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Voorwoord 

Voor u ligt het bestuursverslag 2021 inclusief het verslag van het intern toezicht van Stichting Openbaar 

Basisonderwijs West-Brabant (OBO). OBO is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in 5 

gemeenten in West-Brabant. Onze 15 scholen bieden met ongeveer 290 personeelsleden een zeer 

gevarieerd onderwijsaanbod aan een kleine 3000 leerlingen. 

 

OBO vindt het van groot belang om zich te verantwoorden voor het gevoerde beleid en de 

gerealiseerde opbrengsten. Voor een deel gebeurt dit door dit voorliggende bestuursverslag. Een meer 

gedetailleerde verantwoording gebeurt middels de gesprekken en rapportages die zowel op school- als 

op stichtingsniveau worden gehouden en opgesteld. 

 

We besteden in dit verslag o.a. aandacht aan onze belangrijkste doelstellingen en de onderwijskwaliteit. 

Uiteraard gaan we ook in op onze financiële situatie en melden we wat onze verwachtingen voor de 

(nabije) toekomst zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, 

Namens deze, 

 

Jan Veenker 

Voorzitter College van Bestuur 
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1 Het schoolbestuur 
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1.1 Profiel 

1.1.1 Visie en missie 

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

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

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

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

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

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

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

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

dient te worden op de onderwijsbehoeften. 

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

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

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

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

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

vormen van aanbod. Scheidingen tussen voor- en vroegschool of tussen basisschool en middelbare 

school kunnen deze vloeiende ontwikkeling 

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

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

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

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

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

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

speelt enerzijds de roep om gelijke, of eerlijke, kansen voor iedereen een rol. Anderzijds is 

ook hier de ontwikkeling van de neurowetenschap een aanjager van waaruit aangetoond wordt 

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

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

doelstelling van het beleid voor komende jaren. 

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

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

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

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

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

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

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

onze scholen zijn ingericht. Kinderen maken allemaal een eigen unieke ontwikkeling door. Om 
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hieraan op een eigentijdse manier recht te doen moet het binnen OBO-scholen mogelijk zijn 

om het leerstofjaarklassensysteem en andere traditionele aspecten van het onderwijssysteem 

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

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

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

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

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

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

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

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

ontwikkelopdracht weggelegd. Deze ontwikkelopdracht beoogt een gezamenlijke 

grondhouding die de individuele ontwikkeling van eenieder en samenwerking daarvoor binnen 

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

 

Deze grondhouding komt tot uiting in onderstaande missie: 

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

 

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

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

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

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

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

scholen, aan OBO en de toekomstige samenleving. 

1.1.2 Kernactiviteiten 

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

richt OBO zich op financiën, personeel en gebouwen.  De bedrijfsvoering van OBO is gericht op 

continuïteit en kwaliteit en daarmee op behoud van scholen en op kwaliteit en omvang van 

werkgelegenheid. 

1.2 Organisatie 

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

eruitziet. Waar OBO voor staat en met welke partijen wordt samengewerkt. 
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1.2.1 Contactgegevens 

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) 

Brinnummer 41471  

Gastelseweg 142 

4705 RB Roosendaal 

0165 548260 

secretariaat@obo-wbr.nl  

www.obo-wbr.nl 

1.2.2 Scholen 

Onder OBO ressorteerden op 31 december 2021, 15 scholen voor basisonderwijs (14 brinnummers). 

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

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

schoolwebsite.  

1.2.3 Contactpersoon 

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

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

bestuurssecretariaat@obo-wbr.nl  

1.2.4 De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overleg wordt een verslag opgesteld. Na de definitieve vaststelling hiervan worden deze gepubliceerd op 

de website van OBO1. Daarmee legt de GMR transparant en publiekelijk verantwoording af aan haar 

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

betrokkenen. 

 
1 Link: GMR-verslagen 2021 



Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO    Pagina 9 van 82 
 

1.2.5 Horizontale dialoog en verbonden partijen 

In het realiseren van goed onderwijs voor al haar leerlingen staat OBO in nauw contact met een reeks 

aan partners In de tabel hieronder is beknopt weergegeven met welke partners OBO, als stichting, 

structureel in contact staat. 

 

Organisatie  Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking 

Gemeenten (Roosendaal, 

Halderberge, Rucphen, Moerdijk, 

Drimmelen) 

Ambtelijk overleg met wethouders en ambtenaren m.b.t. huisvesting, de lokale educatieve agenda 

en de aanpak rondom de COVID-19-crisis. 

Kinderopvang (Kibeo2, Kober3) Periodiek overleg over bestaande en toekomstige opvangsamenwerking en vorming van Integrale 

Kindcentra zoals OBO beoogt in haar strategisch beleid. 

Culturele instellingen Afstemming over gemeentelijk cultureel beleid 

Zorg (GGD, Jeugdzorg, Wij Samen, 

gemeenten, Speciaal (basis)onderwijs, 

Samenwerkingsverbanden4) 

Afstemming over inrichtingsvraagstukken en samenwerking op beleids- en organisatieniveau ten 

behoeve van de zorg aan onze leerlingen. Op casusniveau binnen de scholen. 

Schoolbesturen (Markland 

College, JTC, KPO, Borgesius, de 

Waarden, de Kroevendonk) 

Afstemming op bestuurlijk niveau t.b.v. passend onderwijs, lokale educatieve agenda, 

samenwerkingsvormen, huisvestingszaken 

 

1.2.6 Klachtenbehandeling 

OBO heeft de wijze waarop de klachtenafhandeling geregeld is, 

conform de richtlijnen vastgelegd en beschreven in de ‘Procedure 

Klachtenafhandeling’. De tekst van deze procedure wordt jaarlijks 

middels de schoolgids van iedere school aan de ouders en overige 

betrokkenen bekend gemaakt.  

In 2021 zijn er door het bestuur zes klachten ontvangen, waarvan 

vijf klachten van ouders in behandeling genomen zijn. Alle vijf de 

klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. De niet in 

behandeling genomen klacht is terugverwezen naar de betreffende 

schooldirectie voor behandeling. 

De inhoud van de klachten betrof in een geval de communicatie vanuit de school naar ouders, in twee 

gevallen de heersende onrust op de school vanwege het gevoerde beleid en in nog eens twee gevallen 

betrof het een klacht met betrekking tot de maatregelen rondom de COVID-19-pandemie. 

 
2 Link: Kibeo 
3 Link: Kober 
4 OBO maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden t.b.v. passend onderwijs, nl. SWV PO 3002 en RSV 

Breda e.o. 
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1.2.7 Organisatiestructuur en functiescheiding 

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

de betrokken gemeenteraden.  

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

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

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

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

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

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

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

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

en de instandhouding van openbaar onderwijs binnen de betreffende gemeenten. Middels een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de stichting is dit vastgelegd en door de 

gemeenteraden bekrachtigd. 

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

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

beschreven in het Handboek Governance5. Daarin is de wijze van toezicht, alsmede de relatie tussen de 

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

van het College van Bestuur. De raad vergadert zes keer per jaar, komt ten minste twee keer samen 

met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en legt cyclisch bezoeken af aan de scholen van 

OBO. De leden en voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een redelijke vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

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

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

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

door middel van een cyclus van inhoudelijke planning- en controlgesprekken. De volledige kaders voor 

de samenwerking tussen bestuur en schoolleiding is vastgelegd in het managementstatuut6. 

 

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

weergegeven. 

 
5 Link: Handboek Governance (16-12-2020) 
6 Link: Managementstatuut (12-10-2020) 
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Code Goed Bestuur 

OBO onderschrijft de code ‘Goed onderwijsbestuur primair onderwijs’7 en het bestuur draagt er zorg 

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

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

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

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

toezichthoudende taak verrichten, is geregeld. Per 1 augustus 2020 is dit, conform de nieuwe statuten 

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

Er hebben in 2021 geen afwijkingen van deze code plaatsgevonden. In de jaarrekening is een overzicht 

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

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

primair onderwijs. 

1.2.8 Strategisch beleidsplan 

In 2019 heeft OBO haar vijfde strategisch beleidsplan8 vastgesteld. Met dit plan zetten we onze koers uit 

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

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

 
7 Link: Code Goed Bestuur (per 1/1/21) | PO-Raad (poraad.nl)  

8 Link: Strategisch beleidsplan OBO 
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haar onderzoek naar bestuurlijke kwaliteit en handelen in 2019, is in 2020 een concretisering van het 

strategisch beleid opgesteld in de vorm van een aangescherpte koers 2020-20249. 

1.2.9 Toegankelijkheid & toelating 

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

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

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

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

toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 
9 Link: Aangescherpte Koers en Publieksversie Aangescherpte Koers 



Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO    Pagina 13 van 82 
 

2 Verantwoording van het beleid 

 

 

   



Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO    Pagina 14 van 82 
 

2.1 Onderwijs & Kwaliteit 

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

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

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

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

2.1.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

Als onderdeel van de aangescherpte koers welke in de paragraaf ‘strategisch beleid’ hierboven reeds 

genoemd is, is een start gemaakt met het bestuursbreed definiëren, invullen en concretiseren van het 

begrip ‘onderwijskwaliteit’ binnen OBO. Dit gebeurt binnen een van de programmalijnen die in de 

periode 2020-2024 uitgewerkt en gerealiseerd 

worden. In 2020 is de koers en daarmee de richting 

van de programmalijnen vastgesteld. In 2021 is 

begonnen deze inhoudelijk vorm te geven. 

OBO’s visie op goed onderwijs bepaalt de wijze 

waarop we kijken naar een goede school. Wanneer 

gesproken wordt over een goede school wordt er 

gekeken naar de 

school in relatie tot landelijke en OBO-kaders, de 

ambities van de school en de context waarin 

de school zich bevindt. ‘Goed’ is zodoende een gelaagd begrip dat enerzijds gekenmerkt wordt 

door de invulling van de items in de afbeelding hiernaast en de realisatie ervan. Anderzijds is er sprake 

van een landelijk 

gedefinieerde en beoordeelde kwaliteitseis (i.c. toezichtskader en oordeel Onderwijsinspectie). In 2021 

is de visie op goed kwaliteit en kwaliteitszorg binnen OBO besproken, ontwikkeld en vastgelegd10. 

 

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

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

verschoven van een instrumentele werkwijze van aanleveren van managementrapportages van scholen 

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

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

gevisualiseerde kader voor ‘goed onderwijs bij OBO’ centraal. Deze werkwijze11 is in 2021 eerst 

vormgegeven, uitgeprobeerd, geëvalueerd en vastgesteld als werkwijze binnen OBO.  

Daarnaast is in 2021 gewerkt aan de ontwikkeling van ondersteunende kwaliteitsinstrumenten om de 

gesprekken te ondersteunen. Deze instrumenten zijn deels vast, deels optioneel in de cyclus van 

 
10 Link: Visie op Kwaliteitszorg OBO (2021) 
11 Link: Inhoudelijke planning- en controlcyclus OBO 
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beleidsontwikkeling en -realisatie binnen de scholen, de gesprekken hierover met het bestuur en de 

ondersteuning ervan door het bestuur12. 

 

De combinatie van een stevig beleid en kwaliteitsraamwerk én de invulling van het gesprek hierover 

tussen directeuren en bestuur, maar ook in het gesprek met de interne toezichthouder en de 

medezeggenschap maken samen dat in 2021 de kwaliteitscultuur binnen OBO stevige stappen 

voorwaarts heeft gezet. Deze ontwikkeling en de versterking van de verantwoording en dialoog binnen 

de organisatie hebben gezamenlijk geleid tot de noodzakelijke verbeteringen binnen de organisatie. De 

Onderwijsinspectie heeft dit binnen het herstelonderzoek in november van 2021 ook geconstateerd en 

OBO positief beoordeeld13 op beide domeinen.  

 

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

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

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

Onderwijskwaliteit is hierin een vast agendapunt geweest in 2021. De kaders voor gesprek en 

verantwoording zijn vastgelegd in het in het najaar van 2020 op- en vastgestelde Handboek Governance14. 

In 2021 is dit deels nader geconcretiseerd en ingevuld door middel van praktische afspraken over inhoud 

en vorm van bestuurlijke verantwoording aan de Raad van Toezicht. Dit nadere toezichtskader wordt in 

2022 opnieuw geagendeerd, vervolmaakt en vastgesteld onder begeleiding van een externe deskundige. 

 

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

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

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

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

planning & controlcyclus op financieel gebied, ook op inhoudelijk gebied een heldere proceslijn voor 

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

positie van het directeurenoverleg en de GMR geborgd is. Aan het einde van 2021 is tevens besloten om 

het netwerk van intern begeleiders binnen OBO (IB-netwerk), zoals passend bij de in het strategisch 

beleid beoogde doorontwikkeling van de rol van de intern begeleider binnen OBO, ook nadrukkelijker 

te betrekken bij het proces van besluitvorming ten aanzien van beleid met betrekking tot onderwijs en 

kwaliteit. Vanaf 2022 is dit in de gehanteerde werkwijze geïntegreerd. 

 

 
12 Link: Visie op Kwaliteitszorg OBO (2021) 
13 Link: Verslag Herstelonderzoek Onderwijsinspectie 
14 Link: Handboek Governance (16-12-2020) 
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2.1.2 Doelen en resultaten 

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

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

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

2021 waren geformuleerd. Wel is in 2021, ondanks de impact van de COVID-19-pandemie en de daaruit 

voortvloeiende activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), invulling 

gegeven aan de ontwikkeling van de beoogde programmaplannen vanuit de Aangescherpte Koers. 

Hieronder is de voortgang en uitputting op de programmalijnen rondom onderwijs en kwaliteit visueel 

weergegeven15.   

 

Leeswijzer voortgangsoverzicht: 
De wijzerplaten geven bij voortgang aan in hoeverre de programmalijn op koers ligt of niet. Hierbij is 

blauw een teken dat de lijn volledig op koers ligt of zelfs vlotter verloopt. Groen duidt erop dat er in 

hoge mate op koers gelegen wordt. Geel geeft een lichte vertraging aan, zonder dat er zorgen zijn. 

Oranje duidt op een grotere vertraging en vraagt om aandacht. Roze betekent dat er zeer grote 

problemen zijn bij de uitvoering van de geplande koers in de betreffende programmalijn. 

 

De wijzerplaten geven bij uitputting aan in hoeverre de begrootte middelen uitgeput zijn. Hierbij is 

blauw een teken dat er nog niet of nauwelijks uitputting heeft plaatsgevonden. Groen duidt erop dat er 

enige uitputting heeft plaatsgevonden. Geel geeft aan dat de middelen voor een goed deel/de helft 

uitgeput zijn. Oranje duidt op een behoorlijke uitputting van de middelen. Roze betekent dat de 

begrootte middelen zo goed als of volledig uitgeput zijn. Een grijs gearceerd vak betekent dat er geen 

budget voor de betreffende lijn begroot is. 

 

Wanneer beide wijzerplaten met elkaar in verband worden gebracht is een logisch beeld dat een 

programmalijn die op koers ligt (i.c. blauw of groen) al enige uitputting laat zien omdat er activiteiten 

hebben plaatsgevonden waarvoor middelen ingezet zijn. Overigens hoeft dit niet altijd zo te zijn; een nog 

maar net gestarte lijn heeft wellicht nog geen middelen aangewend maar loopt wel op koers omdat deze 

volgens planning nog maar juist gestart moest zijn. Andersom geldt ook dat een lijn die relatief veel 

vertraging oploopt wellicht ook nog relatief weinig middelen aangewend heeft. De wijzerplaat is dan nog 

groen of blauw. 

 

 

 

 

 

 

 
15 Bron: Tussenevaluatie 2 van de Aangescherpte Koers (februari 2022) 
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 Voortgang Uitputting 
Programmalijn O1 

2-12 jaar 

  

Programmalijn O2 

10-14 jaar 

  

Programmalijn O3 

Passender onderwijs 

  

Programmalijn O4 

Professionele 

Leergemeenschappen   

Programmalijn O5 

Pedagogisch-didactische 

kennisbasis   

Programmalijn O6 

Goed onderwijs bij OBO 

 
 

Programmalijn O7 

Onderwijskundig en 

gedeeld leiderschap   

2.1.3 Overige ontwikkelingen 

De belangrijkste ontwikkeling met betrekking tot het onderwijs binnen OBO is, zonder twijfel, het 

verloop van de COVID-19-pandemie. Zoals in het hele land en in vrijwel elke sector is de impact binnen 

de scholen en de organisatie als geheel nadrukkelijk gevoeld. Waar we eind 2020 vooruitkeken naar een 

jaar waarin het beter zou gaan en de maatregelen afgeschaald zouden worden, is de tegenovergestelde 

waarheid gebleken. Waar in 2020 en tot de zomer van 2021 de impact op het verzuim onder onze 

medewerkers en de bezetting van groepen, in vergelijking met geluiden elders, nog relatief beperkt bleef, 

is dit in de laatste maanden van 2021 helaas gekeerd. Op de dag van de leerkracht in oktober hebben 

alle medewerkers elkaar weer kunnen ontmoeten en is er intensief een start gemaakt van uitwisseling en 

met en van elkaar leren. De kwaliteit van onze mensen stond centraal. De toename van het verzuim en 

de druk op de bezetting van alle groepen en daarmee het onderwijs aan onze leerlingen in de weken en 

maanden daarna hebben het bestuur doen besluiten om de focus in de aanpak van de pandemie en haar 

effecten wat te verleggen. Niet wetende hoe lang en met welke effecten de pandemie nog haar impact 

op de organisatie zal hebben, heeft het bestuur in december aangegeven dat niet het onderwijs aan de 
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leerling, maar de leerkracht voor de groep de focus krijgt. Concreet betekent dit voor OBO dat het 

duurzaam inzetbaar hebben en houden van onze medewerkers en hun kwaliteit voor moet gaan op het 

voortzetten van onderwijs aan leerlingen in welke vorm dan ook. Hierover is aan alle ouders 

gecommuniceerd. De druk van het verzorgen van offline en online onderwijs, de schakeling van de een 

naar het ander en het voorzien ervan, ook als leerlingen moesten verzuimen, is versimpeld. We doen 

het ene of het andere, waarbij de medewerkers op de scholen focussen op kwaliteit. Tevens is 

ingestoken op een beleid dat groepen, indien besmettingen toenamen, eerder naar huis gestuurd 

werden en de school eventueel zelfs helemaal gesloten voor korte tijd. Dit om te voorkomen dat er 

voortdurend een deel van de groepen onbemand is en de druk die dat meebrengt voor de medewerkers 

die er dan wel zijn. 

2.1.4 Toekomstige ontwikkelingen 

De ontwikkeling van de COVID-19-pandemie en de maatregelen in 2022 in combinatie met de inzet en 

activiteiten die de scholen in het kader van het NPO opgenomen hebben in hun jaarplannen voor 

schooljaar 2021-2022 en daarna zijn belangrijke thema’s waar het bestuur haar focus op houdt. De 

gezamenlijke monitoring van de voortgang binnen de NPO-activiteiten gebeurt in het overleg tussen 

directeuren en bestuur. 

2.1.5 Onderwijsresultaten 

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

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

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

de scholen en teams geweest. In tegenstelling tot in 2020 hebben de leerlingen in groep 8 in 2021 wel 

een eindtoets gemaakt. De meest actuele eindopbrengsten zijn zodoende de resultaten van 2021. Deze 

zijn hieronder opgenomen. Binnen OBO kiezen de scholen zelf welke eindtoets zij willen gebruiken.  
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Bovenstaande grafieken tonen de 3-jaarsgemiddelde resultaten per school op de domeinen die via de 

eindtoets van de schoolverlaters getoetst zijn. Waar voorheen de gemiddelde score op de eindtoets 

aangaf of een school voldeed aan de voor haar geldende normen, is dit tegenwoordig een wat verder 

uitgekristalliseerd kader. Het gaat hier om het aandeel van de getoetste leerlingen dat, gemiddeld over 

de laatste 3 afnamejaren, de voor de school geldende norm behaald heeft ten aanzien van de landelijk 

gestelde referentieniveaus16 en daarmee (uiteraard) boven de signaleringswaarde van de 

Onderwijsinspectie ligt. De landelijk gemiddelde norm is een specifieke per school, gebaseerd op de 

kenmerken van de schoolpopulatie17 en zodoende voor elk van de OBO-scholen dus net even anders. 

Dit geldt voor het landelijk gemiddelde voor zowel het 1F-niveau dat zoveel mogelijk kinderen ten 

minste moeten beheersen, als voor het 1F/2S-niveau waarnaar voor de leerlingen gestreefd moet 

worden. Voor deze laatste geldt dat ook de signaleringswaarde van de inspectie dynamisch is en 

correleert met de schoolpopulatie. Voor 1F is er sprake van een absolute signaleringswaarde van 85% 

voor alle scholen. 

 

Alle scholen van OBO voldoen (ruimschoots) aan de ondergrens (signaleringswaarde) die voor hen 

geldt ten aanzien van de resultaten op de eindtoets. Vrijwel alle scholen hebben ook ten minste een 

resultaat dat op of boven het landelijk gemiddelde op basis van hun schoolweging behoort. In de enkele 

gevallen dat dit niet zo is, is dit onderdeel van het beleid van de school waaraan gewerkt wordt. De 

opbrengsten zijn onderwerp van gesprek in het totaal van het raamwerk ‘Goed onderwijs bij OBO’ dat 

bestuur en directies in de gesprekken van de inhoudelijke planning- en controlcyclus vormgeven. Ook 

hebben alle scholen een ten minste voldoende oordeel van de Onderwijsinspectie. Drie van de scholen 

van OBO zijn als goed beoordeeld, waarvan er één het predicaat excellent draagt vanwege het 

onderwijs in de Engelse taal aan de leerlingen. Het bestuur is zodoende trost op wat scholen, ook in de 

moeilijke tijden van de afgelopen twee jaar, hebben bereikt en de wijze waarop zij dagdagelijks aan de 

verdere ontwikkeling van de opbrengsten voor hun leerlingen werken. 

2.1.6 Passend onderwijs 

OBO werkt, binnen de kaders van het samenwerkingsverband, sinds twee jaar gericht aan passender 

onderwijs. Door het inzetten van een deel van de beschikbare middelen voor passend onderwijs in de 

vorm van twee schoolbegeleiders wordt binnen OBO de transitie gemaakt van kindgerichte begeleiding 

naar schoolgerichte begeleiding. Het doel is om, stapsgewijs, te werken aan versterking van de 

basiskwaliteit van onderwijs en leerlingenzorg in de gehele school. Hierdoor wordt enerzijds de kracht 

binnen de school versterkt en wordt het lerende vermogen binnen onze scholen aangewend om de zorg 

voor alle leerlingen op te pakken. Daar waar dit kan op de eigen school, daar waar het moet op een 

andere school (van OBO) of een vorm van speciaal onderwijs. 

 

 
16 Link: Referentieniveaus - Rijksoverheid 
17 Link: Schoolweging – Inspectie van het Onderwijs 
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Dat de genoemde ontwikkeling de eerste vruchten begint af te werpen is zichtbaar in de afname van het 

aantal verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs met ruim 40% in 2021 in vergelijking met de jaren 

daarvoor. Dit is geen doel op zich. Het uitgangspunt is dat elke leerling onderwijs krijgt dat past, maar 

niet tegen elke prijs op de eigen school. De leerlingen die minder verwezen zijn naar speciale vormen 

van onderwijs hebben dit passende aanbod op de eigen school gerealiseerd zien worden door de 

ontwikkeling van de kracht van het team van de school en de kennis en vaardigheid daarbinnen.  

Naast bovenstaande ontwikkeling is in 2021 ook werk gemaakt van het (door)ontwikkelen van de 

samenwerkingsvormen binnen een deel van onze scholen, waarbij de samenwerking met partners vanuit 

de jeugdhulp of het speciaal onderwijs wordt vormgegeven ten behoeve van het zo thuisnabij mogelijk 

realiseren van onderwijs en eventuele zorg die nodig is. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de middelen die voor passend onderwijs ingezet zijn. 

 

Ontvangsten Bedrag 

Hoogbegaafdheidsgelden € 27.563 

Zware ondersteuningsgelden  € 180.079 

Totale ontvangsten € 207.642 

Uitgaven   

Hoogbegaafdheid € 43.727 

Inzet schoolbegeleiders € 81.231 

Inzet externe ambulante begeleiders € 7.411 

Ontwikkeling jonge kind/IKC € 9.605 

Inzet Edux € 5.390 

Inzet leerkrachten met expertise op het gebied 

van passend onderwijs die stichting breed wordt 

ingezet 

€ 8.759 

Professionalisering i.h.k.v. passend onderwijs  € 3.244 

NIP-zorggroep € 9.008 

Arrangementen  € 45.195 

Totale uitgaven € 213.570 

Het verschil van € 5.928 is ten laste van de bestemmingsreserve passend onderwijs gebracht.  
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2.2 Personeel & Professionalisering  

2.2.1 Doelen en resultaten 

De in de Aangescherpte Koers gestelde doelen op het vlak van personeel en professionalisering zijn, in 

lijn met de doelen rondom onderwijs en kwaliteit, in 2021 opgestart in de betreffende programmalijnen. 

De professionalisering vindt zo veel mogelijk plaats nabij de ontwikkelingen op de scholen. In de tweede 

helft van 2021 is daarvan een belangrijk deel ook gericht geweest op het verminderen van opgelopen 

achterstanden als gevolg van de COVID-19-crisis. Dit veelal in het kader van het NPO. Hieronder is de 

voortgang en uitputting op de programmalijnen rondom personeel visueel weergegeven18.   

 

 Voortgang Uitputting 

Programmalijn P1 

Transformationeel 

leiderschap   

Programmalijn P2 

begeleider 

samenwerken, kennis, 

leren en innoveren 
  

Programmalijn P3 

Onderwijs 

Ondersteunend 

Personeel 
 

 

Programmalijn P5 

Werving en selectie 

  

Programmalijn P7 

Cyclus ontwikkel en 

beoordelingsgesprekken   

 

Als belangrijke onderlegger van het beleid ten aanzien van personeel binnen OBO is in 2021 het, vanuit 

de Aangescherpte Koers voortvloeiende, strategische HR-beleid voor OBO vastgesteld19. Hierin wordt 

de visie en missie op het vlak van ons menselijk kapitaal verwoord en wordt inhoud gegeven aan de 

uitwerking van de relevante thema’s daarbinnen in komende jaren. Vanuit de notie dat de kwaliteit van 

ons onderwijs bepaald wordt door de kwaliteit in onze mensen luidt de HR-missie: het   faciliteren   van   

 
18 Bron: Tussenevaluatie 2 van de Aangescherpte Koers (februari 2022) 
19 Link: Strategisch HR-beleid OBO 
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een   aantrekkelijke,   gezonde   en   ontwikkelingsgerichte   werkomgeving,   waarin medewerkers gemotiveerd 

zijn hun kwaliteiten maximaal in te zetten voor de doelen van de organisatie en de eigen (professionele) doelen. 

2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 

OBO prijst zich gelukkig dat het ook in 2021 gelukt is om alle openstaande vacatures vervult te krijgen 

en dat er in 2021 nog steeds een beperkte pool van invallers beschikbaar is bij verzuim. Toch moet de 

kanttekening hierbij gemaakt worden dat de aantallen sollicitanten op vacatures en instroom in de 

invalpool in 2021 aanmerkelijk beperkter was dan in de jaren hiervoor. De verwachting is dat het 

vervullen van vacatures en beschikbaar houden van invallers wanneer nodig in 2022 en de jaren erna 

ook in onze regio lastiger zal worden. Dit in lijn met de landelijke ontwikkeling die m.n. in de (grote) 

steden al langer merkbaar is. OBO maakt hier voor 2022 werk van door gericht beleid te ontwikkelen 

in samenspraak met de interne toezichthouder, medezeggenschap en de directeuren rondom 

arbeidsmarktcommunicatie en werving en behoud van medewerkers. 

2.2.3 Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 

Hierover is het nodige gezegd op pagina 13. 

2.2.4 Uitkeringen na ontslag 

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

een uitkering na ontslag te voorkomen. Indien verplichtingen aan een personeelslid bestaan en er sprake 

is van boventalligheid, worden deze zo veel mogelijk opgelost via interne mobiliteit. Ook in 2021 was dit 

binnen OBO geen probleem vanwege het bestaan van meer personele ruimte dan dat er vanuit de 

verplichtingen in te vullen was. 

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

personeelsoverschotten en ontslag te voorkomen. In 2021 is er € 929 betaald aan uitkeringen na ontslag 

en € 81.175 aan transitie- en ontslagvergoedingen. Hiervan is een groot deel (€ 50.353) gecompenseerd 

door het UWV omdat dit vergoedingen betrof aan personeelsleden die ziek uit dienst zijn gegaan.  

2.2.5 Aanpak werkdruk 

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

vakbonden om werk te maken van de aanpak van de werkdruk. De schoolteams hebben een grote rol 

gekregen in het werkdrukakkoord. Met deze grotere rol voor de leraren en de teams, wordt het 

eigenaarschap van het werkdrukprobleem voor de leraren gestimuleerd. De schoolleider heeft op basis 

van het gesprek met het team een bestedingsplan gemaakt en dit plan voorgelegd aan (tenminste) de P-

MR van de betreffende school, van wie instemming verkregen is. Na instemming van de P-MR heeft de 

schoolleider het formulier ‘inzet werkdrukgelden’ ter controle ingediend bij het bestuur.  

 



Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO    Pagina 23 van 82 
 

 

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

voorafgaand aan het schooljaar. Voor het schooljaar 2020/2021 is het bedrag per leerling € 254,49. 

Voor schooljaar 2021/2022 is het bedrag per leerling € 258,67. In totaal is er voor 2021 € 758.389 aan 

werkdrukgelden ontvangen die als volgt zijn ingezet: 

 Personeel  € 741.349 (extra leerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsassistenten) 

 Materieel  €   12.715 (met name investeringen in ICT en leermiddelen) 

 Overig  €     4.325 (inhuur externen voor de tussen schoolse opvang) 

2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken 

2.3.1 Doelen en resultaten 

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

huisvesting en facilitaire zaken en met welke resultaten. 

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

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

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

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

blijven uitvoeren. 

Vanuit de Aangescherpte Koers zijn er een tweetal specifieke strategische programmalijnen op dit vlak 

die in 2021 vorm hebben gekregen. Hieronder is de voortgang en uitputting op de programmalijnen 

rondom huisvesting & facilitair visueel weergegeven20.   

 

 Voortgang Uitputting 

Programmalijn K2 

Integrale 

huisvestingsvisie  

 

Programmalijn K3 

Onderzoekslijst centrale 

inkoop  

 

 

Ten aanzien van de specifieke trajecten rondom dit thema in 2021 is hieronder een beknopte 

beschrijving opgenomen. 

Doordecentralisatie gemeente Roosendaal 

 
20 Bron: Tussenevaluatie 2 van de Aangescherpte Koers (februari 2022) 
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De gemeente Roosendaal heeft ook in 2021 meerdere malen gesproken met de schoolbesturen over 

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

decentraliseren. Tijdens deze gesprekken zijn de partijen weliswaar dichter bij elkaar gekomen, maar na 

de zomer van 2021 is uiteindelijk in gezamenlijkheid besloten dat er te veel kloven waren die overbrugd 

moesten worden en was de inschatting dat dit niet realistisch bleek. Het proces van doordecentralisatie 

is zodoende afgesloten. Binnen de gemeente Roosendaal vindt de zorg en samenwerking met de 

gemeente rondom huisvesting wederom plaats zoals in de overige gemeentes. 

 

Renovatie obs de Gezellehoek 

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

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

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

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

van eenieder heeft ten gevolge van vuurwerk de school in december 2021 te maken gehad met brand en 

een zeer grote schade. Dankzij de inspanningen van de medewerkers, de gemeente en het bestuur is de 

impact op het onderwijs zo beperkt mogelijk gebleven. De afhandeling van alle schade zal duren tot 

voorjaar 2022. 

 

Nieuwbouw Ombs Ziezo 

Ombs Ziezo is in 2020 aangevangen met nieuwbouw. Dit is medio 2021 afgerond. De school heeft haar 

nieuwe gebouw betrokken. 

 

Renovatie obs de Boemerang  

De Boemerang heeft in 2021 de eerste fase van een, voornamelijk cosmetische, verbouwing 

(midtermbeurt en terreinonderhoud) gehad waardoor de school een frisse en moderne uitstraling heeft 

gekregen.  

 

Sluiting obs de Cocon 

Na een lange historie van beperkte en dalende leerlingaantallen is in 2020 een proces tot voorgenomen 

sluiting van de school in gang gezet. Dit heeft in 2021 geresulteerd in het definitieve besluit de school 

per 1-8-2021 te sluiten. De leerlingen die nog op de school zaten zijn, via warme overdracht, van een 

onderwijsplek op nabijgelegen scholen voorzien. Het geheel is technisch goed verlopen en afgerond in 

samenwerking met de gemeente. De impact op de leerlingen, ouders en medewerkers van de school is, 

begrijpelijkerwijs, zeer heftig geweest en heeft de nodige zorg en begeleiding gevraagd. Per 2022 heeft 

OBO zodoende een school en brinnummer minder dan voorheen.  



Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO    Pagina 25 van 82 
 

2.4 Financieel beleid 

2.4.1 Doelen en resultaten 

Op basis van haar strategisch beleid en aangescherpte koers wil OBO nadrukkelijk investeren in de 

verbetering en versterking van de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen. In het eerste halfjaar 

van 2020 is een uitgebreide risicoanalyse opgesteld, van waaruit de onderbouwing van de financiele inzet 

in de aangescherpte koers is opgebouwd. De uitkomsten van de risicoanalyse gaven, in lijn met de 

attendering van de Onderwijsinspectie, aan dat OBO daartoe ook voldoende middelen heeft. In 2021 is, 

als een van de uitkomsten van de programmalijn K1 van de Aangescherpte Koers, een jaarlijkse risico-

analyse opgesteld. Vanuit de Aangescherpte Koers zijn er een tweetal specifieke strategische 

programmalijnen op dit vlak die in 2021 vorm hebben gekregen. Hieronder is de voortgang en uitputting 

op de programmalijnen rondom financiën visueel weergegeven21.   

 

 Voortgang Uitputting 

Programmalijn K1 

Ontwikkeling financieel 

management  

 

Programmalijn K6 

Administratieve 

organisatie en processen   

 

Vanuit de genoemde doelstellingen rondom de administratieve organisatie en processen is in 2021 de 

overstap gemaakt naar een andere partij ten behoeve van de salarisadminsitratie en het functioneel 

beheer van het door OBO gebruikte AFAS voor de personele administratie. Deze overstap en de 

herinrichting van AFAS Insite hebben in de zomer van 2021 plaatsgevonden en zijn per 1 november 

geimplementeerd. Dit proces, inclusief de bijbehoerdende training en begeleiding is naar verwachting 

verlopen. In december en begin 2022 wordt gewerkt aan finetuning. 

2.4.2 Opstellen meerjarenbegroting 

Doel van het opstellen van de meerjarenbegroting is inzicht te krijgen in de financiële situatie voor de 

komende jaren en zo tijdig bij te kunnen bijsturen mocht dat nodig zijn. Uitgangspunt is dat de 

meerjarenbegroting kostendekkend is. Echter vormt de meerjarenbegroting 2022/2026 hierop een 

uitzondering aangezien in de aangescherpte koers diverse programmalijnen zijn opgenomen waardoor er 

 
21 Bron: Tussenevaluatie 2 van de Aangescherpte Koers (februari 2022) 
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extra geïnvesteerd wordt in het onderwijs de komende jaren. Met het inzetten van extra middelen 

wordt het mogelijk bovenmatige eigen vermogen afgebouwd. 

In de kaderbrief zijn de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting opgenomen. Daarnaast worden de 

financiële consequenties van de jaarplannen van de scholen opgenomen in de meerjarenbegroting. In 

december is de meerjarenbegroting besproken binnen het DOO en de GMR en heeft de Raad van 

Toezicht de meerjarenbegroting goedgekeurd.  

2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen 

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

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

bekostiging.  

 

Nieuwe berekeningsmethodiek voorziening onderhoud 

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

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

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

alleen de componentenmethode mogelijk zijn voor de opbouw van de voorziening en de mogelijkheid 

om te activeren. OCW heeft daarbij aangegeven dat scholen en besturen hun meerjarenonderhoudsplan 

beleidsrijk moeten maken om tot een juiste opbouw van deze voorziening te komen of als er gekozen 

wordt voor activeren hun meerjareninvesteringsplan hierop aan te passen. De gewijzigde opbouw van 

de voorziening of het overstappen naar activeren zal resulteren in een verschuiving van middelen van 

het eigen vermogen naar de voorziening en omgekeerd.  

 

Inmiddels zijn er nadere ontwikkelingen ten aanzien van het verwerken van groot onderhoud in de 

jaarrekening na 1-1-2023. In december 2021 heeft de RJ-werkgroep een RJ-uiting 2021-14 gelanceerd 

waarin nadere duidelijkheid wordt gegeven voor de bepaling van de voorziening groot onderhoud en het 

verwerken van vervangingen van belangrijke onderdelen van een pand als investering. 

  

Op basis van deze RJ-uiting komt er bijna niets meer in aanmerking om op te nemen in een voorziening 

en worden schoolbesturen in principe gedwongen om te activeren en af te schrijven. Dit is voor het 

primair onderwijs een hele vreemde situatie omdat schoolbesturen in veel gevallen niet zowel juridisch 

als economisch eigenaar zijn van de schoolgebouwen. Er moet dus geactiveerd worden terwijl de 

component niet van het schoolbestuur is. Daarnaast gaat dit tot gevolg hebben, dat veel van de 

voorzieningen in het primair onderwijs vrij zullen vallen, hetgeen zorgt voor een toename van de eigen 

vermogens en op korte termijn meer beschikbare middelen. Ook dit is zeer ongewenst, enerzijds gezien 

het verscherpt toezicht bij eigen vermogens boven de signaleringswaarden en anderzijds ontstaat het 

gevaar op het besteden van middelen op de korte termijn die op de langere termijn nodig zijn om 

panden in een redelijke staat van onderhoud te kunnen houden.  
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De PO-Raad heeft hierover al overleg gehad met OCW en OCW gaat weer in overleg met de RJ-

Werkgroep met als doel het opnemen van een uitzondering in de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs 

voor het primair onderwijs én een uitstel van de verplichte invoering naar 1-1-2024. Totdat er meer 

duidelijkheid is, is het advies om voorlopig geen aanpassingen te doen in de huidige wijze van verwerken 

van groot onderhoud, maar nadere berichtgeving af te wachten.  

 

Vereenvoudiging bekostiging 

Per 1-1-2023 treedt de wet vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs in werking. De 

vereenvoudiging zorgt ervoor dat de bekostiging wordt opgebouwd uit minder parameters dan nu het 

geval is. Er komt één basisbedrag per school en per leerling. Er blijft aanvullende bekostiging mogelijk 

voor bijvoorbeeld kleine scholen, onderwijsachterstanden en specifieke doelgroepen. Het verschil in 

bekostiging van leerlingen in de onder- en bovenbouw verdwijnt. Dat geldt ook voor de gemiddeld 

gewogen leeftijd en de personele en materiele bekostiging worden samengevoegd. Verder wordt alle 

bekostiging op kalenderjaar toegekend. De vaststelling van de bekostiging gaat van drie naar twee 

momenten en de teldatum gaat van 1 oktober naar 1 februari. Er komt een overgangsregeling van drie 

jaar om eventuele herverdeeleffecten te reguleren.  In de meerjarenbegroting is nog uitgegaan van de 

oude bekostigingssystematiek. 

 
Een bijkomend nadelig effect van het wijzigen van de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar is de 

aanpassing van de beschikking voor schooljaar 2022/2023. Aangezien de nieuwe bekostiging pas per 1-1-

2023 ingaat moeten er voor de personele beschikkingen nog nieuwe beschikkingen worden afgegeven 

voor de periode augustus t/m december 2022. Omdat in de oude systematiek niet maandelijks 1/12 deel 

van de bekostiging wordt uitbetaald door OCW, maar er administratief wel 1/12 per maand wordt 

geboekt als baten, ontstaat er per 31-12 altijd een vordering op OCW. Om geen vordering te laten 

ontstaan per 31-12-2022 wordt de beschikking over de maanden augustus t/m december 2022 niet 

berekend op basis van 41,67% maar voor 34,55% (= het betaalritme in de oude systematiek over de 

maanden augustus t/m december) van de beschikking voor schooljaar 2022/2023. Dit betekent 7,12% 

minder baten over augustus t/m december 2022. Dit is als verlies opgenomen in de begroting 2022 en 

zal dus ten laste van het eigen vermogen gaan. Het betreft hier een financieel belang ter hoogte van 

€900.000. 

 
Nationaal programma onderwijs 
In februari 2021 heeft minister Slob aangekondigd dat er 8,5 miljard geïnvesteerd wordt in het nationaal 

programma onderwijs (NPO). Dit programma is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, 

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

Iedere school ontvangt hiervoor middelen in het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023. Het bedrag voor 

schooljaar 2022/2023 is inmiddels bekend en is € 500 per leerling. Het bedrag voor de 

achterstandsscore is nog niet bekend en is ook niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Inmiddels 

heeft minister Wiersma aangegeven dat de gelden ook nog in schooljaar 2023/2024 en 2024/2025 
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ingezet mogen worden. De nog niet ingezette gelden worden aan het eind van het kalenderjaar 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPO zodat ze op een later moment ingezet kunnen worden.  

2.4.4 Investeringsbeleid 

Iedere school is zelf verantwoordelijk voor zijn investeringsbeleid. Jaarlijks worden de 

investeringsplannen bij het opstellen van de begroting ter akkoord voorgelegd aan de adviseur financiën. 

Na akkoord worden deze opgenomen in de meerjarenbegroting.  

2.4.5 Treasury 

OBO hanteert een vastgesteld treasury-statuut22. In dit statuut wordt aandacht besteed aan de gang van 

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

treasury-beleid. Hiermee wordt voldaan aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. 

 

Vanaf augustus 2021 is OBO overgestapt op het Schatkistbankieren. Dit betekent dat alle publieke 

middelen op de rekening courant van het Ministerie van Financiën moet worden aangehouden. Om die 

reden is de volledige beleggingsportefeuille verkocht en zijn alle spaarrekeningen opgeheven.  

2.4.6 Nationaal Programma Onderwijs 

Binnen OBO is direct na de aankondiging van de uitrol van het NPO het gesprek gevoerd tussen 

bestuur en schooldirecteuren over de kansen van het NPO, maar ook over de bedreigingen die een op 

zichzelf staande invoering met zich meebracht. In goed overleg is een gezamenlijke aanpak geformuleerd, 

waarbij het uitgangspunt was om zoveel mogelijk van de NPO-activiteiten in aansluiting te laten zijn met 

reeds voorgenomen beleid en activiteiten (o.a. vanuit het strategisch beleid en de aangescherpte koers 

van OBO). Het bestuur heeft hierbij een ondersteunende rol gespeeld door, in lijn met de wens van het 

directeurenoverleg, zorg te dragen voor een gezamenlijke analyse van de resultaten en mogelijke 

effecten van de pandemie, een eenduidig en eenvoudig format voor het jaarplan waarin de koppeling met 

NPO direct gemaakt kon worden. 

Omdat binnen de stichting verschillende eindtoetsen gehanteerd worden door de scholen en, in een 

enkel geval, ook andere tussentijdse toetsen is de gezamenlijke analyse gedaan met behulp van een 

derde tool en externe begeleiding hierbij. De uitkomsten van die analyse zijn per school doorgesproken 

en hebben vorm gekregen in de activiteiten die in het jaarplan zijn opgenomen. Deze plannen zijn 

afgestemd en van instemming voorzien van elke van de medezeggenschapsraden van de scholen. 

In 2021 is er € 956.387 aan baten ontvangen en € 586.868 aan lasten geweest. Het resultaat van           

€ 369.519 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPO.  

 
22 Link: Treasury-statuut OBO 
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2.4.7 Allocatie van middelen 

Tot en met 2020 was het uitgangspunt voor het alloceren van de middelen dat alle baten vanuit OCW 

op de scholen werden geboekt. Door middel van een doorbelasting per leerling werden de lasten van 

het bestuurskantoor en de gezamenlijke activiteiten doorbelast aan de scholen. Nadeel van deze 

systematiek was dat het bedrag per leerling met het opstellen van de begroting bepaald werd en daarna 

niet meer werd bijgesteld. Hierdoor ontstonden tekorten op met name de gezamenlijke kostenplaats 

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

meer op de gezamenlijke kostenplaats geboekt waardoor niet meer inzichtelijk was wat een school nu 

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

kostenplaats te boeken (de naam van de kostenplaats is gewijzigd in menselijk kapitaal) en zoveel 

mogelijk op de scholen zelf.  

 

Tevens is er, met instemming van de GMR en RvT, een nieuw allocatiemodel opgesteld waardoor 

indexeringen in de bekostiging ook worden meegenomen in de toegekende budgetten van de boven 

schoolse kostenplaatsen en er is voor gekozen om het onderhoud op een aparte kostenplaats 

bovenschools te boeken. Hierdoor zijn er vanaf 2021 drie boven schoolse kostenplaatsen (t.w. 

bestuurskantoor (BSK), menselijk kapitaal (MK) en meerjarig onderhoud (MOP)). De allocatie van de 

middelen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het CvB.  

 

De volgende posten zijn opgenomen in de verschillende boven schoolse begrotingen: 

Bestuurskantoor 

- Loonkosten van de medewerkers op het bestuurskantoor en het College van Bestuur; 
- Exploitatiekosten van het bestuurskantoor; 
- Kosten voor de Raad van Toezicht; 
- Voorziening jubilea; 
- Contributies voor de VOSABB en PO raad; 
- Cyberverzekering; 
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 
- Baten en lasten van het vermogensbeheer. 

 

Menselijk Kapitaal 

- Loonkosten voor ziektevervanging >5%; 
- Coördinatie RI&E en Arbo; 
- Studiedag OBO; 
- Personeelsbijeenkomst eind van het schooljaar; 
- Zij instromers; 
- Outplacementkosten; 
- Uitkeringskosten participatiefonds; 
- Inhuur jurist; 
- Kosten voor het DOO. 

 

Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 

- Groot onderhoud gebouwen (via de voorziening onderhoud); 
- Inhuur deskundigen voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan; 
- Jaarlijks controles van installaties. 
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De allocatie van de baten was in 2021 als volgt: 

Baten Scholen BSK MK MOP 

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

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

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

Overige subsidies OC&W 100%    

Samenwerkingsverband, subsidie externe 

ambulante begeleiding en HB-coördinator 

 100%   

Samenwerkingsverband, subsidies 

hoogbegaafdheid 

  100%  

Samenwerkingsverband, overige subsidies 100%    

Overige overheidsbijdragen 100%    

Overige baten 100%    

2.4.8 Onderwijsachterstandenmiddelen 

De onderwijsachterstandenmiddelen worden door OCW toegekend op basis van de achterstandsscores 

van de scholen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt de achterstandsscores op basis van de 

volgende 5 factoren: 

- opleidingsniveau van beide ouders; 

- herkomstland van de moeder; 

- verblijfsduur van de moeder in Nederland; 

- gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school; 

- of de ouders in de schuldsanering zitten 

 

Binnen OBO worden de middelen toegekend aan de scholen conform de beschikkingen vanuit OCW. 

De scholen bepalen zelf hoe ze deze middelen inzetten. De meeste scholen zetten het in voor 

klassenverkleining of inzet van een onderwijsassistent.  

2.4.9 Prestatiebox 

De regeling van de prestatiebox liep tot en met schooljaar 2020/2021. De gelden zijn door de scholen 

voornamelijk ingezet voor cultuureducatie, professionalisering van het team, schoolontwikkeling en de 

doorgaande leerlijn.  
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2.5 Continuïteitsparagraaf 

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het 

financieel beleid: 

Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1 

Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2 

 

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht. Zie 

hiervoor hoofdstuk 4. 

2.5.1  Intern risicobeheersingssysteem 

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

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

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

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

voortdurend en verzorgt financiële rapportages per 4 maanden voor het College van Bestuur, Raad van 

Toezicht, GMR en directeurenoverleg.  

In de Aangescherpte Koers is de doorontwikkeling van het financieel management inclusief het 

risicomanagement opgenomen voor de komende jaren. 

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

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

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

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

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

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

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

acceptabele wijze vast te stellen. In 2021 is de in 2020 ingezette versterking verder opgepakt via de 

aangescherpte koers waarin voor alle domeinen concrete doelstellingen zijn geformuleerd en zijn 

voorzien van richtlijnen voor het zichtbaar, merkbaar en meetbaar maken van de realisatie ervan. 

 

Regelmatig brengt de organisatie op gestructureerde wijze de risico’s in beeld en bepaalt zij haar 

risicoprofiel. Na de identificatie van de risico’s, worden deze geanalyseerd met als doel om maatregelen 

te ontwerpen en te implementeren, welke de eventuele schade minimaliseren. In het voorjaar van 2020 

is, onder begeleiding van een extern adviseur, een uitgebreide risico-inventarisatie gedaan met behulp 

van het instrument van de PO-raad. Op basis van dit onderzoek is mede vastgesteld hoeveel bovenmatig 

publiek eigen vermogen OBO bezit en welk deel zodoende via de aangescherpte koers aangewend kan 

worden om in te zetten voor de doorontwikkeling van de scholen en de kwaliteit van onderwijs voor de 

leerlingen. Ook heeft het onderzoek enkele risico’s in kaart gebracht op basis waarvan besloten is het te 
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hanteren weerstandsvermogen op 10% te houden. Dit is aanmerkelijk hoger dan de richtlijn van 5% die 

het ministerie voor grote besturen hanteert. 

Vanuit een van de programmalijnen van de Aangescherpte Koers is een nieuw onderdeel aan de reeds 

gehanteerde planning- en controlcyclus toegevoegd. Jaarlijks maakt het bestuur een risicoanalyse en 

voorafgaand aan nieuw strategisch beleid wordt dit, zoals in 2020, breder aangepakt m.b.v. een externe 

deskundige. In 2021 is zodoende voor het eerst een dergelijke risicoanalyse opgesteld en besproken met 

de (financiële commissie van de) GMR en de (auditcommissie van de ) Raad van Toezicht.  

2.5.2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De belangrijkste risico’s die zijn gesignaleerd in 2021 en waarvoor acties uitgezet zijn in 2022 zijn reeds 

beschreven in paragraaf 2.4.3. 
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3 Verantwoording van de financiën 
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3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

3.1.1 Leerlingen 

1 oktober … 2019 2020 2021 2022 2023 

Aantal leerlingen 2981 2949 2887 2891 2920 

Bij de leerling prognoses is een inschatting gemaakt voor de komende jaren waarbij er uit is gegaan van 

het voorzichtigheidsprincipe. Dit houdt in dat leerlingaantallen meerjarig gelijk blijven met uitzondering 

van scholen waarbij groei aangetoond kon worden door inschrijvingen of scholen waarbij de reële 

verwachting is dat er sprake is van krimp. Een dergelijke verwachte daling is wel altijd verwerkt in de 

aantallen.  

3.1.2 Personeel 

Aantal FTE 2020 2021 2022 2023 2024 

Bestuur / management 17,69 15,98 15,49 15,95 15,95 

Onderwijzend personeel 180,25 178,54 175,57 166,89 160,87 

Ondersteunend personeel 28,14 33,74 33,92 29,95 25,73 

Totaal 226,08 228,26 224,98 212,79 202,55 

 

In bovenstaande tabel zijn zowel de reguliere Fte’s als de Fte’s ten laste van de NPO-gelden opgenomen. 

Om een betere vergelijking van het verloop van de Fte’s te kunnen maken is in onderstaande tabel een 

splitsing gemaakt tussen reguliere Fte’s en Fte’s ten laste van NPO.  

 

Aantal FTE  

2020 

regulier 

2021 

regulier 

2021 

NPO 

2022 

regulier 

2022 

NPO 

2023 

regulier 

2023 

NPO 

2024 

regulier 

Bestuur / 

management  

17,69 15,98 0 15,49 0 15,95 0 15,95 

Onderwijzend 

personeel 

180,25 175,00 3,54 164,05 11,52 161,63 5,26 160,87 

Ondersteunend 

personeel 

28,14 31,68 2,06 27,70 6,22 26,88 3,07 25,73 

Totaal 226,08 222,66 5,60 207,24 17,74 204,46 8,33 202,55 

 

Als gevolg van de leerling daling is er ook minder onderwijzend personeel nodig. Hierdoor daalt het 

aantal Fte onderwijzend personeel regulier in 2021 tot en met 2024 verder. Omdat diverse scholen hun 

NPO gelden hebben ingezet voor extra personeel hebben we in 2021 geen gedwongen afscheid hoeven 
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nemen van personeelsleden. Dit geldt ook nog voor 2022 en 2023 ook dan kan het personeel behouden 

blijven omdat er extra middelen vanuit NPO ingezet worden. De verwachting is dat de terugloop in fte 

volledig opgevangen kan worden met natuurlijk verloop aangezien er de komende jaren diverse 

medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.  

Het aantal reguliere fte bij ondersteunend personeel laat de komende jaren een lichte daling zien. Dit 

komt door de inzet van LIO-stagiaires in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Voor de jaren erna 

zijn er nog geen LIO-stagiaires begroot. Daarnaast is er een tijdelijke aanstelling tot 1-8-2023 van een 

coördinator jonge kind/IKC ontwikkeling. Per 1-8-2024 wordt de subsidie vanuit de gemeente 

Roosendaal voor de schakelklassen verlaagd, hierdoor kunnen de onderwijsassistenten minder ingezet 

worden.  
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 

3.2.1 Staat van baten en lasten 

 

Realisatie 

2020 

Begroting 

2021 

Realisatie 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting

2023 

Begroting 

2024 

Verschil 

realisatie 

2021 

t.o.v. 

begroting 

2021 

Verschil 

2021 

t.o.v. 

2020 

BATEN  

Rijksbijdragen 19.680.621 18.894.973 21.333.923 20.208.965 19.964.881 19.169.959 2.438.950 1.653.302 

Overige 

overheidsbijdragen 

en subsidies 

416.351 390.615 452.411 463.343 433.239 368.343 61.796 36.060 

Baten werk in 

opdracht van 

derden 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige baten 379.132 217.000 419.885 247.221 257.995 257.995 202.885 40.753 

TOTAAL 

BATEN 

20.476.104 19.502.588 22.206.219 20.919.529 20.656.115 19.796.297 2.703.631 1.730.115 

LASTEN  

Personeelslasten 17.868.644 16.552.607 18.404.052 17.927.496 16.974.277 16.306.318 1.851.445 535.408 

Afschrijvingen 438.932 459.820 460.364 527.265 546.468 535.903 544 21.432 

Huisvestingslasten 1.635.322 1.618.032 1.777.242 1.655.339 1.563.937 1.551.437 159.210 141.920 

Overige lasten 1.500.116 1.593.790 1.831.126 2.166.869 1.901.587 1.683.322 237.336 331.010 

TOTAAL 

LASTEN 

21.443.014 20.224.249 22.472.784 22.276.969 20.986.270 20.076.980 2.248.535 1.029.770 

SALDO  

Saldo baten en 

lasten 

-966.910 -721.661 -266.565 -1.357.440 -330.155 -280.683 455.096 700.345 

Saldo financiële 

baten en lasten 

5.106 3.909 58.859 -6.200 -6.200 -6.200 54.950 53.753 

Saldo 

buitengewone 

baten en lasten 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 

RESULTAAT 

-961.804 -717.752 -207.706 -1.363.640 -336.355 -286.883 510.046 754.098 
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Toelichting verschillen realisatie ten opzichte van begroot  

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn € 2.439.000 hoger dan begroot. Dit valt te verklaren door: 

Prijsbijstelling DUO € 419.000 

Personele groeibekostiging 2020/2021 € 102.000 

Meer onderwijsachterstandsmiddelen € 40.000 

Bekostiging Cocon i.v.m. sluiting gestopt per 22-2-2021 - € 223.000 

Subsidie internationalisering funderend onderwijs € 5.000 

Subsidie teambeurs  € 40.000 

Subsidie Schoolkracht € 12.000 

Subsidie extra hulp in de klas € 443.000 

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s  € 321.000 

Nationaal programma onderwijs 2021/2022 € 956.000 

Arbeidsmarkttoelage NPO 2021/2022 € 56.000 

Bijzondere bekostiging asielzoekers gedurende het 2e t/m 4e jaar in Nederland € 123.000 

Subsidie zij-instromers € 40.000 

Arrangementen vanuit het Samenwerkingsverband € 105.000 

 

De Rijksbijdragen zijn gestegen door de indexering van de beschikkingen, de groeibekostiging en meer 

bekostiging van de onderwijsachterstandsmiddelen. Het CBS stelt jaarlijks in februari de 

onderwijsachterstand scores per school vast. Deze scores dienen als uitgangspunt voor de bekostiging 

van de onderwijsachterstandsmiddelen. De scores waren hoger dan het jaar ervoor, waar in de 

begroting mee gerekend is. Aangezien alle leerlingen per 22-2-2021 zijn uitgeschreven op de Cocon is 

vanaf 1-3-2021 de bekostiging gestopt door het Ministerie. Dit betekent over de maanden maart t/m juli 

een terugbetaling van € 223.000. De Springplank heeft een subsidie voor internationalisering funderend 

onderwijs ontvangen om Engelse lessen te verzorgen en een subsidie voor de teambeurs. De Klimroos 

heeft een subsidie ontvangen voor Schoolkracht voor schoolontwikkeling. 

 

Het Kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor het wegwerken van eventuele 

leerachterstanden die ontstaan zijn door het thuisonderwijs. In het schooljaar 2020/2021 betrof het 

subsidies die door de stichting zelf aangevraagd moesten worden zoals extra hulp in de klas en inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s. Hiervan is met name extra personeel aangesteld of ingehuurd. Vanaf 

schooljaar 2021/2022 betreft het middelen die aan alle scholen worden toegekend. De scholen die 

behoren bij de 15% van de scholen met de hoogste achterstandsscore krijgen gelden toegekend om 

twee jaar lang een arbeidsmarkttoelage uit te betalen. Het idee hierachter is dat hiermee personeel voor 

deze scholen behouden kan worden. Dit betreft bij OBO de Springplank en de Gezellehoek. Dit bedrag 

wordt via de salarissen aan de betreffende medewerkers uitbetaald. Als laatste is ook de regeling voor 
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bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen uitgebreid. Er is besloten om vanaf 

peildatum 1 mei 2021 ook leerlingen die voor het 3e en 4e jaar in Nederland verblijven een subsidie toe 

te kennen. Samen met de leerlingen die voor het 2e en 1e jaar in Nederland verblijven levert dit extra 

subsidie op. Hier staan deels extra loonkosten tegenover.  

 

Vanaf schooljaar 2021/2022 zijn er drie zij-instromers in dienst. Vanuit OCW is er een subsidie 

ontvangen, hiervan kan een deel van de opleidingskosten worden betaald.  

 

Waar voorheen per zorgleerling een verzoek moest worden ingediend bij het Samenwerkingsverband 

om de arrangementsmiddelen te ontvangen worden deze gelden vanaf het schooljaar 2020/2021 naar 

rato over de verschillende schoolbesturen verdeeld. Hierdoor hebben de besturen meer vrijheid om de 

middelen naar eigen inzicht in te zetten. Het bedrag is hoger dan het bedrag waarbij bij het opstellen van 

de begroting rekening mee werd gehouden. Tegenover deze extra baten staan ook extra lasten.  

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

De overige overheidsbijdragen zijn € 62.000 hoger dan begroot. Het grootste verschil (€ 57.000) is de 

compensatie die ontvangen wordt voor de OZB die wij als schoolbestuur kunnen terugvragen bij de 

gemeente. Hier staan dus één op één lasten tegenover. In het verleden werden zowel de lasten als de 

baten via de balans geboekt maar dit moet in het vervolg via de exploitatie lopen. Vanuit de wet 

Tegemoetkoming loondomein is er € 5.000 ontvangen vanuit de Belastingdienst. 
 

Overige baten 

De overige baten zijn € 203.000 hoger dan begroot doordat de inkomsten en uitgaven van 

ouderbijdragen en tussen schoolse opvang niet begroot worden. Hiervoor is in totaal € 132.000 

ontvangen. Er staan € 116.000 aan lasten tegenover. Er is € 40.000 meer aan detacheringsbaten 

ontvangen door het detacheren van twee leerkrachten bij een ander bestuur. Er is vanuit het Prins 

Bernhard Cultuurfonds € 20.000 ontvangen voor het opknappen van diverse schoolpleinen. Hier staan 

één op één extra lasten tegenover. Door een aantal scholen zijn er inventaris en leermethoden verkocht 

voor in totaal € 11.000.  

 

Personeelslasten 

De personeelslasten zijn € 1.850.000 hoger dan begroot. De lonen en salarissen zijn in beginsel € 

1.112.000 hoger dan begroot. Als hierop de uitkeringen vanuit het UWV en de ontvangen gelden vanuit 

collega besturen worden afgehaald blijft er een verschil over van € 966.000. De belangrijkste verschillen 

zijn: meer ziektevervanging (€ 97.000), extra inzet tlv de subsidie extra hulp in de klas (€ 416.000), extra 

inzet tlv de NPO (€ 366.000) en extra inzet tlv de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (€ 

74.000).  De overige personele lasten zijn € 884.000 hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen 

komen door extra opleidingskosten van zij instromers en overige medewerkers (€ 138.000), inhuur 
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interim-directeur( € 134.000), uitbetaalde transitie- en ontslagvergoedingen (€ 400.000 ), externe inhuur 

van personeel tlv NPO, inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en extra hulp in de klas ( € 212.000). 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 159.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat de kosten voor de OZB 

vanaf 2021 via de exploitatie moeten lopen i.p.v. via de balans. Deze kosten worden door de gemeente 

vergoed (€ 57.000). Er is € 27.000 geïnvesteerd in groene schoolpleinen, hier staat subsidie vanuit het 

Prins Bernhard Cultuurfonds tegenover. De verhuizing van twee scholen heeft € 25.000 extra gekost. Bij 

één van de scholen is het speellokaal aangepast naar een klaslokaal de kosten hiervoor bedragen € 

10.000. Bij één van de scholen zijn aanpassingen gedaan voor een beter binnenklimaat dit kostte € 

15.000. In verband met Corona zijn er meer schoonmaakartikelen aangeschaft (€ 25.000). 

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn € 237.000 hoger dan begroot. Er zijn extra uitgaven geweest voor bemiddeling 

tussen de GMR en CvB (€ 9.500), begeleiding bij de werving van het 5e lid van de RvT (€ 8.000), 

begeleiding bij het ontwikkelgesprek van het CvB (€ 10.000) en extra juridische kosten (€ 32.500). Voor 

meerwerk is € 7.000 betaald aan de accountant. Twee scholen hebben een nieuw logo laten ontwerpen 

en een aantal scholen hebben voor de promotie van de scholen geïnvesteerd in sociale media, hierdoor 

zijn de PR & marketing kosten € 15.000 hoger. Door de Klimroos is er tlv de subsidie Schoolkracht € 

12.000 besteed aan de inhuur van een deskundige en het programma Leeruniek, hier staan één op één 

baten tegenover. Er is tlv de NPO gelden € 65.000 ingezet voor leermiddelen, aanschaf van ICT-

hardware en software, inhuur kunstprofessionals en inhuur deskundigen voor het begeleiden van diverse 

schoolontwikkelingstrajecten. Uitgaven van de ouderbijdragen en tussen schoolse opvang bedragen € 

116.000, deze worden nooit begroot en hier staan € 132.000 aan baten tegenover.  Op diverse scholen 

is de ICT geüpgraded naar de wensen van deze tijd. Totale kosten hiervan zijn € 54.000. Voor het 

inrichten van tijdelijke huisvesting zijn extra kosten gemaakt voor ICT (€ 25.000). Bij diverse scholen is 

activa versneld afgeschreven omdat deze niet meer in gebruik zijn, de extra kosten hiervoor zijn € 

38.000. Door het thuisonderwijs is er meer gekopieerd dit heeft geresulteerd in een jaarafrekening van 

Ricoh van € 15.000. Daarnaast blijven de uitgaven ten laste van de aangescherpte koers achter bij 

begroot (€ 170.000). Dit komt enerzijds door extra subsidies vanuit OCW waardoor posten daaronder 

weggeschreven kunnen worden en anderzijds doordat er maximale bedragen zijn opgenomen voor de 

verschillende programmalijnen, het is aannemelijk dat de werkelijke kosten lager uitvallen.  

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn € 55.000 hoger door het positieve verkoopresultaat bij de verkoop 

van de effectenportefeuille per 1 juli i.r.t. het Schatkistbankieren. 
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Toelichting verschillen 2021 ten opzichte van 2020  

Rijksbijdragen 

De Rijksbijdragen zijn € 1.653.000 hoger dan in 2020. De belangrijkste verschillen zijn de NPO gelden 

vanaf schooljaar 2021/2022 (€ 956.000), de extra ontvangen subsidies voor inhaal- en ondersteunings-

programma’s (€ 223.000) en de extra ontvangen subsidie voor extra hulp in de klas (€ 443.000).  

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn € 36.000 hoger dan in 2020. Dit is de tegemoetkoming 

vanuit de gemeentes in de OZB die t/m 2020 op de balans geboekt werd maar vanaf 2021 via de staat 

van baten en lasten loopt.  

 

Overige baten 

De overige baten zijn € 41.000 hoger dan in 2020. Twee leerkrachten zijn langdurig gedetacheerd 

geweest waardoor er meer detacheringsbaten zijn ontvangen. 

 

Personeelskosten 

De personeelslasten zijn € 535.000 hoger dan in 2020. Dit komt met name door extra inhuur en inzet  

van personeel tlv NPO gelden (€ 366.000), subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (€ 150.000) 

en extra hulp in de klas (€ 19.000). 

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten zijn € 21.000 hoger dan in 2020. Dit komt door de energiebesparende en klimaat 

beheersende investeringen in diverse gebouwen. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 142.000 hoger dan in 2020. Dit komt door de OZB die t/m 2020 op de 

balans geboekt werd maar vanaf 2021 via de staat van baten en lasten loopt, er is geïnvesteerd in groene 

schoolpleinen, bij een school is het speellokaal aangepast naar een klaslokaal en er zijn twee scholen 

verhuist i.v.m. nieuwbouw van de school.  

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn € 331.000 hoger dan in 2020. Dit is extra inhuur van de jurist (€ 30.000), inhuur 

expertise door en vergoedingen aan de Raad van Toezicht (€ 37.000), extra ICT kosten (€ 168.000), 

hogere reproductiekosten (€ 7.000), extra kleine inventaris (€ 16.000), meer reizen en excursies        

(€ 13.000) en extra uitgaven tlv de aangescherpte koers (€ 60.000).  

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn € 55.000 hoger door het positieve verkoopresultaat bij de verkoop 

van de effectenportefeuille per 1 juli i.r.t. het Schatkistbankieren. 
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Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 

De Rijksbijdragen zijn in 2022 een stuk lager dan in 2021 doordat het betaalritme van de beschikkingen 

over de periode augustus t/m december wordt aangepast. Dit is een eenmalige verlaging van € 900.000. 

Vanaf 2023 dalen de Rijksbijdragen verder doordat er geen NPO gelden meer ontvangen worden na 

schooljaar 2022/2023 en de verwachte leerling daling.  

 

De overige overheidsbijdragen nemen vanaf 2023 af door het aflopen van de incidentele 

onderwijsachterstandenbeleid middelen en vanaf 2024 door de bijstelling van de beschikkingen van de 

gemeente Roosendaal voor de schakelprojecten op de Gezellehoek. Vanaf schooljaar 2024/2025 wordt 

de beschikking verlaagt van € 139.240 naar € 85.400 per jaar.  

 

De overige baten zijn ten opzichte van de realisatie 2021 gedaald doordat in de meerjarenbegroting de 

baten voor ouderbijdragen en tussen schoolse opvang nooit worden opgenomen. In 2023 stijgen de 

baten verder door extra detacheringsbaten voor de inzet van een aantal directeuren als 

vestigingsmanager op de Kindcentra. Dit is in lijn met de ingezette ontwikkeling binnen OBO over de 

afgelopen jaren naar de formering van Kindcentra waarbij de samenwerking met de opvangpartners 

versterkt wordt. Dit is in de aangescherpte koers verder opgenomen in programmalijn O1. 

 

De komende jaren dalen de personeelslasten doordat de extra inzet ten laste van de NPO-gelden stopt 

per 1-8-2023. Dit betreft zowel salariskosten van extra personeel, inhuur van extern personeel als extra 

kosten voor cursussen/professionalisering. Per 1-8-2024 wordt de subsidie vanuit de gemeente 

Roosendaal voor de schakelklassen verlaagd, hierdoor kan er ook minder personeel ingezet worden. 

Hierdoor neemt het aantal fte af.  

 

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

opgeleverd wordt en er daardoor extra wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, meubilair en het 

schoolplein. Vanaf 2024 dalen de afschrijvingslasten doordat er minder geïnvesteerd wordt in 

leermiddelen, doordat er meer digitale methodes worden gebruikt waarbij jaarlijks licentiekosten 

worden berekend. Er minder wordt geïnvesteerd in tablets, dit worden bijna allemaal Chromebooks en 

die hebben een langere afschrijvingstermijn.  

 

De huisvestingslasten zijn in 2022 en 2023 hoger door de incidentele kosten die verband houden met de 

verhuizing van twee scholen en de tijdelijke huisvesting.  

 

In de overige lasten zijn de kosten voor de aangescherpte koers en een deel van de kosten van de NPO-

gelden opgenomen. Dit is de verklaring van de afname van de kosten in 2023 en 2024.  
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3.2.2 Balans in meerjarig perspectief 

Hieronder is de goedgekeurde meerjarenbegroting opgenomen. 

 

Realisatie 

2020 

Prognose 

2021 

 

Begroting 

2022 

 

Begroting 

2023 

 

Begroting 

2024 

ACTIVA 

VASTE ACITVA      

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 2.266.880 2.969.023 3.395.858 3.280.639 3.096.286 

Financiële vaste activa 1.871.142 41.100 41.100 41.100 41.100 

Totaal vaste activa 4.138.022 3.010.123 3.436.958 3.321.739 3.137.386 

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden 0 0 0 0 0 

Vorderingen 1.296.995 1.296.995 396.995 396.995 396.995 

Kortlopende effecten 0 0 0 0 0 

Liquide middelen 2.920.254 3.527.155 2.140.715 1.833.902 1.726.388 

Totaal vlottende activa 4.217.249 4.824.150 2.537.710 2.230.897 2.123.383 

TOTAAL ACTIVA 8.355.271 7.834.273 5.974.667 5.552.636 5.260.769 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 4.057.140 3.523.7888 2.286.237 2.016.890 1.757.790 

Bestemmingsreserves 445.705 785.376 659.286 592.279 564.497 

Overige reserves en fondsen 86.350 74.035 74.035 74.035 74.035 

Totaal eigen vermogen 4.589.195 4.383.199 3.019.558 2.683.204 2.396.322 

VOORZIENINGEN 1.274.074 1.359.073 863.108 777.431 772.446 

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0 

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.492.002 2.092.001 2.092.001 2.092.001 2.092.001 

TOTAAL PASSIVA 8.355.271 7.834.273 5.974.667 5.552.636 5.260.769 
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In onderstaande meerjarenbalans is vanaf de realisatie 2021 doorgerekend met de uitgangspunten van de 

goedgekeurde begroting. Dit zijn dus de gerealiseerde cijfers 2021 en de begrote cijfers 2022 t/m 2024.  

 

Realisatie 

2020 

Realisatie 

2021 

 

Begroting 

2022 

 

Begroting 

2023 

 

Begroting 

2024 

ACTIVA 

VASTE ACITVA      

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 2.266.880 3.040.288 3.467.123 3.351.904 3.167.551 

Financiële vaste activa 1.871.142 41.550 41.550 41.550 41.550 

Totaal vaste activa 4.138.022 3.081.838 3.508.673 3.393.454 3.209.101 

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden 0 0 0 0 0 

Vorderingen 1.296.995 2.213.173 1.313.173 1.313.173 1.313.173 

Kortlopende effecten 0 0 0 0 0 

Liquide middelen 2.920.254 2.701.136 1.326.633 1.019.820 912.306 

Totaal vlottende activa 4.217.249 4.914.309 2.639.806 2.332.993 2.225.479 

TOTAAL ACTIVA 8.355.271 7.996.147 6.148.479 5.726.447 5.434.580 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 4.057.140 3.522.078 2.284.528 2.015.180 1.756.080 

Bestemmingsreserves 445.705 785.376 659.286 592.279 564.497 

Overige reserves en fondsen 86.350 74.035 74.035 74.035 74.035 

Totaal eigen vermogen 4.589.195 4.381.489 3.017.849 2.681.494 2.394.612 

VOORZIENINGEN 1.274.074 1.347.136 863.108 777.431 772.446 

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0 

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.492.002 2.267.522 2.267.522 2.267.522 2.267.522 

TOTAAL PASSIVA 8.355.271 7.996.147 6.148.479 5.726.447 5.434.580 

 

Toelichting mutaties 2021 t.o.v. 2020  

De materiele vaste activa is toegenomen doordat er op diverse scholen is geïnvesteerd in 

energiebesparende en klimaat beheersende investeringen. Hierdoor zijn de investeringen hoger dan de 

desinvesteringen. De afschrijvingen van de desinvesteringen zijn hoger dan de reguliere 

afschrijvingslasten. De aanschafwaarde van de investeringen is per saldo toegenomen met € 740.400 en 

de cumulatieve afschrijvingen zijn per saldo toegenomen met € 33.000. Per saldo zorgt dit voor de 
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toename van € 773.400. De afname van de financiële vaste activa betreft de verkoop van de 

effectenportefeuille. Deze is verkocht toen er werd overgestapt op het Schatkistbankieren. Wat nu nog 

opgenomen is zijn de waarborgsommen. De stijging van de vorderingen komt doordat de gemeente 

Roosendaal de gelden van het huisvestingsprogramma 2021 in 2022 uitbetaalt. Reden hiervan is dat pas 

eind 2021 duidelijk werd dat de doordecentralisatie definitief niet doorgaat. De liquide middelen zijn 

afgenomen door de veel investeringen in de materiele vaste activa en de hoge vordering op de gemeente 

Roosendaal.  

 

De mutatie in het eigen vermogen betreft het negatieve resultaat van 2021. De voorzieningen zijn met € 

73.000 toegenomen. Voor € 12.000 betreft dit de ophoging van de voorziening jubilea en voor € 61.000 

is dit de ophoging van de voorziening onderhoud zodat het bedrag eind 2021 toereikend is voor de 

uitgaven van 2022. De kortlopende schulden zijn per saldo afgenomen. De afname komt doordat de 

vooruit ontvangen subsidies voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gedurende het afgelopen 

schooljaar zijn ingezet. Daartegenover staat een stijging van de post nog te betalen salariskosten.   

 

Meerjarig perspectief  

Hierbij is uitgegaan van de gerealiseerde cijfers 2021 en de begrote cijfers 2022 t/m 2024. Hierbij is 

afgeweken van de vastgestelde meerjarenbalans omdat vanaf de realisatie 2021 is doorgerekend met de 

uitgangspunten van de goedgekeurde begroting.  

 

De mutaties in de materiele vaste activa zijn berekend aan de hand van de meerjareninvesteringsplannen 

van de scholen en het bestuurskantoor. De stijging in 2022 en 2023 komt met name door de investering 

in zonnepanelen en meubilair door de vernieuwbouw van de Klimroos en de extra investeringen in 

leermiddelen en ICT t.l.v. de NPO gelden. Door de verkoop van de effectenportefeuille bestaat de 

financiële vaste activa alleen nog maar uit waarborgsommen, deze zijn voor de komende jaren gelijk 

gehouden. De vorderingen nemen in 2022 af met € 900.000 omdat er door de wetswijziging 

vereenvoudiging bekostiging per einde kalenderjaar geen vordering meer is op OCW. De jaren daarna 

wordt de vordering gelijk gehouden. De liquide middelen muteren door de begrote resultaten en de 

mutaties in de overige posten op de balans.   

 

Het eigen vermogen muteert door de begrote resultaten. De voorziening groot onderhoud wordt 

berekend aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan en is nog berekend conform de 

overgangsregeling die geldt tot en met verslagjaar 2022, er is sprake van dat het verlengd wordt t/m 

verslagjaar 2023. Hierbij worden de kosten voor groot onderhoud over de totale planperiode gedeeld 

door het aantal jaren van de planbegroting. Dit bedrag wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening 

onderhoud. In 2022 zijn de uitgaven een stuk hoger dan in de jaren erna omdat er op diverse scholen 

onderhoud plaatsvindt aan de installaties. De voorziening jubilea wordt voor de komende jaren gelijk 

gehouden net als de kortlopende schulden.  
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Toekomstige investeringen en ontwikkelingen in kasstroom 

 

Voor de komende jaren zijn de volgende investeringen begroot: 

  Begroot Begroot  Begroot  

  2022 2023 2024 

Zonnepanelen 50.000 0 0 

Inventaris en apparatuur 14.000 7.000 5.200 

Meubilair 428.100 92.500 60.500 

Inrichting gymzaal/speellokaal 0 0 0 

Inrichting speelterrein/schoolplein 81.500 6.000 4.500 

ICT 166.700 147.500 89.399 

Tablets 19.500 10.000 2.500 

Leermiddelen 141.800 133.750 138.750 

Overige materiele vaste activa 52.500 34.500 50.700 

Totaal investeringen 954.100 431.250 351.549 
 

Door de vernieuwbouw bij de Klimroos wordt er in 2022 extra geïnvesteerd in zonnepanelen, nieuw 

meubilair en het schoolplein. Tevens wordt in 2022 het schoolplein bij Kindcentrum JIJ aangepakt. De 

extra investeringen in ICT en leermiddelen in 2022 en 2023 worden gedaan vanuit de NPO gelden. De 

investeringen in tablets nemen de komende jaren af doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van 

Chromebooks. Onder de materiele vaste activa zijn voornamelijk digiborden opgenomen. 
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Voor de komende jaren ziet het kasstroomoverzicht er als volgt uit: 

 

 

 

De liquide middelen dalen in de komende drie jaar met € 1.788.830. Dit komt deels door de geplande 

extra investeringen die opgenomen zijn in de aangescherpte koers en deels door de aanpassing van de 

bekostigingssystematiek door het Ministerie van OCW. Door deze aanpassing vervalt de vordering op 

OCW per 31-12-2022. Door de extra geplande investeringen in de aangescherpte koers, die loopt t/m 

2024, dalen de liquide middelen verder. De liquide middelen muteren door de begrote resultaten en de 

mutaties in de overige posten op de balans. De liquide middelen blijven toereikend om alle plannen uit 

te voeren de komende jaren.  

Begroot Begroot Begroot

2022 2023 2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -1.357.440 -330.155 -280.683

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 527.265 546.468 535.903

Mutaties voorzieningen -484.028 -85.677 -4.985

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen 900.000 0 0

Schulden 0 0 0

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 0 0 0

Betaalde interest -6.200 -6.200 -6.200

Overige opbrengsten financiele vaste activa 0 0 0

-420.403 124.437 244.035

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa (-/-) -954.100 -431.250 -351.549

Investeringen in financiele vaste activa 0 0 0

Desinvesteringen materiele vaste activa 0 0 0

Overige investeringen in financiele vaste activa 0 0 0

-954.100 -431.250 -351.549

Mutatie liquide middelen -1.374.503 -306.813 -107.514

Beginstand liquide middelen 2.701.136 1.326.633 1.019.820

Mutatie liquide middelen -1.374.503 -306.813 -107.514

Eindstand liquide middelen 1.326.633 1.019.820 912.306
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3.3 Financiële positie 

3.3.1 Kengetallen 

Kengetal 

Realisatie 

2020 

Realisatie 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 

(Eigen vermogen + voorzieningen) 

/ Balanstotaal 

0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Ondergrens: < 0,3 

Ondergrens OBO: <0,4 

Weerstandsvermogen 

Eigen vermogen / totale baten 

0,22 0,20 0,14 0,13 0,12 Ondergrens: < 0,05 

Ondergrens OBO: 

<0,10 

Liquiditeit 

Vlottende activa / Kortlopende 

schulden 

1,7 2,2 1,2 1,0 1,0 Ondergrens: 0,75 (bij 

totale baten boven €12 

mln) 

Ondergrens OBO: 1,0 

Rentabiliteit 

Resultaat / totale baten * 100% 

-5% -1% -7% -2% -1% Afhankelijk van de 

financiële positie 

Reservepositie 

(o.b.v. signaleringswaarde OCW) 

(Feitelijk publiek eigen vermogen 

-/- Signaleringswaarde publiek 

eigen vermogen ) 

1.179.661 261.229 0 0 0 Bovengrens: > 0 

3.3.2 Toelichting op de financiële positie 

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

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

kwamen diverse ontwikkelpunten naar voren die, in samenspraak met de GMR en RvT, verder 

uitgeschreven zijn in de aangescherpte koers. Tevens werd hierbij inzichtelijk gemaakt welk deel van de 

algemene reserve ingezet kan worden voor de aangescherpte koers. Tot en met 2024 wordt er € 

1.000.000 ingezet voor de in de aangescherpte koers beschreven ontwikkelpunten. Daarnaast wijzigt per 

1 januari 2023 de bekostigingssystematiek van OCW. Gevolg hiervan is dat de baten in de periode 

augustus t/m december ongeveer € 900.000 lager zullen zijn en dat daarmee ook de vordering op OCW 

per einde kalenderjaar vervalt.  

 

Bovenstaande leidt tot daling van de kengetallen in de komende jaren. De kengetallen zijn nu meer in lijn 

met de gestelde normen en blijven nog boven de signaleringswaarden. Conclusie is dat OBO een 

gezonde organisatie is en blijft. Tevens is eind 2022 geen sprake meer van mogelijk bovenmatig eigen 

vermogen.   
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4 Verslag intern toezicht 

4.1 Samenstelling intern toezicht 

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

waarvan in 2020 nog 1 positie vacant was. Met ingang van april 2021 is de vacante positie vervuld met de 

benoeming van Nicole Fouchier.  

  

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

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

 

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

Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen 

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

Zie hiervoor ook bijlage 2. 

 

In 2020 is besloten om te werken met de volgende commissie-indeling en bezetting. Dit is in 2021 

gecontinueerd: 

- Remuneratiecommissie: Hans Verbraak en Tjeerd Orie, Nicole Fouchier (plv.); 

- Auditcommissie: Peter van Laarhoven en Mathé Oomen; 

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

 

 Rol Kennis Ervaring 

Hans Verbraak 

Voorzitter RvT 

Voorzitter 

remuneratiecommissie 

Onderwijs en bestuurskundig Onderwijs, bestuur en organisatie 

Peter van 

Laarhoven 

Plaatsverv. voorzitter RvT 

Lid auditcommissie 

Onderwijs- en bestuurskundig, 

Economisch en huisvesting. 
Onderwijs, bestuur en organisatie. 

Mathé Oomen Voorzitter auditcommissie 
Financieel, management en 

organisatie. 

Accountancy, financieel 

management. 

Tjeerd Orie Lid remuneratiecommissie 
Bestuurskundig, HRM, CAO, 

Sociale Wetenschappen 

Bestuurlijk, HRM, werkgevers-

/werknemersaangelegenheden. 

Nicole Fouchier 

 

Plaatsverv. lid 

remuneratiecommissie 

Juridisch, bestuurs- en 

organisatiekundig, governance 

Juridisch, 

Stakeholdermanagement, 

toezicht. 
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4.1.1 Vergoeding  

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een billijke vergoeding. Deze is 

in oktober 2020 vastgesteld door de raad. In bijlage 5.2 is de hoogte van de vergoeding weergegeven. 

De vergoeding wordt jaarlijks in de jaarrekening opgenomen en verantwoord. 

4.1.2 Aanwijzing accountant 

Op advies van de auditcommissie van de Raad van Toezicht wijst de raad jaarlijks de externe accountant 

aan voor de controle van jaarstukken. Tijdens de vergadering van november 2021 heeft de raad DRV 

Accountants aangewezen als externe accountant voor 2021. Jaarlijks voert de auditcommissie van de 

Raad van Toezicht — onafhankelijk van het College van Bestuur — een gesprek met de accountant, ter 

verduidelijking van de financiële positie en om een beeld te krijgen van eventuele financiële risico's en 

verbeterpunten.  

4.2 Hoe het toezicht is vormgegeven 

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

waarop wij in 2021 invulling hebben gegeven aan de interne verantwoording en de horizontale dialoog, 

hoe de functies van het bestuur en het intern toezicht worden uitgeoefend. 

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

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

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

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

4.2.1 Doel toezichthouden 

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

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

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

goede strategische positie. Dit geven wij vorm door de gesprekken met het bestuur, twee maal per jaar 

met de GMR, via schoolbezoeken en met de antenne voor signalen uit de organisatie en omgeving. Als 

Raad van Toezicht letten wij erop dat door het bestuurlijk handelen zorgzaamheid, integriteit en 

rechtmatigheid niet in het gedrang komen. In het algemeen zijn de aandachtspunten van Raad van 

Toezicht ten minste: 

‐ De kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs; 

‐ Rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie; 

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

‐ Naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 
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Als Raad van Toezicht geven wij daarnaast bijzondere aandacht aan de onderwijskwaliteit, de 

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

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

4.2.2 Belangrijke onderwerpen 2021 

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

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

‐ De ontwikkelingen in de kwaliteit van onderwijs en organisatie. Hierbij heeft de raad specifiek haar 

toezicht en aandacht gericht op het lopende verbeterproces binnen OBO ten behoeve van het 

herstelonderzoek van de Onderwijsinspectie. Elke vergadering was dit expliciet onderwerp van gesprek. 

De raad heeft de ontwikkelingen binnen OBO met vertrouwen gevolgd en had zodoende vertrouwen in 

het herstelonderzoek dat in november 2021 tot een voldoende beoordeling van de inspectie heeft 

geleid; 

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

als gevolg van de verandering in het bestuursmodel. Hierbij is het creëren van verbinding en focus op 

de actualiteit en toekomst vanuit de aangescherpte strategische koers een belangrijk uitgangspunt 

geweest. De tijdelijke constructie van een 1-hoofdig College van Bestuur is binnen de raad geëvalueerd 

en wordt begin 2022 voor besluitvorming voorbereid; 

‐ Het opzetten van een systematiek voor de gesprekken tussen de remuneratiecommissie van de raad 

en het College van Bestuur waarbij de werkgeversrol van de raad invulling krijgt. Dit is gedaan onder 

deskundige, externe begeleiding. Dit heeft geleid tot een conceptproces hiervoor waaraan vanaf oktober 

2021 invulling is gegeven. Deze cyclus wordt in 2022 volledig beschreven en vastgesteld en loopt 

parallel aan de benoemingsperiode van het College van Bestuur. Bij de eerste implementatie blijft de 

externe begeleiding aangehaakt om de raad en het college te ondersteunen in het optimaal vormgeven 

van de onderdelen van het proces. Het College van Bestuur heeft ten behoeve deze cyclus van 

gesprekken 360 graden feedback uitgezet binnen alle gremia binnen de organisatie en bij externe 

stakeholders. Op basis van de uitkomsten en het reflectieverslag heeft een ontwikkel-

/functioneringsgesprek plaatsgevonden; 

‐ De versterking van de relatie met de medezeggenschap binnen OBO. Hierin is een volgende stap 

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

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

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

prioriteit heeft. De inspanningen van de GMR en het College van Bestuur zijn op de voet gevolgd en 

hebben tot een voor de Raad van Toezicht positieve uitkomst geleid. In 2021 is het eerste formele 

overleg met de GMR geweest, is een afvaardiging van de raad te gast geweest bij een GMR-

vergadering en is een tweede, informeel overleg voor begin 2022 voorbereid; 

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

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

onderwerp van gesprek geweest. In 2021 is dit proces afgesloten en is tussen gemeente en besturen 

besloten niet verder te gaan op de weg van doordecentralisatie. De Raad van Toezicht ziet dit als een 

verstandig besluit gezien de mogelijke risico’s die aan een dergelijke constructie kleven en de mate 

waarin binnen de onderhandelingen hierover dekking gegarandeerd was. De raad heeft tevens met 

trots de oplevering van twee gebouwen van scholen van OBO zien plaatsvinden en heeft een van haar 

vergaderingen op een van deze nieuwe locaties mogen houden.  
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4.2.3 Verdere onderwerpen tussen RvT en CvB waren in 2021: 

‐ Proces opheffing de Cocon; 

‐ Coronacrisis en haar gevolgen; 

‐ Vertaling Aangescherpte Koers in meerjarige keuzes; 

‐ Schoolbezoeken door RvT leden; 

‐ Ontwikkeling van de bedrijfsvoering, verantwoording en organisatie; 

‐ Onderhoud gebouwen en specifiek de impact van de brand op de Gezellehoek. 

4.2.4 Klachten en calamiteiten 

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

zouden kunnen leiden, contact opneemt met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In 2021 zijn er een 

drietal voorvallen geweest van dien aard. Hierover is de raad direct geïnformeerd en betrokken 

gebleven bij het verloop. 

4.2.5 Eigen ontwikkeling 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 ook de eigen ontwikkeling ter hand genomen en heeft daartoe, 

onder begeleiding van een externe deskundige, een dagdeel gewerkt aan de evaluatie van het eigen 

functioneren. Dit is gedaan met behulp van de door de VTOI ontwikkelde instrument voor 

(zelf)evaluatie. Hieruit heeft de raad de volgende ontwikkelpunten voor haarzelf geformuleerd: 

‐ Invulling geven aan de werkgeversrol van de raad richting het bestuur. Dit heeft in 2021 al haar beslag 

gekregen, zoals te lezen in paragraaf 4.2.2; 

‐ Inventariseren en borgen van de eigen professionaliteit en lerend vermogen. Dit onderwerp is nadien 

nogmaals in de raad besproken en krijgt in 2022 expliciet aandacht voor nadere invulling; 

‐ Het ontwikkelen van een toezichtskader op basis van een eigen toezichtsvisie. Dit onderwerp is in het 

vervolg van dit dagdeel nogmaals geagendeerd op de raadsvergadering van september en november 

2021. Er is een aanzet gemaakt met een invulling van het toezichtskader. In 2022 wordt dit opnieuw 

geagendeerd en verder ingevuld. Streven is in 2022 tot vaststelling van een toezichtskader te komen; 
‐ Het maken van afspraken over het verzamelen van informatie bij externen door de raad. Dit 

onderwerp is in 2021 nog eenmaal geagendeerd. Hierbij is vooralsnog afgesproken dat dit altijd in 

onderlinge openheid en afstemming met het College van Bestuur gebeurt. Streven is in 2022/2023 

hierover vaste kaders af te spreken en vast te leggen; 

‐ Het versterken van de governance-driehoek en de communicatie en relatie daarbinnen. Hiertoe is in 

2021 vervolgactie geweest zoals ook in paragraaf 4.2.2 te lezen. 
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4.3 Toelichting op gegeven adviezen 

De raad heeft het College van Bestuur in 2021 vanuit de opiniërende gesprekken tijdens de 

raadsvergaderingen enkele adviezen meegegeven. Dit betrof een advies om het proces van de sluiting 

van de Cocon te Klundert zelf te evalueren om mogelijke lessen te trekken voor een mogelijk 

toekomstig proces met een vergelijkbare impact. Het bestuur heeft dit toegezegd. Begin 2022 wordt 

deze evaluatie met de raad besproken. Ook heeft de raad adviezen gegeven ten aanzien van het verloop 

en de aanpak van een juridische kwestie die in 2021 speelde. Tot slot heeft de raad het College van 

Bestuur geadviseerd om in 2022 werk te maken van versterking en ontwikkeling van 

(arbeidsmarkt)communicatie. 

4.4 Woord van dank en trots 

De raad hecht er waarde aan om ook in deze verantwoording van haar toezicht haar dank en trots uit 

te spreken voor de zichtbare en merkbare betrokkenheid, inzet en kwaliteit van alle medewerkers 

binnen OBO. Tijdens de gezamenlijke studiedag op de dag van de leerkracht in oktober 2021 is dit door 

de raadsleden nadrukkelijk gezien en gevoeld en benoemd tijdens de bezoeken aan de scholen, de 

opgevangen gesprekken, de sfeer en betrokkenheid op elkaar en het onderwijs waarvoor we binnen 

OBO staan. Juist in de context van 2021 waarin het opnieuw niet vanzelfsprekend was vanwege de 

aanhoudende impact van de COVID-19-pandemie en het NPO, is dit een compliment waard. Naast het 

goede onderwijs aan onze leerlingen is tenslotte ook de benodigde kwaliteitsslag gemaakt in het kader 

van de herstelopdracht van de inspectie en is aangevangen met onderdelen van de strategische koers.  
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5 Bijlagen 

Bijlage 1 - Overzicht scholen 

Bijlage 2 - Hoofd- en nevenfuncties en bezoldigingsafspraken bestuursleden 

Bijlage 3 – Overzicht onttrekkingen voorziening groot onderhoud in 2021 
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5.1 Bijlage 1 - Overzicht scholen 

 

School  Website  Scholenopdekaart.nl  
  

06CZ   
De Baayaert   
Wouw  

https://www.baayaert.nl/  
  

Baayaert  

18DY   
De Boemerang  
Zevenbergen  

https://www.basisschooldeboemerang.nl/  
  

Boemerang  

06BD  
De Cocon  
Klundert  

https://obsdecocon.nl/  
  

Cocon  

10BV   
De Gezellehoek  
Roosendaal  

https://www.gezellehoek.nl/  
  

Gezellehoek  

09FX  
De Klimroos  
Roosendaal  

https://www.deklimroos.nl/  
  

Klimroos  

08DJ  
De Linde  
Oud-Gastel  

https://lindeoudgastel.nl/  
  

Linde  

21OV  
Het Palet  
Rucphen  

https://www.paletrucphen.nl/  
  

Palet  

07GD  
De Regenboog  
Oudenbosch  

https://obsderegenboog.nl/  
  

Regenboog  

22KV  
Kindcentrum BergOp 
Roosendaal  

https://www.kindcentrumbergop.nl / BergOp 

10TR  
De Singel  
Roosendaal  

https://www.obsdesingel.nl/  
  

Singel  

18DT   
De Springplank  
Fijnaart  

https://obsdespringplank.com/  
  

Springplank  

24NL  
De Wending  
Roosendaal  

https://www.obsdewending.nl/  
  

Wending  

04HZ  
Willem de Zwijger  
Willemstad  

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

Willem de Zwijger  

04HC  
De Windhoek  
Terheijden  

https://www.obsdewindhoek.nl/  
  

Windhoek  

24NL  
De Wingerd  
Roosendaal  

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

Wingerd  

22KU  
ZieZo  
Roosendaal  

https://www.ombsziezo.nl/  
  

Boemerang  
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5.2 Bijlage 2 - Hoofd- en nevenfuncties en 

bezoldigingsafspraken bestuurder en toezichthouders 

 

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

H Verbraak  Eigenaar HVA 1. Voorzitter Raad van Commissarissen SWV 
Passend Onderwijs Helmond-Peelland 

2. Voorzitter Ondernemersvereniging Majoppeveld 
3. Voorzitter Jazz750 

P van Laarhoven  Lid College van Bestuur bij VO Haaglanden 1. Lid Landelijke Klachtencommissie algemeen 
bijzonder onderwijs (GCBO)  

M Oomen  Financieel manager bij Zimmer Biomet Geen 

T Orie  1. Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen (tot 1-7-
2021) 

2. Leidinggevende belangenbehartiging CNV 
Vakmensen 

1. Bestuurslid Stichting Opleiding en Ontwikkeling 
Beroepsgoederenvervoer   

Nicole Fouchier 1. Stakeholder Engagement Strategist 
  

1. Lid Raad van Toezicht Stichting Brabants Verenigd 
Openbaar Onderwijs (BRAVOO)  

2. Voorzitter Commissie van Toezicht International 
School Breda  

3. Bestuurslid Betrokken Ondernemers Breda 
4. Bestuurslid Stichting Voormalig Gasthuis Breda 

 

Functionaris   Bezoldigingsafspraak   
Voorzitter Raad van Toezicht   De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering van € 5.520 op 

jaarbasis 
Leden Raad van Toezicht   De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering van € 3.780 op 

jaarbasis 
Voorzitter College van Bestuur   De voorzitter van het College van Bestuur is ingeschaald, conform de cao 

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

onderhoud 2021 

 

Omschrijving Bedrag 

Middentermijn Boemerang 168.761 

Terrein onderhoud Ziezo 13.257 

Zonwering Gezellehoek 74.307 

Meer en ander soort schilderwerk Gezellehoek 82.459 

 

  



Financiële positie 2021

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000  % x € 1.000  %

Activa

Materiële vaste activa 3.040            38,0% 2.267           27,2%

Financiële vaste activa 42                  0,5% 1.871           22,4%

Vorderingen 2.213            27,7% 1.297           15,6%

Liquide middelen 2.701            33,8% 2.920           34,9%

7.996            100,0% 8.355           100,1%

Passiva

Eigen vermogen 4.381            54,8% 4.589           54,9%

Voorzieningen 1.347            16,8% 1.274           15,2%

Kortlopende schulden 2.268            28,4% 2.491           29,8%

7.996            100,0% 8.355           100,0%

2021

31‐12

2020

31‐12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 

balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt  € ‐207.706 negatief tegenover € 961.804 negatief over 2020. 

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen 21.334 18.895 19.681

Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 452 391 416

Overige baten 420 217 379

Totaal baten 22.206 19.503 20.476

Lasten

Personele lasten 18.404 16.553 17.869

Afschrijvingslasten 460 460 439

Huisvestingslasten 1.777 1.618 1.635

Overige lasten 1.831 1.594 1.500

Totaal lasten 22.472 20.225 21.443

Saldo baten en lasten ‐266 ‐722 ‐967

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 59 4 5

Resultaat baten en lasten ‐207 ‐718 ‐962

Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO Pagina 58 van 82



Balans per 31 december 2021
Na resultaatbestemming

Activa

€ € € €

Vaste Activa
Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 397.557              182.397             

Inventaris en apparatuur  1.960.997           1.345.314          

Andere vaste bedrijfsmiddelen 681.734              739.169             

3.040.288           2.266.880          

Financiële vaste activa  41.550                 1.871.142          

41.550                 1.871.142          

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren  79.460                 22.422               

Ministerie van OCW  944.879              910.670             

Overige vorderingen en overlopende activa 1.188.834           363.903             

2.213.173           1.296.995          

Liquide middelen

Kas 5.202                   769                     

Tegoeden op bankrekeningen 2.695.934           2.919.485          

2.701.136           2.920.254          

TOTAAL ACTIVA 7.996.147           8.355.271          

Passiva

€ € € €
Eigen vermogen 

Algemene reserve  3.522.078           4.057.140          

Bestemmingsreserve publiek 785.376              445.705             

Bestemmingsfonds privaat 74.035                 86.350               

4.381.489           4.589.195          

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 986.747              925.531             

Jubileumvoorziening 360.389              348.543             

1.347.136           1.274.074          

Kortlopende schulden 

Crediteuren 256.217              462.253             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 663.368              737.651             

Schulden terzake van pensioenen  244.132              220.155             

Overige overlopende passiva 1.057.232           1.005.147          

Overige kortlopende schulden 46.573                 66.796               

2.267.522           2.492.002          

TOTAAL PASSIVA 7.996.147           8.355.271          

2021 2020

2021 2020
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Staat van Baten en Lasten  2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen 21.333.923             18.894.973             19.680.621            

Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 452.411                   390.615                   416.351                  

Overige baten 419.885                   217.000                   379.132                  

Totaal baten 22.206.219             19.502.588             20.476.104            

Lasten

Personele lasten 18.404.052             16.552.607             17.868.644            

Afschrijvingslasten 460.364                   459.820                   438.932                  

Huisvestingslasten 1.777.242               1.618.032               1.635.322              

Overige lasten 1.831.126               1.593.790               1.500.116              

Totaal lasten 22.472.784             20.224.249             21.443.014            

Saldo baten en lasten ‐266.565                ‐721.661                ‐966.910               

Financiële baten en lasten

Financiële baten 80.018                     24.625                     24.658                    

Financiële lasten 21.159                     20.716                     19.552                    

Totaal financiële baten en lasten 58.859                     3.909                       5.106                      

Resultaat baten en lasten ‐207.706                 ‐717.752                 ‐961.804                
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Kasstroom 2021

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten ‐266.565             ‐966.910           

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 460.364              438.932             

Mutaties voorzieningen 73.062                213.707             

533.426              652.639             

Verandering in vlottende middelen

 ‐ Vorderingen ‐916.178            217.146             

 ‐ Kortlopende schulden ‐224.480            392.058             

‐1.140.658         609.204             

Kasstroom uit bedrijfsoperaties ‐873.797             294.933            

Ontvangen interest 2                          33                       

Betaalde interest ‐21.159              ‐19.552             

Baten financiële vaste activa 80.016                24.625               

58.859                5.106                 

Kasstroom uit operationele activiteiten ‐814.938             300.039            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa ‐1.301.722         ‐705.965           

Desinvesteringen materiele vaste activa 67.950                14.909               

Investeringen financiele vaste activa ‐7.800                 ‐750                   

(des)Investeringen financiele vaste activa 1.837.392          ‐                     

Waarderverandering financiële vaste activa 8.708                 

595.820              ‐683.098           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 595.820              ‐683.098           

Mutatie liquide middelen ‐219.118             ‐383.059           

Beginstand liquide middelen 2.920.254          3.303.313         

Mutatie liquide middelen ‐219.118            ‐383.059           

Eindstand liquide middelen 2.701.136           2.920.254         

2021 2020
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Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans en winst‐en‐verliesrekening

Algemene toelichting

Activiteiten

Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant (OBO) is het bevoegd gezag en verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 

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

ContinuÏteit

Het eigen vermogen van Stichting Bestuur Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant bedraagt per 31 december 2021   € 

4.423.989.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op

de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant is feitelijk en statutair gevestigd op Gastelseweg 142, 4705 RB te 

Roosendaal en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 20116029.

Stelselwijzigingen

In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 

uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

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

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie 

die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de

verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van kostprijs. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

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

(goedgekeurde) begroting het huidige jaar.

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

bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 

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

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel‐ en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen. 

De cijfers van 2020 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar mogelijk te maken.

Grondslagen balans

Materiële vaste activa

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

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
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Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van 500 euro. Investeringen onder de activeringsgrens worden rechtstreeks ten 

laste van het resultaat gebracht. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 

levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf de maand na ingebruikneming.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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

niet in de balans opgenomen.

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

Financiële vaste activa

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

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Vorderingen

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

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

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

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

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het

bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die gedurende langer dan twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de

financiële vaste activa.

Eigen vermogen

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting en wordt opgebouwd uit 

resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte

lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. 
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de

balans. 

Bestemmingsfondsen

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

toegekend en waarbij die beperking is opgelegd door derden. Voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant betreft 

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

tekorten worden onttrokken.

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

Basisonderwijs West‐Brabant een bestedingsmogelijkheid toekent. Deze reserve wordt gevormd via resultaatbestemming 

waarbij overschotten worden toegevoegd en tekorten worden onttrokken.

Voorzieningen 

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

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 

te schatten.

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

per balansdatum af te wikkelen.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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

zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

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

vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Personeelsvoorziening

Voorziening jubilea

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

uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van 

de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 

gehouden met verwachte salarisstijgingen en ingeschatte blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van 

hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 0% (2020: 1%) als disconteringsvoet gehanteerd.
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Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen

over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 

groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 
Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het voor de boekjaren

2018 tot en met 2022 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van 

het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het 

onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. Waarbij is gewaarborgd dat de voorziening 

groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt.

Kortlopende schulden

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

worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reëele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. 

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

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te

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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie

OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage 

verantwoord. 

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

verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat 

van baten en lasten.

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

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang 

van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum 

worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de  staat van baten en lasten

verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord worden. Niet bestede middelen worden verantwoord 

onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden 

verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten, provincie of andere

overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 

hebben. 

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

kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De 

baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst 

kan aantonen. 

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW,

gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 

ze betrekking hebben. 
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Personeelslasten

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

in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet 

uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 

overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 

het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenlasten

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

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

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

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet 

betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in

aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd 

op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. Verplichtingen, 

welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het 

ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De 

pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen

van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 110,2% (2020: 93,2%). De pensioenverplichting wordt 

gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot 

het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. 

Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Onder gebouwen en terreinen vallen:

‐ Gebouwen: afschrijvingstermijn 40 jaar

‐ Verbouwingen: afschrijvingstermijn 20 jaar

‐ Meubilair speelzaal: afschrijvingstermijn 25 jaar

‐ Zonnepanelen: afschrijvingstermijn 10 jaar

‐ Inrichting speelterrein: afschrijvingstermijn 15 jaar

Onder inventaris en apparatuur vallen:

‐ Meubilair: afschrijvingstermijn 15 jaar

‐ Duurzame apparatuur: afschrijvingstermijn 5 jaar

‐ ICT tablets: afschrijvingstermijn 3 jaar

‐ ICT overig: afschrijvingstermijn 5 jaar

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen:

‐ Leermiddelen: afschrijvingstermijn 8 jaar

‐ Overig: afschrijvingstermijn 8 jaar

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor 

het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en ‐lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen

Ontvangen en betaalde interest  wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van

risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële 

instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de 

operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuurs is om niet 

te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 

instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico

De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil

De instelling loopt geen prijsrisico's.

De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden

Kredietrisico

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door

tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. De instelling maakt gebruik van 

Schatkistbankieren. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteiten.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reëele waarde.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

31‐12 31‐12

2021 2020

€ €

1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 397.557                    182.397                  

Inventaris en apparatuur 1.960.997                1.345.314               

Overige materiële vaste activa 681.734                    739.169                  

3.040.288                2.266.880               

Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Overige materiële 

vaste activa Totaal

Boekwaarde  € € € €

31‐12‐2020

Aanschafwaarde 288.890                    2.410.230                1.439.971                4.139.091               

Cumulatieve afschrijvingen ‐106.493                   ‐1.064.916               ‐700.802                   ‐1.872.211              

182.397                    1.345.314                739.169                    2.266.880               

Mutaties

Investeringen 239.744                    926.106                    135.872                    1.301.722               

Afschrijvingen ‐24.584                     ‐262.354                   ‐173.426                   ‐460.364                  

Desinvesteringen ‐                             ‐429.178                   ‐132.028                   ‐561.206                  

Afschrijvingen desinvesteringen ‐                             381.109                    112.147                    493.256                   

215.160                    615.683                    ‐57.435                     773.408                   

Boekwaarde 

31‐12‐2021

Aanschafwaarde 528.634                    2.907.158                1.443.815                4.879.607               

Cumulatieve afschrijvingen ‐131.077                   ‐946.161                   ‐762.081                   ‐1.839.319              

397.557                    1.960.997                681.734                    3.040.288               

Afschrijvingstermijnen

Gebouwen  15‐40 jaar Bij de investering in gebouwen is sprake van inpandige huurdersinvesteringen.

Inventaris en apparatuur 3‐15 jaar

Overige materiële vaste activa 8 jaar

31‐12 31‐12

1.3 Financiële vaste activa 2021 2020

€ €

Effecten ‐                                 1.837.392               

Overige vorderingen 41.550                     33.750                    

41.550                     1.871.142               

Omschrijving Stand per 1 januari

Aankopen 

boekjaar Verkopen boekjaar

Ongerealiseerd 

koersresultaat

+ ‐

Obligaties 1.837.392                ‐                             ‐1.837.392  ‐                                

1.837.392                ‐                             ‐1.837.392               ‐                                
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Vlottende activa 31‐12 31‐12

2021 2020

€ €

1.5 Vorderingen

Debiteuren 79.460                     22.422                    

Ministerie van OCW 944.879                    910.670                  

Overige vorderingen

Overige subsidies gemeente  882.750                    28.638                     

Overig 46.763                      55.310                     

Totaal overige vorderingen 929.513                    83.948                     

Overige overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 259.321                    279.955                   

Totaal overlopende activa 259.321                    279.955                   

Totaal vorderingen 2.213.173                1.296.995               

Specificatie overige vorderingen

Rente ‐                             15.751                     

Gemeente Roosendaal vergoeding gymzaal ‐                             17.882                     

Cultuurcompaan ‐                             14.262                     

Door te belasten kosten Fudura en Wiekslag ‐                             2.394                       

Detacheringsbaten 23.153                      ‐                            

UWV/compensatie transitievergoeding 19.642                     

Overige 3.968                        5.021                       

46.763                      55.310                     

31‐12 31‐12

2021 2020

€ €

1.7 Liquide middelen

Kas 5.202                        769                          

Tegoeden op bankrekeningen 2.695.934                2.919.485               

2.701.136                2.920.254               

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De tegoeden zijn voor € 2.486.000 (respectievelijk € 0) ondergebracht bij het Schatkistbankieren.
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Passiva

31‐12 31‐12

2021 2020

€ €

2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve 3.522.078                4.057.140               

Bestemmingsreserve publiek 785.376                   445.705                  

Bestemmingsfondsen privaat 74.035                     86.350                    

4.381.489                4.589.195               

Saldo Stelselwijziging Bestemmings‐ Saldo

31‐12‐2020 2021 resultaat 31‐12‐2021

€ € € €

Algemene reserve 4.057.140                ‐                             ‐535.062                   3.522.078               

Bestemmingsreserve publiek passend onderwijs 421.786                    ‐                             ‐5.929                       415.857                   

Bestemmingsreserve publiek CAO 23.919                      ‐                             ‐23.919                     ‐                            

Bestemmingsreserve publiek NPO ‐                             369.519                    369.519                   

Bestemmingsfondsen privaat 86.350                      ‐                             ‐12.315                     74.035                     

Totaal Eigen vermogen 4.589.195                ‐                             ‐207.706                   4.381.489               

De gevormde bestemmingsreserves zijn bestemd voor passend onderwijs, de nieuwe cao en de NPO. 

31‐12 31‐12

2021 2020

€ €

2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 986.747                   925.531                  

Overige voorzieningen 360.389                   348.543                  

1.347.136                1.274.074               

Saldo Stelselwijziging Dotatie / vrijval Onttrekking Saldo

31‐12‐2020 2021 2021 2021 31‐12‐2021

€ € € € €

Onderhoudsvoorziening 925.531       ‐                             400.000                    ‐338.784                   986.747                   

Personele voorzieningen

Voorziening jubilea 348.543       ‐                             42.092                      ‐30.246                     360.389                   

Totaal voorzieningen 1.274.074    ‐                             442.092                    ‐369.030                   1.347.136               

< 1 jaar 1 jaar <> 5 jaar > 5 jaar Totaal

€ € € €

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 964.215                    22.532                      ‐                             986.747                   

Personele voorzieningen

Voorziening jubilea  16.892                      96.210                      247.287                    360.389                   

Totaal voorzieningen 981.107                    118.742                    247.287                    1.347.136               

Het doel van de reserve passend onderwijs is om dit bedrag in te kunnen zetten ter versterking van de ondersteuningsstructuur op de 

verschillende scholen. De reserve voor de CAO is bedoeld voor het terugbetalen van een deel van de aanvullende bekostiging. De reserve NPO

is bedoeld om deze middelen in te zetten voor de ontstane onderwijsachterstanden door de schoolsluitingen tijdens de Corona pandemie. 
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31‐12 31‐12

2021 2020

2.4 Kortlopende schulden € €

Crediteuren 256.217                   462.253                  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 663.368                   737.651                  

Schulden terzake van pensioenen 244.132                   220.155                  

Overlopende passiva 1.057.232                1.005.147               

Overige kortlopende schulden 46.573                     66.796                    

2.267.522                2.492.002               

Specificatie overige passiva

Vooruitontvangen subsidies OCW 116.112                    414.658                   

Vooruitontvangen bedragen 45.198                      44.792                     

Nog te betalen personeelskosten 342.500                   ‐                                

Vakantiegeld en vakantiedagen 553.422                    545.697                   

1.057.232                1.005.147               

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salaris 8.202                        11.553                     

Crediteuren transitoria 38.371                      55.243                     

46.573                      66.796                     
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Voorziening duurzame inzetbaarheid
Er wordt geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.

Investeringsverplichtingen
Ultimo boekjaar zijn er verplichtingen aangegaan voor renovatie en verbouwingen van een aantal 
locaties voor in totaal € 5.523.794. Inmiddels is hiervan reeds betaald € 411.000. 
Hiervoor zijn door de gemeente toereikende bouwkredieten beschikbaar gesteld.

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten. 

Naam Looptijd Verplichting per jaar
Ricoh 01‐05‐2018 t/m 30‐04‐2023 57.000
Ricoh 01‐08‐2018 t/m 31‐07‐2023 49.000
Econoom Nederland BV 01‐12‐2020 t/m 30‐11‐2023 20.000
Haast  01‐04‐2021 t/m 31‐03‐2026 29.400
Kuijpers 01‐07‐2021 t/m 01‐07‐2023 6.000

Niet uit de balans blijkend recht

De stichting is verwikkeld in een geschil. Begin 2022 is er hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak uit

2021. Op dit moment is er geen inschatting te maken van de uitkomst hiervan en daarom is er geen bedrag

opgenomen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2021 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur /

Raad van Toezicht al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het negatieve resultaat ad. € ‐207.706 over 2021

als volgt verdeeld:

Algemene reserve ‐535.062         

Bestemmingsreserve publiek passend onderwijs ‐5.929              

Bestemmingsreserve publiek Cao ‐23.919            

Bestemmingsreserve publiek NPO 369.519           

Bestemmingsfonds privaat ‐12.315            

‐207.706         
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Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Naam Juridische vorm  Satutaire zetel Code activiteiten

Eigen vermogen 

31‐12‐2020 Resultaat 2020 Art 2: 403 BW Deelname % Consolidatie%

Stichting samenwerkingsverband PO 30.03 

Optimale Onderwijs Kans Stichting

Ridderstraat 34

4902 AB Oosterhout (NB) Overig 5.409.268 ‐2.402.948 Nee Nee Nee

Stichting samenwerkingsverband PO 30.02 

Roosendaal/Moerdijk e.o. Stichting

Hellemonsstraat 1 b

4702 RG Roosendaal Overig 454.262 ‐1.062.461 Nee Nee Nee

Er is bewust voor gekozen om de cijfers van 2020 op te nemen omdat de cijfers over 2021 nog niet bekend zijn. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2021

Baten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdragen OCW 3.1.1 18.728.957        17.139.962        17.363.972       

Overige subsidies OCW 3.1.1 1.886.093          1.142.344          1.493.114          

Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 718.873             612.667              823.535             

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 21.333.923        18.894.973        19.680.621       

Het verschil tussen de begroting en de realisatie 2021 wordt veroorzaakt door de indexering die OCW met terugwerkende

kracht heeft berekend. Tevens zijn er als gevolg van de COVID‐19 pandemie extra rijksbijdragen ontvangen (Extra hulp voor

de klas en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) die niet begroot waren. 

3.2 Overige overheidsbijdragen

Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsidies 3.2.1 452.411             390.615              416.351             

Totaal overige overheidsbijdragen 452.411             390.615              416.351             

3.5 Overige baten

Opbrengst verhuur 3.5.1 97.768                101.150              96.293               

Detachering personeel 3.5.2 89.538                49.500                9.450                  

Ouderbijdragen 3.5.5 131.933             ‐                      135.773             

Overige  3.5.6 100.646             66.350                137.616             

Totaal overige baten 419.885             217.000              379.132             
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 16.864.941        15.773.731        16.910.122       

Overige personele lasten 1.642.923          778.876              1.158.751          

18.507.864        16.552.607        18.068.873       

Ontvangen vergoedingen (‐/‐) ‐146.312            ‐                      ‐200.229            

Totaal personele lasten 18.361.552        16.552.607        17.868.644       

Specificatie Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 12.599.221        11.601.491        12.705.382       

Sociale lasten 1.775.945          2.148.631          1.791.854          

Premies Participatiefonds 376.207             ‐                      480.599             

Premies Vervangingsfonds 5.889                  ‐                      15.728               

Pensioenlasten 2.107.679          2.023.609          1.916.559          

16.864.941        15.773.731        16.910.122       

Aantal fte's
2021 2020

Gemiddeld aantal FTE's  228,2                  226,1                  

228,2                  226,1                  

Dotaties personele voorzieningen 42.092                50.000                26.048               

Lasten personeel niet in loondienst 585.110             209.391              554.625             

Overige 1.015.721          519.485              578.078             

1.642.923          778.876              1.158.751          

4.2 Afschrijvingslasten

Gebouwen 24.584               17.253               14.600               

Inventaris en apparatuur 262.354             256.563             250.393            

Overige materiële vaste activa 173.426             186.004             173.939            

Totaal afschrijvingslasten 460.364             459.820             438.932            
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

4.3 Huisvestingslasten

Huur 95.463               103.286             102.941            

Onderhoudslasten (klein onderhoud) 288.519             228.116             292.228            

Energie en water 242.817             253.279             228.391            

Schoonmaakkosten 467.048             440.516             456.852            

Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting 75.655               25.109               64.205               

Dotatie voorziening onderhoud 400.000             400.000             385.000            

Overige huisvestingslasten 207.740             167.726             105.705            

Totaal huisvestingslasten 1.777.242         1.618.032         1.635.322         

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 384.030             288.154             337.492            

Inventaris en apparatuur 680.241             520.109             484.389            

Leermiddelen 283.543             262.000             288.220            

Overige  483.312             523.527             390.015            

Totaal overige lasten 1.831.126         1.593.790         1.500.116         

De post overige is inclusief een boekverlies van € 67.000 ivm afvoer van nog niet volledig afgeschreven activa.

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden gespecificeerd

Accountantshonoraria
2021 2020

Controle van de jaarrekening boekjaar 28.393               22.325               

28.393               22.325               

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2                          ‐                      33                       

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 80.016                24.625                24.625               

Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten 21.159                20.716                19.552               

Totaal financiële baten en lasten 58.859                3.909                  5.106                  
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)

Bestuur: 41471 Brinnr: cumulatief

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, 

kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo 

verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 

Omschrijving Kenmerk Datum uitgevoerd en afgerond

Teambeurs Team 17030 29‐5‐2020 ja
Subsidieregeling Inhaal‐ en 

ondersteuningsprogramma's 2020/2021 

tijdvak 2 IOP2‐41471‐PO 16‐10‐2020 ja
Subsidieregeling Inhaal‐ en 

ondersteuningsprogramma's 2020/2021 

tijdvak 4 IOP4‐41471‐PO 9‐6‐2021 ja
Subsidieregeling Inhaal‐ en 

ondersteuningsprogramma's 2020/2021 

tijdvak 5 IOP5‐41471‐PO 12‐7‐2021 ja
Impuls en innovatie bewegingsonderwijs IIB210074 13‐12‐2021 nee

Internationalisering funderend onderwijs IFO210052 9‐4‐2021 ja
Schoolkracht SK20‐09FX 30‐4‐2021 nee
Vrijroosteren leraren fase 3 VRL21002‐1038907 6‐7‐2021 nee
Subsidie zij‐instroom 2020/2/1731876 21‐12‐2020 ja

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari Ontvangen in

Subsidiabele 

kosten in Te verrekenen per 31

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar december verslagjaar

…...... …..... ….....
totaal ‐€                                                  ‐€                  ‐€                        ‐€              ‐€                  ‐€                  ‐€                                 

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig Lasten t/m vorig  Stand begin  Ontvangst in Lasten in Stand ultimo

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

totaal ‐€                                                  ‐€                  ‐€                        ‐€              ‐€                  ‐€                  ‐€                                 
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G2.B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari Ontvangen in

Subsidiabele 

kosten in Te verrekenen per 31

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar december verslagjaar

…...... …..... …....

totaal ‐€                                                  ‐€                  ‐€                        ‐€              ‐€                  ‐€                  ‐€                                 

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig Lasten t/m vorig  Stand begin  Ontvangst in Lasten in Stand ultimo

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

totaal ‐€                                                  ‐€                  ‐€                        ‐€              ‐€                  ‐€                  ‐€                                 
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WNT‐verantwoording 2021 Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant.

De WNT is van toepassing op Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant.

Het voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000.

Het totaal aantal complexiteitspunten voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West‐Brabant is  8. (zie onderstaande berekening)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 J. Veenker

Functiegegevens Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 ‐ 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 117.812€            

Beloningen betaalbaar op termijn 21.697€              

Subtotaal 139.509€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 149.000€            

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

Bezoldiging 139.509€            

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 J. Veenker

Functiegegevens Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 ‐ 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.933€            

Beloningen betaalbaar op termijn 18.822€              

Subtotaal 127.755€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 143.000€            

Bezoldiging 127.755€            

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond

van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 J.A.M. Verbraak T.T.S. Orie M.C.M. Oomen P.H. van Laarhoven N.A.M. Fouchier

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/03 ‐ 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 5.520€                 3.854€                   3.924€                    3.780€                        3.226€                 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.350€               14.900€                 14.900€                  14.900€                      12.417€               

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Bezoldiging 5.520€                 3.854€                   3.924€                    3.780€                        3.226€                 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 J.A.M. Verbraak T.T.S. Orie M.C.M. Oomen P.H. van Laarhoven

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/08 ‐ 31/12 01/08 ‐ 31/12 01/08 ‐ 31/12 01/08 ‐ 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 2.300€                 1.575€                   1.575€                    1.575€                       

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 8.937€                 6.208€                   6.208€                    6.208€                       

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 149.000€               

Bestuursverslag en jaarrekening 2021 Stichting OBO Pagina 81 van 82



Ondertekening van de jaarrekening

Het College van bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2021 tot en

met 31 december 2021 te hebben vastgesteld.

Roosendaal, 23‐05‐2021

J. Veenker

College van bestuur

De Raad van Toezicht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2021 tot en

met 31 december 2021 te hebben goedgekeurd.

J.A.M. Verbraak

Voorzitter RvT

N Fouchier

Lid RvT

T.T.S. Orie

Lid RvT

M.C.M. Oomen

Lid Rvt

P.H. van Laarhoven

Lid RvT
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