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1. Bestuursverslag 

 

1.1 Inleiding 

Niet alleen door de veranderende eisen aan de publieke vastlegging, maar zeker 

ook vanuit de steeds groter wordende vraag naar publieke verantwoording, vindt 

de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) 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 rapportages die 

zowel op school- als op stichtingsniveau 2 keer per jaar worden opgesteld en aan 

de verschillende geledingen worden aangeboden. Deze rapportages zijn o.a. via 

het digitale kwaliteitshandboek te raadplegen. 

1.2 Opzet van dit bestuursverslag 

Na de algemene informatie in dit hoofdstuk, gaan we in hoofdstuk 2 over tot een 

korte beschrijving van de organisatie. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan we 

achtereenvolgens in op de belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid op 

onderwijs, personeel en huisvesting. We vermelden hier eveneens kort de 

toekomstige ontwikkelingen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 6 in op de 

belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid, waarin aandacht 

besteed wordt aan de financiële kengetallen, het exploitatieresultaat, de 

verantwoording van de inzet van de middelen die i.h.k.v. de prestatiebox 

ontvangen zijn en een verslag van onze treasury-activiteiten. We sluiten dit 

bestuursverslag af met de continuïteitsparagraaf’, waarin eveneens onze 

strategische beleidsvoornemens zijn opgenomen, voor zover die van belang 

kunnen zijn voor de beoordeling van de financiële situatie van de organisatie. 
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2. Organisatie 

Hierna volgt algemene informatie over de wijze waarop de stichting is ingericht en 

haar belangrijkste activiteiten. 

2.1 Juridische structuur en organisatiestructuur 

Onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant ressorteerden op 31 

december 2015, 17  scholen voor basisonderwijs (15 brinnummers). De scholen zijn 

gelegen in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en 

Drimmelen.  

OBO heeft de rechtsvorm van een Stichting. De Stichting is opgericht op 1 

augustus 2004 en is ontstaan uit de fusie van enkele bestuurscommissies van 

scholen voor primair onderwijs in een deel van de regio West-Brabant. De 

vestigingsplaats is Roosendaal.  

 

Het bestuur is geregeld in statuten die zijn vastgesteld door de betrokken 

gemeenteraden. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. Er is een Raad van Toezicht, 

bestaande uit de onderwijswethouders van de betrokken gemeenten, die belast 

is met het toezicht op de stichting. Het benoemen, schorsen en ontslaan van 

bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en jaarrekening van de 

stichting is voorbehouden aan de Raad van Toezicht. 

Het bestuur van de Stichting bestaat  uit een uitvoerend deel (het dagelijks 

bestuur) en een niet-uitvoerend deel (het algemeen bestuur). Besluiten worden 

door het voltallige bestuur genomen, maar de rol van het niet-uitvoerende deel is 

(vooral) toezichthoudend, terwijl het uitvoerende deel de bestuurlijke 

verantwoordelijkheden over de organisatie uitoefent, daartoe gemandateerd 

door het volledige bestuur.  

 

Het uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit drie personen, waarvan één 

wordt gehonoreerd (de directeur-bestuurder) en de anderen een redelijke 

vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. De directeur-bestuurder heeft de 

dagelijkse leiding, maar overlegt frequent met de overige leden van het dagelijks 

bestuur. Bij uitval van de directeur-bestuurder kunnen de overige leden 

onmiddellijk invallen en is de continuïteit verzekerd. De directeur-bestuurder kan 

taken mandateren aan medewerkers van het bureau en/of aan personeelsleden 

van de Stichting (managementteam).  

 

De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van de schooldirecteuren. De 

directeuren voeren integraal management. De taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Schooldirecteuren leggen verantwoording 

af aan de directeur-bestuurder door middel van rapportages, die periodiek 

besproken worden. 
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De samenstelling van het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt: 

Dagelijks bestuur: 

 Voorzitter:   Dhr. F.A.J. (Frans) van Moorsel 

 Penningmeester:  Dhr. P.A.W. (Piet) Sebregts 

 Directeur-bestuurder: Dhr. A.J.P. (Ad) Goossens 

 

 

  Algemeen bestuur:   Dhr. F. (Frans) Meijer   

Dhr. J.L. (Jan) Wijnen 

Dhr. N. (Nico) van Vlimmeren 

Mw. W. (Wendy) Koopmans 

2.2 Organogram 

De verhouding tussen de onderdelen van de organisatiestructuur is in 

onderstaand organogram weergegeven. 

  

 

2.3 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. 

 

In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de uitgekeerde 

vergoedingen.  
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2.4 Kernactiviteiten 

OBO verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in verschillende gemeenten in 

West-Brabant  vanuit een openbare grondslag. De missie van de instelling luidt:  

 

 

Sterk openbaar basisonderwijs voor elk kind 
 

Deze missie is nader geconcretiseerd in onderstaande visie: 

 

Elk kind is een individu 

Wij onderkennen, erkennen en respecteren ieders eigenheid, ongeacht herkomst, 

huidskleur, geloofsovertuiging of onderwijsbehoefte. De individualiteit van het kind 

vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs. 

 

Een eigen plek 

Wij stimuleren kinderen zich te ontplooien en een eigen plek te verwerven in de 

multiculturele samenleving. Hiervoor bieden we een veilige, vertrouwde en 

uitdagende omgeving waarin ze kunnen spelen en leren. 

 

Respect en waardering 

Wij ondersteunen en stimuleren onze medewerkers tot reflectie en ontplooiing en 

bieden een werkklimaat dat is gebaseerd op respect en waardering. 

 

Kennis en ervaring delen 

Wij stimuleren en ondersteunen een goed pedagogisch klimaat. Dit wordt 

gerealiseerd door een sfeer van onderlinge betrokkenheid waarin we kennis en 

ervaring binnen en buiten de organisatie met elkaar delen.  

 

Midden in de samenleving 

Onze scholen staan, met de variatie in onderwijsconcepten, midden in de 

samenleving. We houden rekening met de belangen van betrokken partijen en 

werken samen met ouders, welzijns- en zorginstellingen, hogescholen en 

universiteiten. 

 

Open communicatie 

We waarborgen de diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen 

en een open communicatie stimuleren en ondersteunen onderlinge 

samenwerking en solidariteit. 

 

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 continuïteit en daarmee op behoud van 

scholen en op kwaliteit en omvang van werkgelegenheid. 

 

Onze missie en visie zijn vertaald in tactische en operationele doelstellingen. Voor 

de scholen zijn schoolplannen opgesteld waarin de plannen van de organisatie 

concreet zijn uitgewerkt.   
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2.5 Horizontale verantwoording en verticaal toezicht 

In onderstaande paragraaf  gaan we kort in op de governance-structuur van 

OBO en geven we kort aan hoe de horizontale verantwoording en het verticale 

toezicht is georganiseerd. Verschillende gremia binnen OBO zijn betrokken bij het 

toezicht en de verantwoording.  

 

 

 

De besturingsfilosofie van OBO 

 Het bestuur 

Het bestuur stelt na ontwerp door de directeur-bestuurder, de belangrijkste 

beleidslijnen op stichtingsniveau vast, formuleert de opdracht aan de directeur-

bestuurder, inclusief de bijbehorende kaders. Het bestuur beoordeelt in hoeverre 

de belangen van de onderscheiden (externe) partijen behartigd worden. Het 

bestuur handelt volgens de “Code Goed Bestuur PO”.  

 

 De directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder voert samen met de overige leden van het dagelijks 

bestuur de opdracht van het bestuur uit en laat de schooldirecteuren deze 

opdracht mede uitvoeren. De directeur-bestuurder verantwoordt zich verticaal 

aan het bestuur en legt horizontaal verantwoording af aan het DOO 

(directeurenberaad) en de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad).  

 

 De schooldirectie 

De schooldirecteuren zijn integraal schoolleider. Conform artikel 29 van de WPO 

berust bij hen, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de dagelijkse 

leiding van de school. Zij leggen via de directeur-bestuurder verantwoording af 

aan het bestuur en bij de medezeggenschapsraad. Gezamenlijk vormen zij het 

directeurenberaad (DOO).  

 

 Raad van Toezicht 

Volgens artikel 48 van de WPO dienen de statuten van een bestuur voor 

openbaar onderwijs te bepalen op welke wijze de gemeenteraden toezicht 

uitoefenen. Hiertoe is bij OBO een Raad van Toezicht in het leven geroepen, 

waarin de wethouders van de betrokken gemeenten zitting hebben. Zij zijn belast 

met het toezicht op het bestuur door het benoemen, schorsen en ontslaan van 

de bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening van 

de Stichting.  

De Raad van Toezicht komt enkele malen per jaar bijeen om haar 

toezichthoudende taak uit te voeren. Van deze bijeenkomsten wordt een verslag 

gemaakt dat voor belangstellenden beschikbaar is.  

 

 CFI en Inspectie 

Zij verrichten hun wettelijke taken i.h.k.v. het toezicht houden op de kwaliteit van 

het onderwijs en de financiële deugdelijkheid. 

 

Overzicht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

OBO heeft per verantwoordelijkheidsgebied aangegeven welke bevoegdheden 

elk gremium of functionaris heeft. We onderscheiden hierbij beleidsmatige en 

uitvoerende processen.  
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 Ontwerpen 

 

Het beleidsdocument opstellen 

 Vaststellen 

 

Besluiten dat het opgestelde beleidsdocument kracht 

van uitvoering heeft 

 Instemmen 

goedkeuren 

 

Het beleidsdocument mag niet vastgesteld worden 

zonder goedkeuring van een hoger orgaan of 

instemming van een ander orgaan, voor zover dit 

orgaan t.a.v. dit onderwerp over die bevoegdheid 

beschikt.  

 Adviseren 

 

Een advies wordt expliciet gevraagd en wordt bij 

voorkeur overgenomen 


 U

it
v
o

e
re

n
d

e
 

 Proceseigenaar 

 

De proceseigenaar is verantwoordelijk voor: 

- het ontwerpen van het proces, 

-  het informeren van de betrokkenen,  

- verwerken en oplossen van klachten 

- aanbrengen van verbeteringen 

- bewaken van de voortgang 

 Instemmen/ 

goedkeuren 

Het proces of de procesbeschrijving mag niet 

vastgesteld worden zonder goedkeuring van een hoger 

orgaan of instemming van een ander orgaan, voor zover 

dit orgaan t.a.v. dit onderwerp over die bevoegdheid 

beschikt. 

 Zelfstandig 

uitvoeren en 

assisteren 

Zelfstandig uitvoeren of daarbij assisteren van het 

vastgestelde proces. 

Conclusie 
 

Aan de door de Vijlder (2007) aangehaalde definitie van Boers & van Montfoort 

(2006), kunnen de volgende componenten voor ‘goed bestuur’, worden 

ontleend: 

 

 onderlinge samenhang tussen sturen, beheersen en toezicht houden wordt    

  gewaarborgd 

 gerichtheid op efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen  

 open communicatie en afleggen van verantwoording aan  

 belanghebbenden  

 

Op grond van het voorgaande menen wij te kunnen constateren, dat OBO 

voldoet aan de voorwaarden van ‘goed bestuur’.  

2.6 Toelatingsbeleid 

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

openbaar onderwijs zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Op onze scholen 

zijn leerlingen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging of wat 

voor ander kenmerk dan ook, welkom.  

 

2.7 Klachtenafhandeling 

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 2015 zijn er door de 

directeur-bestuurder 3 klachten van ouders  in behandeling genomen, welke 

zonder de tussenkomst van derden, zijn opgelost.  
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3. Onderwijs  

Hierna volgt een korte toelichting op het gevoerde onderwijskundig beleid van de 

Stichting. We besteden in dit hoofdstuk eveneens aandacht aan de ontwikkeling 

van de leerlingenaantallen.  

3.1 Belangrijke kenmerken van het gevoerde onderwijskundig beleid 

In het afgelopen kalenderjaar is er op diverse terreinen beleid ten uitvoer 

gebracht. Het gerealiseerde beleid is beschreven in de verschillende 

management- en bestuursrapportages. Hierna volgt een beschrijving van enkele 

belangrijke activiteiten. Voor een volledige opsomming van de gerealiseerde 

resultaten verwijzen we naar de evaluatie welke is opgenomen in de 

bestuursrapportage 2015.  

 

 Vormgeven educatieve organisatie  

 OBO streeft ernaar om al haar scholen onderdeel te laten worden van een 

educatieve organisatie. Hierbij is er sprake van een nauwe samenwerking 

tussen de  basisschool en een peuterspeelzaal, bij voorkeur ook een 

kinderdagverblijf en buiten-schoolse opvang (voor, na en tussen).  

 

De Roosendaalse besturen voor PO, hebben ieder door KPC Groep onderzoek 

laten verrichten naar de haalbaarheid van het opsplitsen van SPR door het 

onderbrengen van de peuterspeelzaalgroepen als peutergroepen bij de 

basisscholen. Uit het onderzoek kwam als meest wenselijke optie naar voren, 

dat de SPR wordt opgesplitst en dat de peuterklassen bij de 

basisschoolbesturen worden ondergebracht.  

Dat hebben de schoolbesturen en SPR in een intentieverklaring vastgelegd. De 

intentieverklaring is gevolgd door een verkenning van de haalbaarheid, 

waarbij SPR en schoolbesturen ieder benoemd hebben welke zaken zij van 

belang achtten.  

Een projectgroep heeft dit onderzoek verricht en met name gekeken naar de 

financiële en de personele aspecten. De uitkomsten van die verkenning zijn op 

2 december 2015 door de betrokkenen besproken. Daarbij heeft de bestuurder 

van SPR het volgende (voorgenomen) besluit genomen:  

 

SPR wordt opgesplitst en de peuterspeelzalen worden als peutergroepen bij de 

schoolbesturen ondergebracht. De streefdatum daarvoor is 1 augustus 2016.  

De schoolbesturen hebben ingestemd met dit (voorgenomen) besluit.   

De betrokkenen hebben aangegeven verder te spreken over de uitwerking 

van het besluit. Deze uitwerking vindt in de komende tijd plaats door de eerder 

genoemde projectgroep. Daarbij worden de gevolgen voor personeelsleden, 

voorzieningen, gebouwen en financiën in beeld gebracht en wordt uitgewerkt 

hoe daarmee bij opsplitsing en overdracht om te gaan.   

Het hiervoor genoemde besluit zal begin 2016 aan de orde komen in het 

overleg dat alle partijen zullen voeren met medezeggenschapsraden 

respectievelijk ondernemingsraad en toezichthouders.   

 Onderwijsaanbod 

Alle OBO-scholen zijn zich bewust van het feit dat ze hun leerlingen moeten 

voorbereiden op een toekomst, waarin andere vaardigheden van belang zijn.  

Om de scholen hierin te ondersteunen stond  de OBO-studiedag van 11 

november geheel in het teken van ‘het onderwijs in de toekomst’. 

De invulling van het onderdeel cultuureducatie is een belangrijk speerpunt.  
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Cultuur speelt op dit moment op al onze scholen een heel verschillende rol. Op 

sommige scholen wordt er meer aandacht aan gegeven dan op andere 

scholen. Op sommige scholen is cultuur een apart onderdeel van het 

lesprogramma, terwijl op andere scholen cultuur veel meer geïntegreerd met 

andere schoolvakken wordt aangeboden. 

Er vinden workshops plaats waarin directeuren en cultuurcoördinatoren aan de 

slag zijn gegaan om op iedere school het onderwerp cultuur meer te verbinden 

met het lesprogramma.  

 

 Kwaiteitsmanagementsysteem 

In juli 2015 is in het DOO besloten tot aanschaf van het kwaliteitsmanagement 

systeem WMK. De werkgroep kwaliteit heeft dit systeem voorgedragen na 

uitvoerige verkenning van de mogelijkheden om de kwaliteitszorg beter in te 

richten. 

De implementatie van dit systeem is gestart in het schooljaar 2015-2016. In 

december heeft een eerste scholingsdag plaatsgevonden.  

Op bovenschools niveau zal gestart worden met het uitzetten van 

overkoepelende/collectieve kwaliteitskaarten, waarmee een start kan worden 

gemaakt in de 4-jarige cyclus. De uitwerking op schoolniveau wordt 

gedurende dit schooljaar verder vorm gegeven. 

 

3.2 Ontwikkeling van de leerlingenaantallen.  

 

Aangezien het leerlingenaantal een belangrijke bekostigingsindicator is, besteden 

we apart aandacht aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. 

 
 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 

Leerlingen-

aantal 

3107 3109 3078 3090 3129 

 

Het leerlingeaantal van OBO is in 2015 gegroeid van 3090  naar 3129. Dat is een 

toename van 39 ofwel een groei van 1,26 %. We hielden vooraf rekening met een 

daling van 1,46  %, t.o.v. 1 oktober 2014.  

 

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen per school wordt weergegeven in 

onderstaande tabel: 
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 1-10-'15 1-10-'14  

Windhoek 48 61 + 4 

Klaverblad 17   

Willem de 

Zwijger 143 135 + 8 

Cocon 58 53 + 5 

Baayaert 192 191 + 1 

Regenboog 282 273 + 9 

Linde 195 191 + 4 

Klimroos 514 523 - 9 

Gezellehoek 135 116 + 19 

Singel 217 206 + 11 

Springplank 103 96 + 7 

Boemerang 214 225 - 11 

Palet 72 65 + 7 

ZieZo 303 317 - 14 

Rietgoor 137 140 -3 

Wending 194 186 + 8 

Wingerd 305 313 - 8 

Totaal 3129 3091  

 

Gemeentelijke prognoses wijzen uit dat het leerlingenaanbod in ons 

voedingsgebied afneemt en dat ook de komende tien jaar zal blijven doen. De 

afname van het aantal leerlingen heeft onze voortdurende aandacht en we 

trachten met gerichte acties om ons  marktaandeel te vergroten, waardoor de 

absolute afname van het aantal leerlingen zoveel mogelijk beperkt blijft.   

 

De ontwikkeling van onze leerlingenaantallen is weergegeven in de 

continuïteitsparagraaf (zie 7.1.1). 

 

3.3 Kwaliteit en onderwijsprestaties 

OBO toetst en bewaakt de kwaliteit van haar scholen op verschillende manieren. 

Hierna geven we een beknopte samenvatting van de gegevens die m.b.t. 

kwaliteit en onderwijsprestaties verkregen zijn. Voor de volledige rapportages 

verwijzen we naar het kwaliteitshandboek van de organisatie, dat te raadplegen 

is via : www.obo-wbr.nl.  

 

3.3.1 ‘Scholen met succes’ 

Vierjaarlijks zet OBO tevredenheidsonderzoeken uit onder de ouders, leerlingen en 

het personeel. In 2014 zijn deze onderzoeken opnieuw uitgevoerd.  

 

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders landelijk aan de school van hun 

kind geven is 7.5. De scholen van OBO krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 

7.8. Van de ouders geeft 92 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de 

school (landelijk is dit 87%). 85 procent zou andere ouders aanraden hun kind 

naar scholen van OBO te sturen (landelijk is dit 76% ). Volgens 78 procent van de 

ouders staat de school goed bekend in de wijk. 90 procent is tevreden over de 

vorderingen die hun kind maakt.  

http://www.obo-wbr.nl/
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Ook de tevredenheid van het OBO-personeel werd in 2014 opnieuw gepeild. Voor 

deze peiling werden gegevens verzameld van 248 personeelsleden. De 

referentiegroep bevat gegevens van 11.171 personeelsleden van 590 

vergelijkbare scholen. De respons onder de personeelsleden was 93 %.  

De tevredenheid van het OBO-personeel  op de verschillende thema’s is min of 

meer gelijk gebleven. Er zijn rubrieken waarop deze licht gestegen is en andere 

die licht gedaald zijn.  

3.3.2 Eindopbrengsten 

Op al onze scholen werd in 2015 de verplichte eindtoets afgenomen. Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van de Cito-toets. Het lezen en interpreteren van de 

gegevens die dit oplevert vergt enige vaardigheid. Hierbij dient immers rekening 

gehouden te worden met een aantal leerling-kenmerken. Uiteraard worden de 

Cito-uitslagen uitgebreid besproken met de ouders. 

 

De eindopbrengsten waren niet op alle scholen voldoende. Scholen die 

onvoldoende gescoord hebben zijn: Wending, Cocon, Baayaert, ZieZo, Willem de 

Zwijger. Deze scholen hebben een plan van aanpak opgesteld en hebben 

deelgenomen aan collectieve bijeenkomsten vanuit OBO, gericht op 

opbrengstgericht werken en het verhogen van de onderwijskwaliteit.  

 

In onderstaande tabel worden de gerealiseerde (eind)opbrengsten van 2015 

weergegeven. 
Naam 

school 

Ongecorrige

erde score 

Ondergrens 

schoolgroep 

Gemiddelde 

schoolgroep 

Bovengrens Gecorrigeer

de score 

Baayaert 532,9 534,3 536,3 538,3  

Boemerang 535,8 533,7 535,7 537,7  

Cocon 527,7 530,6 532,6 534,6 528,6 

Gezellehoek 526,1 528,4 530,4 532,4 529,3 

Klaverblad Nvt nvt nvt nvt nvt 

Klimroos 538,1 534,6 536,6 538,6  

Linde 539,1 535,1 537,1 539,1  

Palet 534,8 532,6 534,6 536,6  

Regenboog 532,4 532,8 534,8 536,8  

Rietgoor 541,0 534,8 536,8 538,8 541,9 

Singel 534,1 533,7 535,7 537,7  

Springplank 541,7 534,0 536,0 538,0  

Wending 534,4 534,8 536,8 538,8  

Willem de 

Zwijger 

530,5 534,6 536,6 538,6  

Windhoek 533,9 532,6 534,6 536,6  

Wingerd 537,8 535,1 537,1 539,1  

ZieZo 531,1 534,2 536,2 538,2 531,5 

 
Rood: onder de ondergrens, oranje: tussen ondergrens en gemiddelde, groen: gemiddeld 

of hoger 

3.3.3 Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie geeft in haar periodieke onderzoeken een oordeel over de 

tussentijdse en eindopbrengsten van de leerlingen op de scholen. In 2015 werden 

drie scholen geïnspecteerd, namelijk Klimroos, Baayaert,  Wending en Linde.  

Ondanks het feit dat de Inspectie in haar eindoordeel een aantal belangrijke 

positieve kenmerken van Obs De wending benoemde, werd deze school toch 
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niet als voldoende beoordeeld. Helaas waren de opbrengsten op De Wending 

gedurende drie opeenvolgende jaren lager dan door de Inspectie als passend bij 

de leerlingenpopulatie gevonden wordt.  

Het bestuur van OBO is ervan overtuigd dat de schoolorganisatie op De Wending 

op orde is. De inspectie onderschrijft deze opvatting. We hebben er vertrouwen in 

dat de directie van de school er samen met haar team in zal slagen om de 

geconstateerde tekortkomingen te verhelpen.   

 

De overige OBO-scholen voldeden in 2015 aan de kwaliteitseisen van de inspectie  

(zie: http://www.onderwijsinspectie.nl/). 

 

3.3.4 Managementrapportages 

Tweemaal per jaar rapporteren de directies van de scholen aan hun 

medezeggenschapsraad, het bestuur, de Raad van Toezicht en de directeur-

bestuurder over de kwaliteit van hun school. Als meetpunt wordt hierbij het 

toezichtkader van de onderwijsinspectie gebruikt. 

3.4 Samenwerking met kernpartners 

 

Er is gedurende het verslagjaar met meerdere partners uit het maatschappelijk 

veld samengewerkt, we noemen m.n.:  

- Gemeenten, m.n. over het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 

 jeugdbeleid, VVE  en huisvestingsbeleid 

- Andere schoolbesturen 

- Samenwerkingsverbanden  

- Organisaties voor kinderdagopvang en peuterspeelzalen. 

-  

3.5 Toekomstige ontwikkelingen 

Onze concrete doelstellingen voor 2016 beschrijven we in de toekomstparagraaf 

(zie hoofdstuk 7).  Enkele belangrijke voornemens die we voor de organisatie 

geformuleerd hebben op het gebied van onderwijs en  kwaliteit, zijn: 

 

 Verhogen eind- en tussenopbrengsten  

 Ontwikkeling van het onderwijsaanbod, m.b.t ‘21th century skills’ 

 Implementatie kwaliteitsbeleid 

 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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4. Personeel  

4.1 Belangrijke kenmerken van het gevoerde personeelsbeleid 

 

- Didactisch handelen medewerkers 

 OBO heeft voor haar medewerkers een professionaliseringsaanbod ontwikkeld, 

gericht op het vergroten van het didactisch handelen, waarbij zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt wordt van het talent en de expertise die in onze organisatie 

aanwezig is. Er is gekozen om deze professionalisering zoveel mogelijk vorm te 

geven middels e-learning.  

 

- Personeelstevredenheid 

We hebben gezocht naar  de redenen van de afname van de 

personeelstevredenheid, met het doel deze tevredenheid op het 

oorspronkelijke niveau te krijgen, o.a. door de werkdrukbeleving positief te 

beïnvloeden met als doel het werkplezier bij medewerkers te verhogen en het 

verzuim te reduceren. 

 

Ook bij OBO ervaren veel onderwijsmensen een hoge werkdruk! We zijn ons 

hiervan bewust en doen ons best om deze werkdruk positief te beïnvloeden, 

maar de mogelijkheden hiertoe zijn helaas beperkt. Daar komt bij dat de 

oorzaken van het feit dat een aantal collega’s een te hoge werkdruk ervaren, 

bij verschillende personen een andere oorzaak kan hebben.  

 

Uit het onderzoek dat we verricht hebben is gebleken dat sommige collega’s 

het prettig vinden om handvatten aangereikt te krijgen, die hen leren om de 

oorzaken aan te pakken. We hebben het personeel dan ook workshops 

aangeboden die kunnen bijdragen aan het beter omgaan met werkdruk. We 

realiseren ons heel goed dat we hiermee het probleem niet opgelost hebben, 

maar hebben de indruk dat deze workshops voor een aantal medewerkers 

ertoe hebben bijgedragen dat ze hun werk als minder belastend gaan ervaren. 

 

Medewerkers die aangaven hieraan behoefte te hebben, hebben individuele 

begeleiding van een vitaliteitscoach gekregen. 

   

4.2 Personele bezetting in FTE’s op basis van de functie 

 
 1 okt. 2011 1 okt. 2012 1 okt. 2013 1 okt 2014 1-10-2015 

 fte % fte % fte % fte % fte % 

Dir (2) 25,37 11,97 23,43 11,31 23,54 12,52 21.54 11,6 24,9 12,7 

OP 175,89 82,99 173,82 83,93 154,64 82,26 154,90 83,2 160,5 82 

OOP 10,69 5,04 9,86 4,76 10,57 5,22 9,72 5,2 10,4 5,3 

Totaal 211,95 100,00 207,11 100,00 188,75 100,00 186,16 100,00 195,8 100 
(1) personeel in dienst van OBO, dus exclusief ‘pay-roll-personeel’ 

(2)incl.  adjunct-directeuren, managementteam en directeur-bestuurder 

 

OBO erkent het belang om de personeelsinzet goed te blijven bewaken en tijdig 

te anticiperen op toekomstige leerlingenontwikkelingen. De geprognosticeerde 

dalingen  zijn voor de bedrijfsvoering van de organisatie van grote invloed. 
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Bovenstaande tabel geeft, m.b.t. de inzet van het personeel dat benoemd is in 

de functiegroep ‘directie’, een enigszins vertekend beeld. Niet alle in een 

directiefunctie benoemd personeel is ook gedurende de volledige taakomvang 

belast en/of vrij geroosterd voor directietaken. In totaal is 24,9 fte benoemd in een 

directiefunctie. Het aantal fte dat ook  daadwerkelijk wordt ingezet voor 

directietaken blijft stabiel op (ongeveer) 18 fte. 

 

4.3 Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag 

Binnen onze stichting is alles er op gericht om een uitkering na ontslag te 

voorkomen. Indien verplichtingen aan een personeelslid ontstaan, worden deze 

opgelost via interne mobiliteit. Indien interne mobiliteit niet mogelijk is, wordt 

ingezet op begeleiding naar ander werk. In 2015 zijn er geen ontslagprocedures 

geweest waarbij een personeelslid in aanmerking kwam voor een uitkering na 

ontslag.  

4.4 Toekomstige ontwikkelingen 

Hier geven we enkele doelstellingen weer die we voor de organisatie 

geformuleerd hebben op het gebied van personeel.  

 

- Verbeteren didactisch handelen van OBO-medewerkers. 

Er wordt een groot beroep gedaan op het handelen en de competenties van 

leerkrachten in het basisonderwijs en van anderen die in de school bij de zorg 

aan leerlingen betrokken zijn, zoals de intern begeleider en de directeur. 

Zonder de inzet van alle medewerkers kan er geen kwalitatief hoogstaand 

onderwijs gerealiseerd worden. Onderwijzen gebeurt vooral in de groep. Bij 

het realiseren van goed onderwijs speelt m.n. het versterken van het handelen 

van leerkrachten een cruciale rol. Leerkrachten moeten nog beter leren hun 

onderwijs af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van 

leerlingen om zo de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren.  

 

OBO evalueert haar personeelsbeleid. Wij willen ons personeelsbeleid zodanig 

inrichten  dat dit beleid zoveel mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het 

didactisch handelen van medewerkers. We besteden hierbij m.n. aandacht 

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. 
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5. Huisvesting  

5.1 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde huisvestingsbeleid  

- Huisvesting in lijn met positionering; 

Naast het gebruikelijke (klein) onderhoud dat noodzakelijk is om een 

adequaat onderhoudsniveau te handhaven is er in 2015 op enkele scholen 

geïnvesteerd om de gebouwen de gewenste uitstraling te laten behouden 

en/of te laten verkrijgen. 

 

Onderstaande activiteiten zijn in 2015 t.l.v. de voorziening gebracht.  

 

Specificatie onttrekkingen voorziening onderhoud  

Contracten diverse controles 15.676 

Vervanging riolering Ziezo 12.230 

Vervanging riolering Regenboog 12.884 

Schilderwerk 55.818 

Vervangen linoleum Willem de Zwijger 13.116 

Bijdrage VVE Singel 4.723 

Inwoning derden 3.313 

Opstellen MJOP 19.166 

Diverse advieswerkzaamheden door Winket 22.322 

Buitenonderhoud Windhoek 11.597 

Vervanging toiletgroepen Regenboog 22.012 

Overige 2.369 

Totaal 195.226 

 

 

- Brede school Oud-Gastel 

In Oud-Gastel komt een brede school met onze school De Linde, de te 

fuseren katholieke scholen en voetbalvereniging SC Gastel. Hiervoor gaat 

nieuwbouw gerealiseerd worden. In de tweede helft van 2015 is het 

definitieve ontwerp voor het gebouw vastgesteld en zijn er 

informatiebijeenkomsten geweest voor omwonenden en andere 

betrokkenen. De start van de bouw is voorzien in mei 2016 en de oplevering in 

juni 2017. 

5.2 Toekomstige ontwikkelingen  

 

- Decentralisatie 

In 2015 is ook het buitenonderhoud gedecentraliseerd en krijgen de 

schoolbesturen het geld rechtstreeks van de rijksoverheid. Voor enkele taken, 

zoals nieuwbouw en asbestsanering, blijft de gemeente verantwoordelijk. Al in 

2015 is OBO gestart met het aanpassen en updaten van de 

meerjarenonderhoudsplannen. Het is noodzakelijk om een actueel MOP te 

hebben om de hoogte van de voorziening onderhoud te onderbouwen en 

om het vereiste onderhoud verantwoord uit te laten voeren. We werken 

hiertoe samen met een gespecialiseerd bureau. Het is de bedoeling om het 

nieuwe meerjarenonderhoudsplan in 2016 vast te stellen. 
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De gemeente Roosendaal is  in 2015 gestart met een verkenning naar het 

draagvlak bij de schoolbesturen om te komen tot volledige 

doordecentralisatie. OBO heeft hierin nog geen standpunt ingenomen. We 

zien voordelen maar erkennen dat de financiële risico’s hierdoor kunnen 

toenemen. We zullen dan ook een zorgvuldige afweging gaan maken, 

waarbij we ons goed laten begeleiden door personen die over de juiste 

expertise beschikken. 
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6. Financiën 

6.1 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid 

Er zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om te anticiperen op 

een daling van de beschikbare financiële middelen. OBO streeft continu naar 

een  sluitende exploitatie. Voor 2015 was het niet mogelijk om een sluitende 

begroting op te stellen. Er werd een negatief resultaat begroot van € 53.107. Het 

resultaat over 2015 bedraagt € 168.476 negatief. 

 

De kengetallen wijzen uit dat het vermogen van OBO nog voldoende groot is om 

risico’s op te vangen.  

6.2 Financiën op balansdatum 

In deze paragraaf geven we een beknopte analyse van de financiële situatie van 

de Stichting, we maken hierbij gebruik van financiële kengetallen en 

streefwaarden. De financiële kengetallen kunnen als volgt worden vergeleken: 

 
Kengetal Definitie 2011 2012 2013 2014 2015 

Liquiditeit 

Norm: 100 (1) 

Vlottende activa/ 

kortlopende 

schulden * 100 % 

128 182 177 202 196 

Solvabiliteit 1 

Norm 40 

Eigen vermogen / 

totale passiva * 100 % 

67,12 66,35 63,73 68,4 63,6 

Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + 

voorzieningen) / 

totale passiva * 100 % 

75,70 74,45 70,33 74,4 73,8 

Weerstands-

vermogen  

Norm: 8 /13 

(eigen vermogen – 

materiele vaste 

activa / rijksbijdrage 

OCW 

14,65 16,55 17,57 15,8 13,3 

Rentabiliteit, 

Norm 1 

Exploitatieresultaat / 

totale baten * 100 % 

-2,47 1,02 0,93 -1,5 -1,0 

Kapitalisatie-factor 

Norm: bovengrens 

van 35 

Totale vermogen – 

gebouwen terreinen/ 

totale baten 

(incl.fin.baten) * 100 

% 

37,07 38,10 39,87 35,2 34,9 

 

 

(1) Norm; door het bestuur vastgestelde minimum. Voor de kapitalisatiefactor heeft het bestuur 

geen norm geformuleerd. We hanteren de algemeen geldende signaleringsgrenzen, voor 

middelgrote schoolbesturen zijn deze gesteld op 35 tot 60 
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Liquiditeit 

Het kengetal liquiditeit geeft aan of het bevoegd gezag in staat is om op korte 

termijn alle kortlopende schulden te betalen. Het bestuur beschouwt een 

minimum van 100 als voldoende. 
 

Conclusie:  

De liquiditeit is ruim boven de norm. 

 

Solvabiliteit 1 en 2 

Dit kengetal geeft inzicht in de vraag of het bevoegd gezag voldoende eigen 

vermogen heeft om op langere termijn voort te bestaan. Het bestuur heeft voor 

dit kengetal een minimumwaarde van 40 vastgesteld.  

 

Ter vergelijking is het kengetal solvabiliteit 2, eveneens berekend. Dit is inclusief de 

voorzieningen. Dit geeft een andere waarde. Voor dit kengetal is geen norm 

benoemd. 
 

Conclusie:   

De solvabiliteit voldoet ruim aan de norm, bijstellingsacties zijn niet nodig. 

 

Weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de risico’s van de organisatie. 

Dit geeft aan hoe de Stichting in staat is om financiële tegenvallers te kunnen 

opvangen. 
 

Conclusie:  

De bedrijfsvoering en de administratieve organisatie van OBO is gericht op 

continuïteit en daarmee het behoud van onze scholen en de werkgelegenheid.  

We streven daarom naar behoud van voldoende instroom van middelen en gaan 

verantwoord om met de uitgaven ervan.  

Het risicoprofiel van de organisatie is bepaald op ‘gemiddeld’. Hierbij hoort een 

weerstandsvermogen tussen 8 en 13.  

 

Rentabiliteit 

Dit kengetal verschaft inzicht in het bestedingspatroon van de organisatie en is als 

indicator een waardevol trendgegeven. Het kengetal dient echter bezien te 

worden in relatie met de andere kengetallen. Aangezien er een negatief resultaat 

is behaald, is het kengetal negatief. 

 

Kapitalisatiefactor 

Deze factor kan gehanteerd worden om te signaleren of de organisatie haar 

kapitaal efficiënt benut.  Een optimaal vermogen is voldoende hoog om risico’s 

op te vangen, maar niet te hoog omdat we geen middelen overbodig willen 

oppotten. 
 

Conclusie: 

De kapitalisatiefactor is in 2015 gedaald naar 34,9%, en voldoet aan de door de 

Commissie Don gestelde norm. 
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6.3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 

 

We besteden in deze paragraaf aandacht aan relevante ontwikkelingen en 

factoren die van belang zijn bij de interpretatie van de jaarrekening. 

 

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 168.476. De 

begroting 2015 ging uit van een negatief resultaat van € 53.107.  Het verschil van  

€ 115.369 wordt vooral veroorzaakt door te hoog begrote inkomsten op de 

financiële vaste activa. 

 

Onderstaand een vergelijking van de realisatie met de begroting 2015. En tevens 

een vergelijking met de realisatie van 2014. 

 

 
 

Toelichting op het resultaat  

 

Baten 

 Rijksbijdrage OCW/EZ 

De Rijksbijdrage OCW/EZ zijn hoger als gevolg van een aanpassing van de GPL 

naar aanleiding van het loonruimteakkoord, een groeibekostiging, extra 

bekostiging voor vreemdelingen en extra inkomsten vanuit het 

samenwerkingsverband voor lichte en zware ondersteuning. Tegenover deze 

baten staan extra personeelslasten. 

 

 

 

 

 

Baten Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

Rijksbijdrage OCW/EZ 15.938.516 15.485.535 14.975.041

Overige overheidsbijdragen 498.326 418.789 508.134

Overige baten 333.370 154.241 650.245

Totaal baten 16.770.212 16.058.565 16.133.420

Lasten

Personeelslasten 13.879.009 13.289.891 13.790.427

Afschrijv ingen 340.614 314.347 323.070

Huisvestingslasten 1.366.354 1.338.660 1.091.594

Overige lasten 1.392.918 1.265.306 1.264.282

Totaal lasten 16.978.895 16.208.204 16.469.373

Saldo baten en lasten -208.683 -149.639 -335.953

Financiële baten 44.815 100.515 96.731

Financiële lasten 4.608 3.983 3.450

Financiële baten en lasten 40.207 96.532 93.281

Resultaat -168.476 -53.107 -242.672
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  Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn hoger als gevolg van extra subsidies vanuit de 

gemeente Roosendaal. Hiertegenover staan extra personeelslasten. 

 

  Overige baten 

De overige baten zijn hoger als gevolg van een ontvangen cultuursubsidie voor 

de Roosendaalse scholen, extra inkomsten aan ouderbijdragen en TSO en een 

premierestitutie van het ABP. Tegenover de extra inkomsten voor cultuur, 

ouderbijdragen en TSO staan ook extra uitgaven. 

Ten opzichte van 2014 is het bedrag aanzienlijk lager. Tot en met het schooljaar 

2013-2014 werden de ontvangen gelden van het samenwerkingsverband 

verantwoord onder de overige baten. Vanaf het schooljaar 2014-2015 worden 

deze bedragen verantwoord onder de Rijksbijdrage OCW/EZ. 

 

 

Lasten 

Personeelslasten 

De personeelslasten zijn hoger doordat de GPL is aangepast als gevolg van het 

loonruimteakkoord, meer personele inzet door groei, meer vervangingen en 

terugbetaling van vervangingspoolgelden. Hiertegenover staan extra inkomsten 

vanuit het Rijk en het Vervangingsfonds. 

 

  Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn hoger als gevolg van investeringen eind 2014 waarvan de 

afschrijvingslasten niet zijn meegenomen in de begroting. 

 

  Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn hoger als gevolg van een hogere dotatie aan de 

voorziening onderhoud. Na het herzien van de meerjarenonderhoudsplannen 

bleek dat er meer gedoteerd moest worden. 

 

  Overige lasten 

De overige lasten zijn hoger door extra uitgaven voor TSO, hiertegenover staan 

ook extra inkomsten, het inhuren van deskundigen voor het inrichten van het 

nieuwe administratiesysteem, vervanging van de Orthopedagoge en begeleiden 

van traject inzet duurzame inzetbaarheid. Voor het laatst genoemde traject 

hebben we de kosten gedeeltelijk vergoed gekregen vanuit het ESF.  

  

Financiële baten en lasten 

De financiële baten zijn te hoog begroot. 

 

Balans 

 

 
 

 

 

Activa 2015 2014 Passiva 2015 2014

Materiële vaste activa 1.636.087 1.555.527 Eigen vermogen 3.758.420 3.926.896

Financiële vaste activa 1.230.086 1.212.246 Voorzieningen 600.990 345.236

Vorderingen 1.186.416 1.140.031 Kortlopende schulden 1.548.838 1.467.972

Liquide middelen 1.855.659 1.832.300

Totaal activa 5.908.248 5.740.104 Totaal Passiva 5.908.248 5.740.104
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Toelichting op de balans 

 

  Materiële vaste activa 

De toename betreft de investeringen in 2015. De grootste investeringen vonden 

plaats in ICT. 

 

  Financiële vaste activa 

De toename betreft een nieuwe waarderingsgrondslag van de obligaties. De 

obligaties werden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Dit 

was in strijd met de richtlijnen voor de bestuursverslaggeving. Vanaf 2015 worden 

ze daarom gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

 

  Vorderingen 

De stijging van de vorderingen wordt veroorzaakt doordat het Vervangingsfonds 

zowel de declaratie van november als december pas in januari 2016 heeft 

uitbetaald. Normaal gesproken loopt dit maar één maand achter. Deze stijging 

wordt deels gecompenseerd door een lagere vordering op het Ministerie. Eind 

2014 was er een overloop op P&A . In 2015 is P&A weer in maandelijkse gelijke 

termijnen uitbetaald waardoor er geen vordering is. 

 

  Liquide middelen 

Een verdere toelichting op de toename van de liquide middelen staat vermeld in 

het kasstroomoverzicht bij paragraaf 7.1.3.4. 

 

  Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is afgenomen door het negatieve resultaat van 2015. 

 

  Voorzieningen 

De voorzieningen zijn hoger doordat de voorziening onderhoud opgehoogd is in 

verband met de doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1-1-2015. 

Vanaf deze datum zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het 

buitenonderhoud.  

 

  Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn hoger door een vooruit ontvangen subsidie voor VVE 

en een openstaande post bij het Vervangingsfonds.  

 

6.4 Verantwoording prestatiebox. 

De bij OBO aangesloten scholen ontvangen baten in het kader van de 

prestatiebox. In 2015 was € 282.415 beschikbaar om te besteden aan het 

realiseren van de ambities uit het bestuursakkoord. In het strategisch beleidsplan 

heeft onze stichting beschreven op welke speerpunten wij ons m.n. willen richten. 

Deze speerpunten zijn vervolgens in de school- en jaarplannen vertaald in 

concrete doelstellingen. 

 

De speerpunten uit het bestuursakkoord hebben betrekking op de kerntaken van 

het onderwijs. Onze organisatie heeft dan ook vanuit de lumpsum geïnvesteerd in 

de realisatie hiervan. De middelen uit de prestatiebox hebben het mogelijk 

gemaakt om de realisatie van onze ambities te versterken, te verdiepen en te 

versnellen. 

 



 

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2015, blz. 27 

 

Hierna geven we kort aan welke ambities OBO in 2015 m.n. gewerkt heeft en 

verantwoorden we (globaal) de gemaakte kosten. 

 

De 5 aandachtsgebieden binnen de prestatiebox zijn: 

 

  Opbrengstgericht werken 

  Taal en rekenen 

  Professionalisering 

  Excellentie 

  Techniek 

 

 

1. Opbrengst gericht werken 

 

Hiervoor waren de volgende doelstellingen opgenomen: 

 Iedere school behaalt tenminste voldoende eind- en tussenopbrengsten 

(voldoet aan de relatieve norm). Wanneer een school (nog) niet voldoet aan 

de norm wordt jaarlijks groei gerealiseerd 

 OBO heeft i.o.m. alle scholen een 4-jairge cyclus van kwaliteitszorg 

ontwikkeld, waarin alle kwaliteitsaspecten systematisch en structureel aan de 

orde komen en worden geborgd.   

 OBO ontwikkelt voor haar medewerkers een professionaliseringsaanbod, 

gericht op het vergroten van het didactisch handelen, waarbij zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt zal worden van het talent en de expertise die in 

onze organisatie aanwezig is. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de in 

de organisatie aanwezige kennis en expertise te onderhouden en te borgen. 

 

Door het aanstellen van een kwaliteitscoördinator, die de opbrengsten frequent 

monitort en bespreekt houden wij beter zicht op de opbrengsten en de oorzaken 

van het achterblijven van opbrengsten op sommige scholen. We hebben een 

orthopedagoog in dienst, welke de scholen gericht kan adviseren om de 

opbrengsten te verbeteren en trainingen verzorgt op het gebied van 

opbrengstgericht werken.  

 

Verder hebben we een bovenschools intern begeleider aangesteld, wiens taak 

het is om zorg te dragen voor betere informatie-uitwisseling tussen de intern 

begeleiders van de scholen.  

 

De intern begeleiders op de scholen zijn gefaciliteerd om hun werk nog beter te 

doen. Er is een ‘werkgroep kwaliteit’ samengesteld, die de processen die moeten 

leiden tot verbetering van de opbrengsten coördineert. Eén van de leden van 

deze werkgroep is gedurende 1 dagdeel per week gefaciliteerd om 

beleidsstukken voor te bereiden en uit te werken.  

 

Om kinderen met ernstige dyslexie te helpen en beter te laten presteren is 

besloten om op alle scholen te werken met het programma ‘Kurzweil’. Om de 

implementatie hiervan te begeleiden is één directeur één dagdeel per twee 

weken gefaciliteerd.  
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Kosten: 

 Kwaliteitscoördinator    €  38.000 

 Orthopedagoog    €  43.000 

 Bovenschools intern begeleider  €  17.000 

 Faciliteiten intern begeleiders  €  54.355 

 Faciliteiten werkgroep kwaliteit  €    8.900 

 Faciliteiten Kurzweil    €    4.950 

Totaal opbrengstgericht werken:  €166.205 

 

2. Taal en rekenen 

 

Op meerdere scholen is geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe leermaterialen 

of hebben scholingstrajecten plaatsgevonden. 

 

Geen extra kosten. 

 

3. Professionalisering 

 

Hierover staan de volgende concrete doelstellingen in het strategisch beleidsplan 

van de organisatie: 

 Er is een scholingsaanbod ontwikkeld,  ter verhoging van de 

leerkrachtcompetenties.   

 Er is een inventarisatie afgerond waarmee de aanwezige kennis en expertise 

in beeld is gebracht, evenals de wil tot het delen. 

 OBO heeft beleid ontwikkeld  m.b.t. het delen van kennis en expertise op 

bestuursniveau. 

 

Kosten: 

 Scholingstrajecten, t.l.v. prestatiebox  € 116.210 

 

Totaal professionalisering, t.l.v. prestatiebox:  €  116.210 

 

4. Excellentie  

Er is gezocht naar mogelijkheden om binnen de bestaande structuren meer 

maatwerk te kunnen bieden aan excellente leerlingen. Hiertoe zijn op meerdere 

scholen projecten gestart en oplossingen geïmplementeerd.  

Geen extra kosten 

5. Techniek 

Op nagenoeg alle OBO-scholen werd al aandacht besteed aan ruimtevaart, 

wetenschap en m.n. techniek. Vaak gebeurt dat op afzonderlijke dagen en 

worden de lessen verzorgd door (daarvoor ingehuurde) externen. Op enkele 

scholen is in 2013 een pilot gestart om techniekonderwijs te integreren in het 

reguliere lespakket en dit onderwijs te laten verzorgen door de eigen leerkracht.  

 

Geen extra kosten.  
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6.5 Treasury-verslag 

In dit verslag wordt aandacht besteed aan de gang van zaken met betrekking tot 

het treasury-management en verantwoordt de stichting de uitvoering van haar 

treasury-beleid. 

OBO voert een zorgvuldig beleid op het gebied van treasury. Tot en met 2014 

werden de obligaties gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of lagere 

koerswaarde. Omdat OBO de intentie heeft de obligaties tot het einde van de 

looptijd aan te houden is dit niet de juiste waarderingsgrondslag. Vanaf 2015 

worden de obligaties dan ook gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

6.5.1 Beleid en uitvoering ten aanzien van beleggen en belenen 

De stichting heeft haar beleid m.b.t. beleggen en belenen verwoord in het met 

instemming van de GMR vastgestelde ‘Beleggings- en financieringsstatuut’.  

Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk 

overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de Regeling beleggen en 

belenen door ‘instellingen voor onderwijs en onderzoek’ gestelde verplichtingen. 

 

Belangrijke doelstellingen van het treasury-beleid luiden: 

- het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde 

geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid); 

- het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen 

binnen de kaders van het Treasury-statuut (rentemaximalisatie); 

- het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële 

posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie ); 

- het schoolbestuur treedt niet als bankier op. 

6.5.2 Samenstelling van de beleggingsportefeuille 

Bij de samenstelling van de portefeuille is voorzien in het periodiek vrijvallen van 

liquiditeiten. Voor de gelden die tijdens de komende jaren vrijkomen, zal in het 

treasury-plan een (her)beleggingsvoorstel worden voorzien. 

 

Het eerdere op 7 maart 2005 vastgestelde Treasury-statuut is  vanwege de 

gewijzigde regelgeving in 2010 aangepast en opnieuw vastgesteld door het 

bestuur in haar vergadering van 6 december 2010. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van het in het statuut opgenomen beleid.  

Het bestuur heeft de penningmeester als treasury-functionaris benoemd die belast 

is met het uitvoeren van het treasury-beleid. Jaarlijks vindt verantwoording plaats 

over de uitgevoerde activiteiten. 

 
Rente % Omschrijving Looptijd Aantal Geamortiseerde 

kostprijs 31-12-2015 

5,875% Rabobank Nederland  2009/2019 205.000 € 215.823 

5,375% Lloyds Banking 2009/2019 250.000 € 253.776 

4,000% HSBC 2010/2021 200.000 € 206.917 

4,750% Allianz Finance 2009/2019 200.000 € 218.750 

2,375% Rabo Nederland 2013/2023 100.000 € 100.228 

2,25% België 2013/2023 200.000 € 203.693 
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7. Continuïteitsparagraaf 

 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan ontwikkelingen die van belang zijn 

bij de beoordeling van de financiële situatie van de stichting.  We verstrekken u in 

deze paragraaf de volgende gegevens: 

- De verwachte ontwikkeling van onze leerlingenaantallen  

- De verwachte personele bezetting, inclusief aanpassingen in de 

formatieomvang 

- De begroting 2016 

- De meerjarenbegroting, met daarin opgenomen de balans en een raming van 

de baten en lasten 

 

Verder rapporteren wij u in deze paragraaf over 

- De aanwezigheid en de werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem 

- De belangrijkste risico’s en onzekerheden waarvoor wij ons de komende jaren 

geplaatst zien 

- De wijze waarop ons toezichthoudend orgaan het dagelijks bestuur 

ondersteunt en adviseert 

 

We gaan tot slot kort in op onze strategische beleidsvoornemen. 
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7.1 Gegevensset, als vermeld in de Staatscourant, nr. 35803, artikel I-A-4 

7.1.1 Ontwikkeling van de leerlingaantallen 

 

Volgens opgave van de directeuren zijn de komende jaren onderstaande 

leerlingen aantal te verwachten.  

 

School 

1-10-

2014 

1-10-

2015 

1-10-

2016 

1-10-

2017 

1-10-

2018 1-10-2019 1-10-2020 

  Werkelijk Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 

Baayaert 191 192 190 185 185 185 185 

Boemerang 225 214 215 210 210 210 210 

Cocon 53 58 63 68 70 73 75 

Gezellehoek 116 135 125 125 125 125 125 

Klaverblad 7 17 0 0 0 0 0 

Klimroos 523 514 504 492 479 475 470 

Linde 191 195 183 180 175 170 170 

Palet 65 72 65 63 65 65 66 

Rietgoor 140 137 131 126 126 126 126 

Regenboog 273 282 275 270 260 255 250 

Singel 206 217 210 210 210 210 210 

Springplank 96 103 95 93 90 86 80 

Wending 186 194 190 190 185 180 180 

Willem de 

Zwijger 135 143 150 152 150 145 143 

Windhoek 54 48 51 57 63 65 67 

Wingerd 313 305 287 280 273 270 270 

Ziezo 317 303 300 300 300 300 300 

Totaal 3091 3129 3034 3001 2966 2940 2927 

 

Wanneer deze prognoses juist blijken te zijn, betekent dit dat het leerlingenaantal 

van OBO tussen 1-10-2015 en 1-10-2020 met 202 leerlingen, dat is 6,4 %, zal 

afnemen. Bij het opstellen van onze meerjarenbegroting hebben we hiermee 

rekening gehouden.  
 

Landelijk is er sprake van een daling van het leerlingenaanbod op basisscholen. 

Binnen het voedingsgebied van OBO daalt het aanbod van leerlingen eveneens. 

In sommige kernen zijn er vanwege een gebrek aan nieuwbouw zelfs aanzienlijke 
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negatieve verschillen die soms oplopen tot een leerlingenaanbod dat minder dan 

50 % is in vergelijking met het aanbod van een aantal jaren geleden. De afname 

van het aantal leerlingen op de OBO scholen is acceptabel.  

 

De afgelopen drie jaar zijn de leerlingenaantallen van de OBO scholen eveneens 

afgezet tegenover het totale leerlingenaanbod in het voedingsgebied. Het 

resultaat daarvan is, dat het marktaandeel van de OBO scholen een kleine 

stijging aangeeft.  

 

7.1.2 De verwachte personele bezetting 

 

OBO stelt tweejaarlijks een meerjarenformatieplanning op, welke inzicht in de 

personele inkomsten en uitgaven voor de komende  jaren geeft. Voor de 

bepaling van de omvang van het beschikbare budget is inzicht vereist in de 

leerlingaantallen en prognoses voor de komende jaren.  

 

Het is niet eenvoudig om de leerlingenaantallen per school juist te prognosticeren.   

 

We houden bij onze budgetprognoses rekening met een daling zoals die blijkt uit 

onze prognoses en trachten zo goed mogelijk rekening te houden met het 

onderscheid tussen onder- en bovenbouwleerlingen. De leerling gewichten zijn 

gelijk gehouden aan de telling per 1-10-2015. In onderstaand scenario geven we 

weer hoe ons personeelsbestand zich naar verwachting zal ontwikkelen.  

 

 
 2015 2016* 2017* 2018* 

Aantal leerlingen per 1-10 3129 3034 3001 2966 

     

Personele bezetting in FTE     

Bestuur/Management 25 25 25 24 

Personeel primair proces 160 160 155 152 

Ondersteunend personeel 10 10 10 10 

         *Prognose 
 

 

7.1.3 Meerjarenbegroting  

 

De meerjarenbegroting is opgesteld voor de periode 2016-2020. De begroting 

wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de nieuwe leerlingaantallen en 

eventueel gewijzigde regelgeving.  
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7.1.3.1 Staat van baten en lasten 

 

De ontwikkeling van de leerlingaantallen leidt tot een daling van de 

Rijksvergoeding in de komende jaren. Als gevolg hiervan zullen de loonkosten ook 

dalen. Dit wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop. De vrijkomende FTE’s zullen 

niet volledig worden herbezet. Door hogere investeringen in 2015 en 2016 stijgen 

de afschrijvingslasten de komende jaren. De huisvestinglasten zijn vanaf 2017 

lager door de sluiting van ’t Klaverblad. Doordat de leerlingaantallen dalen, 

nemen de instellingslasten ook af omdat we hiervoor bij de meeste posten 

uitgaan van een bedrag per leerling. 

 

Baten 2015 2016 2017 2018

Rijksbijdragen 15.485.534 16.096.197 16.081.475 15.829.100

Overige 

overheidsbijdragen 

en -subsidies

418.789 527.334 486.377 486.377

Overige baten 154.241 122.295 120.512 119.918

Totaal baten 16.058.564 16.745.826 16.688.364 16.435.395

Lasten

Personeelslasten 13.289.890 13.872.625 13.772.090 13.576.084

Afschrijv ingen 314.347 349.278 390.514 379.346

Huisvestingslasten 1.338.660 1.402.318 1.386.621 1.386.621

Overige lasten 1.265.306 1.168.561 1.138.364 1.121.864

Totaal lasten 16.208.203 16.792.782 16.687.589 16.463.915

Saldo baten en 

lasten -149.639 -46.956 775 -28.519

Saldo financiële 

bedrijfsvoering 96.532 47.092 47.092 47.092

Saldo 

buitengewone 

baten en lasten 0 0 0 0

Totaal resultaat -53.107 136 47.867 18.573

Incidentele baten 

en lasten in totaal 

resultaat 0 0 0 0
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7.1.3.2 De balans 

 
 

Activa 

Door extra investeringen in 2015 en 2016 stijgt de materiële vaste activa. De extra 

investeringen zijn nodig door verouderde ict en leermiddelen te vervangen. De 

investeringen zijn opgenomen in de meerjareninvesteringsplannen van de diverse 

scholen.  

De financiële vaste activa blijft de komende jaren gelijk omdat hier niet actief in 

gehandeld wordt. 

 

Mutaties reserves en voorzieningen 

De kengetallen tonen aan dat de Stichting gezond is. De komende jaren zal er, 

ondanks een leerlingdaling, een positief resultaat nagestreefd worden. Vooral het 

herbezetten van de vrijgekomen arbeidsplaatsen door natuurlijk verloop wordt 

nauwlettend beoordeeld. Door het begrote positieve resultaat van de komende 

jaren zal de algemene reserve toenemen. 

De voorziening spaarverlof is eind 2016 volledig uitgeput. Per 31-12-2015 was er 

nog één personeelslid die spaarverlof had opgebouwd. Dit personeelslid heeft 

begin 2016 dit verlof genoten. De voorziening jubilea zal de komende jaren gelijk 

blijven. De voorziening onderhoud wordt vastgesteld aan de hand van de 

meerjarenonderhoudsplannen.  

 

 

 

 

 

Activa 2015 2016 2017 2018

Vaste Activa

Immateriële VA 0 0 0 0

Materiële VA 1.614.130 1.816.406 1.803.021 1.713.981

Financiële VA 1.212.246 1.212.246 1.212.246 1.212.246

Totaal vaste activa 2.826.376 3.028.652 3.015.267 2.926.227

Vlottende activa

Vorderingen 1.140.031 1.140.031 1.140.031 1.140.031

Liquide middelen 1.657.976 1.455.837 1.722.050 1.729.957

Totaal vlottende activa 2.798.007 2.595.868 2.862.081 2.869.988

Totaal Activa 5.624.383 5.624.520 5.877.348 5.796.215

Passiva 2015 2016 2017 2018

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.873.788 3.873.924 3.921.791 3.940.364

Bestemmingsreserves 0 0 0 0

Voorzieningen 282.624 282.624 487.585 387.880

Langlopende schulden 0 0 0 0

Kortlopende schulden 1.467.972 1.467.972 1.467.972 1.467.972

Totaal Passiva 5.624.384 5.624.520 5.877.348 5.796.216
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Huisvestingsbeleid 

De meerjarenonderhoudsplannen worden geactualiseerd. Aan de hand van 

deze plannen wordt het onderhoud de komende jaren uitgevoerd. Op dit 

moment is het saldo van de voorziening toereikend voor het geplande 

onderhoud. In de onderhoudsplannen is zowel het binnen- als het 

buitenonderhoud opgenomen. 

De gemeente Roosendaal is aan het bekijken om de schoolgebouwen over te 

dragen aan de stichtingen. Mocht de doordecentralisatie doorgaan dan zal het 

huisvestingsbeleid opnieuw bekeken moeten worden.  

 

Onderstaand de kengetallen die voortkomen uit de meerjarenbegroting. 

 
Kengetal Definitie 2015 2016 2017 2018 

Liquiditeit 

Norm: 1 

Vlottende activa/ 

kortlopende 

schulden 

2 2 2 2 

Solvabiliteit 1 

Norm 40 

Eigen vermogen / 

totale passiva * 100% 

69 69 

 

67 68 

Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + 

voorzieningen) / 

totale passiva * 100% 

74 74 75 75 

Weerstands-

vermogen  

Norm: 8 /13 

(eigen vermogen – 

materiele vaste 

activa / rijksbijdrage 

OCW 

14 13 13 14 

Rentabiliteit, 

Norm 1 

Exploitatieresultaat / 

totale baten * 100 % 

0 0 0 0 

Kapitalisatie-factor 

Norm: 35 

Totale vermogen / 

totale baten * 100 % 

35 34 35 35 

 

Bij de rentabiliteit wordt niet voldaan aan de norm. Dit komt door het geringe 

resultaat de komende jaren. Aangezien de overige kengetallen wel voldoen aan 

de norm is het verantwoord om de komende jaren onder de norm van 1 te 

blijven.  

 

7.1.3.3 Het investeringsbeleid 

Voor alle scholen is een meerjareninvesteringsplan opgesteld, dat jaarlijks 

geactualiseerd wordt. Binnen de financiële mogelijkheden wordt er naar 

gestreefd om de vervanging van het meubilair, inventaris, leermiddelen en ict 

binnen de gestelde termijnen te laten plaatsvinden.  Te hoge afschrijvingslasten 

kunnen leiden tot exploitatietekorten bij individuele scholen. De hoogte van 

(toekomstige) afschrijvingslasten is daarom gelimiteerd. De norm is vastgesteld op 

gemiddeld 20 % van de totale materiële instandhouding, berekend over 5 jaar. 

De meerjarenprognose laat een afname in investeringen zien. Dit lijkt niet 

realistisch. In 2016 worden de investeringsplannen van de diverse scholen kritisch 

beoordeeld en daar waar nodig aangevuld.  
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7.1.3.4 De kasstroom 

Onderstaand overzicht  geeft een korte samenvatting van de te verwachten 

kasstroom. 

 

 
 

7.2 Overige rapportages, als vermeld in de Staatscourant,  

 

7.2.1 Het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Binnen OBO is een goed functionerend systeem voor de controle van de 

resultaten operationeel. De directeuren worden geacht periodiek hun resultaten 

op een gezamenlijk overeengekomen aantal punten en een uniforme wijze te 

rapporteren. Op basis van deze rapportage kunnen de directeuren ter 

verantwoording geroepen worden of kunnen hun bevoegdheden (tijdelijk) 

ingeperkt worden. 

 

We moeten constateren dat een deel van de door OBO beoogde resultaten 

moeilijk te meten en kwantitatief uit te drukken zijn. Naast resultaten als het 

exploitatieresultaat, de Citoscores 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 is niet eenvoudig te meten. 

Door een kwaliteitsbewakingssysteem, dat o.a. bestaat uit audits door het 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 149.639-     46.956-       775            28.519-       33.955-       28.595-       

Aanpass ingen voor:

- Afschrijvingen 314.347     349.278     390.514     379.346     372.251     338.426     

- Mutaties voorzieningen 62.612-       0                204.961     99.705-       84.911-       53.291-       

Veranderingen in vlottende middelen

- Vorderingen -            -            -            -            -            -            

- Schulden -            -            -            -            -            -            

Kasstroom uit bedri jfsoperaties :

- ontvangen interest 100.515     57.415       57.415       57.415       57.415       57.415       

- betaalde interest 3.983-         10.323-       10.323-       10.323-       10.323-       10.323-       

198.628     349.414     643.342     298.214     300.477     303.632     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa  (-/-) 372.950-     551.554-     377.129-     290.306-     213.139-     170.279-     

174.322-     202.140-     266.213     7.908         87.338       133.353     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen 174.322-     202.140-     266.213     7.908         87.338       133.353     

Beginstand l iquide middelen 1.832.298  1.657.976  1.455.837  1.722.050  1.729.957  1.817.296  

Mutatie l iquide middelen 174.322-     202.140-     266.213     7.908         87.338       133.353     

Eindstand liquide middelen 1.657.976  1.455.837  1.722.050  1.729.957  1.817.296  1.950.649  
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bovenschools management  en ouder-, leerling- en personeelstevredenheids-

onderzoeken, streeft OBO er naar om de kwaliteit en de mate waarin de scholen 

erin slagen om hun doelen te behalen op een acceptabele wijze vast te stellen. 

 

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. 

7.2.2 De belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop OBO de risico’s van 

de organisatie beheerst. Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen 

van de doelstellingen kunnen bedreigen. De Commissie Don heeft naast 

signaleringsgrenzen voor de financiële kengetallen, ook een risico-inventarisatie 

gemaakt. Hierin zijn de volgende risico’s aangemerkt als risico’s/onzekerheden 

binnen het onderwijs die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar zijn en niet 

kunnen worden voorzien: 

 

1. fluctuatie in leerlingaantallen 

2. financiële gevolgen van arbeidsconflicten 

3. instabiliteit in de bekostiging 

4. onvolledige indexatie van de bekostiging 

5. restrisico’s 

 

OBO voldoet aan de door Commissie Don gestelde signaleringsgrenzen voor de 

bufferliquiditeit.   

 

Risicomanagement krijgt al lang aandacht in de bedrijfsvoering van OBO. Er 

wordt al geruime tijd frequent een risicoanalyse gemaakt en er zijn maatregelen 

genomen die het mogelijk maken om op deze risico’s te anticiperen. Voor de 

risicoanalyse wordt gebruik gemaakt van een tool, die samen met deskundigen 

uit de accountancy en het onderwijsveld is ontwikkeld.  

 

De tool bevat een veelvoud aan risico’s die zijn onderverdeeld in een zestal 

domeinen. Het  bestuur heeft per domein alle vragen doorlopen samen met 

stafmedewerkers en andere betrokkenen uit de organisatie.  Per risico is de kans 

op schade en de impact ingeschat en zijn er beheersmaatregelen genoemd.  

 

Naast het zorgen voor voldoende financiële buffers en risicomanagement, is ook 

flexibiliteit een manier om risico’s te verminderen. 

 

OBO brengt frequent de risico’s en onzekerheden waarmee we geconfronteerd 

kunnen worden in beeld. Door de kans op een bepaald risico te confronteren met 

de impact die het voltrekken van een bepaald risico met zich mee brengt, 

ontstaan scores. Op basis van deze scores wordt er door het management van 

OBO geanticipeerd op bepaalde risico’s. 

 

Hierna worden de belangrijkste risicofactoren genoemd. We trachten hiermee 

meer inzicht te geven in de mate waarin OBO bereid is om risico’s te aanvaarden, 

in te schatten welke impact een bepaald risico heeft en welke 

beheersmaatregelen OBO genomen heeft om deze impact te beperken.    
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Risico  Beheersmaatregel Maximale 

impact (1) 

Kans (2) Bereken

de 

impact 

(3) 

Leerlingenprognoses 

zijn niet juist  

 

OBO heeft prognoses 

opgesteld, waarin tot 

2020 is aangegeven 

hoeveel leerlingen 

verwacht worden. Het is 

mogelijk dat deze 

veronderstelde 

leerlingenaantallen niet 

gehaald worden, 

waardoor de inkomsten 

sneller dan verwacht 

zouden kunnen 

teruglopen. Wanneer 

het aantal leerlingen 

lager is dan op basis 

van de prognoses 

verondersteld wordt, 

heeft dat zowel 

personele als materiële 

consequenties.   

 

Personeel: 

er kan niet op korte 

termijn afscheid 

genomen worden van 

personeel. 

  

 

Materieel:  

de afschrijvingskosten 

van activa blijven voor 

de afschrijvingsduur van 

het activum drukken op 

de exploitatie van de 

school of het bestuur, 

ook als de inkomsten 

teruglopen  

 

Gebouw: de 

gebouwgebonden 

kosten nemen niet 

evenredig af met het 

leerlingenaantal / 

ontvangen bekostiging; 

leegstand van lokalen 

kost geld.  

 

 

 

 

 

 

 

In de 

meerjarenbegroting 

wordt met een iets 

grotere teruggang in 

leerlingenaantal 

rekening gehouden dan 

in onze prognose.   

 

In het 

weerstandsvermogen is 

een buffer aanwezig  om 

een onverwacht grotere 

leerlingendaling te 

compenseren. 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een meerjaren- 

formatieplan opgesteld, 

waardoor we tijdig 

kunnen anticiperen op 

leerlingendalingen. 

 

 

De afschrijvingskosten 

worden scherp 

gemonitord en mogen 

nooit meer dan 20 % van 

de MI bedragen.  

 

 

 

 

 

Met betrekking tot de 

gebouwgebonden 

kosten is regelmatig 

overleg met de 

directeuren. Er wordt 

naar gestreefd om deze 

lokalen zoveel mogelijk 

te her bezetten. Bij 

voorkeur door 

educatieve partners. 

(bijvoorbeeld 

kinderdagopvang) 

 

 

 

 

€ 130.000  

(2 fte waarvoor 

geen 

bekostiging 

gedurende 

één jaar) 

 

€ 35.000 

( 40 ll’n 

waarvoor 

geen 

bekostiging, 

gedurende 

één jaar)  

 

 

 

 

 

Onwaar 

schijnlijk  

 

 

 

 

 

 

Onwaar 

schijnlijk 

 

 

 

 

€ 13.000 

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.500 
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Afschrijvingen : bij forse 

leerlingendaling 

ontstaat een probleem 

in de schoolbegroting 

door dalende 

inkomsten en 

gelijkblijvende 

afschrijvingskosten  

 

Decentralisatie van de 

huisvestingskosten 

buitenzijde 

schoolgebouw  

 

Door middel van 

aangepaste wetgeving 

heeft  per 1-1-2015 

doordecentralisatie 

plaatsgevonden van de 

huisvestingsmiddelen 

inzake het 

gebouwonderhoud 

buitenzijde. Deze 

gelden werden tot die 

tijd door de gemeente 

ontvangen. Vanaf 1 

januari 2015 worden  

deze  middelen door 

het Ministerie 

overgemaakt aan de 

schoolbesturen, 

onderhoudsverplichting 

is  hiermee tevens 

overgeheveld  

 

 
 

De consequenties van 

deze  overdracht van de 

verplichtingen zijn nog 

niet geheel in te 

schatten. We streven 

ernaar om onze  

voorziening zo correct 

mogelijk te  berekenen 

en op peil te houden 

zodat we  in de toekomst 

hieruit de  

onderhoudskosten 

kunnen betalen.  

 

Het valt echter niet uit te 

sluiten dat we te maken 

krijgen met onvoorziene 

grotere kosten.  

 

 

We laten ons 

MJOP frequent 

actualiseren 

door 

deskundige 

medewerkers. 

Het doteren 

aan de 

voorziening 

gebeurt 

consistent.  

Onwaar-

schijnlijk 

 

€ 17.500 

 

Onderwijs anderstaligen 

 

Op één van de OBO-

scholen vindt het 

onderwijs aan 

anderstaligen plaats. We 

ontvangen van de 

gemeente in totaal 

jaarlijks een bedrag van € 

427.000 voor de inrichting 

van schakel- en 

neveninstromersgroepen. 

 

Het is mogelijk dat de 

instroom in deze groepen 

afneemt of dat de 

gemeente besluit om 

deze niet meer op 

hetzelfde niveau te 

financieren.  

 

 

 

Gezien de huidige 

instroom van 

vluchtelingen is het niet 

waarschijnlijk dat de 

voorzieningen op korte 

termijn ophouden te 

bestaan. Op langere 

termijn is dat wel 

mogelijk. We zorgen 

ervoor dat een deel van 

het personeel dat wordt 

ingezet voor deze 

werkzaamheden, dit 

doet op basis van payroll 

of detachering, zodat 

niet meteen 

verplichtingen ontstaan.  

 

 

Afname met 

een groep zou 

een afname 

van € 90.000 

aan baten 

betekenen.  

 

 

Onwaar-

schijnlijk 

(n de 

periode 

16-20)  

 

 

€ 9.000 
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Onverwachte stijging 

ziekteverzuim personeel 

 

OBO is geen eigen 

risicodrager, voor de 

vervangingskosten die 

voortkomen uit 

ziekteverlof zijn we 

aangesloten bij het VF. 

De voorbije jaren was 

ons ziekteverzuim laag 

en ontvingen we jaarlijks 

een bonus. Inmiddels is 

het ziekteverzuim stijgend 

en dit kan leiden tot een 

hogere premie in de 

nabije toekomst of tot 

hogere 

vervangingskosten 

wanneer schoolbesturen 

eigen risicodrager 

worden.  

 

 

 

 

We zijn tot de conclusie 

gekomen dat we 

moeten kiezen voor een 

andere aanpak dan tot 

op heden, waarbij niet 

alleen het 

ziekteverzuimpercentage 

en de 

meldingsfrequentie 

omlaag wordt gebracht, 

maar tevens een beleid 

wordt geïmplementeerd 

en geborgd, waardoor 

de uitvoering van het 

ziekteverzuimbeleid van 

OBO in de toekomst een 

structureel laag 

ziekteverzuim tot gevolg 

heeft. Om dit doel te 

bereiken hebben we de 

hulp ingeroepen van het 

vervangingsfonds en zijn 

de volgende concrete 

kwantitatieve 

doelstellingen 

afgesproken: 

 

 voor augustus 2016: 

ziekteverzuimpercen-

tage 7,2% 

 

 voor augustus 

2017:.ziekteverzuim-

percentage 7 % 

 

 einddoel mei 2018: 

ziekteverzuimper-

centage onder de 

7%. 

 

 

 

 

Als we er niet 

in slagen om 

ons ziekte-

verzuim terug 

te dringen als 

gepland, zullen 

de lasten 

stijgen. We 

schatten in dat 

dit niet hoger 

zal zijn dan de 

kosten van 

één fte; 

€ 65.000 per 

jaar.   

 

 

 

Onwaar-

schijnlijk 

 

 

 

 

€ 6.500 

 

Financiële gevolgen van 

arbeidsconflicten 

 

OBO voert een zorgvuldig 

personeelsbeleid. 

Desalniettemin is het niet 

uit te sluiten dat er een 

arbeidsconflict ontstaat.  

 

 

 

 

We respecteren 

uiteraard de rechtspositie 

van het personeel zoals 

dat is vastgelegd en 

handelen hier ook naar.  

 

 

 

De kosten van 

één fte, 

bedragen 

€ 64.000 

 

 

 

Onwaar- 

schijnlijk  

 

 

 

€ 6.400 
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1. Maximale impact per risico (a); Bedrag benoemen/impact niet in te schatten 

 

2. Kans dat risico zich voordoet (b) 

 

Zeer onwaarschijnlijk  >5% 

 

Onwaarschijnlijk  5% <> 10% 

 

Waarschijnlijk   10% <> 25% 

 

Meer dan waarschijnlijk 25% <> 50% 

 

Zeer waarschijnlijk  50% <> 100% 

 

 

3. Berekende verwachte impact (a x b) 

 

 

7.2.3 Fraude risicoanalyse 

Om het risico op fraude uit te sluiten zijn bij OBO de volgende maatregelen 

afgesproken.  

 

Proces Risico Beheersmaatregel 

Opbrengsten Rijksbijdrage is een gegeven en 

fraude is, gelet op externe 

controle, niet mogelijk. 

Overige opbrengsten zijn beperkt in 

omvang. Hierin zouden 

verhuurbaten en ouderbijdragen 

niet verantwoord kunnen worden. 

Door beperkte omvang is risico 

beperkt. 

Directie is aanwezig op locatie en 

heeft zicht op ter beschikking 

stellen van ruimte voor verhuur.  

Ouderbijdragen zijn eenvoudig te 

monitoren doordat vanuit het 

aantal leerlingen x het tarief de 

maximale opbrengst is te bepalen. 

Bij  grotere afwijkingen wordt 

onderzocht waarom bijdragen 

lager zijn dan berekend. 

Kosten / 

onderhoud / 

investeringen 

Risico dat opdrachten tegen niet 

zakelijke voorwaarden worden 

afgesloten. 

De factuur stemt niet overeen met 

de werkelijke prestatie. 

Alle facturen worden door directie, 

de medewerkers van de 

administratie en vanaf vooraf 

bepaalde bedragen gezien door 

een MT-lid. Zij zijn hierbij alert op 

opvallende facturen en niet 

zakelijke prijzen. 

Bij grote huisvestingsinvesteringen 

wordt externe bouwbegeleiding en 

toezicht ingehuurd om de 

prestatielevering te bewaken. 

Verder is er intern toezicht door de 

directie en MT-lid op 

prestatielevering. Facturen worden 

gefiatteerd door externe 

toezichthouders en interne 

toezichthouders. 
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Betalingsverkeer Het risico dat betalingen worden 

gedaan aan niet rechthebbende. 

Crediteurenstambestand kan alleen 

worden aangepast door 

medewerkers van de administratie. 

Op deze mutaties vindt interne 

controle plaats.  

De daadwerkelijke betaling wordt 

verricht door de directeur-

bestuurder, die bij betalingen vanaf 

vooraf bepaalde bedragen een 

tweede autorisatie nodig heeft. Het 

autorisatieschema kan door geen 

enkel individu zelfstandig worden 

aangepast. Hiervoor zijn steeds 

meerdere autorisaties nodig.  

Crediteuren zullen verder achteraf 

melden dat er niet betaald is 

waardoor fraude achteraf aan het 

licht komt. Individuele betalingen 

zijn relatief beperkt in omvang. 

 

Memorialen De mogelijkheid van het 

doorbreken van de interne 

controlemaatregelen door het 

management en/of schattingen 

door het management dienen met 

een voldoende mate van 

professioneel kritische houding 

worden beoordeeld 

(memoriaalboekingen). 

  

Directie kan niet zelf memorialen 

aanmaken. Dit moet via 

medewerkers administratie 

gebeuren  die boeking verwerken 

op basis van onderliggende 

brondocumentatie. 

Personeelskosten Er worden onterechte declaraties 

ingediend 

 

Alle declaraties moeten door 

leidinggevende worden 

geautoriseerd.  Declaraties worden 

alleen door de administratie 

verwerkt als deze zijn geautoriseerd. 

 

Directie heeft inzicht in personele 

bezetting en gelet op omvang 

organisatie vallen niet bestaande 

personeelsleden op. 

 

Kasverkeer Contante betalingen worden niet 

verantwoord in de financiële 

administratie 

Omvang kasverkeer is beperkt. 

 

7.2.4 Rapportage toezichthoudend orgaan 

Bij OBO wordt de functiescheiding binnen één orgaan vormgegeven (het 

zogenaamde ‘one tier board’ ook wel ‘raad van beheer’ genoemd).  Dat kan 

door onderbrenging van de functie van bestuur en intern toezicht in één orgaan 

van het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en toezicht wordt 

gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen statutair 

met de uitoefening van het bestuur worden belast terwijl anderen statutair met de 

uitoefening van intern toezicht belast zijn. 
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Bovengeschetst model is m.i.v. 2013 ingevoerd en het model heeft inmiddels twee 

jaar naar tevredenheid gefunctioneerd. Het kenmerkende onderscheid van het 

Raad van Beheer model ten opzichte van het Raad van Toezicht model , is de 

functionele scheiding tussen bestuur en intern toezicht. We hebben ervaren dat 

deze functionele scheiding ten opzichte van de organieke scheiding een 

voordeel heeft: het maakt gelijktijdige en betere informatievoorziening van zowel 

interne toezichthouders als bestuurders mogelijk. Daarnaast is het een voordeel 

dat de betrokkenheid van de interne toezichthouders bij de organisatie groter is. 

Hiermee wordt het risico op falend toezicht verkleind/ondervangen. Een derde 

voordeel is dat dit model het mogelijk maakt om belangrijke besluiten snel te 

nemen. 

 

Overigens heeft de functionele scheiding tussen bestuur en intern toezicht ook 

enkele nadelen. Er moet goed opgelet worden dat de onafhankelijkheid van de 

toezichthoudende leden in het bestuur niet in het geding komt. Dit heeft te 

maken met de kleine(re) afstand tussen bestuurders en interne toezichthouders, in 

vergelijking met het Raad van Toezicht model. Er wordt in onze organisatie dan 

ook bijzonder goed op toegezien dat de benodigde distantie bij de 

toezichthouders blijft bestaan, zodat zij bij dreigend falen van de bestuurders in 

kunnen grijpen. 

 

De praktische invulling van de bestuurlijke en toezichthoudende taken bij OBO 

waren in 2015 als volgt vormgegeven. 

 

 

 

- Raad van Toezicht 

 

Artikel 48 van de WPO schrijft voor dat ook wanneer een openbare school door 

een Stichting in stand gehouden wordt er geregeld moet zijn op welke manier de 

gemeente toezicht houdt op het openbaar onderwijs. Het gaat om een beperkt 

aantal taken die uiteraard in de statuten omschreven zijn (zie artikel 48 WPO). Om 

dit toezicht uit te oefenen hebben de deelnemende gemeenten een 

‘gemeenschappelijke regeling’ in het leven geroepen, waarmee de 

gemeenteraden een aantal toezichthoudende taken en bevoegdheden hebben 

overgedragen aan de wethouders. Zij vormen samen de Raad van Toezicht en 

hebben  samen het externe toezicht uitgevoerd, zoals dit in de WPO bedoeld is. 

Het bestuur van OBO legt niet rechtstreeks verantwoording af aan de 

gemeenteraden, maar doet dit voor de in artikel 48 omschreven verplichtingen 

via de RvT. 

 

 

- Het bestuur 

Het bestuur van OBO bestaat uit een uitvoerend deel en een niet-uitvoerend 

deel. Besluiten worden door het voltallige bestuur genomen, maar de rol van het 

niet-uitvoerende deel is (vooral) toezichthoudend, terwijl het uitvoerende deel de 

bestuurlijke verantwoordelijkheden over de organisatie uitoefent, daartoe 

gemandateerd door het volledige bestuur. 
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Het uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit drie personen, waarvan één 

wordt gehonoreerd en de anderen een redelijke vergoeding krijgen voor hun 

werkzaamheden. 

Het niet-uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit vier personen, deze 

plaatsen worden bij aanvang bezet door de resterende leden van het huidige 

bestuur. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn belast met het intern toezicht, zij 

ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

 

 

De toezichthoudende bestuurders houden bij de uitoefening van het integraal 

toezicht op de organisatie gebruik van een intern toezichtkader. Het 

toezichtkader bestaat uit een set met uitspraken waar het intern toezichthoudend 

orgaan aan hecht in de organisatie. De uitspraken gaan over de mate van 

professioneel handelen in de organisatie. Aan deze punten toetst het intern 

toezichthoudend orgaan het beleid, de besluiten en het functioneren van het 

uitvoerende deel van het bestuur (inclusief de directeur- bestuurder). 

 

 

Onderwerp Uitspraken Toelichting 

Identiteit Het beleid wordt uitgezet en uitgevoerd 

binnen de grondslag van de vereniging 

 

Er vindt borging van de identiteit plaats Binnen de organisatie 

wordt regelmatig 

stilgestaan bij de 

vormgeving van de 

openbare identiteit 

De bestuurder De directeur-bestuurder geeft op een 

positieve manier uitvoering aan de 

richtinggevende uitspraken en de te 

behalen normen en indicatoren in het 

bestuurlijk toetsingskader 

 

De competenties van de directeur-

bestuurder zijn vastgelegd in een 

profielschets 

Bij het werven van een 

nieuwe directeur is 

duidelijk welke 

competenties en 

vaardigheden mogen 

worden verwacht 

De directeur-bestuurder beschikt over 

de nodige competenties 

In relatie tot de 

profielschets 

De directeur-bestuurder zorgt er voor 

dat het (strategisch) beleid tot stand 

komt in dialoog met de intern 

belanghebbenden 

De intern 

belanghebbenden zijn 

medewerkers, leerlingen, 

ouders en hun formele 

vertegenwoordigers in de 

MR 

De directeur-bestuurder profileert de 

organisatie op een positieve manier, 

zowel intern als extern 

OBO West-Brabant dient 

intern en extern goed 

aangeschreven te staan: 

Intern bij leerlingen, 

medewerkers en ouders 

Extern bij relevante 

stakeholders voor de 

school 
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De organisatie De organisatie functioneert goed: 

o  wanneer er sprake is van een 

transparante organisatie waarbij 

taken en verantwoordelijkheden 

voor de verschillende 

(management)niveaus zijn 

omschreven; 

o wanneer de sfeer in de organisatie 

goed en werkbaar is; 

o wanneer er een kwalitatief goed 

stafbureau is om de directeur-

bestuurder en intern toezichthouders 

te ondersteunen en hen van de 

nodige formatie te voorzien; 

o wanneer er sprake is van een 

heldere en duidelijke formulering 

van taken van medewerkers; 

o wanneer er sprake is van goed 

werkgeverschap; 

o wanneer de besluitvorming 

inhoudelijk en procedureel 

zorgvuldig verloopt; 

o wanneer er gehandeld wordt in 

overeenstemming met wettelijke 

kaders; 

o wanneer de medezeggenschap 

adequaat is georganiseerd; 

o wanneer de code ‘Goed Bestuur’ 

wordt gehanteerd; 

o wanneer er een adequate 

klachtenregeling wordt gehanteerd; 

o wanneer er een 

klokkenluidersregeling wordt 

gehanteerd 

 

De strategie Het strategisch beleid wordt ontwikkeld 

vanuit de missie en visie van de school 

 

Het strategisch beleid wordt ontwikkeld 

op basis van een SWOT-analyse 

 

Het strategisch beleid is gericht op het 

in stand houden van het openbaar 

onderwijs in West-Brabant 

 

De organisatie werkt samen met 

besturen in de regio. 

 

Het beleid Kenmerken van het beleid: 

o het komt tot stand op grond van 

normatieve afwegingen; 

o de beleidsprioriteiten zijn haalbaar 

en gemotiveerd; 

o de beleidsplannen zijn praktisch 

uitvoerbaar; 

o de resultaten van het beleid zijn 

voldoende meetbaar (SMART); 

o de beleidsplannen zijn financieel 

haalbaar; 

o bij de totstandkoming van beleid zijn 

de risico’s voldoende afgewogen; 

o het beleid valt binnen de wettelijke 

kaders; 
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o er is draagvlak voor het beleid 

binnen de organisatie; 

o het beleid dient bij te dragen aan 

een open klimaat die de interne 

dialoog in de organisatie bevordert; 

o er is voorzien in de evaluatie van het 

beleid / er is sprake van een goed 

functionerende planning- en 

controlecyclus 

De bedrijfsvoering De organisatie kent een gezond 

financieel beheer: 

o wanneer de bedrijfsvoering voldoet 

aan professionele standaarden; 

o wanneer de prestatie-indicatoren 

behaald worden; 

o wanneer de financiële middelen zo 

ingezet worden dat deze optimaal 

bijdragen aan de realisatie van de 

strategische doelstellingen; 

o wanneer de beleidsvoorstellen 

gedekt zijn binnen de 

(meerjaren)begroting 

o wanneer de (meerjaren)begroting 

wordt uitgevoerd en het algemeen 

bestuur tijdig wordt geïnformeerd 

over afwijkingen; 

o wanneer de financiële 

verslaglegging correct, volledig, 

tijdig en betrouwbaar is; 

o wanneer er sprake is van sociaal (op 

basis van de identiteit) 

personeelsbeleid 

 

De informatie- 

voorziening 

De directeur-bestuurder informeert het 

intern toezichthoudend orgaan op 

bovenstaande punten en op de zes 

beleidsdomeinen uit het bestuurlijk 

toetsingskader volledig, tijdig en 

transparant 

 

 

7.3 Strategische beleidsvoornemens 

De strategische keuzes zijn ontleend aan de kernopdracht en de ambities die 

OBO voor zichzelf geformuleerd heeft in het strategisch beleidsplan. De 

strategische keuzes hebben we geconcretiseerd naar  doelstellingen voor de 

periode 2015 – 2018.  
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Strategische keuzes: 

“Kinderen centraal” 

2016 

 H
o

o
fd

-

d
o

e
ls

te
ll
in

g
 

Een groeiende 

onderwijskwaliteit, tot tenminste 

gemiddeld of hoger dan de 

(relatieve)  inspectienorm 

Iedere school behaalt tenminste 

voldoende eind- en tussenopbrengsten 

(voldoet aan de relatieve norm). Wanneer 

een school (nog) niet voldoet aan de 

norm wordt jaarlijks groei gerealiseerd 

 

K
in

d
e

re
n

 C
e

n
tr

a
a

l 

In
te

g
ra

le
 k

in
d

c
e

n
tr
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OBO zoekt actief  naar partners, 

die bereid zijn om bij te dragen 

aan de vorming van integrale 

kindcentra en grijpt elke kans 

aan die zich voordoet om onze 

scholen deel te laten worden 

van een integraal kindcentrum 

indien dit meerwaarde oplevert 

voor onze scholen. 

 

Uitbreiding van onze activiteiten in relatie 

tot de vorming van IKC’s  

P
a

ss
e

n
d

 O
n

d
e

rw
ij
s 

Door gebruik te maken van de 

mogelijkheden van de eigen 

scholen, de andere scholen 

voor basisonderwijs en de 

scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs binnen ons 

samenwerkingsverband stelt 

OBO zich ten doel aan alle 

aangemelde leerlingen een 

passend onderwijsaanbod te 

doen.  

 

Het ontwikkelde beleid  ten aanzien van: 

 

- procedure aanmelding van leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften 

- het herzien en aanpassen van de SOP’s 

- inrichting lichte ondersteuning 

-  

wordt geëvalueerd en indien nodig 

bijgesteld.  

 

Alle schoolondersteunings-profielen 

(SOP’s)  zijn herschreven in een nieuw 

format, wat zicht geeft op 

leerkrachtcompetenties 

 

 

 

 Iedere bij OBO aangemelde leerling krijgt 

een passende onderwijsplaats 

aangeboden, binnen OBO of daarbuiten 

O
n

d
e

rw
ij
sa

a
n

b
o

d
  

OBO-leerlingen worden 

voorbereid op het functioneren 

in de ‘wereld van morgen’ en 

leren op hun school de 

vaardigheden voor de 21e 

eeuw. 

 

Voor het eind van schooljaar 2018-2019 is 

het  onderwijsaanbod van al onze scholen 

dekkend voor tenminste, een van de 

zeven vaardigheden voor de 21e eeuw. 
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OBO-scholen anticiperen en 

reageren op veranderingen in 

het denken over onderwijs, 

zonder hun eigen identiteit, 

missie en visie uit het oog te 

verliezen. Onze scholen  passen 

het  onderwijs aan op de 

behoeften van leerlingen en zijn 

voortdurend op zoek naar 

mogelijkheden om het  aanbod 

te innoveren, met als doel een 

betere kwaliteit te generen en 

de bereikte kwaliteit te 

consolideren. 

 

 

De bereikte kwaliteit van het onderwijs op 

onze scholen is tenminste geconsolideerd, 

wat zich uit in voldoende eind- en 

tussenopbrengsten en een voldoende 

waardering van de inspectie. 

 

K
w

a
lit

e
it
 

OBO-scholen hanteren een 4-

jarige cyclus waarin de kwaliteit 

van het onderwijs wordt 

gemonitord.  

 

 

 

 

 

 

Alle  scholen werken met een 4-jairge 

cyclus van kwaliteitszorg waarin alle 

kwaliteitsaspecten systematisch en 

structureel aan de orde komen en worden 

geborgd 

Strategische keuzes: 

“Onze leraren “ 

2016 

Le
e

rk
ra

c
h

te
n

 c
e

n
tr

a
a

l 
 

D
id

a
c
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h
 h

a
n

d
e
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n
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e

d
e

w
e

rk
e
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OBO ontwikkelt voor haar 

medewerkers een 

professionaliseringsaanbod, 

gericht op het vergroten van het 

didactisch handelen, waarbij 

zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt zal worden van het 

talent en de expertise die in 

onze organisatie aanwezig is. Er 

wordt gezocht naar 

mogelijkheden om de in de 

organisatie aanwezige kennis en 

expertise te onderhouden en te 

borgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBO-medewerkers kunnen gebruik  maken 

van een professionaliseringsaanbod op 

het gebied van gedrag en 

gedragsproblemen.  

 

Voor het eind van schooljaar 2016-2017 

heeft 25 % van het onderwijskundig 

personeel van onze scholen deelgenomen 

aan een professionaliseringstraject,  

gericht op het vergroten van het 

didactisch handelen.  

 

De scholing voor de  intern begeleiders in 

de eisen die Passend Onderwijs stelt aan 

de scholen, is geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld.  

 

OBO-medewerkers maken gebruik van de 

aanwezige kennis en expertise bij het 

vormgeven van het 

professionaliseringsaanbod op OBO-

niveau. 
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OBO evalueert haar 

personeelsbeleid. Wij richten ons 

personeelsbeleid zodanig in dat 

dit beleid zoveel mogelijk 

bijdraagt aan de ontwikkeling 

van het didactisch handelen 

van medewerkers. We besteden 

hierbij m.n. aandacht 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 

 

 

 

Iedere LB-leerkracht beschikt over een 

bekwaamheidsdossier dat voldoet aan de 

vastgestelde eisen.  

 

Er heeft een bijstelling van de 

gesprekkencyclus plaatsgevonden. 

 

Er is beleid ontwikkeld m.b.t. een gerichte 

aanname van nieuw personeel. 

 

Er is beleid ontwikkeld m.b.t. outplacement 

van medewerkers die niet (meer) in staat 

zijn om te voldoen aan de eisen die aan 

hen gesteld worden. 

 

De mogelijkheden die gevonden zijn m.b.t. 

de gerichte herplaatsing van personeel 

worden toegepast.  

 

W
a

a
rd

e
n

 e
n

 n
o

rm
e

n
 

OBO voert in deze planperiode 

gesprekken met medewerkers  

om meer  duidelijkheid te krijgen 

over de gewenste omgang met 

leerlingen en hun ouders. Waar 

nodig zullen de afspraken 

omgezet worden in beleid. OBO 

zal haar personeel  steunen en 

al het mogelijke doen om de 

gemaakte afspraken te 

handhaven.  

 

 

De uitkomsten van het onderzoek naar 

‘leerkrachtbeleving’ t.a.v. de omgang met 

ouders zijn vertaald in beleid.  

 

 

 

P
e

rs
o

n
e

e
ls

-t
e

v
re

d
e

n
h

e
id

 

OBO onderzoekt de redenen 

van de afname van de 

personeelstevredenheid en 

streeft ernaar om deze 

tevredenheid op het 

oorspronkelijke niveau te krijgen, 

o.a. door de werkdrukbeleving 

positief te beïnvloeden met als 

doel het werkplezier bij 

medewerkers te verhogen en 

het verzuim te reduceren. 

 

De uitkomsten van het onderzoek naar de  

oorzaken van de afname van de 

personeelstevredenheid zijn geëvalueerd 

en hebben, indien mogelijk, geleid tot 

aanpassingen in het personeelsbeleid.  

 

 

U
it
w

e
rk

e
n

 C
A

O
 

Uitwerken nieuwe CAO. 

 

Er heeft beleidsvoorbereiding 

plaatsgevonden m.b.t.  

 

- ontwikkeling duurzame inzetbaarheid  

- ontwikkeling taakbeleid en werkdruk  

- ontwikkeling professionalisering  

- personeelsplanning (formatie, inzet en 

planning (tijdelijk) personeel) 

 

Het huidige taakbeleid is geëvalueerd. 
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OBO anticipeert, op het 

moment waarop de regels uit 

de nieuwe Wet Werk en 

Zekerheid volledig van 

toepassing verklaard worden op 

het openbaar onderwijs, door 

beleid te ontwikkelen en in 

uitvoering te nemen dat ertoe 

bijdraagt  dat de positieve 

effecten van deze regels voor 

onze medewerkers 

gehandhaafd blijven, zonder 

dat dit leidt tot 

ongecontroleerde uitbreiding 

van ons personeelsbestand. 

 

 

 

Strategische keuzes: 

“De Ouders” 

2016 

O
u

d
e
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e
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o
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n
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OBO maakt in de komende 

planperiode een analyse, 

waaruit blijkt op welke terreinen 

de ouderbetrokkenheid te 

gering is en op welke scholen dit 

het geval is.  

OBO maakt, indien nodig, 

plannen die er toe leiden dat 

ouderbetrokkenheid een 

structureel onderdeel wordt van 

het schoolbeleid van iedere 

OBO-school.  

Er is een onderzoek naar de mate waarin 

de ouders participeren op onze scholen 

en de effecten daarvan zijn afgerond.  

 

 

Strategische keuzes: 

“OBO” 

2016 

 

G
o
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e
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a

n
c
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OBO zal in de planperiode 

handelen zoals bedoeld in de wet 

‘Goed onderwijs, goed bestuur’, 

statuten en reglementen van de 

organisatie, de governance 

jaarlijks aan een evaluatie 

onderwerpen en hierover 

verantwoording afleggen. 

Er is een evaluatie naar de governance 

afgerond en noodzakelijke bijstellingen 

hebben plaatsgevonden. 

 

F
in

a
n

c
ië

n
 

 

OBO zal in de planperiode blijven 

streven naar een sluitende 

exploitatie.  

Het saldo over de vier jaren in deze 

planperiode is gemiddeld tenminste 

budgettair neutraal. 

S
a

m
e

n
w

e
rk

in
g

 OBO zal zich een positieve partner 

tonen wanneer samenwerking 

met andere schoolbesturen aan 

de orde is en wanneer dit 

voordelen oplevert voor onze 

scholen.  

OBO heeft actief de samenwerking 

gezocht met educatieve partners. 



 

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2015, blz. 51 

 

M
a

rk
ta

a
n

d
e

e
l OBO zal haar marktaandeel in de 

komende planperiode tenminste 

consolideren en streven naar een 

(lichte) stijging.  

Het marktaandeel van OBO is tenminste 

gelijk gebleven. 
 

Th
u

is
n

a
b

ij
  

OBO zal zich tot het uiterste 

inspannen om al onze scholen 

levensvatbaar en open te 

houden, wanneer dit op een 

verantwoorde manier kan. 

 

OBO heeft zich tot het uiterste 

ingespannen om haar levensvatbare 

scholen op een verantwoorde manier 

open te houden. 

S
o

li
d

a
ri

te
it
 

OBO zal onderzoeken welke mate 

van solidariteit vereist en 

verantwoord is om al onze scholen 

op het gewenste kwaliteitsniveau 

te houden en de afspraken 

hierover vastleggen.  

 

Er zijn afspraken vastgelegd  over de 

reikwijdte van de solidariteit in relatie tot 

de bedrijfsvoering van de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roosendaal, april 2016 

 

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 

Voor deze, 

 

 
 

A.J.P. Goossens MME 

Directeur-bestuurder 
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