sneller afgestemd 

kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerling.   

Bij het SWV zijn 29 BBA’s aangevraagd. Hiervoor hebben we in totaal € 65.707,05 ontvangen van het 

SWV. Deze gelden zijn besteed conform de aanvraag van de school.   

Daarnaast hebben we € 176.000 aan middelen zware ondersteuning ontvangen van het SWV. Er is lang 

gesproken over het wel of niet doorgaan van deze verandering. Met de Intern Begeleiders is daarom in 

de periode september – december gezocht naar een goede werkwijze om met deze gelden te werken 

aan competentievergroting van leerkrachten, zodat ze beter in staat zijn om af te stemmen op de 

verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. De middelen worden gedurende het 

schooljaar 2020-2021 ingezet.   
 

Besteding lichte ondersteuningsmiddelen  
Het SWV heeft in 2020 € 447.000 uitgekeerd aan middelen lichte ondersteuning. Deze middelen zijn 

bedoeld ter versterking van de basisondersteuning. Er is een bedrag per leerling beschikbaar, iedere 

school heeft het eigen deel ontvangen. De middelen zijn ingezet voor het uitvoeren van onderzoeken, 

extra inzet intern begeleider, inzet van onderwijsassistenten en klassenverkleining als gevolg van de 

zorgzwaarte.   

In het verleden huurden we externe expertise in bij een onderwijsadviesbureau. Sinds schooljaar 2020-

2021 heeft het SWV geen contracten meer met aanbieders voor ambulante begeleiding vanuit het 

speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). De beschikbare middelen zijn verdeeld over de schoolbesturen. 

OBO heeft voor haar leerlingen voor augustus tot en met december een bedrag ontvangen 

van € 37.000. Van deze middelen hebben we een schoolbegeleider in dienst genomen. Zij begeleidt en 

ondersteunt de scholen bij hun vragen op het gebied van Passend Onderwijs.  Zij heeft een aanstelling 

van 0,9 FTE.   

 
Bestemmingsreserve Passend Onderwijs 

Vanuit de middelen die de afgelopen jaren, door middel van het uitkeren van de reserves van het 

SWV, voor passend onderwijs en hoogbegaafdheid zijn ontvangen is een bestemmingsreserve 

gevormd. Tevens zijn de ontvangen gelden van 2020 hieraan toegevoegd voor zover ze niet in 2020 zijn 

ingezet. Het saldo hiervan bedraagt op 31-12-2020 €421.789. In 2020 zijn hieraan de volgende bedragen 

onttrokken en toegevoegd:  
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Ontvangsten  Bedrag 
Hoogbegaafheidsgelden   € 32.521 
Uitkering reserves  € 130.431 
Totale ontvangsten  € 162.952 
Uitgaven    
Professionalisering hoogbegaafdheid  € 4.350 
Professionalisering passend onderwijs  € 7.955 
Ontwikkeling jonge kind/IKC  € 8.550 
Groepsarrangementen  € 34.526 
Coördinator passend onderwijs  € 70.648 
Filosofielessen   € 19.320 
Ambulante begeleiding cluster 3  € 1.900 
Loonkosten leerkrachten met expertise op het gebied van passend onderwijs 
die stichtingsbreed wordt ingezet  

€ 7.814 

Totale uitgaven  € 155.063 
  

 

2.2 Personeel & professionalisering 

 
2.2.1 Uitkeringen na ontslag 

OBO houdt zich aan de wettelijke regelingen bij ontslag. Binnen onze stichting is alles erop gericht om 

een uitkering na ontslag te voorkomen. Mocht er op een school personeel boventallig zijn dan wordt dit 

opgelost middels de interne mobiliteit. Mocht er op stichtingsniveau personeel boventallig zijn dan 

kunnen zij pas na 2 jaar ontslag krijgen in verband met het werkgelegenheidsbeleid dat gehanteerd 

wordt.  

OBO voert werkgelegenheidsbeleid en anticipeert voortdurend en zorgvuldig op mogelijke krimp om 

zo personeelsoverschotten en ontslag te voorkomen. Mocht er ondanks deze inspanningen toch 

boventalligheid van personeel ontstaan op stichtingsniveau dan zijn we verplicht om deze 

personeelsleden twee jaar in dienst te houden ivm het werkgelegenheidsbeleid. Als de boventalligheid op 

een school onstaat wordt dit opgelost middels interne mobiliteit. In 2020 is € 35.009,05 uitgekeerd aan 

vergoeding na ontslag. 

 
2.2.2 Aanpak werkdruk 

De PO-Raad en de vakbonden sloten op 9 februari 2018 een werkdrukakkoord met de minister en de 

vakbonden, om werk te maken van de aanpak van de werkdruk.  

De schoolteams hebben een grote rol gekregen in het werkdrukakkoord. Met deze grotere rol voor 

de leraren en de teams, wordt het eigenaarschap van het werkdrukprobleem voor de leraren, 

gestimuleerd. De schoolleider heeft op basis van het gesprek met het team een bestedingsplan gemaakt 

en dit plan voorgelegd aan (tenminste) de P-MR van de betreffende school, van wie instemming 

verkregen is. Na instemming van de P-MR heeft de schooldirecteur het formulier ‘inzet werkdrukgelden’ 

ter controle ingediend bij het bestuur. 

De hoogte van het budget per school is vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 

voorafgaand aan het schooljaar. Voor het schooljaar 2019-2020 is het bedrag per leerling vastgesteld op  
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€ 229,21 Voor schooljaar 2020-2021 is het bedrag per leerling € 251,38. In totaal is er voor 2020            

€ 714.415 aan werkdrukgelden ontvangen die als volgt zijn ingezet: 

Personeel € 681.228 (extra leerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten) 

Materieel € 27.044 (met name investeringen in ict en leermethoden) 

Overig  € 6.143 (met name professionalisering) 

 
2.2.3 Strategisch personeelsbeleid 

OBO heeft haar personeelsbeleid zodanig ingericht dat dit beleid zoveel mogelijk bijdraagt aan de 

ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen en ‘eigen regie’ van medewerkers. We hebben in 

2020 wederom m.n. aandacht besteed aan de onderdelen: 
‐ (Gerichte) mobiliteit; 

‐ Aannamebeleid; 

‐ Beleid m.b.t. medewerkers die niet langer in staat zijn om te voldoen aan de eisen die er aan hen gesteld worden. 

 

Aanvullend is vanuit de aangescherpte koers gewerkt aan het formlueren van strategisch HR-beleid, van 

waaruit ook ene strategische personeelsplanning zal volgen. Dit beleid is in de laatste fase van 

besluitvorming. Het is reeds besproken en voorzien van een positief advies van het directeurenoverleg 

en ligt momenteel voor bij de PGMR. 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 

2.3.1 Doelen en resultaten 

In deze paragraaf gaan we in op de doelen en resultaten die wij ons gesteld hebben ten aanzien van 

huisvesting en facilitaire zaken en met welke resultaten. 

Onze leermiddelen en de inrichting van onze scholen houden we up-to-date. Onze gebouwen hebben 

over het algemeen een open karakter en een gezellige sfeer. We besteden nadrukkelijk aandacht aan een 

verzorgde en ordelijke uitstraling van onze gebouwen. De opbouw van onze huisvestingsvoorziening is 

erop gericht om de  onderhoudsbudgetten van voldoende niveau te houden om onze prioriteiten te 

blijven uitvoeren. Dat het maken van keuzes hierbij onvermijdelijk is, is vanzelfsprekend. We werken 

samen met gespecialiseerde professionals om de meerjarenonderhoudsplannen op te stellen. Als bijlage 

3  is een overzicht opgenomen van de onttrekkingen die we in 2020 aan de voorziening onderhoud 

gedaan hebben.  

Hierna volgt een beschrijving van enkele grotere huisvestingsprojecten welke als beleidvoornemen in 

ons jaarplan waren opgenomen. Tot slot van deze paragraaf wordt kort ingegaan op enkele toekomstige 

ontwikkelingen.  

 
Doordecentralisatie gemeente Roosendaal 

De gemeente Roosendaal heeft ook in 2020 meerdere malen gesproken met de schoolbesturen over 

het voornemen van deze gemeente om de bekostiging van de onderwijshuisvesting volledig door te 

decentraliseren. Tijdens deze gesprekken zijn de partijen weliswaar dichter bij elkaar gekomen, maar het 
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bestuur van OBO is van mening dat de financiële risico’s onder de huidige voorwaarden nog te groot 

zijn.  

Aangezien er al sinds 2014 over de doordecentralisatie gesproken wordt, zonder dat dit tot een 

overeenkomst geleid heeft, zijn alle partijen van mening dat de tijd nu gekomen is voor een finaal 

overleg, waarbij besloten wordt of er een mogelijkheid is om op de verschilpunten nader tot elkaar te 

komen. Dit zal begin 2021 plaatsvinden en afgerond worden.  

 

Verhuizing en vernieuwbouw kindcentrum Bergop (voorheen obs de Rietgoor) 

Obs De Rietgoor is in 2019 verhuisd van de Heulberg naar de Hoveniersberg. Er is een krediet 

verkregen om het gebouw ingrijpend te renoveren. Deze verbouwing is gestart in 2019 en is kort na de 

zomervakantie van 2020 afgerond en opgeleverd. De school heeft in 2020 een herstart gemaakt richting 

de toekomst en zodoende is de naam van de school gewijzigd van de Rietgoor naar kindcentrum 

BergOp. 

 

Renovatie obs de Gezellehoek 

Obs De Gezellehoek is gehuisvest in een gebouw uit 1970. Het gebouw was toe aan een grondige 

renovatie c.q. vernieuwbouw. Via het HPO 2019 is een krediet verkregen voor renovatie en men is 

hiermee gestart in het voorjaar van 2019. De totale bouw heeft vertraging opgelopen. Eind 2020 is het 

proces in de laatste fase aanbeland. In het eerste kwartaal van 2021 is het opgeleverd.   

 

Nieuwbouw Ombs Ziezo 

Ombs Ziezo is in 2020 aangevangen met nieuwbouw. Dit wordt medio 2021 afgerond. Via het HPO 

2019 is een voorbereidingskrediet verkregen om met de plannen te kunnen starten en via het HPO 

2020 is een krediet voor de verdere uitvoering ontvangen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en 

de verwachting is dat e.e.a. conform planning worden afgerond. 

 

Renovatie obs de Boemerang  

De Boemerang had in 2020 de eerste fase van een, voornamelijk cosmetische, verbouwing 

(midtermbeurt en terreinonderhoud) gepland staan waardoor de school een frisse en moderne 

uitstraling heeft gekregen. Dit is echter doorgeschoven naar begin 2021. Het vervolg zal in de 

zomerperiode van 2021 gerealiseerd worden. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Moerdijk 

De gemeente Moerdijk heeft plannen voor nieuwbouw voor de twee scholen in Willemstad, waaronder 

Willem de Zwijger van OBO. Andere educatieve partners zouden dan (in de nabijheid) kunnen 

aansluiten. Daarnaast is OBO in gesprek met de gemeente over uitbreidingsmogelijkheden voor de 

Spingplank in Fijnaart, vanwege groei als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen in afgelopen jaren. Ook 

wordt in 2021 de Cocon in Klundert gesloten vanwege duurzaam verblijven onder de opheffingsnorm. 

Het pand wordt teruggegeven aan de gemeente Moerdijk. 
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Rucphen 

In de gemeente Rucphen is onlangs een integraal huisvestingsplan afgerond. Voor Het Palet is 

opgenomen dat de school op korte termijn in aanmerking komt voor uitbreiding van het gebouw (o.a. 

ruimte voor kinderopvang en BSO), over enkele jaren staat een grondige renovatie van het huidige 

gebouw gepland. We streven ernaar om deze activiteiten te koppelen. Op basis van de positieve 

ontwikkelingen van de school en de stevige groei is OBO met de gemeente opnieuw in gesprek over de 

mogelijkheden om, meer dan eerder gepland, tot vernieuwbouw te komen.  

 
 

Halderberge 

In de gemeente Halderberge is gestart met het opstellen van een integraal huisvestingsplan. De 

huisvesting van obs De Linde dateert uit 2017 en is volledig up to date. Het hoofdgebouw van de 

Regenboog is uit 1980 en de school maakt bovendien gebruik van een dislocatie uit 1958, die in matige 

staat verkeert. We zullen dus vooral inzetten op vervangende nieuwbouw voor obs De Regenboog.  

 

2.4 Financieel beleid 

2.4.1 Doelen en resultaten 

Wij hebben mede op basis van het uitgevoerde inspectieonderzoek geconcludeerd dat de financiële 

kengetallen van OBO noodzaken dat er de komende jaren extra geinvesteerd wordt in de kwaliteit van 

onze organisatie en het onderwijs op onze scholen. OBO heeft nadrukkelijk bovenmatig publiek eigen 

vermogen. In het eerst halfjaar van 2020 is een uitgebreide risicoanalyse opgesteld, van waaruit de 

onderbouwing van de financiele inzet in de aangescherpte koers is opgebouwd.   

OBO heeft voor 2020, vanuit de aangescherpte koers, als beleidsvoornemen opgenomen om de 

financiele structuur te wijzigen ten behoeve van meer sturingsmogelijkheden voor directeuren en 

transparantere toedeling van middelen. Dit heeft geleid tot een notitie ten behoeve van deze 

doorontwikkeling en een herijking van de kaderbrief waarin de kaders voor het beleid weergegeven zijn. 

Met instemming van de GMR en goedkeuring van het algemeen bestuur is deze ontwikkeling ingezet. De 

effectuering vindt plaats vanaf de begrotingscyclus 2021 en verder. In paragraaf 2.4.4 wordt de allocatie 

van middelen specifieker besproken. 

 
2.4.2 Treasury 

OBO hanteert een vastgesteld treasury-statuut. In dit statuut wordt aandacht besteed aan de gang van 

zaken met betrekking tot het treasury-management en verantwoordt de stichting de uitvoering van haar 

treasury-beleid. 

In 2020 is, mede met het oog op de mogelijke doordecentralisatie in de gemeente Roosendaal, de 

sinds enkele jaren zeer beperkte opbrengsten van de obligaties en de noodzaak tot verkleinen van het 

bovenmatig publiek eigen vermoegen, onderzoek ingezet naar de mogelijkheden van overstappen naar 

schatkistbankieren. Hierover wordt in de loop van 2021 een besluit genomen. In de jaarrekening is een 

overzicht van de obligaties per 31-12-2020 opgenomen.  

 
Link naar het treasurystatuut van OBO. 
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2.4.3 COVID-19-crisis 

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Dit betekent dat de 

scholen gesloten moesten worden van 16 maart 2020 tot en met 5 mei 2020 en van 16 december 2020 

tot 8 februari 2021. Het onderwijs werd op afstand gegeven. Dit heeft impact op het proces van 

onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel doorgaat. Om eventuele opgelopen achterstanden door het 

thuisonderwijs in te lopen is voor alle scholen de subsidie inhaal- en ondersteuningprogramma’s 

aangevraagd en ook toegekend. Van deze subsidie wordt voornamelijk extern personeel aangesteld om 

de leerlingen te begeleiden. Deels is deze begeleiding al gestart in 2020 maar deze loopt nog door tot en 

met de zomervakantie van 2021. Qua meerkosten moet gedacht worden aan extra investeringen in ict 

netwerk voor het verzorgen van het thuisonderwijs, extra schoonmaakkosten voor extra 

schoonmaakmomenten en extra aanschaf van desinfectiemiddelen. Dit heeft bij elkaar ongeveer € 

80.000 gekost. De verwachting was dat er wellicht meer personele inzet nodig was in verband met 

verzuim of preventief verzuim i.v.m. Covid-19 maar dit bleek toch niet het geval. Mede door het 

thuisonderwijs was er juist minder vervanging dan regulier. De financiële impact voor de stichting is zeer 

beperkt en de continuiteit is zeker niet in het geding.  

 
2.4.4 Allocatie van middelen 

Tot en met het kalenderjaar 2020 is het uitgangspunt voor het alloceren van de middelen dat alle baten 

vanuit OCW op de scholen worden geboekt. Door middel van een doorbelasting per leerling worden 

de lasten van het bestuurskantoor en de gezamenlijke activiteiten doorbelast aan de scholen. Na de 

interne doorbelastingen is inzichtelijk wat het budget per school is. Nadeel van deze systematiek is dat 

het bedrag per leerling met het opstellen van de begroting bepaald wordt en daarna niet meer bijgesteld 

wordt. Hierdoor onstonden er tekorten op met name de gezamenlijke kostenplaats doordat 

bijvoorbeeld bij een loonstijging deze kosten niet doorberekend werden. Ook werd er steeds meer op 

de gezamenlijke kostenplaats geboekt waardoor niet meer inzichtelijks is wat een school nu 

daadwerkelijk ‘’kost’’. Daarom is besloten om vanaf kalenderjaar 2021 zo min mogelijk kosten op de 

gezamenlijke kostenplaats te boeken (de naam van deze kostenplaats is gewijgd in menselijk kapitaal) en 

zoveel mogelijk op de scholen zelf.  

Tevens is er een nieuw allocatie model opgesteld waardoor indexeringen in de bekostiging ook 

worden meegenomen in de toegekende budgetten van de bovenschoolse kostenplaatsen en er is voor 

gekozen om het onderhoud op een aparte kostenplaats bovenschool te boeken. Hierdoor zijn er vanaf 

2021 drie bovenschoolse kostenplaatsen (t.w. bestuurskantoor (BSK), menselijk kapitaal (MK) en 

meerjarig onderhoud (MOP)). De allocatie van de baten vanaf 2021 is als volgt: 

 

Baten Scholen BSK MK MOP 

Personele lumpsum 91% 7,1% 1,9% 0% 

P&A budget 93% 3,3% 3,7% 0% 

Materiele lumpsum 62,5% 14,25% 0,5% 22,75% 

Overige subsidies OC&W 100%    
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Samenwerkingsverband, subsidie 

externe ambulante begeleiding en 

HB coordinator 

 100%   

Samenwerkingsverband, subsidies 

hoogbegaafdheid 

  100%  

Samenwerkingsverband, overige 

subsidies 

100%    

Overige overheidsbijdragen 100%    

Overige baten 100%    

De volgende posten zijn opgenomen in de verschillende bovenschoolse begrotingen: 

Bestuurskantoor   

‐ De loonkosten van de medewerkers op het bestuurskantoor en het College van Bestuur; 

‐ Exploitatiekosten van het servicekantoor; 

‐ Kosten voor de Raad van Toezicht; 

‐ Kosten voor de GMR; 

‐ Voorziening jubilea; 

‐ Contributies voor de Vosabb en PO raad; 

‐ Cyberverzekering; 

‐ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 

‐ Baten en lasten van het vermogensbeheer. 

 

Menselijk Kapitaal 
‐ Loonkosten voor ziektevervanging >5%;  

‐ Coördinator RI&E en Arbo; 

‐ Studiedag OBO; 

‐ Personeels bijeenkomst eind van het schooljaar;  

‐ Zij instromers; 

‐ Outplacementkosten; 

‐ Uitkeringskosten Participatiefonds; 

‐ Inhuur jurist; 

‐ Kosten voor het DOO. 

 

MOP 

‐ Groot onderhoud gebouwen (via de voorziening onderhoud); 

‐ Inhuur deskundigen voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan; 

‐ Jaarlijkse controles van installaties. 

 
2.4.5 Onderwijsachterstandenmiddelen 

De Rijksoverheid geeft scholen geld voor de aanpak van onderwijsachtertanden op de basisschool. Sinds 

1 augustus 2019 wordt het geld verdeeld volgens een nieuwe regeling. OBO ontving in 2020 € 577.116 

aan onderwijsachterstandenmiddelen. OBO verdeelt deze middelen conform de normen van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) direct over de betreffende scholen. Hiervoor gelden de 

volgende 5 factoren: 
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‐ het opleidingsniveau van beide ouders; 

‐ het herkomstland van de moeder; 

‐ de verblijfsduur van de moeder in Nederland; 

‐ het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school; 

‐ of de ouders in de schuldsanering zitten. 

In de nieuwe regeling bepalen deze kenmerken hoe de overheid het beschikbare geld voor gemeenten 

en scholen verdeelt. Het CBS doet hiervoor de berekening. Scholen hoeven dan niet langer het 

opleidingsniveau van de ouders van hun leerlingen bij te houden. 

De besluitvorming hierover is reeds in 2019 gedaan i.o.m. de diverse geledingen.  

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 

2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem  

Binnen OBO is een goed functionerend systeem voor de controle van de resultaten operationeel. De 

directeuren en het bestuur bespreken de resultaten tweemaal per jaar. Op basis van deze resultaten 

leggen de directeuren verantwoording af worden en kunnen hun bevoegdheden (tijdelijk) ingeperkt 

worden indien daar aanleiding toe zou zijn. Aanvullend monitort de financieel controller de resultaten 

voortdurend en verzorgt financiële kwartaalrapportages voor het College van Bestuur, Raad van Toezicht, 

GMR en directeurenoverleg. In de Aangescherpte Koers is de doorontwikkeling van het financieel 

management inclusief het risiscomanagement opgenomen voor de komende jaren. 

Een belangrijk deel van de door OBO beoogde resultaten werden tot 2020 als moeilijk te meten en 

kwantitatief uit te drukken beschouwd. Naast resultaten als het exploitatieresultaat, de toetsscores of de 

beperking van de verwijzingen naar andere vormen van onderwijs, streven de scholen een aantal 

maatschappelijke doelen na. Het behaalde resultaat op deze doelen werd geacht niet eenvoudig te meten 

te zijn. Door een kwaliteitsbewakingssysteem, dat o.a. bestaat uit schoolbezoeken door het bestuur, 

didactische visitaties en  ouder-, leerling- en personeelstevredenheidsonderzoeken, streeft OBO ernaar 

om de kwaliteit en de mate waarin de scholen erin slagen om hun doelen te behalen, op een acceptabele 

wijze vast te stellen. In 2020 is echter een versterking in gang gezet via de aangescherpte koers waarin 

voor alle domeinen concrete doelstellingen zijn geformuleerd en zijn voorzien van richtlijnen voor het 

zichtbaar, merkbaar en meetbaar maken van de realisatie ervan. 

 

Regelmatig brengt de organisatie op gestructureerde wijze de risico’s in beeld en bepaalt zij haar risicoprofiel. 
Na de identificatie van de risico’s, worden deze geanalyseerd met als doel om maatregelen te ontwerpen en te 
implementeren, welke de eventuele schade minimaliseren. In het voorjaar van 2020 is, onder begeleiding van een 
extern adviseur, een uitgebreide risicoinventarisatie gedaan met behulp van het instrument van de PO-raad. Op 
basis van dit onderzoek is mede vastgesteld hoeveel bovenmatig publiek eigen vermoegen OBO bezit en welk 
deel zodoende via de aangescherpte koers aangewend kan worden om in te zetten voor de doorontwikkelking 
van de scholen en de kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen. Ook heeft het onderzoek enkele risiso’s in 
kaart gebracht op basis waarvan besloten is het te hanteren weerstandsvermogen op 10% te houden. Dit is 
beduidend hoger dan de richtlijn van 5% die het ministerie voor grote besturen hanteert.  
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3 Verantwoording van het toezicht 

3.1 Woord van dank. 

Ten tijde van het opstellen van het jaarverslag is de Coronacrisis nog altijd in volle gang. De sociale en 

economische gevolgen zijn groot en diverse sectoren worden hard getroffen. Zo ook het onderwijs. Wat 

betekent het voor de kinderen? Voor de leerkrachten? Het onderwijs is creatief en inventief in het 

zoeken van oplossingen voor afstandsonderwijs. De Minister heeft besloten in 2020 geen eindtoetsen af te 

nemen. Kinderen zijn veelal thuis. Kwetsbare kinderen zijn extra kwetsbaar in deze tijd. Kinderen die geen 

veilige thuissituatie hebben, hebben het extra moeilijk. Leerkrachten, onderwijsondersteuners en 

directeuren doen hun best om alle kinderen via diverse kanalen te bereiken. Ouders springen bij in het 

lesgeven. 

 De aangekondigde, enorme investeringen in het onderwijs voor de komende schooljaren zijn uiteraard 

zeer welkom. De bijkomende druk, bovenop de toch al intensieve periode die achter ons ligt, om analyse, 

plan en inzet te realiseren is echter zeer groot en vraagt opnieuw een bijzondere inspanning. 

In deze moeilijk tijd van social distancing, willen wij als Raad van Toezicht onze grote waardering 

uitspreken voor alle medewerkers van stichting OBO. Voor ieders enorme inzet om in deze 

uitzonderlijke situatie goed onderwijs voor alle leerlingen te blijven borgen en noodopvang te bieden voor 

de kinderen van mensen in vitale beroepen. Zij leveren in deze moeilijke tijd topprestaties. De komende 

maanden komen er zeker weer nieuwe, uitdagingen op ons pad. Zowel in werk, als privé. Iedere dag is 

anders, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt veel van ieders betrokkenheid, solidariteit en 

‘er voor elkaar zijn’. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen aan kunnen: Kwaliteit zit in 

mensen! 

 

Hans Verbraak 

Voorzitter Raad van Toezicht stichting OBO West-Brabant 

 

3.2 Verandering in het bestuursmodel 

Per 1 augustus 2020 is het bestuursmodel van stichting OBO veranderd. Van een bestuursmodel met een 

algemeen en een dagelijks bestuur waarin bestuur en toezicht binnen 1 gremium vormgegeven werden, 

naar een moderner model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hierdoor is, zoals dat 

in organisaties de laatste jaren gebruikelijk geworden is, het bestuur en toezicht binnen de organisatie 

nadrukkelijk gescheiden. Dit proces is, gedurende een periode van ruim een jaar, in samenwerking tussen 

bestuur, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, gemeenten en directeuren vormgegeven.  

 De Zomer van 2020 was er zodoende een van afsluiting van een tijdperk (voor het vorige bestuur) en 

van overdracht (aan de nieuwe Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht heeft sinds augustus enkele 

malen overleg gehad. Aanvankelijk eerst om ons handboek governance vast te stellen, waarin de relatie 

met het College van Bestuur en onze eigen werkwijze vormgegeven wordt. Daarnaast is er gesproken 

over reguliere en bijzondere onderwerpen met het College van Bestuur en is een eerste kennismaking 
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geweest met de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad. In 2021 krijgt dit alles een vervolg én 

verdieping. 

 

3.3 Verantwoording 2020 

Met dit hoofdstuk in het jaarverslag van stichting OBO leggen wij verantwoording af over de wijze waarop 

wij in 2020 invulling hebben gegeven aan de interne verantwoording en de horizontale dialoog, hoe de 

functies van het bestuur en het intern toezicht worden uitgeoefend. 

OBO is een financieel gezonde organisatie en levert een goede kwaliteit van onderwijs afgezet tegen de 

basisnormen van de onderwijsinspectie. Er is gekozen voor een besturingsfilosofie die als ‘Rijnlands’ 

gekenmerkt kan worden, waarbij het eigenaarschap van de kwaliteit van onderwijs bij de directeuren is 

belegd. Bestuurlijk krijgt dit vorm via de uitgangspunten van het Policy Governance© model. 

 

3.3.1 Doel toezichthouden 

De Raad van Toezicht van OBO houdt intern toezicht op het functioneren van het College van Bestuur 

en is tevens werkgever van het College van Bestuur. Wij zien erop toe dat het gevoerde beleid kan 

rekenen op draagvlak bij alle betrokkenen en dat het beleid leidt tot goede onderwijsresultaten en een 

goede strategische positie. Als Raad van Toezicht letten wij erop dat door het bestuurlijk handelen 

zorgzaamheid, integriteit en rechtmatigheid niet in het gedrang komen. In het algemeen zijn de 

aandachtspunten van Raad van Toezicht ten minste: 

‐ De kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs; 

‐ Rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie; 

‐ Rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen; 

‐ Naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 

Als Raad van Toezicht geven wij daarnaast bijzondere aandacht aan de onderwijskwaliteit, de 

organisatieontwikkeling en HRM, huisvesting en financiën. Wij hebben daarnaast ook aandacht voor de 

eigen doorontwikkeling van de Raad van Toezicht en het eigen toezichtkader. 

 

3.3.2 Belangrijke onderwerpen 2020 

De Raad van Toezicht kan daartoe bevragen, adviseren, instemmen, goedkeuren of afkeuren. Wij houden 

ons daarbij aan de 'Code Goed Bestuur PO'. Belangrijke thema’s waren: 

‐ Het vormgeven van de werkwijze en relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van 

Bestuur, als gevolg van de verandering in het bestuursmodel. Hierbij is het creëren van verbinding 

en focus op de actualiteit en toekomst vanuit de aangescherpte strategische koers een belangrijk 

uitgangspunt geweest. In dit licht is tevens besloten om de tijdelijke constructie van een 

eenhoofdig College van Bestuur met ambtelijke ondersteuning voor de periode tot 1-8-2022 vast 

te leggen. De besturing van OBO in het licht van de ingeslagen koers is daarmee het meest 

gediend. In de loop van 2021-2022 wordt dit geëvalueerd en wordt besloten hoe het vervolg 

plaats moet vinden; 

‐ Het opzetten van informatievoorziening, vergaderstukken en verslaglegging. Verder hebben we 

met het College van Bestuur een jaarplanning opgesteld met daarin een termijnagenda goed te 
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keuren stukken, ruimte voor klankborden, informeren en adviseren zodat vroegtijdig begonnen 

kan worden met de voorbereiding van de vergadering. Deze eerste opzet is adequaat maar vraagt 

verdieping en optimalisatie in 2021; 

‐ De kennismaking met de medezeggenschap op OBO-niveau. Hierin is een eerste stap gemaakt. 

Gezien de beperkingen die de Coronacrises ons allen heeft opgelegd en de belangrijke 

ontwikkelingen waar we binnen OBO voor staan, is dit in 2021 een belangrijk speerpunt voor de 

Raad van Toezicht, waarbij de onderlinge relatie tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht de 

prioriteit heeft; 

‐ De ontwikkelingen van de huisvesting. Voornamelijk het proces van mogelijke doordecentralisatie 

van de schoolgebouwen in de gemeente Roosendaal, de kansen en risico’s die dat meebrengt, is 

hierbij onderwerp van gesprek geweest. In 2021 heeft dit haar vervolg en zal een besluit vallen in 

dit proces. 

 

3.3.3 Verdere onderwerpen tussen RvT en CvB waren in 2020: 

‐ Inspectiebezoek en hersteltraject; 

‐ Proces opheffing de Cocon; 

‐ Coronacrisis en haar gevolgen; 

‐ Vertaling Aangescherpte Koers in meerjarige keuzes; 

‐ Schoolbezoeken door RvT leden; 

‐ Ontwikkeling van de bedrijfsvoering, verantwoording en organisatie; 

‐ Onderhoud gebouwen. 

 

3.4 Samenstelling 

De Raad van Toezicht is 2020 voor het eerst binnen OBO begonnen.  De Raad bestaat uit vijf leden, 

waarvan in 2020 nog 1 positie vacant was. De werving hiervoor is gestart.  

De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor 

opnieuw 4 jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster.  

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van 

Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen 

opereren. Met betrekking tot nevenfuncties kan gesteld worden dat er sprake is van onafhankelijkheid. 

Zie hiervoor ook bijlage 2. 

 

In 2020 is besloten om te werken met de volgende commissie-indeling en bezetting: 

‐ Remuneratiecommissie: Hans Verbraak en Tjeerd Orie; 

‐ Auditcommissie: Peter van Laarhoven en Mathé Oomen; 

‐ Voorzitterschap en plaatsvervanging: Hans Verbraak (vz.) en Peter van Laarhoven (plv.). 

 

 

Tijdens de werving van de leden van de Raad van Toezicht is ingezoomd op de gewenste profielen van 

de leden van de Raad van Toezicht. De aanwezige en vacante profielen zijn als volgt: 
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 Rol Kennis Ervaring 

Hans Verbraak 

Voorzitter RvT 

Lid 

remuneratiecommissie 

Onderwijs en 

bestuurskundig 

Onderwijs, bestuur en 

organisatie 

Peter van 

Laarhoven 

Plaatsverv. Voorzitter 

RvT 

Lid auditcommissie 

Onderwijs- en 

bestuurskundig, 

Economisch en 

huisvesting. 

Onderwijs, bestuur en 

organisatie. 

Mathé Oomen Lid auditcommissie 
Financieel, 

management en 

organisatie. 

Accountancy, financieel 

management. 

Tjeerd Orie 
Lid 

remuneratiecommissie 

Bestuurskundig, HRM, 

CAO, Sociale 

Wetenschappen 

Bestuurlijk, HRM, 

werkgevers-

/werknemersaangelegenhe

den. 

Vacature 
 

 
Juridisch Juridisch 

 

3.5 Activiteiten Raad van Toezicht 

Om onze functies van toezichthouder, werkgever, adviseur van College van Bestuur en bewaker van het 

maatschappelijk perspectief goed te kunnen vervullen, moeten wij als Raad van Toezicht goed 

geïnformeerd zijn over ontwikkelingen binnen en buiten OBO. Daartoe verzamelen wij informatie en 

voeren wij gesprekken met College van Bestuur en betrokken stakeholders. 

 

3.5.1 Informatie verzamelen 

De raad wordt door het College van Bestuur (schriftelijk) geïnformeerd door middel van 

(beleid)notities, Koersplan, verwijzingen naar websites, rapportages, verslagen. 

Daarnaast ontwikkelen wij samen met het College van Bestuur in 2021 de vorm en inhoud van de 

periodieke rapportages op de domeinen van toezicht. Hierin ligt de focus om de kaderstelling richting 

het College van Bestuur en de wijze waarop over de onderwerpen verantwoording afgelegd wordt. 

 

3.5.2 Scholenbezoek 

De leden van de Raad van Toezicht bezoeken elk jaar — roulerend vier scholen en koppelen hun 

bevindingen daarvan aan elkaar terug. Wij verkrijgen zo inzicht of het gevoerde beleid ook op de 

scholen zichtbaar, merkbaar en meetbaar is. Vanwege de korte periode sinds augustus waarin de raad 

aangetreden is en de maatregelen rondom de Coronacrisis zijn er in 2020 geen bezoeken meer afgelegd 

door de raad.  
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3.5.3 Overleg GMR 

Jaarlijks voert de Raad van Toezicht ten minste tweemaal overleg met de GMR. In de 2020 is dit beperkt 

geweest tot een eerste kennismaking. In 2021 zal voor de zomer nog een tweede moment plaatsvinden. 

Voor het schooljaar 2021-2022 worden deze momenten in gezamenlijkheid ingepland. 

  

3.5.4 Overleg Accountant 

Het algemeen bestuur heeft opnieuw DRV als accountant benoemd om voor 2020 controle voor de 

jaarrekening te doen. Jaarlijks voert de auditcommissie van de Raad van Toezicht — onafhankelijk van 

het College van Bestuur — een gesprek met de accountant, ter verduidelijking van de financiële positie 

en om een beeld te krijgen van eventuele financiële risico's en verbeterpunten. 

 

3.5.5 Klachten en calamiteiten 

Afspraak is dat het College van Bestuur in voorkomende gevallen die mogelijk tot media- aandacht 

zouden kunnen leiden, contact opneemt met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In 2020 zijn geen 

voorvallen geweest van dien aard. 

 

3.6 Raad van Toezicht vergadering met College van Bestuur 

3.6.1 Reguliere vergaderingen 

6x per jaar heeft de Raad van Toezicht een vergadering samen met het College van Bestuur. Tijdens 

deze vergaderingen worden regelmatig d.m.v. gastpresentaties onderwerpen verder uitgediept. In 2020 

vonden de reguliere vergaderingen plaats op 7 oktober en 16 december. In september heeft een 

startbijeenkomst plaatsgevonden die in het teken stond van het vormgeven van het eerdergenoemde 

handboek governance. 

Tijdens onze vergaderingen zijn wij kritisch op de lat die het College van Bestuur hanteert met 

betrekking tot de uitgangspunten. We stellen vragen als: Hoe stuurt het bestuur op onderwijskwaliteit? 

Hoe ontwikkelt het directieberaad zich? Hoe heeft het bestuur de kwaliteitszorg in control? Hoe draagt 

het beleid van het College van Bestuur bij aan vermindering van werkdruk en verlaging van het 

ziekteverzuim? Hoe wordt de identiteit en strategische positie van OBO geborgd als het gaat om fusies 

en binnen samenwerkingsverbanden? Hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende gremia? 

Hoe komen keuzes met betrekking tot investeringen en begroting ten goede aan goed onderwijs? Hoe 

draagt OBO bij aan passend onderwijs? Hoe worden de speerpunten uit het Koersplan vertaald naar 

meerjarig beleid? 

Verder kwamen de wettelijke en statutair verplichte items aan de orde als begroting, jaarrekening, 

jaarverslag, Koersplan, fusies en managementletter aan de orde. Deze zijn door de Raad van Toezicht - 

soms met een verzoek tot aanvulling vastgesteld/ goedgekeurd. 

 

3.6.2 Aanvullende gesprekken 

Naast de Raad van Toezicht vergaderingen waarin de Raad van Toezicht (zo veel mogelijk) voltallig 

aanwezig is, hebben ook individuele leden van de Raad van Toezicht overleg met het College van 

Bestuur en of medewerkers van het stafbureau. 
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3.6.3 Functioneringsgesprekken met College van Bestuur 

Aangezien de Raad van Toezicht de werkgevers is van het College van bestuur  worden jaarlijks door de 

Remuneratiecommissie functionerings- en ontwikkelgesprekken met het College van Bestuur gevoerd. 

Het betreft de ontwikkeling en resultaten van OBO als organisatie en van de bestuurder persoonlijk. Dit 

staat gepland voor 2021. 
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4 Verantwoording van de financiën 

4.1 Financiën op balansdatum  

 
Leerlingen  

1 oktober … 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 3012 2969 2981 2949 

De leerlingdaling ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door de aangekondigde sluiting 

van basisschool de Cocon per 1-8-2021. Op 1 oktober 2020 waren er nog maar 11 leerlingen 

ingeschreven ten opzichte van 44 leerlingen per 1-10-2019. 

 
FTE 

Aantal FTE 2017 2018 2019 2020 

Bestuur / management 21,15 18,97 19,53 17,69 

Onderwijzend personeel 173,62 172,90 174,49 180,25 

Ondersteunend personeel  15,19 18,10 21,89 28,14 

 
In verband met het nieuwe functieboek heeft er een herschikking plaatsgevonden waarbij er meer 

medewerkers onder ondersteunend personeel vallen en niet meer onder bestuur/management. Hierbij 

gaat het om de adviseurs die in het verleden nog wel eens onder bestuur/management vielen omdat dit 

oud schooldirecteuren betrof, inmiddels zijn alle adviseurs ingeschaald in een OOP schaal.  

Bij de Boemerang is na het vertrek van de directeur ervoor gekozen om voorlopig te kiezen voor het 

extern inhuren van een interim directeur. Deze wordt dus niet meegeteld in bovenstaand overzicht. 

Naast de hiervoor genoemde redenen is de stijging in ondersteunend personeel een gevolg van meer 

ondersteuning in de klassen door onderwijsassistenten (o.a. in het kader van Passend Onderwijs). Al een 

aantal jaar zien we hier een stijgende lijn in. Het aantal FTE op onderwijzend personeel is gestegen door 

het zij-instromers traject, extra inzet ten laste van de subsidies teambeurs, inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s en groeibekostiging.  
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4.1.1 Staat van baten en lasten en balans op balansdatum  

 

Staat van baten en lasten 

 

Realisatie 
2019 

Begroting  
2020 

Realisatie 2020 
 

Verschil 
realisatie t.o.v. 

begroting 

Verschil 
2020 

t.o.v. 2019 

BATEN      

Rijksbijdragen 18.920.081 18.159.926 19.680.621 1.520.695 760.540 

Overige overheidsbijdragen 
en subsidies 

496.679 412.000 416.351 4.351 -80.328 

Baten werk in opdracht van 
derden 

0 0 0 0 0 

Overige baten 426.857 160.625 379.132 218.507 -47.725 

TOTAAL BATEN 19.843.617 18.732.551 20.476.105 1.743.553 632.487 

LASTEN      

Personeelslasten 15.887.632 15.995.142 17.868.644 1.873.502 1.981.012 

Afschrijvingen 441.913 442.319 438.932 -3.387 -2.981 

Huisvestingslasten 1.468.635 1.416.308 1.635.322 219.014 166.687 

Overige lasten 1.567.152 1.222.420 1.500.116 277.696 -67.036 

TOTAAL LASTEN 19.365.332 19.076.189 21.443.015 2.366.825 2.077.682 

SALDO      

Saldo baten en lasten 478.285 -343.638 -966.910 -623.272 -1.445.195 

Saldo financiële 
baten en lasten 

3.50
4 

5.80
1 

5.106 -695 1.602 

Saldo buitengewone 
baten en lasten 

0 0 0 0 0 

TOTAAL 
RESULTAAT 

481.789 -337.837 -961.804 -623.967 -1.443.593 

 
4.1.2 Toelichting verschillen realisatie ten opzichte van begroting 

 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn € 1.520.000 hoger dan begroot. Een belangrijke oorzaak is de indexering en 

aanpassing van de bekostiging ter compensatie van gestegen kosten (€ 600.000). Daarnaast zijn er extra 

subsidies ontvangen van OC&W voor groeibekostiging (€ 230.000), teambeurs bij de Springplank (€ 

65.000) en inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (€ 97.000) voor alle scholen om achterstanden door 

Corona weg te werken.  

De onderwijsachterstandsmiddelen en bijzondere bekostiging overige vreemdelingen zijn 

respectievelijk € 40.000 en € 100.000 hoger dan begroot. Ook heeft er een uitbetaling plaatsgevonden 

van eerder ten onrechte ingehouden verrekening uitkeringskosten (€ 90.000). De ontvangsten vanuit 
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het samenwerkingsverband zijn € 300.000 hoger dan begroot door uitkering van reserves voor € 

130.000, extra hoogbegaafdheidsgelden € 32.000, hogere bekostiging lichte ondersteuning € 33.000 en 

arrangementsgelden voor zware ondersteuning € 105.000. 

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn € 4.000 hoger door de tegemoetkoming wet 

loondomein vanuit de Belastingdienst. Dit is een tegemoetkoming voor oudere, jongere of 

arbeidsgehandicapte werknemers die moeilijk aan een baan komen.  

 

Overige baten 

De overige baten zijn € 218.000 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de inkomsten voor 

ouderbijdragen en tussenschoolse opvang niet begroot worden. Er is in 2020 in totaal € 136.000 

ontvangen. Een aantal scholen heeft gelden ontvangen voor het opknappen van het schoolplein. Vanuit 

het Prins Bernhard Cultuurfonds € 32.000 en vanuit de ouderraad en derden € 13.000. Daarnaast heeft 

een aantal scholen subsidie ontvangen voor gezonde scholen voor € 13.000.  

Vanaf 1 augustus 2020 worden de directeuren van de Baayaert, Klimroos en Bergop gedetacheerd aan 

Kibeo voor vestigingsmanager van het IKC. Dit levert € 10.000 aan baten op.  

Er is voor € 10.000 meer aan gelden ontvangen dan begroot vanuit Auris en koninklijke Visio voor het 

begeleiden van leerlingen.  

 

Personeelslasten 

De personeelslasten zijn € 1.875.000 hoger dan begroot. De personele lasten kent twee subcategorieën: 

‐ Lonen en salarissen minus uitkeringen (€ 1.775.000 hoger); 

De lonen en salarissen zijn hoger door een loonstijging van 4,5% (€ 675.000), de uitbetaling van 

een eenmalige uitkering in februari (€ 535.000, hiervoor is eind 2019 een bestemmingsreserve 

gevormd) en een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris (€ 100.000). Daarnaast is er 

voor in totaal € 375.000 extra personeel ingezet tlv de arrangementsgelden, groeibekostiging, 

teambeurs, inhaal en ondersteuningsprogramma’s en voor ziekte- en 

zwangerschaps/bevallingsverlof. Er zijn drie zij-instromers gestart, dit kost € 45.000. Ten laste 

van de bestemmingsreserve passend onderwijs is er extra personeel aangesteld voor in totaal € 

55.000. 

‐ Overige personele lasten (€ 100.000 hoger); 

De belangrijkste verschillen bij de overige personele lasten worden veroorzaakt door extra 

uitgaven die ten laste van de extra ontvangen subsidies inhaal- en ondersteuningsprogramma (€ 

76.000) en teambeurs (€ 19.000) komen. En de uitgaven voor de aangescherpte koers (€ 

18.000). Ten opzichte van begroot is de verrekening uitkeringskosten door DUO € 16.000 

lager.  
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Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslaten zijn € 3.400 lager dan begroot doordat er investeringen ivm verhuizingen in 2021 

zijn doorgeschoven en doordat er door één van de scholen een huurovereenkomst is afgesloten voor 

alle ict middelen waardoor deze niet meer in de activa administratie worden opgenomen.  

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 219.000 hoger dan begroot door een aantal noodzakelijk bouwkundige 

aanpassingen (€ 38.000), het vervangen van een brandmeldinstallatie (€ 30.000), het leggen van een 

puzzelvloer (€ 4.500), het vervangen van een elektriciteit aansluiting (€ 4.000) en het aanbrengen van led 

verlichting (€ 4.500).  

Bij een school zijn noodunits geplaats (€ 15.000). Vanuit de subsidie van het Bernhard Cultuur Fonds, 

gezonde scholen en bijdragen vanuit ouderraad en derden zijn voor € 60.000 diverse schoolpleinen 

opgeknapt. Voor de verhuizing van Ziezo is een verhuisbedrijf ingehuurd (€ 12.500). De 

schoonmaaklasten zijn € 47.000 hoger door extra schoonmaakmomenten en extra 

ontsmettingsmiddelen als gevolg van de Coronamaatregelen.  

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn € 278.000 hoger dan begroot door extra inhuur van deskundigen voor begeleiding 

van directeuren (€ 24.000), voor de uitvoering van de programmalijnen uit de aangescherpte koers (€ 

15.000) en voor de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn peuters-kleuters (€ 9.000) dit laatste wordt 

uit de bestemmingsreserve passend onderwijs betaald. De uitgaven tlv de ouderbijdragen en 

tussenschoolse opvang worden nooit begroot (€ 105.000). De eindafrekening voor KC OBO was € 

29.000.  

De ICT kosten zijn € 40.000 hoger door thuisonderwijs en het verbeteren van het ict netwerk op 

diverse scholen. Aan leermiddelen is € 30.000 meer uitgegeven dan begroot, hiervan is € 20.000 

geïnvesteerd in filosofielessen wat wordt betaald uit de bestemmingsreserve passen onderwijs en er is € 

10.000 extra aangeschaft vanuit de werkdrukmiddelen. Er is € 10.000 meer uitgegeven aan PR & 

marketing om een aantal scholen meer te profileren. Activa dat niet meer in gebruik was is versneld 

afgeschreven voor in totaal € 14.000. 

 
4.1.3 Toelichting verschillen 2020 ten opzichte van 2019 

 

Rijksbijdragen 

De totale rijksbijdragen zijn € 760.000 hoger dan in 2019. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de 

indexering van de bekostiging, de extra ontvangen subsidie voor inhaal en ondersteuningsprogramma’s 

en de uitbetaling van de onterecht ingehouden verrekening uitkeringskosten.  

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn € 80.000 lager dan in 2019. Dit komt doordat er een 

NIP groep minder wordt bekostigd door de gemeente Roosendaal.  
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Overige baten 

De overige baten zijn € 48.000 lager dan in 2019. Er is minder binnengekomen aan ouderbijdragen door 

Corona en de detacheringsovereenkomst met het samenwerkingsverband is gestopt.  

 

Personeelslasten 

De personeelslasten zijn € 1.980.000 hoger dan in 2019. De belangrijkste oorzaken zijn de 4,5% 

loonsverhoging per 1-1-2020, de uitbetaalde eenmalige uitkering en de eenmalige toelage van 0,7%, de 

extra inzet van personeel tlv de extra ontvangen subsidies voor groei, inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s en arrangementen.  

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten zijn € 3.000 lager dan in 2019 ivm verhuizingen in 2021 waardoor investeringen 

zijn doorgeschoven en doordat er door één van de  scholen een leasecontract is afgesloten voor alle ict 

middelen waardoor deze niet meer in de activa administratie worden opgenomen.  

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 167.000 hoger dan in 2019 door extra onderhoudskosten, extra 

schoonmaakkosten en extra uitgaven voor het opknappen van diverse schoolpleinen. 

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn € 67.000 lager dan in 2019 door minder uitgaven tlv ouderbijdragen en 

tussenschoolse opvang, culturele vorming en sportdag en vieringen. 
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4.2 Balans  

 
Realisatie 2019 Realisatie 2020 

ACTIVA   

VASTE ACTIVA   

Immateriële vaste activa 0 0 

Materiële vaste activa 2.014.756 2.266.880 

Financiële vaste activa 1.879.100 1.871.142 

Totaal vaste activa 
3.893.857 4.138.022 

VLOTTENDE ACTIVA   

Voorraden 0 0 

Vorderingen 1.514.141 1.296.995 

Kortlopende effecten 0 0 

Liquide middelen 3.303.313 2.920.254 

Totaal vlottende activa 4.817.454 4.217.249 

TOTAAL ACTIVA 8.711.310 8.355.271 

PASSIVA   

EIGEN VERMOGEN   

Algemene reserve 4.513.185 4.057.140 

Bestemmingsreserves 989.900 445.705 

Overige reserves en fondsen 47.915 86.350 

Totaal eigen vermogen 5.551.000 4.589.195 

VOORZIENINGEN 1.060.367 1.274.074 

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.099.943 2.492.001 

TOTAAL PASSIVA 8.711.310 8.355.271 

 



 

Bestuursverslag en jaarrekening 2020 Stichting OBO Pagina 34 van 65 
 

4.2.1 Activa 

De materiele vaste activa is toegenomen doordat 3 scholen hun complete meubilair hebben vervangen. 

Hierdoor zijn de investeringen hoger dan de desinvesteringen. De investeringen betreffen € 700.000, en 

de afschrijvingslasten betreffen € 440.000. Per saldo zorgt dit voor de toename van € 260.000.  

De afname van de financiële vaste activa betreft de waardevermindering van de obligaties. De afname 

van de vorderingen wordt met name veroorzaakt doordat er per einde jaar geen vordering meer is op 

het Vervangingsfonds omdat we vanaf 2020 eigen risicodrager zijn en dus geen tegemoetkoming in de 

vervangingskosten meer ontvangen en daarmee is ook de bonus-malus-regeling vervallen. Eind 2019 was 

de vordering op het Vervangingsfonds nog € 185.000.  

De liquide middelen zijn met bijna € 400.000 afgenomen. Dit komt met name door de uitbetaling van 

de eenmalige uitkering in februari van € 535.000. De middelen hiervoor waren eind 2019 al ontvangen 

maar zijn dus pas uitbetaald in februari 2020.  

 

4.2.2 Passiva 

Het eigen vermogen is met € 962.000 afgenomen door het gerealiseerde resultaat over 2020. 

 De voorzieningen zijn met bijna € 214.000 toegenomen. Doordat er meer gedoteerd is dan onttrokken 

aan de voorziening. De komende jaren staan er wel diverse onderhoudsprojecten gepland vandaar dat 

de voorziening is opgehoogd zodat in de toekomst aan alle verplichtingen voldaan kan worden.  

De kortlopende schulden zijn met € 400.000 toegenomen. Deze toename komt met name door een 

stijging van de crediteuren met € 200.000, een stijging van de belastingen, premies sociale verzekeringen 

en pensioenen met € 47.000 en een toename van de vooruitontvangen subsidies OCW van € 150.000 

door de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s die alle scholen hebben ontvangen voor het 

schooljaar 2020-2021. 

 

4.3 Financiële positie op balansdatum 

Kengetallen  

Kengetal Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Signaleringswaarde 

Solvabiliteit  
((eigen vermogen + voorzieningen)  / totale 
passiva)) 

0,76 0,70 Ondergrens: < 0,3 
 

Weerstandsvermogen 
(eigen vermogen / totale baten) * 100% 

28% 22% Ondergrens: < 5% 
 

Liquiditeit 
(vlottende activa / kortlopende schulden) 

2,3 1,7 Ondergrens: < 0,75 

Rentabiliteit  
(exploitatieresultaat / totale baten) * 100% 

2% -5% Afhankelijk van de 
financiële positie  

Huisvestingsratio 8% 8% Bovengrens: 10% 
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(hvlasten + afschrijvingen gebouwen en 
terreinen) / totale baten * 100% 

Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde 
OCW) Mogelijk bovenmatig publiek eigen 
vermogen 

n.v.t € 1.179.661 Bovengrens: > 0 
 

 
4.3.1 Toelichting op de financiële positie 

Eind 2019 lagen alle kengetallen ruim boven de opgestelde normen. Aangezien OBO het geld wil 

inzetten voor het primaire proces is er een risico inventarisatie opgesteld. Uit deze risico inventarisatie 

kwamen diverse ontwikkelpunten naar voren die verder uitgeschreven zijn in de aangescherpte koers. 

Tevens werd hierbij inzichtelijk gemaakt welk deel van de algemene reserve ingezet kan worden voor de 

aangescherpte koers. Tot en met 2024 wordt er € 1.000.000 ingezet voor de in de aangescherpte koers 

beschreven ontwikkelpunten. In 2020 is er al € 50.000 ingezet waardoor de kengetallen iets gedaald zijn. 

Op deze manier wordt het bovenmatige eigen vermogen ingezet de komende jaren. Een andere 

belangrijke oorzaak van de daling van de kengetallen is de uitbetaling van de eenmalige uitkeringen in 

februari waarvan de baten al in 2019 ontvangen waren en de terugbetaling van te veel ontvangen 

subsidie P&A.  

4.4 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
Leerlingen  

1 oktober … 2019 2020 2021 2022 2023 

Aantal leerlingen  2981 2948 2886 2907 2924 

De verwachting is dat, mede door de sluiting van de Cocon, het leerlingaantal per 1-10-2021 nog 

eenmaal zal dalen. Daarna wordt er weer een leerlingstijging verwacht doordat er extra wordt ingezet 

op profilering van de scholen en en de vorming van kindcentra. De prognoses zijn in november 2020 

i.o.m. de directeuren bijgesteld waarbij het uitgangspunt is dat de leerlingaantallen stabiel blijven tenzij er 

‘bewijs’ dat er sprake is van groei of krimp. 

FTE 

Aantal FTE 2020 2021 2022 2023 

Bestuur / management 17,69 16,04 15,64 16,10 

Onderwijzend personeel 180,25 170,16 162,72 160,81 

Ondersteunend personeel  28,14 28,20 25,22 23,88 

De mutatie van het aantal Fte van bestuur / management komt door het vertrek van de vorige 

bestuurder, de sluiting van de Cocon en de mogelijke aanstelling van een tweede lid College van Bestuur 

per 1-8-2022. In 2020 zijn extra subsidiegelden ontvangen waarvan ook extra onderwijzend personeel is 

aangesteld, dit is één van de oorzaken van de fte daling in 2021. Een andere oorzaak is de leerlingdaling 

waardoor er ook minder onderwijzend personeel nodig is. De noodzakelijk terugloop in fte kan volledig 

door natuurlijk verloop worden opgevangen.  
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De afname onder het ondersteunend personeel is het gevolg van tijdelijke aanstellingen voor een 

coördinator jonge kind/IKC ontwikkeling en ondersteuner implementatie passend onderwijs tot 1-8-

2023, de tijdelijke inzet van Lio stagiaires en de doorstroming van onderwijsassistenten naar leerkracht.  

4.5 Staat van baten en lasten en balans in meerjarig perspectief 

Zoals benoemd in het inspectie rapport is OBO een financieel gezonde organisatie waar de kengetallen 

zelfs aan de hoge kant zijn. Aangezien OBO het uitgangspunt heeft om de middelen aan te wenden voor 

het primaire proces, goed onderwijs verzorgen, wordt ingezet op het verlagen van het 

weerstandsvermogen tot ten minste 10%. Zoals al eerder vermeld, is hierbij de aangescherpte koers een 

belangrijk beleidsdocument om het bovenmatige eigen vermogen in te zetten. Daarnaast wil OBO de 

gelden die ontvangen zijn voor het verder vormgeven van passend onderwijs, en waarvoor een 

bestemmingsreserve is gevormd, efficiënt inzetten de komende jaren. 

4.6 Staat van baten en lasten 

 2020 2021 2022 2023 

BATEN     

Rijksbijdragen 19.680.621 18.894.973 18.525.800 18.486.157 

Overige overheidsbijdragen 
en subsidies 

416.351 390.615 389.715 389.715 

Baten werk in opdracht van 
derden 

0 0 0 0 

Overige baten 379.132 217.000 215.000 211.800 

TOTAAL BATEN 20.476.105 19.502.588 19.130.515 19.087.672 

LASTEN     

Personeelslasten 17.868.644 16.552.607 16.011.586 16.000.702 

Afschrijvingen 438.932 459.820 496.718 503.878 

Huisvestingslasten 1.635.322 1.618.032 1.502.225 1.470.225 

Overige lasten 1.500.116 1.593.790 1.634.297 1.539.297 

TOTAAL LASTEN 21.443.015 20.224.250 19.644.826 19.514.102 

SALDO     

Saldo baten en lasten -966.910 -721.662 -514.311 -426.430 

Saldo financiële baten en 
lasten 

5.106 3.909 4.025 4.025 

Saldo buitengewone baten 
en lasten 

0 0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT -961.804 -717.753 -510.286 -422.405 
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De afname van de rijksbijdragen wordt veroorzaakt door de leerlingdaling. De terugloop in de overige 

baten van 2021 t.o.v. 2020 komt door het niet begroten van de ouderbijdragen en bijdragen voor 

tussenschoolse opvang. Door de afname van het leerlingaantal nemen ook de personeelslasten af omdat 

er minder fte onderwijzend personeel wordt ingezet. Ook neemt het aantal fte onder het 

ondersteunend personeel door een aantal tijdelijke aanstellingen die al eerder bij het verloop van het 

aantal fte genoemd zijn.  

De afschrijvingslasten stijgen de komende jaren doordat de nieuwbouw van een aantal scholen wordt 

opgeleverd en deze de investeringen in meubilair, schoolplein en touchscreens hebben uitgesteld tot na 

de oplevering.  

De huisvestingslasten zijn in de jaren 2021 tot en met 2022 hoger dan gemiddeld door incidentele 

kosten die verband houden met de verhuizing van het bestuurskantoor, Ziezo en de Klimroos. In de 

overige kosten zijn de kosten voor de aangescherpte koers meegenomen (2021: 250.000, 2022: 330.000 

en 2023: 235.000).  

De daling ten opzichte van 2020 komt doordat de uitgaven voor de ouderbijdragen en tussenschoolse 

opvang hieronder geboekt zijn maar deze worden nooit begroot.  

 
4.6.1 Balans in meerjarig perspectief 

 
Realisatie 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

ACTIVA     

VASTE ACTIVA     

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 2.266.880 2.705.845 2.888.998 2.803.166 

Financiële vaste activa 1.871.142 1.871.143 1.871.143 1.871.143 

Totaal vaste activa 4.138.022 4.576.988 4.760.141 4.674.309 

VLOTTENDE ACTIVA     

Voorraden 0 0 0 0 

Vorderingen 1.296.995 1.296.995 1.296.995 1.296.995 

Kortlopende effecten 0 0 0 0 

Liquide middelen 2.920.254 1.316.889 682.050 264.667 

Totaal vlottende activa 4.217.249 2.590.128 1.955.289 1.537.906 

TOTAAL ACTIVA 8.355.271 7.190.871 6.739.185 6.235.970 

PASSIVA     

EIGEN VERMOGEN     

Algemene reserve 4.057.140 3.491.165 3.097.201 2.760.826 

Bestemmingsreserves 445.705 293.931 177.609 91.579 

Overige reserves en fondsen 86.350 86.350 86.350 86.350 
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Totaal eigen vermogen 4.589.195 3.871.446 3.361.160 2.938.755 

VOORZIENINGEN 1.274.074 857.424 916.024 835.214 

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.492.001 2.492.001 2.492.001 2.492.001 

TOTAAL PASSIVA 8.355.271 7.190.871 6.739.185 6.235.970 

 

Hierbij is uitgegaan van de gerealiseerde cijfers 2020 en de begrote cijfers 2021 t/m 2023. Hierbij is 

afgeweken van de vastgestelde meerjarenbalans omdat vanaf de realisatie 2020 is doorgerekend met de 

uitgangspunten van de goedgekeurde begroting.  

In 2021 en 2022 worden renovaties/nieuwbouw van drie scholen afgerond. Hierdoor wordt er in die 

jaren extra geïnvesteerd in meubilair en ict dat verklaart de stijging van de materiele vaste activa. De 

financiële vaste activa,  vorderingen en kortlopende schulden worden gelijk gehouden aan de realisatie 

van 2020. De liquide middelen nemen door de inzet van de aangescherpte koers, de uitputting van de 

bestemmingsreserve passend onderwijs en de extra investeringen in meubilair en ict sterk af. Er wordt 

jaarlijks gemonitord of er obligaties verkocht moeten worden om voldoende liquide middelen 

beschikbaar te hebben.  

De begrote resultaten zijn gemuteerd op het eigen vermogen. De afname van de bestemmingsreserve 

betreft de uitputting van de bestemmingsreserve passend onderwijs en de terugbetaling van de teveel 

ontvangen P&A gelden. 

De voorziening groot onderhoud is eind 2020 hoger dan gemiddeld doordat de opknapbeurt van één 

van de scholen is doorgeschoven naar 2021. De overige mutaties in de voorziening zijn conform het 

meerjarenonderhoudsplan.  

 

4.7 Financiële positie in meerjarig perspectief 

 
Kengetallen  

Kengetal Realisatie 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 2 
((eigen vermogen + voorzieningen / 
totale passive)) 

0,70 0,65 0,63 0,60 Ondergrens: < 0,3 

Weerstandsvermogen 
(eigen vermogen / totale baten) * 
100% 

22% 20% 18% 15% Ondergrens: < 5% 

Liquiditeit 
(vlottende activa / kortlopende 
schulden) 

1,7 1,0 0,8 0,6 Ondergrens: < 0,75 

Rentabiliteit  
(exploitatieresultaat / totale baten) * 
100% 

-5% -4% -3% -2% 
Afhankelijk van de 
financiële positie 
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Huisvestingsratio 
(hvlasten + afschrijvingen gebouwen 
en terreinen) / totale baten * 100% 

8% 8% 8% 8% Bovengrens: > 10% 

Reservepositie (o.b.v. 
signaleringswaarde OCW)  
Mogelijk bovenmatig publiek eigen 
vermogen 

€ 1.179.661 € 71.622 € 0 € 0 Bovengrens: > 0 

 
4.7.1 Toelichting op de financiële positie 

De kengetallen laten zien dat OBO, ondanks de negatieve resultaten voor de komende jaren, een 

financieel gezonde organisatie blijft. De reservepositie is aan de hoge kant met een WSV van 22% en een 

mogelijk bovenmatig eigen vermogen van € 1.179.661. Er is daarom een aangescherpte koers geschreven 

om de bovenmatige middelen in te zetten. Hierdoor daalt het WSV de komende jaren naar 15% en er is 

vanaf 2022 geen sprake meer van mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Hiermee blijft het WSV nog 

boven de door het CvB vastgestelde ondergrens van 10%. Behalve de liquiditeit blijven alle kengetallen 

boven de signaleringsgrens.  

De liquiditeit kan weer op niveau gebracht worden door het afbouwen van de effectenportefeuille. Het 

CvB monitort dit jaarlijks om te kijken of dat noodzakelijk is.  Het mogelijk bovenmatig publiek eigen 

vermogen is door de plannen in de aangescherpte koers in 2022 volledig afgebouwd.  

 

4.7.2 Toekomstige ontwikkelingen 

In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van wijzigende wet-

en regelgeving omtrent de berekening van de voorziening onderhoud en de vereenvoudiging van de 

bekostiging en de extra gelden vanuit het nationaal programma onderwijs. 

 

Nieuwe berekeningsmethodiek voorziening groot onderhoud 

Sinds verslagjaar 2018 maakt OBO gebruik van de overgangsregeling voor de berekening van de 

voorziening groot onderhoud. Eind oktober 2020 heeft OCW in een Webinar aangekondigd dat deze 

overgangsregeling tot en met het verslagjaar 2022 blijft bestaan. In de gewijzigde situatie per 2023 zal 

alleen de componentenmethode mogelijk zijn voor de opbouw van de voorziening. OCW heeft daarbij 

aangegeven dat scholen en besturen hun meerjarenonderhoudsplan beleidsrijk moeten maken om tot 

een juiste opbouw van deze voorziening te komen. Het Ministerie zal daarvoor met een handreiking 

komen. De gewijzigde opbouw van de voorziening zal resulteren in een verschuiving van middelen van 

het eigen vermogen naar de voorziening. De PO-raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) zullen een plan van aanpak opstellen. Zodra de handreiking en plan van aanpak er 

zijn worden de effecten doorgerekend.  

 

Vereenvoudiging bekostiging 

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs 

bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de ingewikkelde bekostiging wordt 

opgebouwd uit minder parameters dan nu het geval is. In het wetsvoorstel staat dat er één basisbedrag 

per school per leerling komt. Er blijft aanvullende bekostiging mogelijk voor bijvoorbeeld kleine scholen, 
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onderwijsachterstanden en specifieke doelgroepen. Het verschil in bekostiging van leerlingen in de 

onder- en bovenbouw zal verdwijnen. Dat geldt ook voor de gemiddeld gewogen leeftijd en het 

samenvoegen van de personele en materiele bekostiging. Verder voorziet het wetsvoorstel in volledige 

bekostiging per kalenderjaar. De vaststelling van de bekostiging gaat van drie naar twee momenten en de 

teldatum gaat van 1 oktober naar 1 februari. Wat dit precies voor de bekostiging van OBO gaat 

betekenen is nog niet bekend. Er is al wel bekend dat er een overgangsregeling komt om eventuele 

herverdeeleffecten te reguleren over een aantal jaren. Een bijkomend verwacht nadelig effect van het 

wijzigen van de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar is de vordering op OCW per 31-12-2022. 

Omdat niet maandelijks 1/12 deel van de bekostiging wordt uitbetaald door OCW, maar er 

administratief wel 1/12 per maand wordt geboekt als baten, ontstaat er per 31-12 altijd een vordering 

op OCW. Inmiddels is duidelijk dat OCW dit deel niet aan de schoolbesturen zal uitbetalen. Bij OBO 

gaat dit om een vordering van ongeveer € 1.000.000.  Dit heeft gevolgen voor de balanspositie doordat 

de vordering ten laste van het eigen vermogen gebracht zal moeten worden.   

 

Nationaal programma onderwijs 

In februari 2021 heeft minister Slob aangekondigd dat er 8,5 miljard euro geïnvesteerd wordt in het 

nationaal programma onderwijs. Dit programma is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, 

op het inhalen en compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs 

die het moeilijk heeft. Elke school krijgt vanaf schooljaar 2021-2022 geld om leerlingen heel gericht te 

helpen. Het gaat om een minimaal bedrag van € 700,- per leerling voor het schooljaar 2021-2022 en 

een verwacht minimaal bedrag van € 500,- voor schooljaar 2022-2023. Die € 500,- is nog allerminst 

zeker want op basis van de evaluatie aan de hand de monitor zullen de middelen herijkt worden in het 

voorjaar van 2022. De verwachting is dat in juni de definitieve regeling bekend wordt gemaakt.  
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5 Bijlagen 

Bijlage 1 - Overzicht scholen 

Bijlage 2 - Hoofd- en nevenfuncties en bezoldigingsafspraken bestuursleden 

Bijlage 3 – Overzicht onttrekkingen voorziening groot onderhoud in 2020 
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5.1 Bijlage 1 - Overzicht scholen 

 

School  Website  Scholenopdekaart.nl  
  

06CZ   
De Baayaert   
Wouw  

https://www.baayaert.nl/  
  

Baayaert  

18DY   
De Boemerang  
Zevenbergen  

https://www.basisschooldeboemerang.nl/ 
  

Boemerang  

06BD  
De Cocon  
Klundert  

https://obsdecocon.nl/  
  

Cocon  

10BV   
De Gezellehoek  
Roosendaal  

https://www.gezellehoek.nl/  
  

Gezellehoek  

09FX  
De Klimroos  
Roosendaal  

https://www.deklimroos.nl/  
  

Klimroos  

08DJ  
De Linde  
Oud-Gastel  

https://lindeoudgastel.nl/  
  

Linde  

21OV  
Het Palet  
Rucphen  

https://www.paletrucphen.nl/  
  

Palet  

07GD  
De Regenboog  
Oudenbosch  

https://obsderegenboog.nl/  
  

Regenboog  

22KV  
Kindcentrum BergOp 
Roosendaal  

https://www.kindcentrumbergop.nl  BergOp 

10TR  
De Singel  
Roosendaal  

https://www.obsdesingel.nl/  
  

Singel  

18DT   
De Springplank  
Fijnaart  

https://obsdespringplank.com/  
  

Springplank  

22KV  
De Wending  
Roosendaal  

https://www.obsdewending.nl/  
  

Wending  

04HZ  
Willem de Zwijger  
Willemstad  

https://www.basisschool-
willemdezwijger.nl/  
  

Willem de Zwijger  

04HC  
De Windhoek  
Terheijden  

https://www.obsdewindhoek.nl/  
  

Windhoek  

24NL  
De Wingerd  
Roosendaal  

https://www.wingerd-online.nl/site/  
  

Wingerd  

22KU  
ZieZo  
Roosendaal  

https://www.ombsziezo.nl/  
  

Boemerang  
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5.2 Bijlage 2 - Hoofd- en nevenfuncties en bezoldigingsafspraken bestuursleden 

Tot 1-8-2020 – one-tier-bestuursmodel 

Functionaris  Hoofdfunctie  Nevenfuncties  
J Veenker  ‐ Directeur-bestuurder OBO  ‐ Geen  
P Buijs  ‐ Gepensioneerd  ‐ Lid algemeen bestuur Inloophuis de Rose-Linde 

Roosendaal  
‐ Lid bestuur Wouw voor de derde wereld  
‐ Lid ledenraad Univé Zuid-Nederland  

K van Aalst  ‐ Gepensioneerd  ‐ Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugd en 
Welzijn Bergen op Zoom.  

‐ Vrijwilligerswerk t.b.v. BWI Woensdrecht.  
‐ Bestuurder KC OBO  

F Meijer  ‐ Gepensioneerd   ‐ Voorzitter Amnesty Halderberge  
‐ Lid Probusclub Aa of Weerijs  

B van Uffelen  ‐ Hogeschooldocent  
‐ Coach Digitale Didactiek en Key-User DLO  

Hogeschool Rotterdam   
‐ Directeur UFB-Productions   

‐ Bestuurslid Netwerk Muziekdocenten Pabo   

N van Vlimmeren  ‐ Adviseur juridische zaken bij Stichting Beveland 
Wonen.    

‐ Lid netwerkbestuur VVD 
Roosendaal – Woensdrecht tot 1 september 2019  

‐ Lid commissiebestuur VVD Roosendaal tot 1 september 
2019  

‐ Lid programmabeleidsbepalend orgaan Radio 
de Bevelanden  

C van Spaendonck  ‐ Directeur Governance IT academy  
‐ Directeur Care Innovation Center West-Brabant  
‐ Directeur Breda Robotics  
‐ Managementadviseur  

‐ Bestuurslid zorginnovatie  
‐ Ledenraadslid Rabobank West-Brabant Noord   
‐ Lid van de beoordelingscommissie achtergestelde 

innovatie lening en penningmeester 
Van Spaendonck Stichting.nl  

 

Functionaris   Bezoldigingsafspraak   
Leden algemeen bestuur   De toezichthoudende leden van het bestuur hebben omtrent de eigen beloning het volgende 

besloten: de leden krijgen een jaarlijkse vergoeding van € 750,-.  
Leden dagelijks bestuur   De leden van het dagelijks bestuur hebben een fictieve dienstbetrekking en krijgen een 

jaarlijks vaste vergoeding. Verantwoording van de verstrekte vergoeding gebeurt in de 
jaarrekening.   

Directeur-bestuurder   De directeur-bestuurder is ingeschaald, conform de cao PO.   
Wanneer de remuneratiecommissie daartoe aanleiding ziet, kunnen zij de toezichthouders 
voorstellen om de directeur-bestuurder een toeslag toe te kennen.   
Verantwoording van de verstrekte vergoeding gebeurt in de jaarrekening.  

 

Vanaf 1-8-2020 – two-tier-bestuursmodel 

Functionaris  Hoofdfunctie  Nevenfuncties  
J Veenker  ‐ Voorzitter College van Bestuur Stichting OBO ‐ Geen  

H Verbraak  ‐ Eigenaar HVA ‐ Voorzitter Ondernemersvereniging Majoppeveld 
‐ Voorzitter Jazz750 

P van Laarhoven  ‐ Lid College van Bestuur bij VO Haaglanden ‐ Geen 

M Oomen  ‐ Financieel manager bij Zimmer Biomet Geen 

T Orie  ‐ Vakbondsbestuurder bij CNV Vakmensen ‐ Bestuurslid Stichting Opleiding en Ontwikkeling 
Beroepsgoederenvervoer  

‐ Lid Raad van Toezicht Sector Instituut Transport & 
Logistiek (plaatsvervangend) 

‐ Lid Logistieke, Transport en Personenvervoer Raad 
kamer weg t.b.v. divisie CCV van het CBR 

‐ Lid Gebruikersraad CBR 
vacature  ‐   ‐  
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Functionaris   Bezoldigingsafspraak   
Voorzitter Raad van Toezicht   De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering van  € 5.520 op 

jaarbasis 
Leden Raad van Toezicht   De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering van  € 3.780 op jaarbasis 
Voorzitter College van Bestuur   De voorzitter van het College van Bestuur is ingeschaald, conform de cao bestuurders 

PO.  Inschaling, vergoedingen etc. worden door de remuneratiecommissie van de Raad van 
Toezicht toegekend en verantwoord in de jaarrekening.  
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5.3 Bijlage 3 – Overzicht onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud in 2020 

 

Omschrijving  Bedrag 

Middentermijn Palet  71.068 

Vloeren Springplank  23.763 

Vloeren Windhoek  75.248 

Terrein Windhoek  1.900 

Terrein Willem de Zwijger  6.000 

 

 

 

 

 

 

  



Balans per 31-12-2020
(na resultaatbestemming)

1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa 2.266.880 2.014.756

1.1.3. Financiële vaste activa 1.871.142 1.879.100

4.138.022 3.893.856

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen 1.296.995 1.514.141

1.2.4. Liquide middelen 2.920.254 3.303.313

4.217.249 4.817.454

Totaal Activa 8.355.271 8.711.310

2. PASSIVA

2.1. Eigen vermogen 4.589.195 5.551.000

2.2. Voorzieningen 1.274.074 1.060.367

2.4. Kortlopende schulden 2.492.001 2.099.943

Totaal Passiva 8.355.271 8.711.310

31-12-2020

€

31-12-2019

€
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2020 2020 2019

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

3. Baten
3.1. Rijksbijdragen 19.680.621 18.159.926 18.920.082

3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 416.351 412.000 496.679

3.5. Overige baten 379.132 160.625 426.857

Totaal  baten 20.476.105 18.732.551 19.843.617

4. Lasten
4.1. Personeelslasten 17.868.644 15.995.142 15.887.632

4.2. Afschrijvingen 438.932 442.319 441.913

4.3. Huisvestingslasten 1.635.322 1.416.308 1.468.635

4.4. Overige lasten 1.500.116 1.222.420 1.567.152

Totaal lasten 21.443.015 19.076.190 19.365.332

Saldo baten en lasten -966.910 -343.638 478.285

6. Financiële baten en lasten 5.106 5.801 3.504

9.  Resultaat -961.804 -337.837 481.789

Resultaatbestemming

2.1.1.1. Algemene reserve -456.045 -70.286

2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek -544.194 626.475

2.1.1.5. Bestemmingsfondsen privaat 38.435 -74.400

-961.804 481.789

Staat van baten lasten over 2020
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Kasstroomoverzicht over 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -966.910 478.285

-966.910 478.285

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 438.932 441.913

Mutatie voorzieningen 213.707 -110.840 0

652.639 552.753

Veranderingen in vlottende middelen

Vorderingen (-/-) 217.146 243.242

Schulden 392.058 394.445

609.204 637.687

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 294.933 1.668.726

Ontvangen interest 33 327

Betaalde interest -19.552 -21.448

Baten financiële vaste activa 24.625 24.625

5.106 3.504

Kasstroom uit operationele activiteiten 300.039      1.672.230   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -705.965 -402.263

Desinvesteringen in materiële vaste activa 14.909 1.714

Investeringen in financiële vaste activa -750 -6.300

Desinvesteringen in financiële vaste activa -           0

Waardeverandering financiële vaste activa 8.708 8.708

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -683.098 -398.141

Mutatie liquide middelen -383.059     1.274.089   

Verloop geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 3.303.313 2.029.224

Mutaties in boekjaar -383.059 1.274.089   

Stand per eind boekjaar 2.920.254 3.303.313   

€ €

2020 2019
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Grondslagen

1. Algemene toelichting

Activiteiten

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 

jarigen in verschillende gemeenten in West-Brabant vanuit een openbare grondslag. 

Continuïteit

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd 

op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant is feitelijk en statutair gevestigd op 

Gastelseweg 142, 4705 RB  te Roosendaal en ingeschreven bij het handelsregister onder 

nummer 20116029.

Stelselwijzigingen

In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 

normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 

transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

2. Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

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.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar,

alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en 

heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven 

van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel‑ en 

schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

De cijfers van 2019 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar

mogelijk te maken.

Bestuursverslag en jaarrekening 2020 Stichting OBO Pagina 49 van 65



3. Grondslagen balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele 

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een

eventuele restwaarde. 

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van 500 euro. Investeringen onder de activeringsgrens worden

rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Er wordt

afgeschreven vanaf de maand na ingebruikneming.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Schoolgebouwen waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch 

eigendom bij de gemeente zijn niet in de balans opgenomen.

De kosten voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud. 

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties, die eveneens niet behoren tot een 

handelsportefeuille (en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd), worden gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

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 twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt

onder de financiële vaste activa.

Eigen vermogen

De algemene reserve bestaat uit reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde

deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 

toelichting op de balans. 

Bestemmingsfondsen

Een bestemmingsfonds is gevormd voor de nog niet bestede middelen waaraan een beperkte bestedings-

mogelijkheid is toegekend en waarbij die beperking is opgelegd door derden. Voor Stichting Openbaar 

Basisonderwijs West-Brabant betreft het een fonds ouderbijdragen. Deze wordt gevormd via 

een fonds ouderbijdragen. Deze wordt gevormd via resultaatbestemming waarbij overschotten worden 

toegevoegd en tekorten worden onttrokken. 

Bestemmingsreserve

Een bestemmingsreserve is gevormd voor de nog niet bestede middelen waaraan het bestuur van

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant een bestedingsmogelijkheid toekent. 

Deze reserve wordt gevormd via resultaatbestemming waarbij overschotten worden toegevoegd en

tekorten worden onttrokken.
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk

is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en

lasten. Onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Personeelsvoorziening

Voorziening jubilea

Op basis van richtlijn 271 van de RJ is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde 

van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 

salarisstijgingen, ingeschatte blijfkans en disconteringsvoet.

Voorziening Groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt 

bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens

tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij

het voor de boekjaren 2018 tot en met 2022 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening 

groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele 

planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal

jaren waaruit deze planperiode bestaat. Waarbij is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud

gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt. 

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende

schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen geamortiseerde kostprijs. 

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend

en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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.

Rijksbijdragen

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking

hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 

overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden 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 waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord

worden. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de 

bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten,

provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar

waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd expoitatietekort

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen

en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 
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Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 

Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel

worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt

verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief

voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen

door het bevoegd gezag.

Pensioenlasten

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

balans opgenomen.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft voor haar werknemers een toegezegde

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde 

leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend 

over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

Verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de

werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit

toelaat.

Per december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2% (2019: 97,8%). 

De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder 

benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van

aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van toekomstige hogere 

premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Onder gebouwen en terreinen vallen:

- Gebouwen: afschrijvingstermijn 40 jaar

- Verbouwingen: afschrijvingstermijn 20 jaar

- Meubilair speelzaal: afschrijvingstermijn 25 jaar

- Zonnepanelen: afschrijvingstermijn 10 jaar

- Inrichting speelterrein: afschrijvingstermijn 15 jaar

Onder inventaris en apparatuur vallen:

- Meubilair: afschrijvingstermijn 15 jaar

- Duurzame apparatuur: afschrijvingstermijn 5 jaar

- ICT tablets: afschrijvingstermijn 3 jaar

- ICT overig: afschrijvingstermijn 5 jaar

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen:

- Leermiddelen: afschrijvingstermijn 8 jaar

- Overig: afschrijvingstermijn 8 jaar

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

De rentebaten en lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest. 
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Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen 

onder de operationele activiteiten.

Financiele instrumenten en risicobeheersing

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de 

omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 

opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten,

dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten 

voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve 

doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het

kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico

De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.

De instelling loopt geen prijsrisico's.

De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico

Voor concentratie van kredietrisico wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende balansposten.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door

tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. De instelling maakt gebruik

van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, 

worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde. 

Bestuursverslag en jaarrekening 2020 Stichting OBO Pagina 53 van 65



1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa

1.1.2.1. 1.1.2.3. 1.1.2.4. Totaal

Gebouwen 

en terreinen

Inventaris 

en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

€ € € €

Stand 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde 248.027 2.191.642 1.467.007 3.906.676

Cumulatieve afschrijvingen -91.893 -1.168.309 -631.718 -1.891.919

Boekwaarden 1 januari 2020 156.134 1.023.333 835.290 2.014.756

Investeringen 34.548 592.395 79.022 705.965

Desinvesteringen 0 -367.493 -106.057 -473.550

Afschrijvingen -14.600 -250.394 -173.939 -438.932

Afschrijvingen desinvesteringen 0 353.787 104.854 458.640

Saldo mutaties 19.948 328.296 -96.121 252.123

Stand 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 282.575 2.416.545 1.439.971 4.139.091

Cumulatieve afschrijvingen -106.493 -1.064.916 -700.803 -1.872.211

Boekwaarden 31 december 2020 176.082 1.351.629 739.169 2.266.880

Saldo Saldo

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1.3. Financiële vaste activa

1.1.3. Financiële vaste activa

1.1.3.7. Effecten 1.837.392 1.846.100

1.1.3.8. Overige vorderingen 33.750 33.000

1.871.142 1.879.100

1.1.3.7.2. Obligaties

Stand per 1 januari 1.846.100 1.854.808

Aankopen boekjaar -                  -                 

Verkopen boekjaar -                  -                 

Ongerealiseerd koersresultaat -8.708 -8.708

1.837.392 1.846.100

Overzicht obligaties per 31-12-2020

Obligatie Looptijd Aanschaf- Nominale Stand per 

waarde waarde 31-12-2020

1,625% BNP Paribas 16/26 209.614 200.000 207.211

2% ING 18/28 198.932 200.000 199.146

1% ABN Amro bank 15/25 101.119 100.000 100.799

1,125% Svenska handelsbank 15/22 254.046 250.000 251.349

1,125% Nordea bank ab 15/25 257.233 250.000 254.822

1,250% Rabobank Nederland 16/26 260.661 250.000 257.615

1% Nordea bank 16/23 253.672 250.000 251.836

2,375% Rabobank Nederland 13/23 100.130 100.000 100.065

1,375% Rabobank Nederland 15/27 219.399 200.000 214.549

1.854.806 1.800.000 1.837.392

Toelichting op de balans per 31-12-2020
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Saldo Saldo

31-12-2020 31-12-2019

€ €

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen

1.2.2.1. Debiteuren algemeen 22.422 61.557

1.2.2.2. Vorderingen op OCW 910.670 850.476

1.2.2.3. Vorderingen op gemeenten 28.638 200.841

1.2.2.6. Vorderingen op personeel 0                 0

1.2.2.10 Overige vorderingen 55.310 330.187

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 279.954 71.080

1.296.995 1.514.141

1.2.2.10 Overige vorderingen

Rente 15.751 15.940

Samenwerkingsverband -                  94.624

UWV -                  3.403

Vervangingsfonds -                  184.472

Gemeente Roosendaal vergoeding gymzaal 17.882 17.765

Cultuurcompaan 14.262 11.921

Overige 2.394 2.062

Door te belasten kosten Fudura en Wiekslag 5.021 -                 

55.310        330.187

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.2.4. Liquide middelen

1.2.4.1. Kasmiddelen 769 3.110

1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen 2.919.485 3.300.203

2.920.254 3.303.313

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

De tegoeden zijn ondergebracht bij de Rabobank (€ 1.706.827) en de ABN-Amro bank (€ 1.212.658).

2. PASSIVA

2.1. Eigen vermogen

Stand per  1-

1-2020 Resultaat

Overige 

mutaties

Stand per

31-12-2020

€ € € €

2.1.1.1. Algemene reserve 4.513.185   456.045-    4.057.140  

2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek 989.900      544.194-    445.705     

2.1.1.5. Bestemmingsfondsen privaat 47.915        38.435      86.350       

5.551.000   961.804-    -              4.589.195  

De gevormde bestemmingsreserve is bestemd voor passend onderwijs en de nieuwe CAO.

Het doel van de reserve passend onderwijs is om dit bedrag in te kunnen zetten ter versterking van de  

ondersteuningsstructuur op de verschillende scholen. De reserve voor de cao is bedoeld voor het uitbetalen

van de eenmalige uitkeringen in februari 2020 en het terugbetalen van een deel van de aanvullende 

bekostiging. Eind 2020 is het bestemmingsreserve passend onderwijs €421.798 en het bestemmingsreserve 

CAO €23.917.
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2.2. Voorzieningen

Stand per 

1-1-2020 Dotaties

Onttrek-

kingen Vrijval

Stand per 

31-12-2020

€ € € € €

2.2.1. Personele voorzieningen 341.856 26.048 19.361 -              348.543

2.2.3. Voorziening Groot onderhoud 718.511 385.000 177.980 -              925.531

1.060.367 411.048 197.341 -              1.274.074

2.2.1. Personele voorzieningen

2.2.1.4. Jubileumvoorziening 341.856 26.048 19.361 -              348.543

341.856 26.048 19.361 -              348.543

Kortlopend 

deel < 1 

jaar

Middellang 

lopend deel  

1 t/m 5 jaar

Langlopend 

deel               

> 5 jaar

€ € €

2.2.1. Personele voorzieningen 63.203      112.477      172.863     

2.2.3. Voorziening Groot onderhoud 721.858    203.673      0

785.061    316.150      172.863     

Saldo Saldo

31-12-2020 31-12-2019

€ €

2.4. Kortlopende schulden

2.4.8. Crediteuren 462.253 269.163

2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen 737.651 696.330

2.4.10 Pensioenen 220.155 213.554

2.4.12 Overige kortlopende schulden 0 14.952

2.4.14 Vooruitontvangen subsdies OCW 414.658 227.209

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 44.791 33.761

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 545.697 503.228

2.4.19 Overige overlopende passiva 66.796 141.747

2.492.001 2.099.943
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Voorziening duurzame inzetbaarheid

Er wordt geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.

Investeringsverplichtingen

Ultimo boekjaar zijn er verplichtingen aangegaan voor renovatie en verbouwingen van een aantal

locaties voor in totaal € 4.669.630.

Hiervoor zijn door de gemeente toereikende bouwkredieten beschikbaar gesteld.

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten.

Verplichting 

per jaar

57.000

49.000

20.000

Er hebben zich na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn

voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Het saldo van baten en lasten over 2020 ad - € 961.804

- in mindering gebracht op de algemene reserve voor € 456.045

- onttrokken aan de bestemmingsreserve publiek voor € 544.194

- toegevoegd aan het bestemmingsfonds privaat voor € 38.435

Niet uit balans blijkende verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Bestemming van het resultaat

Naam

Ricoh

Ricoh

Econocom Nederland BV

Looptijd

tot en met 30-04-2023

tot en met 31-07-2023

tot en met 30-11-2023
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Naam: Juridische 

vorm:

Statutaire zetel: code 

activiteiten:

Eigen vermogen 

31-12-2019

Resultaat 

jaar 2019

Art 2: 

403 BW

deelname consolidatie

€ € % %

Stichting samenwerkingsverband Stichting Ridderstraat 34 4 (overig) 7.812.216            498.977 Nee Nee Nee

PO30-03, optimale 4902 AB Oosterhout (NB)

onderwijs kans

Samenwerkingsverband Passend Stichting Hellemonsstraat 1 b 4 (overig) 1.516.723            475.067    Nee Nee Nee

Onderwijs Roosendaal/Moerdijk 4702 RG Roosendaal

en omstreken

code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Er is bewust voor gekozen om de cijfers van 2019 op te nemen omdat de cijfers over 2020 nog niet van alle partijen bekend zijn.

Verbonden partijen
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2020 2020 2019

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

3.1. Rijksbijdragen

3.1.1.1. Rijksbijdrage OCW 17.364.545   16.461.680  16.831.759  

3.1.2.1. Overige subsidies OCW 1.492.541     1.172.592    1.394.395    

3.1.3.3. Ontv. Doorbetalingen Rijksbijdrage 823.535        525.654       693.928       

19.680.621   18.159.926  18.920.082  

In 2019 is € 535.000 ontvangen ter dekking van de eenmalige uitkeringen en loonontwikkelingen in 2020,

waarvan € 294.500 als eenmalige uitkering uit het Onderwijsconvenant. 

3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsdidies 416.351        412.000       496.679       

3.2.2.3. Overige overheden -                -              -              

416.351        412.000       496.679       

3.5. Overige baten

3.5.1. Opbrengst verhuur 96.293          94.400         79.967         

3.5.2. Detachering personeel 9.450            -              66.933         

3.5.3. Schenkingen -                -              50                

3.5.5. Ouderbijdragen 135.773        -              154.247       

3.5.10 Overige 137.616        66.225         125.660       

379.132        160.625       426.857       

4.1. Personeelslasten

4.1.1. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 16.910.122   14.927.300  15.600.702  

4.1.2. Overige personele lasten 1.158.751     1.067.842    924.521       

4.1.3. Af: Ontvangen vergoedingen -200.229 0 -637.593

17.868.644   15.995.142  15.887.632  

4.1.1. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1.1.1. Lonen en salarissen 12.705.382   11.122.049  11.126.062  

4.1.1.2. Sociale lasten 1.791.854     2.095.733    1.593.985    

4.1.1.3. Premies Participatiefonds 480.599        -              504.593       

4.1.1.4. Premies Vervangingsfonds 15.728          -              556.963       

4.1.1.5. Pensioenlasten 1.916.559     1.709.519    1.819.100    

16.910.122   14.927.300  15.600.702  

Het gemiddeld aantal FTE over 2020 en 2019 bedroeg respectievelijk 226,08 en 218,96

4.1.2. Overige personele lasten

4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen 26.048          40.000         42.475         

4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst 554.625        394.700       326.487       

4.1.2.3. Overige 578.078        633.142       555.558       

1.158.751     1.067.842    924.521       

4.1.3. Af: ontvangen vergoedingen

4.1.3.1. Ontvangen vergoedingen Participatiefonds -                -              -              

4.1.3.2. Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -3.780 0 -514.601

4.1.3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen -196.449 -              -122.992

-200.229 0 -637.593

Toelichting op Staat van baten en lasten
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2020 2020 2019

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

4.2. Afschrijvingen

4.2.2.1. Afschrijvingen gebouwen en terreinen 14.600          15.654         13.767         

4.2.2.3. Afschrijvingen inventaris en apparatuur 250.394        246.503       260.621       

4.2.2.4. Afschrijvingen overige materiële vaste activa 173.939        180.163       167.526       

438.932        442.319       441.914       

4.3. Huisvestingslasten

4.3.1. Huurlasten 102.941        98.328         100.693       

4.3.3. Onderhoudslasten (klein onderhoud) 292.228        207.000       263.883       

4.3.4. Energie en water 228.392        230.030       245.977       

4.3.5. Schoonmaakkosten 456.852        409.900       403.074       

4.3.6. Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 64.205          65.250         68.849         

4.3.7. Dotatie voorziening onderhoud 385.000        385.000       345.870       

4.3.8. Overige huisvestingslasten 105.705        20.800         40.288         

1.635.322     1.416.308    1.468.635    

4.4. Overige lasten

4.4.1. Administratie en beheer 337.492        274.475       326.103       

4.4.2. Inventaris en apparatuur 484.389        447.300       461.001       

4.4.3. Leer- en hulpmiddelen 288.220        257.825       263.745       

4.4.5. Overige 390.015        242.820       516.304       

1.500.116     1.222.420    1.567.153    

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden

gespecificeerd:

Accountantslasten

4.4.1.1. Onderzoek jaarrekening 22.325          24.000         18.743         

22.325          24.000         18.743         

6. Financiële baten en lasten

6.1.1. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 33 1.660 327

6.1.3. Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 24.625 24.625 24.625

6.2.1. Rentelasten en soortgelijke lasten -19.552 -20.484 -21.448

5.106 5.801 3.504
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Model G : Verantwoording subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE 

Omschrijving Kenmerk Datum

Ja/nee

Teambeurs Team 17030 29-05-2020 nee

Subsidieregeling inhaal en 

ondersteuningsprogramma's 2020-2021

IOP-41471-PO 02-07-2020 ja

Subsidieregeling inhaal en 

ondersteuningsprogramma's 2020-2021 

tijdvak 2

IOP2-41471-PO 16-10-2020 nee

Subsidie zij-instroom 2020/2/1731876 21-12-2020 nee

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE 

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum

Saldo 1 

januari 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Te 

verrekenen 

per 31 

december 

verslagjaar

€ € € € € €

totaal

G2.B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum

Saldo 1 

januari 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 

december 

verslagjaar

€ € € € € €

totaal

Toewijzing

Toewijzing

Bedrag 

van de 

toewijzing

Ontvangen 

t/m vorig 

verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

vorig 

verslagjaar

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking geheel 

uitgevoerd en afgerond

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Toewijzing

Bedrag 

van de 

toewijzing

Ontvangen 

t/m vorig 

verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

vorig 

verslagjaar

Ontvangen 

in 

verslagjaar
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WNT: Wet normering topinkomens

vastgesteld:

- Gemiddelde totale baten 4

- Gemiddeld aantal studenten 3

- Gewogen aantal onderwijssoorten 1

- Totaal aantal complexiteitspunten 8

berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon

de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 Fte.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 J. Veenker
P.J.H. 

Buijs

J.M.M. 

van Aalst

Functiegegevens Directeur-bestuurder Voorzitter
Penning-

meester

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 - 31-12 01/01 - 31/7 01/01 - 31/7

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,20 0,20

Dienstbetrekking? Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                      108.933                          5.788                          5.788 

Beloningen betaalbaar op termijn                        18.822 

Subtotaal                                -                        127.755                          5.788                          5.788 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                      143.000                        16.683                        16.683 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Totaal bezoldiging 2020                                -                        127.755                          5.788                          5.788 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2019

Bedragen x € 1
A.J.P. 

Goossens
J. Veenker

P.J.H. 

Buijs

J.M.M. 

van Aalst

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder Voorzitter
Penning-

meester

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/11 01-12 - 31-12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 0,20 0,20

Dienstbetrekking? Ja ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                        99.171                          7.394                          9.842                          9.822 

Beloningen betaalbaar op termijn                        16.782                          1.402                                -    - 

Subtotaal                      115.953                          8.796                          9.842                          9.822 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                      126.279                        11.721                        27.600                        27.600 

Totaal bezoldiging 2019                      115.953                          8.796                          9.842                          9.822 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld

op basis van de volgende op Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant van toepassing zijnde regelgeving.

De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant is 

 in klasse C, daarmee bedraagt het  bezoldigingsmaximum € 143.000.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang 

(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
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Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/8 - 31/12 1/8 - 31/12 1/8 - 31/12 1/8 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging  €                                 2.300  €           1.575  €           1.575  €       1.575 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €                                 8.937  €           6.208  €           6.208  €       6.208 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag 
 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t 

Bezoldiging  €                                 2.300  €           1.575  €           1.575  €       1.575 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020

Naam topfunctionaris Functie

F. Meijer tot 1-8-2020 Toezichthoudend bestuurder

B. van Uffelen tot 1-8-2020 Toezichthoudend bestuurder

N. van Vlimmeren tot 1-8-2020 Toezichthoudend bestuurder

C. van Spaendonck tot 1-8-2020 Toezichthoudend bestuurder

P.H. van 

Laarhoven

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 

4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

M.C.M. 

Oomen
J.A.M Verbraak T.T.S Orie
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20-05-2021

Ondertekening College van bestuur

J. Veenker

De Raad van Toezicht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 31

december 2020 te hebben goedgekeurd.

17-06-2021

Ondertekening Raad van Toezicht

J.A.M Verbraak

N. Fouchier

T.T.S Orie

M.C.M. Oomen

P.H. van Laarhoven

Ondertekening

Het College van bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 

31 december 2020 te hebben vastgesteld.
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Overige gegevens:
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