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1. AANBIEDING 

1.1. inleiding  
 
Stg. BOOM biedt u hierbij het rapport inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2015 aan. Het rapport bestaat uit een balans per 31 december 2015 en een exploitatierekening 
over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, welke beide zijn voorzien van specificaties en 
toelichtingen. Het rapport inzake de jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag. 
 
Sinds augustus 2011 is er een scheiding gemaakt tussen bestuur en toezicht. Vanaf dat moment is er sprake 
van een algemeen bestuur een uitvoerend bestuur. Stichting BOOM werkt volgens de Code Goed Bestuur 
zoals vastgesteld door de PO-Raad.  
 
Horizontale verantwoording:  
Dit jaarverslag en jaarrekening 2015 is besproken in de Directeuren Advies Raad. Het Algemeen Bestuur 
heeft haar goedkeuring gegeven en het verslag zal geplaatst worden op de website van Stg. BOOM op een 
plaats die toegankelijk is voor zowel eigen personeel als voor externen.  
De jaarrekening en het jaarverslag worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). Het beleid is om zo transparant mogelijk te zijn in de uitgifte van de publieke gelden. Er zal ook een 
publiekvriendelijke versie intern worden verspreid en deze wordt ook aan relaties aangeboden 
 
Routing verantwoording: 
Na de bespreking in de DAR en de goedkeuring en vaststelling door het algemeen en uitvoerend bestuur, 
wordt het jaarverslag en de jaarrekening door de directeuren van de scholen besproken in de eigen MR en 
eventueel in het eigen team. De uitvoerend bestuurder geeft nadere uitleg op de GMR-vergadering. 
 
Nieuw beleid:  
Wordt ontwikkeld in samenspraak met de DAR. In de statuten is vastgelegd waarover het algemeen bestuur 
advies of goedkeuring gevraagd wordt of waarover zij besluiten. Het uitvoerend bestuur neemt een voorlopig 
besluit. Hierna vindt instemming of advies plaats door de GMR. Het uitvoerend bestuur neemt daarna een 
definitief besluit. 
 

1.2. Verslag algemeen bestuur 
Het Algemeen Bestuur van de stichting heeft in 2015 overeenkomstig zijn wettelijke taak toezicht uitgeoefend 
op het handelen en de besluiten van het Uitvoerend Bestuur in het kader van het door hem voorbereide en 
uitgevoerde beleid. 
 
De inrichting van het toezicht 
Binnen Stichting BOOM wordt intern toezicht uitgeoefend door het Algemeen Bestuur volgens het 
zogenoemde Raad van Beheermodel. Daarin is het Algemeen Bestuur betrokken bij de beleidsvorming door 
het bestuur van de Stichting en toetst het achteraf de beslissingen van de dagelijks bestuurder bij de 
uitvoering van dat beleid. Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes personen die samen de benodigde expertise 
bezitten voor een goede toezicht rol. Er is expertise aanwezig ten aanzien van onderwijskundige 
vraagstukken, financiën, marketing en juridisch-bestuurlijke aspecten. 
 
Het Algemeen Bestuur oefent zijn taken in hoofdzaak uit door in – ruwweg – tweemaandelijkse 
vergaderingen met de dagelijks bestuurder alle aspecten van het beleid van de Stichting te bespreken. 
Daarnaast hebben leden van het Algemeen Bestuur jaarlijks gesprekken met de GMR en met de directies 
van de afzonderlijke scholen. Zo kan worden nagegaan of het beeld over het functioneren van de Stichting en 
de afzonderlijke scholen, dat is verkregen uit de informatie die is verstrekt door de dagelijks bestuurder, 
volledig en betrouwbaar is. Signalen over het functioneren van de bestuurder kunnen bovendien direct de 
toezichthouder bereiken. Het Algemeen Bestuur en de directies beschouwen de gesprekken als een 
waardevol toezicht instrument. De leden van het Algemeen Bestuur worden daarnaast betrokken bij alle 
gezamenlijke activiteiten binnen de Stichting. 
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Op 1 februari 2015 trad een nieuwe dagelijks bestuurder aan, wegens pensionering van de vorige 
bestuurder. Meer dan voorheen zijn daarbij de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen verscherpt in 
de onderlinge samenwerking. Ook in de toekomst zal dat proces worden voortgezet, in het kader van een 
verdere professionalisering van de gehele organisatie, met inbegrip van het bestuur, van de Stichting. 
Eveneens in dat licht heeft het Algemeen Bestuur zich inmiddels aangesloten bij de VTOI. 
 
Thema’s in 2015 
In de loop van 2015 verslechterde de dienstverlening van het administratiekantoor waarbij de Stichting haar 
financiële administratie had ondergebracht zodanig, dat de bestuurder aangaf dat hij zelf, en daarmee ook 
het Algemeen Bestuur, niet kon beschikken over betrouwbare cijfers ten aanzien van de financiële positie van 
de Stichting als geheel, noch van die van de afzonderlijke scholen. Een effectief bestuur van de Stichting, 
alsmede het toezicht daarop, werden daardoor ernstig bemoeilijkt. Daarom is in overleg met de bestuurder 
besloten de dienstverleningsovereenkomst met het administratiekantoor (na ingebrekestelling) te ontbinden. 
Kort na die beslissing werd het faillissement van het betreffende administratiekantoor bekendgemaakt.  
Gedurende de tweede helft van het kalenderjaar eiste de – onverwacht plotselinge – overgang naar een 
ander administratiekantoor het grootste deel van de aandacht van de bestuurder op. Die overgang is, 
vanwege het faillissement van het administratiekantoor, nog altijd niet volledig afgerond, maar inmiddels is de 
financiële administratie ondergebracht bij een betrouwbaar administratiekantoor. Het Algemeen Bestuur kan 
daardoor de komende jaren vertrouwen op een gezonde financiële bedrijfsvoering op basis van betrouwbare 
cijfers. 
 
Een inhoudelijk thema dat in het Algemeen Bestuur ruime aandacht heeft gehad gedurende 2015 is het 
passend onderwijs en de samenwerking binnen Plein 013, met inbegrip van de gevolgen van die 
samenwerking voor de school voor speciaal basisonderwijs binnen onze Stichting en de financiële 
consequenties voor de Stichting in het algemeen. Verder werden in 2015 binnen de scholen uiteenlopende 
initiatieven tot vernieuwing van het onderwijs voorgesteld, teneinde het kind nog meer centraal te stellen en 
het leren van het kind tot uitgangspunt van de organisatie van het onderwijs te maken. Het Algemeen Bestuur 
ondersteunt en stimuleert dergelijke initiatieven van harte en zal dat ook de komende jaren blijven doen. 
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2. BESTUURSVERSLAG 

2.1. Algemene informatie  

2.1.1. Juridische structuur en organisatiestructuur  
Stg. BOOM is een bestuur waaronder 7 scholen voor basisonderwijs ressorteren. De stichting draagt de 
volgende statutaire naam: Stichting Katholiek Bijzonder Onderwijs Oisterwijk/Moergestel. De stichting bestaat 
uit 6 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn gelegen 
binnen de gemeente Oisterwijk, waar ook Moergestel deel van uit maakt. De rechtspersoonlijkheid van 
Stichting BOOM is de stichtingsvorm. De stichting is opgericht op 17-10-1997 en is ontstaan uit een fusie van 
besturen van scholen voor primair onderwijs in Oisterwijk en Moergestel.  
 
Op 01-08-2011 is, volgens wetgeving, een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Er is sprake 
van een Algemeen Bestuur dat het toezicht regelt en een Uitvoerend Bestuur dat optreedt als bestuurder van 
de stichting. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opnieuw vastgesteld. Op 22-11-2011 
zijn de statuten daartoe, met instemming van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, gewijzigd. 
 
Stg. BOOM wordt bestuurd door een uitvoerend bestuurder die zich laat bijstaan door het directeurenteam 
(de Directie Advies Raad). Indien nodig laat de bestuurder zich adviseren door externe adviseur. De stichting 
werkt met een bestuursreglement en een managementstatuut. De profielen voor de uitvoerend en voor de 
algemeen bestuurders zijn vastgesteld. De functie van de uitvoerend bestuurder is gewaardeerd volgens 
Fuwasystematiek, er wordt gewerkt volgens de Code van Goed Bestuur zoals de PO-Raad heeft vastgesteld.  
 
De uitvoerend bestuurder geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken op stichtingsniveau, bijgestaan 
door zijn management assistente. De dagelijkse leiding van de scholen ligt bij de integraal verantwoordelijke 
directeuren. Bij basisschool de Coppele en SBO Mozaik is sprake van een meerschoolse directeur. Elke 
schooldirecteur laat zich bijstaan door een adjunct-directeur of een plaatsvervangend directeur en/of een 
managementteam. 
 
Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar en evalueert haar functioneren. De uitvoerend 
bestuurder is aanwezig bij deze vergaderingen, legt verantwoording af, vraagt advies of goedkeuring en 
informeert het Algemeen Bestuur. De voorzitter en een lid van het Algemeen Bestuur houden de 
gesprekkencyclus met de uitvoerend bestuurder. Hieronder vallen het doelstellingengesprek, voortgangs- en 
evaluatiegesprek en het functionerings- / beoordelingsgesprek. De uitvoerend bestuurder doet dit met de 
directeuren. 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur in 2014 was als volgt: 
Voorzitter:   Dhr. Gert-Jan Leenknegt 
Vice-voorzitter:  Mw. Jacqueline Sebregts 
Lid:   Mw. Lisette Vromans 
Lid:   Mw. Marion van Ierland 
Lid:   Dhr. Frans Vermeer 
Lid:   Dhr. Ton van Houtert 
 
Bezoldiging: De leden van het algemeen bestuur ontvangen een vergoeding die valt binnen de norm van de 
vrijwilligers-vergoeding. Het betreft in 2015 € 1.000 voor een heel jaar. Binnen het algemeen bestuur is 
verschillende expertise aanwezig.  
 
Dagelijkse gang van zaken: 
Dhr. Jeroen Zeeuwen (uitvoerend bestuurder) 
Mw. Jose Wijnheijmer (secretariaat) 
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Vaste Adviseur: 
Dhr. Henk van de Meijdenberg (bouwkundige zaken) 
 
Naast de reguliere DAR–vergaderingen (Directie Advies Raad) vinden er minimaal 3 keer per jaar 
gesprekken plaats door de uitvoerend bestuurder met de schooldirecteur: de gesprekkencyclus. In 2015 is de 
uitvoerend bestuurder gestart met schoolbezoeken. Elke school wordt een keer per schooljaar bezocht.  
 
Tijdens de gesprekkencyclus geeft de directeur zijn doelstellingen aan zoals die zijn vastgelegd in het 
jaarplan en schoolplan. Hoofdthema’s van gesprek zijn onderwijsresultaten, financiën, beheer & exploitatie, 
personeelszaken en kwaliteitszorg van de school. Door het wanpresteren van OSG en het daaropvolgende 
faillissement zorgde voor veel ruis en onrust met betrekking tot financiële rapportages. Verschillende vormen 
van management rapportages komen op gezette tijden terug in DAR- vergaderingen, de vergaderingen met 
het algemeen bestuur en in de GMR-vergaderingen. 
 
Per 01-09-2015 Is het faillissement van OSG uitgesproken. Gelukkig was Stichting BOOM reeds bezig om 
zich te oriënteren op een andere dienstverlener op het gebied van de Personele- en Salarisadministratie 
(PSA) en de financiële administratie (FA). Aanleiding hiervoor was het wanpresteren van OSG en daarom 
heeft Stichting BOOM in april een ingebrekestelling verstuurd richting OSG. Helaas is daar nooit een goed 
vervolg aan gegeven en was het faillissement voor ons achteraf logisch.  
 
Per 15 september zijn we overgegaan naar een andere dienstverlener: Driessen. Hier zijn de nodige 
voorbereidingen aan vooraf gegaan, maar dit heeft een negatieve invloed gehad op het actueel kunnen 
raadplegen van de informatiesystemen. Dit heeft  gedurende 2015 voor veel frustratie gezorgd en heeft met 
name te maken met de “puinhopen” die door OSG zijn achtergelaten en in samenwerking met Driessen 
moesten worden opgeruimd. 
 
Klachten: 
Stg. BOOM hanteert een klachtenprocedure. Er zijn interne contact personen op elke school. Er is een contract 
afgesloten met een externe vertrouwenspersoon via Fontys Fydes en via de GGD. Bij het uitvoerend bestuur zijn 
in 2015 geen formele klachten binnen gekomen.  
 

2.1.2. Kernactiviteiten  
Missie:  
Stg. BOOM verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen binnen de gemeente Oisterwijk vanuit een 
katholieke grondslag. De scholen staan open voor kinderen van alle gezindten. De missie van Stichting 
BOOM luidt: “Het geven van kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gemeente 
Oisterwijk” 
 
Visie: 
De visie van de stichting richt zich op drie zaken: 

1. Het scheppen van optimale condities voor goed onderwijs 
2. Onderwijs van goede kwaliteit 
3. Het scheiden van bestuur en toezicht 

 
Bovenstaande is uitgewerkt in een nieuw strategisch beleidsplan 2014-2018. In 2015 is het jaarplan 2014-
2015 geëvalueerd. 
 
Kernpunten van het nieuw strategisch beleid zijn onder te verdelen in de volgende deelgebieden:  

1. Onderwijs en opvoeding; 
2. Vormgeven van Passend Onderwijs; 
3. De school als professionele leergemeenschap; 
4. ICT en mediawijsheid 
5. Financiën 
6. Externe verbindingen en samenwerking 
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Evaluatie van het jaarplan 2014 – 2015: 
De evaluatie van het jaarplan 2014-2015 is terug te vinden in bijlage 1.  
 
Hieronder volgt een korte samenvatting per school wat er in 2015 centraal heeft gestaan op de verschillende 
scholen.  
 

 
 
Het jaar 2015 stond in het teken van herijking van de onderwijsvisie. Met team en ouders is het Schoolplan 
2015/19 opgesteld. Hoofdlijnen daarin zijn: 

• behoud het goede: naam en faam van de school, resultaten, pedagogisch klimaat; 
• geef meer regie aan de leerling op zijn leerproces: voortkomend uit aanbevelingen van zowel 

inspectie van het onderwijs (2014) als Audit Passend Onderwijs (2013 en 2015).  
• veranderende leerkrachtvaardigheden: met name het aanleren aan leerlingen van een meer 

onderzoekende houding, waarbij de leerkrachttaak verschuift van vooral instructeur naar meer 
begeleider. 

De school heeft een koers bepaald in de richting van Onderwijs 2032 en 21st century skills. Halverwege het 
jaar verkreeg De Bunders de status Academische Opleidingsschool. De grootste verandering ten opzichte 
van de opleidingsschool die wij al een tiental jaar waren, is dat ‘onderzoek’ wordt ingebed in het dagelijks 
handelen van alle geledingen binnen de school. De onderzoekende houding is er dus niet alleen voor 
leerlingen, maar ook voor temleden, schoolleiding en ouderwerkgroepen. ‘Smart’ beschreven 
onderzoeksvragen, analyse, literatuurstudie en beschreven resultaatvoorstellingen maken de 
schoolontwikkeling daarmee meer expliciet. 
 
Naast een goed functionerende Oudercommissie en Medezeggenschapraad is ook meer algemene 
Ouderbetrokkenheid verder ontwikkeld. Dit traject loopt al vanaf 2013. Taak en rol van klassenouders zijn 
beschreven, oudercommunicatie via klassenmail is tot stand gekomen. Er zijn specifieke ouderpanels 
opgericht die schoolleiding en MT input geven op Visie op onderwijs (schoolplan); Communicatie (website, 
schoolkalender, schoolgids); PR en Marketing(in opstartfase) en Identiteit(in samenwerking met 
identiteitsbegeleider). 
 

 
 
 
Op de Tovervogel heeft 2015 vooral in het teken gestaan van Resultaten en Professionele Cultuur. 
De directie en Interne Begeleiders (IB) bemerkten n.a.v. trendanalyses een daling van de eind- en 
tussenresultaten op de Tovervogel. Een intern onderzoek leidde vooral tot speculaties en hypotheses. 
Daarom hebben we besloten een audit te laten doen door Edux. 
Naar aanleiding van het rapport dat gemaakt werd, hebben we besloten ons te richten op drie onderdelen: 

• Didactisch handelen 
• Leerlingenzorg 
• Professionele cultuur 

Daarbij worden we begeleid door Edux. Alle studiedagen staan in het teken van: Allemaal Actief Leren op de 
Tovervogel (zoals we dit proces genoemd hebben). 
Het team is zeer enthousiast aan de slag gegaan met bovengenoemde thema’s. De overlegstructuur op de 
Tovervogel is aangepast. Meer gericht op de inhoud en op Leren van en met elkaar. 
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SBO Mozaik heeft ook in 2015 haar kinderen dat proberen te bieden wat kinderen aan 
ondersteuningsbehoeften aan ons vragen. Enkele leden van het team hebben de aanvullende cursus Rots en 
Water gevolgd. Ook is er een leerkracht voor kind coach in opleiding. De directeur is gestart met de opleiding 
Master Leadership in Education. 
We willen als team graag goed in staat zijn om kinderen te begeleiden: niet alleen op het gebied van het 
cognitieve leren. Maar juist waar de meeste kinderen van SBO Mozaik moeite mee hebben; hoe houd je je 
staande in een veeleisende en complexe wereld, hoe ga je verantwoord om met de veelheid van informatie. 
En hoe verhoud je je op een prettige manier tot een ander. 
We hebben deelgenomen aan de pilot van de inspectie “transitie in toezicht”. Het team heeft het als een 
verademing ervaren dat de Inspectie niet langer de rol van “beoordelaar” streng oppakt maar meer de rol van 
“kritische vriend” probeert inhoud te geven.  
En zoals elk jaar waren Carnaval, Pasen, de schoolverlatersavond, Sinterklaas en Kerst weer fijne feesten. 
Maar elk jaar wint de gezamenlijke schoolreis naar de Efteling. Dit jaar met de sponsering van de bus. Weer 
een geweldige uitstap voor alle leerlingen. 
 
 

 
 
 
Basisschool De Coppele heeft ook in 2015 een jaar gekend met relatief veel tussentijdse instroom. Iets wat 
BS De Coppele reeds enige jaren kent. Ook dit jaar hebben we een leerling uit het speciaal basisonderwijs 
opgenomen in groep acht. Kenmerkend voor ons team is de wijze waarop we elke keer weer proberen uit te 
gaan van kansen voor het kind. Niet te snel de neiging hebben om te denken in problemen of in 
onmogelijkheden. Dit schept natuurlijk wel verwachtingen bij ouders en bij het kind. Een duidelijke manier van 
communiceren maakt inzichtelijk wat je van ons kunt verwachten maar ook welke verwachtingen niet reëel 
zijn. 
Het werken met thema’s lukt ons steeds beter. We hebben dit jaar aandacht gegeven aan het vak begrijpend 
lezen binnen de thema’s. Hierin hebben we als team scholing gevolgd. Ook voor dit vak werken we nu met 
groepsplannen. 
Als hoogtepunt van het jaar kan onder andere de bouwweek worden gezien. Er is volop getekend, getimmerd 
en gemetseld. Op een dergelijk geïntegreerde wijze onderwijs vorm geven, maakt het mogelijk dat kinderen 
hun talenten echt tot hun recht kunnen laten komen. Indrukwekkend was ook het aantal ouders dat zich 
belangeloos heeft ingezet om deze projectweek tot een geweldig succes te maken. 
Verder hadden we ook weer enkele successen te vieren; winnaar van de “kénderkwéek” (groep 6), winnaar 
van de verhalenwedstrijd Oisterwijk en diverse sportprijzen. De kinderen van BS De Coppele zijn niet 
makkelijk te verslaan. Als we ergens voor gaan, dan gaan we ook ergens voor. 
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Het eerste deel van het jaar hebben we de schoolplanperiode 2011-2015 afgerond. Belangrijkste items die 
we hieruit hebben meegenomen zijn de invoering van Passend Onderwijs, een veilig klimaat (Continu 
Verbeteren) en het betrekken van de leerling bij het eigen leerproces (Continu Verbeteren). De visie hebben 
we bekeken en de kernwaarden zijn herijkt. Onze nieuwe kernwaarden zijn: Samen, (eigen) 
verantwoordelijkheid, plezier, eigenheid en ontplooiing met als basiswaarde een veilig klimaat waar we 
allemaal samen aan werken en verantwoordelijk voor zijn.  
 
Het doelgericht werken heeft een belangrijke plaats gekregen in ons onderwijs. We hebben het werken met 
groepsplannen ingevoerd. Hierin staat het werken met doelen centraal. Ook geeft het werken met instructie 
op drie niveaus de leerkracht de ruimte om de kinderen die dat nodig hebben extra instructie te geven.  
Om de leerlingen uitstekend in beeld te hebben werken we met groepsoverzichten die van alle kinderen 
aangeven wat hun stimulerende en belemmerende factoren zijn. Afgelopen schoolplanperiode ging het vooral 
om het registreren en goed vastleggen om vandaaruit goed onderwijs te verzorgen.  
 
Met het bovenstaande als basis zijn we het nieuwe schooljaar gestart met de nieuwe schoolplanperiode. We 
richten ons hierin op oplossingsgericht werken (o.a. Ouderavond gedrag) en onderwijsvernieuwing. Twee 
hoofditems van de onderwijsvernieuwing zijn:  

ü het leren van en met elkaar  
ü Oriëntatie en implementatie kunstzinnige vorming 

Leerkrachten zijn enthousiast, omdat ze bezig mogen zijn met waar hun passie ligt: bij het onderwijs! 
 
 

 
 
Op den Akker zijn we in 2015 bezig geweest met het opzetten van stuurgroepen voor de speerpunten uit het 
schoolplan. Die manier van werken past goed bij onze hernieuwde kernwaarden Samen-Groei-Autonomie-
Authenticiteit-Plezier (SGAAP). Er zijn stuurgroepen voor Taal/Lezen, Coöperatief leren, Continu Verbeteren 
(OGW), ICT, onderbouw en Burgerschap/Identiteit/Cultuur. Die laatste stuurgroep is bezig om die drie 
onderdelen met elkaar te integreren, zodat losse activiteiten meer betekenis krijgen. Leerkrachten leveren 
vanuit de stuurgroepen inhoud voor de studiedagen. 
  
In 2015 is het team aangevuld met een aantal nieuwe gezichten. Op verschillende momenten is er 
geïnvesteerd in een goed werkklimaat. ‘Plezier van samen leren’ gaat immers niet vanzelf. Er wordt door 
leerkrachten en kinderen steeds meer gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke hallen in de school, 
zowel door boven- als onderbouw. Dat varieert van o.a. samen lezen (al dan niet met ouders) en samen leren 
(al dan niet onder begeleiding) tot werken met leerlingsoftware aan de pc of een schrijfatelier in groepen 1/2. 
Door de inzet van afstudeerstudenten kunnen leerkrachten kleine groepjes of individuele kinderen extra 
buiten de groep begeleiden. Dat kan om remediëring gaan, maar ook om begeleiding van kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Hierdoor is het team steeds beter in staat om Passend Onderwijs te bieden.  
 
In schooljaar 2015-2016 zijn veel leerkrachten bezig met professionalisering. Die staat vaak in relatie  tot een 
stuurgroep (bijvoorbeeld ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, of de doorgaande lijn van groep 2 naar 3). Die 
vergaarde kennis wordt niet alleen ingezet voor de eigen groep, maar ook voor de hele school. Zo profiteren 
alle kinderen en collega’s ervan. Dat is pas samen leren!  
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Op de Vonder hebben we in 2015 gewerkt aan: 
 
Ouderbetrokkenheid 
Dit onderwerp is uitgewerkt door Mevrouw Kuijpers, zij heeft over dit onderwerp vanuit haar Master Sen 
opleiding haar onderzoek gedaan en haar scriptie geschreven. Ze heeft een studieochtend voor het team 
georganiseerd waarin de visie van de Vonder op ouderbetrokkenheid is geformuleerd. Daarnaast heeft ze 
een avond georganiseerd met een groep ouders, die zich daarvoor hadden aangemeld. Deze ouders hebben 
de visie besproken en onder leiding van Mevrouw Kuijpers een prioriteiten lijstje van ouderbetrokkenheid 
activiteiten gemaakt. Er is een keuze gemaakt voor 4 activiteiten. Deze activiteiten worden opgenomen in het 
jaarplan 2016-2017. 
 
Cultuur 
Het team heeft tijdens een studiedag de ambities van de Vonder op het gebied van cultuur in beeld gebracht. 
In het schooljaar 2016-2017 zullen deze ambities worden uitgewerkt en concreet gemaakt onder leiding van 
de cultuurcoördinatoren. 
 
Burgerschap 
Er is een beleidsstuk geschreven over burgerschapsvorming op de Vonder. De items die op de Vonder aan 
bod komen zijn, in dit beleidsstuk, gerelateerd aan de kerndoelen. Dit beleidsstuk bevat een overzicht van de 
activiteiten ten aanzien van burgerschap in de diverse groepen. 
 
Ontwikkelingsgericht werken in de groepen 1-2 
In de groepen 1-2 is het ontwikkelingsgericht werken in alle groepen verder ontwikkeld. Deze ontwikkelingen 
zijn geborgd in een curriculum voor de groepen 1-2. 
 
Clustering zaakvakken in de middenbouw en bovenbouw 
In de middenbouw en bovenbouw is de clustering van de zaakvakken gerealiseerd. Dit is in het afgelopen 
schooljaar nog verder uitgebouwd. 
 
 
 
Plein 013 
Stichting BOOM maakt deel uit van het samenwerkingsverband Plein 013 (Regio Tilburg). Plein 013 heeft het 
Ondersteuningsplan 2014-2016 beschreven, de uitvoering loopt. Alle scholen werken op basis dit 
ondersteuningsplan aan passend onderwijs.  
 
 
 
 

2.1.3. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid  
Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op de efficiënte besteding van de lumpsumbekostiging. De 
begroting voor 2016 is opgesteld, evenals de meerjarenbegroting 2015-2018. De jaarbegroting en de 
personele begroting lagen voorheen in elkaars verlengde, voor 2016 is gekozen voor 1 jaarbegroting waar de 
personele begroting voor een kalenderjaar in geïntegreerd is. Bepaalde posten van de realisatie lopen echter 
niet voldoende parallel met de begroting. Opvallende posten zijn extern personeel, Payroll en ICT en de 
verschillende manieren waarop er onderscheid gemaakt wordt in bijvoorbeeld software, licenties, etc. 
 
In 2015 is het focussen op de kwaliteit van de financiële management rapportages onder ernstige druk 
komen staan door het wanpresteren van OSG. Een ingebrekestelling leverde geen verbeteringen op van het 
administratiekantoor en een faillissement bleek onafwendbaar. Vervolgens heeft Driessen als opvolger 
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moeten werken in de vervuilde omgeving van OSG, waren we aan de andere kant bezig een nieuwe 
financiële omgeving (AFAS) in te richten en hadden we slechts 2 maanden om “schaduw te draaien” voordat 
we in 2016 over konden gaan naar onze eigen, nieuw ingerichte AFAS-omgeving. Hierdoor was het bijna 
ondoenlijk om “in control” te zijn en te blijven.  
 
De directeuren werken binnen de begroting waarin personele en materiele componenten zitten. Tijdens de 
Dar-bijeenkomsten staat de exploitatie regelmatig op de agenda. Het administratiekantoor heeft een 
signaalfunctie als het gaat om het constateren van opvallende zaken. De afspraken daar omtrent zijn door 
OSG niet nagekomen.  
 
In 2015 is een vervolg gegeven met het voorzichtig loslaten van de vacaturestop en het vormen van een 
flexibele schil om de organisatie. Er zijn bijvoorbeeld enkele nieuwe leerkrachten op basis van reguliere 
formatie benoemd voor 50%, de andere 50% was op basis van tijdelijke uitbreiding. Dat vormt een flexibele 
schil binnen de stichting.  
 
Uitgangspunt van de begrotingen blijft een sluitende begroting. Wordt daarvan afgeweken dan vraagt dit een 
goed onderbouwde verantwoording en moeten er voldoende (reserve)middelen ter beschikking zijn. Er is een 
ondergrens gelegd van de algemene reserve na 5 jaar nieuwbouw per school of als je schoolgebouw al op 
orde is. Na nieuwbouw hebben de afschrijvingen van de inventaris invloed op de algemene reserve omdat dit 
drukt als exploitatielast. 
 
In 2010 is vanwege nieuwe wetgeving, de voorziening BAPO (bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 
opgeheven. De meeste middelen hierin zijn vanuit de reserve van het bestuur opgebouwd. Door de vrijval 
van deze voorziening is de algemene reserve van het bestuur gestegen. Echter, deze heeft een specifieke 
bestemming hoewel dit niet meer als zodanig is te zien in de reserve van het Bestuur.  
 
Intern risico beheersings- en controlesysteem: 
Stg. BOOM hanteert een vastgesteld plannings- en controlesysteem met een specifieke cyclus. De 
schooldirecteuren leggen intern verantwoording af aan de uitvoerend bestuurder. Deze laatste legt weer 
verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt door de uitvoerend bestuur op de 
hoogte gehouden door de jaarbegroting, personele begroting en meerjarenbegroting, 
managementrapportages, FTE overzichten en de jaarrekening. De uitvoerend bestuurder betracht volledige 
openheid van zaken en heeft een meldingsplicht. 
 
Helaas heeft het bovenstaande in 2015 plaatsgevonden op onvoldoende of achteraf gezien zelfs 
onbetrouwbare gegevens. Met dank aan Driessen en onze eigen medewerkers hebben we inmiddels onze 
administratie flink op kunnen schonen en beschikken tot voldoende betrouwbare gegevens om deze 
jaarrekening met vertrouwen aan te bieden.  
 
Meerjarige financiële verplichtingen: 
In 2015: 
In 2015 is een nieuw contracten afgesloten voor personele- en salarisadministratie als ook voor de financiële 
administratie. Dit contract is afgesloten met Driessen. 
 
Personeel: beheersing uitkeringen na ontslag: 
Bij ontslag volgen wij de afspraken zoals verwoord in de CAO en de regels zoals die zijn opgesteld door het 
Participatiefonds. In 2015 is bij 1 leerkracht, in goed overleg, het dienstverband geëindigd. Ten slotte heeft 
natuurlijke uitstroom plaatsgevonden of is ruimte ontstaan vanwege toename van parttime werken. De 
stichting heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van het werkgelegenheidsbeleid. 
 
Horizontale verantwoording: 
Aan de GMR leden is verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Aan de orde zijn gekomen de 
begrotingen, de jaarrekening, de nieuwe beleidsstukken, de planningen, de onderwijsresultaten, 
kwaliteitszorg. Hieronder valt ook dit het jaarverslag 2015 en de zaken die de publieke verantwoording 
betreffen.  
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Er zijn 4 GMR vergaderingen geweest. Een en ander is in een open sfeer met elkaar besproken. In de GMR-
verslagen is dit terug te lezen. De agenda’s van het algemeen bestuur worden aan de GMR-leden ter 
beschikking gesteld. Het jaarverslag is, na goedkeuring, zichtbaar op de website van de stichting.  

2.2. Onderwijsbeleid, beheer en organisatie. 
 
De volgende aspecten hebben het afgelopen kalenderjaar de nodige aandacht gekregen.  
De speerpunten van beleid in 2015: 
 

• De DAR maakt gebruik van werkgroepen. Er zijn op dit moment de volgende werkgroepen: 
Onderwijs & Kwaliteit, Financien, Personeel, Hoogbegaafdheid. 

• Bij de implementatie van de nieuwe cao heeft Stichting BOOM gekozen voor het “basismodel” 
• De werkwijze van de GMR is veranderd. De GMR voert meer de regie over haar eigen agenda. De 

uitvoerend bestuurder woont het eerste deel van de vergadering bij om een aantal zaken toe te 
lichten, daarna vervolgt de GMR de vergadering om tot besluitvorming of meningsvorming te komen. 
De GMR heeft uit haar midden een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter gekozen. 

• In de onderwijsvernieuwingen van stichting BOOM staat het kind centraal. Tijdens een centrale 
studiedag is hier aandacht aan besteed. Ellen Emonds is hier te gast geweest.  

• Het geven en nemen van professionele ruimte is een aandachtspunt in de ontwikkeling van onze 
professionele cultuur.  

• Daarnaast zijn we ons aan het voorbereiden op de manier waarop we om willen gaan met de wet 
werk en zekerheid, in combinatie met de voorspelde daling(en) van het aantal leerlingen in 
Oisterwijk. Deze voorbereidingen krijgen vorm in de vorm van een regionaal transfercentrum in 
samenwerking met 15 besturen in de regio.  
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2.3. Financiën  

2.3.1. Financiën op balansdatum  
Het begrote negatieve resultaat over 2015 bedroeg (-/-) € 264.127. De realisatie is (-/-) € 277.528. De 
belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie staan in onderstaande tabel.  
 
Omschrijving Verschillen tussen realisatie en begroting in € 
Rijksbijdrage OCW + € 56.685 
Overige overheidsbijdragen + € 25.456 
Overige baten + € 78.904 
Totaal verschillen in baten: + € 161.045 
  
Personele lasten + € 180.330 
Afschrijvingslasten + € 11.514 
Huisvestingslasten - /- € 33.230 
Overige materiële lasten + €  33.352 
Totaal verschillen in lasten: + € 191.867 
  
Financiële baten en lasten + € 17.420 
  
Netto resultaat verschil realisatie en 
begroting: 

-/- € 13.401 

 
Opgemerkt dient te worden dat het resultaat over 2015 negatief is beïnvloed door de afwikkeling van enkele 
balansposten uit voorgaande jaren. Circa 27.000,- is afgeboekt. Dit betrof onder andere een ten onrechte 
opgenomen vordering op de gemeente en de afronding van de kosten van de vervangingsmanager die 
negatief was, in plaats van posititief.  
 
Baten: 
De post “overige baten” betreft inkomsten van het Vervangingsfonds vanwege ziekteverzuim en de UWV 
middelen. Deze worden niet in de begroting meegenomen maar later verwerkt in de jaarrekening bij “overige 
baten” en bij “personele lasten”. 
 
Lasten: 
Om te voorkomen dat er verplichtingen ontstaan is er, met het oog op de invoering van de wet werk en 
zekerheid, gebruik gemaakt van een payroll constructie. Dit is een dure oplossing. We zien op dat punt 
overschrijdingen. Ook de post extern personeel laat overschrijdingen zien.  
 
Daarnaast merken we dat de lasten voor ICT toenemen. Steeds meer onderwijs wordt ondersteund door 
software. Daar zien we dat licentiekosten en de kosten van software toenemen. De hardware gaat in het 
geval van digiborden / smartborden, niet zo lang mee als de afschrijvingstermijn die we daarvoor hanteren. 
Tot slot zien we dat de interpretatie van software, licentiekosten, overige ICT lasten, etc. wisselend is binnen 
onze organisatie.  
 
De portefeuille is belegd volgens wetgeving “belenen en beleggen”, de ratings voldoen aan de voorwaarden 
en de portefeuille is gedefinieerd als “defensief” tot “zeer defensief”. Gezien de situatie van de (internationale) 
markten en de wet en regelgeving waar de stichting mee te maken heeft, zijn deze opbrengsten nihil en 
zullen deze naar verwachting ook in de toekomst niet toenemen. Aantal leerlingen:  
 
 01-10-2011 01-10-2012 01-10-2013 01-10- 2014 01-10-2015 Mutatie t.o.v. t-1 
Aantal leerlingen 1739 1744 1701 1715 1687 -28 
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Conclusie/aandachtspunt:  
De laatste jaren is er sprake van een wisselende krimp. In 2014 constateren we een lichte groei gezien de 
teldatum van 1-10-2014. De prognose cijfers van VERUS (voorheen de bond VKO) gaven een lichte krimp 
aan. We verwachten op basis van prognoses van het aantal kinderen in de gemeente Oisterwijk een 
geleidelijke daling per jaar van het aantal leerlingen op onze scholen. 
   
Een goede PR van de scholen, optimale huisvesting en samenwerking binnen de kernpartners heeft ervoor 
gezorgd dat de daling wel doorzet, maar minder sterk dan verwacht. Een positieve ontwikkeling in het 
“marktaandeel” speelt daarin mee. Daardoor is de verwachting dat er een stabielere situatie zal ontstaan. Wel 
moeten we rekening houden met de verwachting dat het aantal kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar 
binnen de gemeente zal afnemen. 
  
Personeel 
 
Bezetting in fte’s: 
 
 01-10-2011 

(2011-2012) 
01-10-2012 
(2012-2013) 

01-10-2013 
(2013-2014) 

01-10-2014 
(2014-2015) 

01-10-2015 
(2015-2016) 

Directie (directeur, adjunct) 13 15 13 12 11 
Onderwijzend personeel 101 90 90 89 88 
Onderwijsondersteunend personeel 10 9 10 10 7,4 
Totaal 124 114 113 111 106,4 
 
 
 
Conclusie/aandachtspunt:  
Het aangestelde onderwijspersoneel is nog niet volledig passend binnen de lumpsumvergoeding. Dit heeft 
met name te maken met de inzet van payroll en de post extern personeel. We hanteren we de T=0 methode 
om de personele formatie beter af te stemmen op het werkelijke aantal kinderen op school. 
 
Functiemix: 
De effectuering van de LB-functies (op bestuursniveau) start vanaf 01augustus 2010 en verloopt in 5 stappen: 

• 01 augustus 2010  maximaal   8 % (waarvan op schoolniveau  6 % inspanningsverplichting) 
• 01 augustus 2011  maximaal  16 %  (waarvan op schoolniveau 12 % inspanningsverplichting) 
• 01 augustus 2012  maximaal  24 % (waarvan op schoolniveau 18 % inspanningsverplichting) 
• 01 augustus 2013  maximaal  32 % (waarvan op schoolniveau 24 % inspanningsverplichting) 
• 01 augustus 2014  maximaal  40 %  (waarvan op schoolniveau 30 % inspanningsverplichting) 

 
Stg. BOOM  Aantal fte LB  

1-8-2012 
Aantal fte LB  

1-8-2013 
Aantal fte LB  

1-8-2014 
Aantal fte LB  

1-8-2015 

Aantal leerkrachten in FTE 97 95 87 87 

Doelstelling in % 17-24% 25-32% 33 – 40% 40% 

Doelstelling in fte 16,49 – 23,28 23,75 – 30,4 28,71 – 34,8 34,8 

Gerealiseerd 14 16  23,4 25,5 
Gerealiseerd in % 13,58 15,2 26,9% 29,27% 

 
Conclusie / aandachtspunt: 
De stichting blijft achter bij de benoeming van LB-functies. De verdeling over de scholen is iets beter 
geworden, net als de relatieve groei.  
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Mobiliteit: 
 

Stg. BOOM  Aantal fte 
1-8-2011 

Aantal fte 
1-8-2012 

Aantal fte 
1-8-2013 

Aantal fte 
1-8-2014 

Aantal fte 
1-8-2015 

Aantal leerkrachten 101 97 95 87 87 
gerealiseerd 4 1 3 6 1 

 
Conclusie / aandachtspunt: 
Door terugloop van leerlingaantallen zal mobiliteit mogelijk toenemen. Tijdens de gesprekkencyclus wordt 
hierbij bewust stilgestaan. Mobiliteit wordt nog teveel gezien als een negatief aspect van IPB. Mobiliteit wil 
Stg. BOOM graag een positievere lading geven. Zie strategisch beleid Stg. BOOM. 
 
Investeringen: 
 
Beleid: 
Er wordt gewerkt middels de volgende afschrijvingssystematiek op basis van vervanging na 

- 3 jaar ICT bestuurskantoor 
- 5 jaar: ICT/ computers/  
- 8 jaar: OLP/ touchscreens 
- 10 jaar: duurzame apparatuur, installaties 
- 20 jaar: meubilair.  

 
Vervangingen worden op basis van offerte gerealiseerd en er wordt op toegezien dat niet meer wordt 
aangeschaft dan strikt noodzakelijk is. De stichting werkt m.b.v. een meerjarenbegroting (2015-2018) waarbij 
elke school een meerjaren investeringsplan gemaakt heeft dat verwerkt wordt in de meerjarenbegroting. 
 
Kasstromen en financieringsbehoeften: 
De rente op het kapitaal is laag geweest en de beleggingen leveren steeds minder op. Om de investeringen 
voor de nieuwe scholen te kunnen doen zijn een aantal beleggingen opgeheven en is extra geld liquide 
gemaakt. Hier is rekening mee gehouden. Er heeft structureel overleg met de huisbankier plaatsgevonden 
met enkele mutaties binnen de beleggingsportefeuille.  
 
In 2014 is een deel van het vermogen ondergebracht bij Schretlen. In 2015 is door een reorganisatie bij de 
Rabobank het vermogen weer terug bij de Rabobank.  
 
Materiële vaste activa   
 

Kengetal: materiële vaste activa / eigen vermogen * 100 
 Bedrag % van activa 
Stichting BOOM 2011 1.257.689 42,15 % 
Stichting BOOM 2012 1.497.712 48,08 % 
Stichting BOOM 2013 1.708.854 51,02 % 
Stichting BOOM 2014 1.881.497 65,42 % 
Stichting BOOM 2015 1.791.413 68.94 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: 
Er is geen streefgetal voor dit kengetal opgenomen. 
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Financiële vaste activa   
 

Kengetal: FVA / totale activa * 100  
 bedrag % van activa 
Stichting BOOM 2011 1.710.475 38,0 % 
Stichting BOOM 2012 1.488.925 49,9 %  
Stichting BOOM 2013 1.174.925	 23,28 % 
Stichting BOOM 2014 1.705.083	 37,53 % 
Stichting BOOM 2015 1.315.441	 30,52 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal:  
Het beleggingsklimaat is niet erg gunstig en door de investeringen in de nieuwbouwprojecten zijn meer 
middelen liquide gemaakt. De beleggingsportefeuille past binnen het treasury statuut van Stg. BOOM en 
voldoet aan de wetgeving: defensief beleggen. 
 
Vorderingen  
 

Kengetal: vorderingen / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag % 
Stichting BOOM 2011 510.851 6,1 % 
Stichting BOOM 2012 531.554 6,3 % 
Stichting BOOM 2013 596.340 6,9 % 
Stichting BOOM 2014 607.069 7,3 % 
Stichting BOOM 2015 549.132 6,5 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal:  
Deze post lost zich in de tijd normaliter op. Van oninbare bedragen is geen sprake. 
 
Liquiditeit 
 

Kengetal: vlottende activa / kortlopende schulden * 100 
 Bedrag % 
Stichting BOOM 2011 1.535.278 208 % 
Stichting BOOM 2012 1.190.724 156 % 
Stichting BOOM 2013 1.567.115 246 % 
Stichting BOOM 2014 979.265 118 % 
Stichting BOOM 2015 1.203.004 159 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: 100% 
De liquide middelen zijn ondergebracht bij een Rabo-rekening.  
De extra middelen staan op een beleggersrekening om zodoende zoveel mogelijk rendement te genereren. 
 
Solvabiliteit 1 
 

Kengetal: eigen vermogen / totale passiva * 100 
 bedrag % van passiva 
Stichting BOOM 2011 2.985.342 66,3 % 
Stichting BOOM 2012 3.115.238 66,2 % 
Stichting BOOM 2013 3.349.204 66,4 % 
Stichting BOOM 2014 2.876.168 63,0 % 
Stichting BOOM 2015 2.598.640 60,3 % 

 
Norm bestuur: 50% 
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Solvabiliteit 2 
 

Kengetal: (eigen vermogen + voorzieningen) / totale passiva * 100 
 Bedrag % van passiva 
Stichting BOOM 2011 3.766.184 83,6 % 
Stichting BOOM 2012 3.947.917 83,8 % 
Stichting BOOM 2013 4.169.751 82,6 % 
Stichting BOOM 2014 3.734.216 81,8 % 
Stichting BOOM 2015 3.551.980 82,4 % 

 
Norm bestuur; 72%  
Solvabiliteit 1 & 2: de solvabiliteit van de stichting is ruim voldoende op basis van de gestelde streefdoelen. 
Het eigen vermogen is de laatste 3 jaren redelijk stabiel gebleven.  
 
Kapitalisatiefactor 
 

Kengetal: balanstotaal -/- gebouwen en terreinen / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag % van passiva 
Stichting BOOM 2012 4.708.915 56,62 % 
Stichting BOOM 2013 5.047.234 58,04 % 
Stichting BOOM 2014 4.565.845 54,94 % 
Stichting BOOM 2015 4.309.858 50,60 % 

 
Norm: 35% 
De investeringen inventaris zullen deze cijfers de komende jaren gaan beïnvloeden.  
 
Weerstandsvermogen 
 

Kengetal: eigen vermogen / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag % van passiva 
Stichting BOOM 2011 2.985.342 35,85 % 
Stichting BOOM 2012 3.115.238 37,20 % 
Stichting BOOM 2013 3.349.204 38,51 % 
Stichting BOOM 2014 2.876.175 34,61 % 
Stichting BOOM 2015 2.598.640 31,49 % 

 
Norm bestuur: 27% 
Het weerstandsvermogen is redelijk constant gebleven. De voorziening personeel (jubilea) is voldoende 
gevuld.  
 
Er zijn minimale normen voor de algemene reserve vastgelegd, uitgaande van een school die optimaal is 
ingericht of na 5 jaar nieuwbouw. De normen zien er als volgt uit: 
 

< 200 lln. 200-250 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 
€100.000 €125.000 €150.000 €175.000 €200.000 €225.000 €250.000 €275.000 

 



 
 

  18 

Voorzieningen  
 

Kengetal: voorzieningen / leerling  
 Bedrag € per leerling 
Stichting BOOM 2011 780.842 450 
Stichting BOOM 2012 832.679 477 
Stichting BOOM 2013 820.547 482 
Stichting BOOM 2014 836.033 487 
Stichting BOOM 2015 953.340 565 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: minimaal € 475 per leerling 
Het voorzieningenniveau loopt iets op. Dit betreft de onderhoudsvoorziening en de voorziening jubilea. Door 
vrijval van de voorziening Bapo is de algemene reserve van het bestuur in 2010 toegenomen. De uitgestelde 
bapo’s worden vanaf 2010 uit de bestuur reserve bekostigd.  
 
Kortlopende schulden  
 

Kengetal: kortlopende schulden / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag % 
Stichting BOOM 2011 737.258 8,85 % 
Stichting BOOM 2012 760.998 9,08 % 
Stichting BOOM 2013 877.483 10,09 % 
Stichting BOOM 2014 831.622 10,01 % 
Stichting BOOM 2015 757.878 8,90 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: maximaal 15 % 
Dit zijn schulden met een maximale looptijd van een jaar. Het zijn veelal personele kosten die zich binnen 
vaste termijnen in de lumpsumbekostiging oplossen.  
 

2.3.2. Gang van zaken gedurende verslagjaar  
Exploitatieresultaat 2015 
 

Overzicht exploitatie resultaten en reserve 1-1-2016 jaarrekening 2015: 
  
 

  Resultaat 2015 Begroot Resultaat 
2015 

Reserve 
31-12-2015 

Bestuur -/- 56.612 -/- 118.437 539.766 
Gemeenschapp. Activiteiten (GA) 4.706 -/- 190.089 -/- 76.287 
Mozaik -/- 48.157 -/- 6.866 289.520 
Vonder -/- 173.265 14.448 95.478 
Tovervogel -/- 32.675 -/- 19.217 570.305 
Bunders -/- 23.885 21.906 143.457 
Coppele -/- 38.096 6.208 175.545 
Akker 20.344 14.746 394.353 
Molenhoek 70.112 13.174 277.161 
Totaal 2.686.825 -/- 277.528 2.409.297 
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Rentabiliteit 
 

Kengetal: exploitatieresultaat / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Exploitatie resultaat % 
Stichting BOOM 2011 -268.683 - 3,23 % 
Stichting BOOM 2012 129.900 1,55 % 
Stichting BOOM 2013 233.966 2,69 % 
Stichting BOOM 2014 -473.036 -5,69 % 
Stichting BOOM 2015 -277.528 -3,26 % 

 
Norm bestuur: 0 % 
 
Rijksbijdragen (exclusief overige overheidsbijdragen) 
 

Kengetal: rijksbijdragen / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag OCW % van totale baten 
Stichting BOOM 2011 7.803.663 93,7 % 
Stichting BOOM 2012 7.860.237 93,9 % 
Stichting BOOM 2013 8.222.897 94,6 % 
Stichting BOOM 2014 7.900.500 95,1 % 
Stichting BOOM 2015 8.252.766 96,9 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal:  
De baten van de Stichting komen als personele en materiele baten nagenoeg helemaal van het Rijk (OCW). 
Het bedrag van de overige baten is teruggelopen. 
 
Overige overheidsbijdragen  
 

Kengetal: overige overheidsbijdragen / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag % van totale baten 
Stichting BOOM 2011 88.577 1,06 % 
Stichting BOOM 2012 80.242 0,95 % 
Stichting BOOM 2013 36.269 0,42 % 
Stichting BOOM 2014 39.011 0,47 % 
Stichting BOOM 2015 59.456 0,70 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal:  
De overige overheidsbijdragen stabiliseren. 
 
Overige baten  
 

Kengetal: overige baten / totale baten (excl. Financiële baten) * 100 
 Bedrag % van totale baten 
Stichting BOOM 2011 389.856 4,68 % 
Stichting BOOM 2012 489.692 5,82 % 
Stichting BOOM 2013 404.390 4,65 % 
Stichting BOOM 2014 371.471 4,46 % 
Stichting BOOM 2015 205.504 2,41 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: minimaal 5% 
De overige baten zijn teruggelopen. 
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Personele lasten  
 

 Kengetal: personele lasten / totale lasten * 100 
 Bedrag % van totale lasten 
Stichting BOOM 2011 7.252.689 83,57 % 
Stichting BOOM 2012 7.015.111 83,92 % 
Stichting BOOM 2013 7.056.140 82,53 % 
Stichting BOOM 2014 7.292.879 82,26 % 
Stichting BOOM 2015 7.285.550 82,23 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: 83 %. 
Binnen de stichting zit het percentage de laatste 5 jaren tussen 82 en 84%. 
 
 
Afschrijvingslasten  
 

Kengetal: afschrijvingslasten / totale lasten * 100  
 Bedrag % van totale lasten 
Stichting BOOM 2011 224.305 2,5 % 
Stichting BOOM 2012 227.467 2,7 % 
Stichting BOOM 2013 281.888 3,3 % 
Stichting BOOM 2014 272.293 3,1 % 
Stichting BOOM 2015 265.638 3,0 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: maximaal 4 %. 
De afschrijvingslasten stabiliseren en blijven onder 4% 
 
 
Huisvestingslasten 
 

Kengetal: huisvestingslasten / totale lasten * 100 
 Bedrag % van totale lasten 
Stichting BOOM 2011 405.887 4,68 % 
Stichting BOOM 2012 378.753 4,53 % 
Stichting BOOM 2013 438.181 5,13 % 
Stichting BOOM 2014 469.150 5,29 % 
Stichting BOOM 2015 609.182 6,88 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: maximaal 5 %. 
De huisvestingslasten lopen op tot boven de 5%. De exploitatiekosten van de nieuwe schoolgebouwen is 
daarbij hoger uitgevallen dan begroot het betreft hier met name de energiekosten en de kosten voor beheer 
en exploitatie. De ramingen die hierbij gehanteerd zijn, blijken in de praktijk anders te liggen. Bij de oudere 
gebouwen is sprake geweest van incidentele onderhoudskosten.  
 
 
Onttrekkingen voorziening huisvesting: 
 
In 2015 hebben zich beperkte onttrekkingen aan de voorziening huisvesting voorgedaan: 
Bij het bestuursbureau is de voorziening gestegen in verband met jubilea personeel.  
 
Zie verder het Periodiek Onderhouds Plan zoals berekend door OSGMetrium-St. Oedenrode. Dit kan worden 
ingezien op het bestuurskantoor.  
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Overige lasten  
 

Kengetal: overige instellingslasten / totale lasten * 100 
 Bedrag % van totale lasten 
Stichting BOOM 2011 795.320 9,16 % 
Stichting BOOM 2012 737.207 8,82 % 
Stichting BOOM 2013 773.412 9,05 % 
Stichting BOOM 2014 830.809 9,37 % 
Stichting BOOM 2015 699.804 7,90 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: maximaal 10% 
Belangrijkste posten die hieronder vallen zijn administratie en beheer, BGZ, onderwijs leerpakket, 
reproductie, deskundigenadvies voor o.a. juridische ondersteuning, begeleidingstrajecten, gezamenlijke 
scholing, payrolling.  
 
Financiële baten en lasten (saldo) 
 

Kengetal: saldo financiële baten en lasten / eigen vermogen (‘rendement’) 
 Bedrag Eigen vermogen % 
Stichting BOOM 2011 82.464 2.985.342 2,76 % 
Stichting BOOM 2012 114.726 3.115.238 3,68 % 
Stichting BOOM 2013 87.046 3.349.204 2,59 % 
Stichting BOOM 2014 81.113 2.876.168 2,82 % 
Stichting BOOM 2015 64.290 2.598.640 2,50 % 

 
Conclusie/aandachtspunt/streefgetal: 4 % 

2.3.3. Treasuryverslag  
Beleid en uitvoering ten aanzien van beleggen en belenen 
In het treasurystatuut van Stichting BOOM is het beleid in zake beleggen en belenen verwoord. De volgende 
aspecten komen in het statuut naar voren: 
- Bij treasury is het primaire doel het beheer van de liquiditeit en van financiële reserves en risico’s. 
- Doelstelling voor de treasury functie is dat deze de continuïteit van de organisatie waarborgt. 
- De waarborging bestaat uit de volgende doelstellingen en voorwaarden: 

• Liquiditeit op korte en lange termijn. 
• Lage financieringskosten. 
• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen. 
• Kosteneffectief betalingsverkeer. 
• Inzet van rente-instrumenten. 

- Voor het overige verwijzen we naar het “Treasurystatuut van Stichting BOOM”. 
 
De uitvoerend bestuurder bewaakt de liquiditeit en heeft steeds inzage in de financiële situatie middels 
telebankieren. De beleggersrekening en de lopende rekeningen worden het meest gebruikt. De 
beleggersrekening levert meer rente op dan de lopende rekening.  
 
Er is een minimumgrens voor het saldo van de lopende rekening gesteld rond de € 100.000 vanwege de 
verplichtingen binnen lumpsum voor (salaris)betalingen. Op moment dat het bedrag op de betaalrekening 
ontoereikend dreigt te worden, wordt deze rekening aangevuld vanuit de beleggersrekening. Indien nodig 
geeft het administratiekantoor of Rabobank een seintje.  
 
De beleggersportefeuille 
De beleggersportefeuille is samengesteld conform de regeling “beleggen en belenen” van het Ministerie. Het 
Treasury Statuut van de stichting wordt gehanteerd. Het karakter van de beleggingsportefeuille is te betitelen 
als  “defensief” tot “zeer defensief”. Het betreft beleggingen in obligaties met een eind som garantie en bij 
instellingen die voldoen aan de A-rating norm. 
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Overleg en advies 
Vanaf 2015 worden de middelen van de beleggersportefeuille in beheer gegeven van professionele 
beleggers bij de Rabobank. De condities waaronder dit gebeurt blijven hetzelfde (Beleggen en Belenen). 
 
De financiële positie van de stichting is in de afgelopen jaren geen aanleiding geweest om ingrepen of 
beleidsaanpassingen te doen. Wel zien we verminderde inkomsten door de bezuinigen, door wegvallen van 
subsidies en door de terugloop van het aantal leerlingen.  
 
De financiële gevolgen betreffende besluiten over Passend Onderwijs vallen mee voor Stg. BOOM, ondanks 
de zware vereveningsopdracht voor Plein 013 (ruim 30%). In de meeste gevallen valt passend onderwijs 
financieel gezien positief uit voor de scholen van Stg. BOOM. Alleen speciale basisschool De Mozaik (SBO) 
merkt dat de bekostiging per leerling niet toereikend is. Er wordt met de directeur, de directeur van plein 013 
en met het bestuur van Plein 013 overleg gevoerd om deze bekostiging beter te laten aansluiten.  
 
Door de financiële en economische situatie worden de ratings in de gaten gehouden omdat hierin 
verschuivingen kunnen plaats vinden. Indien nodig wordt de beleggersportefeuille hierop aangepast. 
 
Het financiële beleid ligt in documenten vast. Er wordt gewerkt met mandaat over de opgestelde begrotingen 
door de directeuren van de scholen en door de bestuurder. Middels financiële en personele overzichten 
worden uitgaven bewaakt. Door het wanpresteren van OSG is dit de eerste 3 kwartalen erg lastig geweest. 
Sinds de overname van de administratie door Driessen is hier verbetering in gekomen. Er is met man en 
macht gewerkt aan het bijwerken van achterstallig onderhoud en het opruimen van de puinhoop die OSG had 
achtergelaten.  
 
Scholen zijn nu op elk moment in staat om een uitdraai van de exploitatie en overzichten te generen die hen 
helpt bij de bedrijfsvoering. De jaarrekeningen bevestigen het beeld van een gezonde financiële positie en de 
discipline die de directeuren en de uitvoerend bestuurder hebben om ook zonder goed functionerend 
administratiekantoor binnen de begroting te kunnen blijven. Er wordt gewerkt binnen de afspraken. De vast te 
stellen jaarrekening is die van 2015.  
 
Het financiële beleid is naar onze mening op orde. Ontwikkelingen worden gevolgd en er worden acties 
ondernomen om voordelen te halen binnen de kaders van de strenge wetgeving. Er wordt een vinger aan de 
pols gehouden m.b.t. het verloop van liquide middelen en betalingen. Hier ligt een eerste 
verantwoordelijkheid bij het uitvoerend bestuur. Daarnaast is met waakzaamheid de kwaliteit in de gaten 
gehouden waarmee het ingehuurde administratiekantoor (Driessen per 01-09-2015, daarvoor OSG) hun 
dienstverlening op basis van het gesloten contract op orde heeft en voldoet aan de vooraf vastgestelde 
verwachtingen.  
 
Financiële vaste activa 
 
Overzicht ten behoeve van toelichting jaarrekening      

    Aankoop-
waarde 

Boekwaarde 
1-1 

aankoop verkoop koersresul
-taat 

koers-
waarde 
31-12 

balans-
waarde 

0,541% BNG variabele lange 
rente 

2011/2021 125.000 125.000  0 0 128.288 125.000 

4,000% HSBC Bank 
PLC 

 2010/2021 157.988 157.988  0 0 175.133 157.988 

3,375% Finland  2010/2020 142.338 142.338  144.404 2.066  0 
3,625% ABN AMRO  2010/2020 142.800 142.800  146.388 3.588  0 
4,650% Austria  2003/2018 144.238 144.238  138.773 -5.465  0 
2,250% EFSF MTN  2012/2022 209.150 209.150   0 225.330 209.150 
2,250% EFSF MTN  2012/2022 104.830 104.830  114.130 9.300  0 
1,875% EFSF  2013/2023 164.775 164.775   0 165.488 164.775 
4,125% Rabo Nederland EB 2010/2020 150.465 150.465  174.030 23.565  0 
0,000% Rabo rente clicker II 2010/2020 150.000 150.000  0 0 173.820 150.000 
0,000% Rabo Wereld Note  2011/2018 200.000 200.000  0 0 251.600 200.000 
2,125% Luxemburg  2013/2013 142.438 0 142.438 0 -1.031 141.406 141.406 
2,000% Duitsland  2011/2022 167.675 0 167.675 0 -552 167.123 167.123 

    2.001.695 1.691.583 310.112 717.724 31.470 1.428.186 1.315.441 
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Administratieve organisatie en interne controle  
Het treasurystatuut is in 2009 aangepast aan de nieuwe wetgeving en vastgesteld door het bestuur van 
Stichting BOOM. De uitvoerend bestuurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het in het statuut 
opgenomen beleid. Jaarlijks wordt door middel van het vaststellen van de begroting door het algemeen 
bestuur het treasuryplan voor het komende jaar definitief. Het uitvoerend bestuur laat zich bij tijd en wijle 
bijstaan door adviseurs en voert het treasuryplan uit. Jaarlijks vindt door middel van het treasuryverslag 
verantwoording plaats over het uitgevoerde treasuryplan.  
 

2.3.4. Toekomstige ontwikkelingen  
In de voorgaande paragrafen is een aantal aspecten vermeld waar de stichting zich op de korte termijn op 
gaat richten. Deze paragraaf geeft de ontwikkelingen nog eens bondig weer.  
 
Beleid:  

- In 2015 heeft verdere uitvoering van het strategisch beleid 2014-2018, vastgelegd in het jaarplan 
2015/2016, plaatsgevonden. Het jaarplan is beschreven in resultaatgerichte doelstellingen. Jaarlijks 
worden de resultaten geëvalueerd en de planning voor het komend jaar bijgesteld.  

 
- Jaarlijks wordt het management informatie systeem op het niveau van de stichting bijgesteld. Er 

wordt gewerkt met financiële rapportages en management rapportages. Het bevat thema’s zoals: 
onderwijs, personeel, financiën, verzuim en huisvesting.  

 
- Fusie/samenwerking andere PO-instellingen: er zijn momenteel geen plannen om bijzondere 

samenwerking of fusie aan te gaan met andere instellingen of besturen. Wel liggen er diverse 
netwerkcontacten. De stichting streeft een open houding naar onze omgeving na. De samenwerking 
met Stg. Opmaat is professioneel vooral met het oog op het brede scholen overleg, samen met de 
andere partners en de Gemeente Oisterwijk. De samenwerking met Opmaat manifesteert zich op dit 
moment met name in Moergestel en de Pannenschuur.  
 

- Op managementniveau heeft in 2015 structureel overleg plaatsgevonden binnen het Directieberaad 
en op het niveau van de uitvoerend bestuurders. Het uitvoerend bestuur heeft regelmatig overleg met 
de stichtingen Oude Vrijheid (Hilvarenbeek) en Edu Ley (Goirle). Tevens volgt het uitvoerend bestuur 
diverse netwerkbijeenkomsten. 
 

Personeelsbeleid: 
- Het personeelsbeleid heeft direct te maken met de implementatie van de nieuwe cao PO, waarbij 

stichting BOOM kiest voor het basismodel. 
- In toenemende mate wordt ingezet op ontwikkeling en scholing van het personeel in het kader van 

lerende organisatie. Het functiehuis is in 2010 bijgesteld waardoor leerkrachten die voor een LB-
schaal in aanmerking willen komen, kunnen solliciteren. Jaarlijks worden leerkrachten benoemd in de 
functieschaal LB. 

- De gesprekkencyclus is in 2013 bij alle scholen uitgevoerd om ontwikkelingen bij teamleden en 
opbrengstgericht onderwijs te stimuleren en heeft in 2015 een passend vervolg gekregen.  

- Stg. BOOM wil een werkgever zijn waar het personeel met plezier werkt en zich kan ontwikkelen. We 
werken aan het gezamenlijke BOOM-gevoel. Vanuit het bestuur wordt net als op de scholen 
aandacht besteed aan het waarderen van onze werknemers. Ook heeft in september 2015 een 
Centrale Studiedag plaatsgevonden.  
 

Projecten: 
- De Stichting neemt deel aan het overleg Onderwijs Achterstanden Beleid voor bs de Coppele op 

basis van het projectplan 2010-2014 binnen de gemeente Oisterwijk. Deze middelen worden met een 
jaar verlengd, dus ook in 2015. Door het ministerie worden voor b.s. de Molenhoek postcode 
middelen beschikbaar gesteld.  
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Verantwoording: 

- Het uitvoerend bestuur verantwoordt zich bij het algemeen bestuur en bij de inspectie als het gaat om 
schoolontwikkelingen. De school geeft medezeggenschap vorm in samenwerking met de MR en 
communiceert middels info’s en schoolgids.  

- Het kwaliteitszorgsysteem heeft in duidelijke plaats binnen de stichting en scholen. De vormgeving 
van het format voor een jaarplan dwingt de school tot planmatig denken en handelen volgens de 
cyclus plan, do, check en act.  

 
Huisvesting:  

- Overleg gemeente: de scholen van Stichting BOOM liggen allemaal in de gemeente Oisterwijk. 
Derhalve dient voor alle onderwijszaken overlegd te worden met de gemeente. Het overleg is in 2014 
overgegaan van Stuurgroep Brede School naar de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De gesprekken 
gaan over de ontwikkeling van kinderen en jonge volwassenen in onze gemeente. De uitvoerend 
bestuurder heeft zitting in de LEA en heeft op gezette tijden rechtstreeks contact met de wethouder 
samen met de bestuurder van Stg. Opmaat en vertegenwoordigers van organisaties die gemoeid zijn 
met de doelgroep: 0-18 jarige Oisterwijkers. 

 
 

2.3.5. Continuïteitsparagraaf  
 
In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen en het beleid afgezet 
tegen de huidige stand van zaken. De continuïteitsparagraaf geeft geen garanties op de toekomstige 
realisatie.  
 
De toekomstige cijfers die in deze paragraaf gepubliceerd worden zijn afkomstig uit de Meerjarenbegroting 
2015-2019, welke in februari 2016 in samenstelling met Driessen is opgesteld. De Meerjarenbegroting is 
gebaseerd op “ongewijzigd beleid” en is vastgesteld in februari door het uitvoerend bestuur. 
 
Personele bezetting en leerlingaantallen 
 
KENGETAL     (stand 01/10) 2014 2015 2016* 2017* 2018* 
Personele bezetting in FTE      
DIR 12 11 11 11 11 
OP 89 88 88 88 88 
OOP 10 7,4 7,4 10 10 
Totaal 111 106,4 106,4 106,4 106,4 

    * prognose  
 
De werkelijke personele bezetting in 2015 betreft de reguliere formatie en de vervangers. 
De prognoses van de personele bezetting zijn afkomstig uit begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-
2019 en betreffen alleen de reguliere formatie.  
 

KENGETAL (stand 01/10) 2014 2015 2016* 2017* 2018* 

Leerlingaantallen 1715 1686 1677 1663 1621 

     
* prognose 

 
De prognose van de leerlingaantallen van Stg. BOOM geven een krimpsituatie weer voor de komende jaren. 
Verus en het Samenwerkingsverband Plein 013 hebben een analyse gemaakt van de krimp in de regio. Er is 
een algemene krimp voorzien van 5% in de komende vijf jaren. 
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Meerjarenbegroting 
 
Staat van Baten en Lasten 

   
  

 
werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot 

BATEN 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Rijksbijdragen 8.252.766 8.196.078 8.348.286 8.179.185 8.103.058 7.916.219 
Overige 
overheidsbijdragen en 
subsidies 

59.456 34.000 57.278 57.278 57.278 57.278 

Overige baten 205.504 126.600 172.995 172.995 172.995 172.995 
TOTAAL BATEN 8.517.726 8.356.678 8.580.575 8.411.475 8.335.349 8.148.511 
          
LASTEN       
Personeelslasten 7.285.550 7.105.225 7.127.384 7.127.384 7.127.384 7.127.384 
Afschrijvingen 265.638 254.122 252.859 268.220 251.215 222.341 
Huisvestingslasten 609.182 642.412 620.736 620.736 620.736 620.736 
Overige lasten 699.804 666.552 627.500 627.500 627.500 627.500 
         
TOTAAL LASTEN 8.860.175 8.668.311 8.628.479 8.643.840 8.626.835 8.597.961 
Saldo financiële baten 
en lasten 64.920 47.500     

TOTAAL RESULTAAT  -/- 277.528 -/- 264.133 -/- 9.920 -/- 194.383 -/- 253.505 -/- 411.469 
 
Voor de berekening van de verwachte rijksbijdragen OCW zijn de gepubliceerde bekostigingsbedragen voor 
schooljaar 2015-2016, de prognose leerlingaantallen (T-1) en de verwachte gewogen gemiddelde leeftijden 
gebruikt. 
 
Als uitgangspunt is genomen dat de bekostiging impulsgebieden doorloopt tot en met schooljaar 2017-2018. 
De baten vanuit de regeling prestatiebox primair onderwijs zijn tot en met schooljaar 2014-2015 begroot, 
daarna vervallen deze inkomsten. De loonkostensubsidie OOP is vervallen per schooljaar 2015-2016.  
 
Verwacht wordt dat de overige overheidsbijdragen de komende jaren afnemen doordat de gelden voor 
onderwijs achterstanden komen te vervallen. 
 
De overige baten vertonen een stijging in de komende jaren. Per augustus 2014 is rekening gehouden met 
de invoering van het Passend Onderwijs. Vanaf dat moment worden de baten niet meer vanuit OCW 
ontvangen, maar vanuit Samenwerkingsverband Plein 013. De inkomsten Passend Onderwijs zijn gebaseerd 
op het ondersteuningsplan 2014-2016 van Plein 013.  
 
De financiële gevolgen betreffende besluiten over Passend Onderwijs vallen mee voor Stg. BOOM, ondanks 
de zware vereveningsopdracht voor Plein 013 (ruim 30%). Voor het grotendeel van de scholen van Stg. 
BOOM valt de invoering van passend onderwijs financieel gezien positief uit. Voor SBO De Mozaik blijkt dat 
de bekostiging niet toereikend is. Dit is onderwerp van gesprek bij het bestuur van plein 013 en de directeur 
van De Mozaik heeft overleg met de directeur van plein 013. 
 
De geprognosticeerde loon- en salariskosten voor 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de begroting voor 2016. 
De mutaties zoals natuurlijk verloop en mobiliteit zijn nog niet verwerkt. Ook is de uitstroom bij het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet verwerkt; AOW-gerechtigd personeel in de functie van directeur en 
bestuurder worden opnieuw bezet. 
 
Op basis van de bestaande activa en het meerjaren investeringsplan zijn de afschrijvingen bepaald, welke 
jaarlijks stijgen. De huisvestingslasten laten in 2015 een stijging zien door extra kosten ten behoeve van de 
administratieve en facilitaire dienstverlening in verband met de Brede School. Er is geen rekening gehouden 
met de mogelijke effecten van de decentralisatie van het huisvestingscomponent buitenonderhoud. 
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De overige instellingslasten dalen in de opvolgende jaren naar ratio van de dalende leerlingaantallen.  
 
Naar verwachting dalen de opbrengsten uit beleggingen de komende jaren. 
 
De verwachte negatieve resultaten bij ongewijzigd beleid worden veroorzaakt door dalende inkomsten maar 
daarentegen onvoldoende daling van de personeelskosten.  
Balans 

 
realisatie begroot begroot begroot 

ACTIVA  2015 2016 2017 2018 
VASTE ACTIVA     
Materiële VA 1.791.413 1.821.122 1.777.902 1.751.687 
Financiële VA 1.315.441 1.315.441 1.315.441 1.315.441 
TOTAAL VASTE ACTIVA 3.106.854 3.136.563 3.093.493 3.067.128 
      
VLOTTENDE ACTIVA 1.203.004 1.137.004 964.941 714.252 
      
TOTAAL ACTIVA 4.309.858 4.273.567 4.058.284 3.781.380 
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN 2.598.640 2.588.720 2.394.337 2.140.833 
VOORZIENINGEN 953.340 934.847 913.947 890.547 
KORTLOPENDE SCHULDEN 757.878 750.000 750.000 750.000 
      
TOTAAL PASSIVA 4.309.858 4.273.567 4.058.284 3.781.380 

 
De toekomstige balans voor de jaren 2016 tot en met 2018 is afgeleid van de meerjarenbegroting en de 
balans per 31 december 2015.  
 
De komende jaren daalt de totale activa en passiva 12%. Dit wordt veroorzaakt door de verwachte negatieve 
resultaten de komende jaren welke een daling in het eigen vermogen als gevolg hebben. 
 
Conclusies n.a.v. de meerjarenbegroting 2016-2019: 
De tekorten zijn op te vangen door extra uitstroom en meer parttime werken. De praktijk leert dat elk jaar 
meer teruggang is dan 1 ½ FTE. Ontwikkelingen met betrekking tot WWZ en de krimp worden opgevangen 
door de oprichting van een Regionaal Transfer Centrum in samenwerking met 15 besturen in de regio. 
 
Het buitenonderhoud gaat vanaf 1-1-2015 niet meer naar de gemeente maar rechtstreeks naar Stg. BOOM. 
Door OSGMetrium is in beeld gebracht wat de verwachte investeringen zijn voor de komende 20 jaar. Bij de 
nieuwbouwprojecten is dat beperkt, bij den Akker en de Molenhoek zijn de hoogste kosten te verwachten. 
 
Het is de intentie van het bestuur van Stg. BOOM om deze middelen voor buitenonderhoud in een 
gezamenlijke voorziening onder te brengen om daardoor de kosten van buitenonderhoud, zoals dat eerst bij 
de gemeente lag, vooraan uit deze gezamenlijke voorziening te betalen.  
 
(B.1.) Risicobeheersing 
Het risicobeheersing- en controlesysteem is erop gericht risico’s in beeld te hebben en tijdig te kunnen 
signaleren om vervolgens maatregelen te kunnen treffen. 
 
 
Rapportage risicobeheersingsysteem 
Voor de bedrijfsvoering gelden de algemene beginselen van functiescheiding, afbakening van taken en 
bevoegdheden/verantwoordelijkheden. De statuten en het bestuurs- en managementstatuut vormen hiervoor 
de basis. De regelingen zijn in de praktijk geïmplementeerd en de goede werking wordt bewaakt door het 
bestuur. 
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Iedere 4 jaar stelt Stg. BOOM een SWOT-analyse op (sterkte & zwakte, kansen & bedreigingen). Op basis 
van deze analyse worden maatregelen vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Jaarlijks worden de 
jaarplannen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd na toetsing aan het beleidsplan.  
 
In de planning en control cyclus heeft Stg. BOOM onderstaande ondergebracht: 
 

- Jaarlijks wordt een begroting opgesteld (zowel op school- als bestuursniveau); 
- De behaalde resultaten worden getoetst aan de begroting in de managementrapportages. De 

scholen managen de resultaten per school aan de hand van een realtime exploitatieoverzicht; 
- De managementrapportages worden gezamenlijk besproken met de bestuurder in een financieel 

spreekuur en in aanwezigheid van de controller van Driessen; 
- Jaarlijks wordt er een meerjarenbegroting met een doorkijk van 4 jaren opgesteld. Deze 

meerjarenbegroting geeft inzicht in de verwachte toekomstige resultaten en financiële positie van het 
bestuur. Op basis van deze informatie kunnen er vroegtijdig de nodige maatregelen op beleidsniveau 
genomen worden. 

- Voor substantiële kosten voor het onderhoud van het gebouw is een meerjarig onderhoudsplan 
opgesteld. Jaarlijks wordt geïnventariseerd of de werkelijke uitgaven binnen het plan blijven; 

- Met periodieke ziekteverzuimrapportages houdt het bestuur grip op het kort- en langdurig 
ziekteverzuim. Het aanwezige verzuimprotocol dient als instrument om het ziekteverzuim te managen 
en terug te dringen. 

 
 
(B.2) Risico’s en onzekerheden  
Hieronder worden de risico’s en getroffen maatregelen voor Stg. BOOM beschreven. 
 
Risico analyse: 

- Het leerlingenaantal loopt geleidelijk terug, in Moergestel gaat het sneller (zie prognoses KBO), 
weinig bouwactiviteiten en doorstroming woningen, lage huizenprijzen, economische situatie van 
Europa is slecht, minder werk en doorstroming. Daarnaast profileert de stichting zich door de 
uitstraling van de (nieuw-)bouw, de goede kwaliteiten en de Brede School. 

- Oprichting RTC is inmiddels een feit (mei 2016) 
- Bezuinigingen ministerie: lumpsum, groeiregeling, bestuur en management, passend onderwijs met 

oprichting nieuw SWV Plein 013 met een flinke vereveningsopdracht, functiemix enz. Om te kunnen 
anticiperen op de bezuinigen vanuit ministerie dient iedere school te beschikken over een minimale 
reserve van 500 euro per leerling. Als hier niet aan voldaan wordt, dient er een plan opgesteld te 
worden met de maatregelen die getroffen worden om aan de eis te voldoen; 

- Bezuinigingen op subsidies gemeente: schoolbegeleidingsdienst en lokaal onderwijsbeleid. Ook 
hiervoor geldt de minimale voorziening per school; 

- Door de stille bezuinigingen loopt de kwaliteit en werkdruk in het onderwijs gevaar. Door 
handelingsgericht en opbrengstgericht te werken wil de stichting de kwaliteit waarborgen. De 
stichting is een lerende organisatie waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt. Met de 
gesprekkencycli wordt de ervaren werkdruk onder de medewerkers in de gaten gehouden; 

- Verminderde opbrengsten financiële vaste activa vanwege het veranderd beleggingsklimaat 
- Werkgelegenheidsbeleid, waardoor pas na 2 jaar i.p.v. 1 jaar afscheid kan worden genomen van vast 

aangesteld personeel. De meerjarenbegroting fungeert als instrument om tijdig inzicht te hebben in 
de toekomstige ontwikkelingen; 

- Natuurlijk verloop stagneert vanwege verschuiving van de pensioen gerechtigde leeftijd. Om hier op 
te anticiperen wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van de leerkrachten en een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Ook maakt het bestuur de mogelijkheden van vervroegd verlaten van het onderwijs 
bespreekbaar bij haar medewerkers; 

- In 2014 is de nieuwe Cao van kracht geworden. Daarin staan aanpassingen omtrent de BAPO, 
indexatie van de salarissen, WTF etc. Daaraan zijn risico’s verbonden waar nog geen verder inzicht 
in is en welke niet gewaarborgd kunnen worden. Zeker omdat de Cao nog geen opvolger kent op het 
moment van het schrijven van dit jaarverslag.  

 
 
Overige risico’s die voor een belangrijk deel niet voorzien en beheerst kunnen worden: 
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- Financiële gevolgen van arbeidsconflicten; 
- Instabiliteit in de bekostiging. Om de terugloop van inkomsten door leerlingdaling te ondervangen 

streeft het bestuur naar voldoende reserves om voldoende draagvlak te kunnen creëren voor 
onvoorziene risico’s; 

- Onvolledige indexatie van de bekostiging. 
 
Voor zover de risico’s een structurele doorwerking hebben, zijn structurele aanpassingen nodig in de 
exploitatie. Omdat die aanpassingen tijd vergen zijn financiële buffers nodig.  
 
Ook de invoering van de wet Werk en Zekerheid per 1 augustus 2015en invoering voor het onderwijs per 01-
juli 2016, brengt risico’s mee voor het bestuur, voornamelijk op het gebied van flexwerkers en het 
ontslagbeleid. 
 
(B.3) Rapportage toezichthoudend orgaan  
 
Voor het verslag van het algemeen bestuur wordt verwezen naar paragraaf 1.2. Verslag algemeen bestuur 
en voor overige informatie over de juridische structuur en organisatiestructuur wordt verwezen naar paragraaf 
2.1.1.  
 
Code Goed Bestuur 
Aan kwalitatief goed onderwijs draagt een goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat er de 
Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs is vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat 
scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan 
bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs 
en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, 
communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod. Het uitvoerend en algemeen bestuur van 
Stg. BOOM conformeren zich aan deze Code.  
  
Jeroen Zeeuwen 
(Uitvoerend Bestuur Stg. BOOM) 
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Bijlage 1: Evaluatie Jaarplan 2014-2015 
 
Evaluatie JAARPLAN 2014-2015   
Basis: Het strategisch beleidsplan 2014-2018 
Oisterwijk, 30 september 2015  
door Jeroen Zeeuwen, Uitvoerend Bestuurder 

Onderwerp: 
 
1.ONDERWIJS 
EN OPVOEDING 

Doelstelling  
einde schooljaar 2014-2015: 

Vetgedrukt betekent een (nieuw) speerpunt. 

Evaluatie door : 
Uitvoerend Bestuurder (JZ)  
Ism DAR + Bovenschools ICT medewerker & 
ParnasSys 

Resultaat gericht 
werken 

1. ParnasSys:  
• Het lezen van overzichten en 

interpreteren a.d.h. de 4 L-len (lkr 
gedrag / lln / leertijd / 
leerstofaanbod) 

• Schoolnormen voor de 
tussenresultaten op het gebied 
van technisch en begrijpend 
lezen, rekenen, spelling en 
woordenschat zijn geformuleerd. 

• De ambities voor de 
eindresultaten gemiddeld over de 
komende vijf jaar (2014/2019) zijn 
geformuleerd. 

• De omschakeling van A-E naar I-
V is gerealiseerd. 

• Onderlinge afstemming 
signalering ZIEN met 
handelingsadviezen. 

• De relatie tussen Continu 
Verbeteren en ParnasSys binnen 
de groepsplannen is helder. 

2. Speerpunten per school zijn 
geformuleerd en opgenomen in het 
schoolplan 2015/2019:  
T. Lezen: Akker, Mozaik, Coppele, Vonder  
Passend onderwijs: Tovervogel 
Taal: Molenhoek 
Visie: Bunders 

3. De tussenresultaten zijn aantoonbaar 
gegroeid. 

4. Het schoolplan 2015/2019 is opgesteld en 
geaccordeerd. 

5. De A-4 tjes doelen 2014/2015 van de 
scholen zijn aan het begin 2014/2015 
geactualiseerd en hebben een zichtbare 
prominente plaats binnen de school. 

6. Alle scholen hebben deelgenomen aan de 
scholingsdag van Jay Marino. Zij maken een 
extra stap in het proces van “Continu 
verbeteren”. Eén school kan zich 
voorbeeldschool noemen. 

7. 80% van de scholen halen eindresultaten die 
in 2013/2014 minimaal voldoen aan de 
inspectie ondergrens.  

8. Eén school maakt een stap in de richting van 
excellente school. 

9. Alle leerkrachten hebben op 1-8-2015 een 
eerste beoordeling gehad. De UB heeft de 
eindbeoordeling, na 4 jaar 
gesprekkencyclus, van de directeuren 
uitgevoerd. 

Door ParnasSys  bijeenkomsten hebben de teams een 
ontwikkeling doorgemaakt in de vaardigheden die nodig 
zijn om ParnasSys als middel in te zetten om in het 
belang van de ontwikkeling van het kind te signaleren, te 
analyseren en te handelen.  
 
Er is sprake van verschillende niveau’s op de 
verschillende scholen. Scholen hebben ambities 
geformuleerd en de omschakeling van A-D naar I-V is 
gerealiseerd.  
 
In de schoolplannen en de jaarplannen staat op 
schoolniveau weergegeven hoe de scholen en met welke 
ambities de scholen de  komende jaren invulling geven 
aan hun ontwikkeling. Deze zijn gerelateerd aan de 
strategische uitgangspunten die eerder gezamenlijk 
geformuleerd zijn. De schoolplannen en de jaarplannen 
zijn geaccordeerd en aangeleverd bij de 
onderwijsinspectie. 
 
Alle scholen hebben deelgenomen aan de scholingsdag 
van Jay Marino. Ik heb op dit moment niet de behoefte 
om een voorbeeldschool aan te wijzen of dat een school 
zichzelf tot voorbeeld school benoemd. Stichting BOOM 
is een geheel. Als geheel moeten we gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten om zo met elkaar tot een gezamenlijke 
kwaliteitsgroei te komen met de ambitie hierin continu te 
willen blijven groeien. Hierin trekken we samen op.  
 
Alle scholen voldoen aan de eisen die de inspectie aan 
de (Cito) eindtoets stelt. Alleen de Tovervogel heeft dit 
jaar onder de norm gepresteerd. Op basis van de 
signalering die de Tovervogel eerder deed, is de 
Tovervogel reeds voor het bekend worden van de 
eindresultaten een traject gestart om de opbrengsten van 
de school te verbeteren en te optimaliseren. Dat traject 
loopt door in het schooljaar 2015-2016. 
 
De Vonder heeft dit jaar gebruik gemaakt van Route 8. 
Dit is een eindtoets die voldoet aan de eisen die daaraan 
gesteld worden. Bijkomend voordeel is dat het een toets 
is die digitaal wordt afgenomen en op basis van 
antwoorden differentieert. 
 
Een stap maken in de richting van een excellente school 
is naar mijn idee niet te meten. De ambitie om een 
excellente school te worden is een keuze van de school. 
Natuurlijk zal het behalen van dit predicaat tot lof leiden 
en een bepaalde doelgroep aanspreken, maar ik vind het 
niet aan het bestuur om dit als doel te formuleren. 
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WMKPO 1. De vaardigheden van de 21e eeuw zijn op 
schoolniveau besproken, de visie daarop 
is opgenomen in het schoolplan.  

2. De Quickscan, diagnose en de vragenlijsten 
zijn tijdig, volgens planning, uitgevoerd en 
geïnterpreteerd. De nieuwe kwaliteitskaarten 
zijn gemaakt. 

 

De vaardigheden van de 21e eeuw kunnen benoemd 
worden, maar tevens is het een containerbegrip 
geworden. De daadwerkelijke invulling van deze 
begrippen in zichtbaar gedrag en een te formuleren 
ontwikkelingslijn staan in de kinderschoenen en 
kenmerken zich nog niet op een manier zodat deze 
binnen de stichting universieel herkenbaar zijn. Dit wordt 
meegenomen in de komende schoolplanperiode waarbij 
gezamenlijke scholing tot de mogelijkheden behoort.  
 
Punt twee is afgerond. Vanaf april 2015 is er een 
werkgroep Onderwijs en Kwaliteit opgericht. Deze 
bestaat uit Jeanne en Els. Zij geven een vervolg aan het 
kwaliteitsbeleid in het volgend schooljaar waarbij 
WMKPO een vervolg krijgt en waarbij wordt gekeken hoe 
we kwaliteit op een andere manier kunnen borgen en 
ontwikkelen dan de inzet van vragenlijsten. 
 

Burgerschap 1. Beleid incidenten, anti-pestgedrag en 
veiligheid is beschreven en 
geïmplementeerd op alle scholen. 

2. Burgerschap is op schoolniveau 
geconcretiseerd. 

 

Wat deze doelstellingen betreft is er een wisselend beeld 
te zien op schoolniveau. Burgerschap heeft binnen alle 
schoolplannen een belangrijke plek gekregen.  

 
 

Onderwerp: 
 
2.PASSEND 
ONDERWIJS 

Doelstelling einde schooljaar 2014-2015: 
Vetgedrukt betekent een (nieuw) speerpunt. 

Evaluatie door : 
Uitvoerend Bestuurder (JZ)  
Ism DAR  

Plein 013 1. Scholen denken en werken vanuit 
ondersteuningsbehoeften van kinderen 
zoals vastgelegd in het 
Ondersteuningsplan. 

2. Scholen hebben beleid ontwikkeld over 
verdere stappen op het gebied van de 
velden IVO. 

3. SBO Mozaik en Coppele profileren zich 
als brede zorgschool binnen Plein 013. 

4. Bovenschoolse Plusklassen zijn ingericht 
en bieden een meerwaarde voor de 
hoogbegaafde kinderen. Consequenties 
voor het curriculum op de eigen scholen 
wordt uitgevoerd. 

5. Het verwijzingspercentage van de scholen 
van Stg. BOOM blijft laag. Stg. BOOM is een 
voorbeeld stichting binnen Plein 013. 

6. Ouders worden door leerkrachten gezien als 
educatieve partners. 

7. Een leerkracht heeft bovenschools scholen 
ondersteund op pedagogisch gebied. 

 

Dit loopt. Je merkt in de praktijk dat dit constant wordt 
bijgesteld. Plein 013 bestaat nu een jaar en het 
samenwerkingsverband Oisterwijk Moergestel is pas dit 
jaar gestopt. Dat betekent dat het wennen is om onder 
zo’n grote ‘koepel’ te vallen. Op lokaal niveau was het erg 
goed geregeld. Nu Plein 013 als doel heeft veel te 
standaardiseren is dat niet altijd een verbetering van de 
locale situatie. Dit is aandachtspunt voor het komende 
jaar.  
 
De profilering van de Mozaik en de Coppele is in 
ontwikkeling, maar dat vraagt tijd en een constructieve 
houding van de inspectie. Dat krijgt ook een vervolg in 
het komende jaar.  
 
De bovenschoolse plusklassen zijn ingericht, 
geëvalueerd en hebben een vervolg gekregen.  
 
Het verwijzingspercentage van de scholen van stichting 
BOOM wijkt niet af van de verwachtingen. Het zijn van 
een voorbeeldschool is subjectief en niet meetbaar.  
 
Oudertevredenheidspeiling staat gepland (WMKPO) in 
2016. Er zijn bij ouders en leerkrachten geen 
vragenlijsten afgenomen die het partnerschap in kaart 
hebben gebracht. Het partnerschap wordt op de 
verschillende scholen op een eigen manier ingevuld.   
 
Een leerkracht van De Molenhoek heeft als 
gedragsspecialist afgelopen schooljaar structureel de 
ruimte gekregen om de scholen bij te staan in situaties 
waaruit hulpvragen naar voren kwamen. De middelen van 
de stichting zijn ontoereikend om dit voort te zetten. De 
leerkracht blijft beschikbaar op afroep. 
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Zorgstructuren 1. Stg. BOOM denkt actief mee in het oplossen 
van knelpunten kleine scholen binnen 
Oisterwijk en Moergestel. 

2. Samenwerking scholen met GGD, SMW en 
consulenten verloopt soepel. 
 

Ik voer gesprekken met bestuurder van Stichting Opmaat, 
de gemeente, Stichting SPO en met Humanitas om 
samen sterk te staan met betrekking tot krimp. Ik merk 
wel dat deze gesprekken te lijden hebben onder dingen 
die in het verleden hebben gespeeld.  
 
De samenwerking met GGD en SMW, in de vorm van 
schakelfunctionarissen, is voor verbetering vatbaar.  

Zorg inhouden 1. Leerlingen worden gevolgd middels een 
sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem. 
Ambities hiervoor zijn geformuleerd en 
opgenomen in het schoolplan. 

2. Op alle scholen wordt gewerkt met 
groepsplannen op vier vakgebieden. 

 

Dit gebeurt op alle scholen, elke school loopt hierin een 
eigen traject.  
 
Het risico ontstaat dat een groepsplan als doel op zich 
wordt gezien. Het is een middel om een hoger doel te 
bereiken. Het borgen van de ontwikkeling van kinderen 
en de differentiatie die binnen het klassenmanagement 
een plek moet krijgen is hierin essentieel.  
 

 
 

Onderwerp: 
 
3.PROFESSIONELE 
LEERGEMEEN-
SCHAP 

Doelstelling einde schooljaar 2014-2015: 
Vetgedrukt betekent een (nieuw) speerpunt. 

Evaluatie door : 
Uitvoerend Bestuurder (JZ)  
Ism DAR 

Professionalisering 
(Lerende leraar) 

1. Met de oudere leerkrachten zijn 
gezamenlijke gesprekken gevoerd 
omtrent  vitalisering. 

2. Binnen de directeuren vindt collegiale 
consultatie plaats. De werkwijze 
“audits” is vastgesteld en vastgelegd 
in een beleidsstuk. 

3. Elke school heeft met de 
herfstvakantie een scholingsplan 
waarin aangetoond wordt hoe 
leerkrachten werken aan hun 
professionalisering. De Heutink 
Academie en Plein 013 Academie 
behoren tot de 
scholingsmogelijkheden. 

4. De Tovervogel is opleidingsschool 
i.s.m. de Pabo. De Bunders is 
academische opleidingsschool,   

5. Op alle scholen is een algemeen praktijk 
opleider ingezet en  geschoold. 

6. De Centrale Studiedag 2015 is 
voorbereid. 

7. De bekwaamheidsdossiers zijn 
gecontroleerd door de UB (sept). 
 

Over vitalisering is alleen gesproken op het moment dat 
de cao aan medewerkers is toegelicht. Duurzame 
Inzetbaarheid is de term die hieraan gekoppeld wordt. 
Persoonlijke gesprekken in dit kader gebeuren op 
schoolniveau.  
 
De werkwijze “Audits” krijgt een vervolg en wordt verder 
uitgewerkt door de werkgroep Onderwijs en Kwaliteit.  
 
Er zijn op dit moment nog geen scholingsplannen.  
 
Doelstellingen 4,5,6 zijn bereikt 
 
De bekwaamheidsdossiers zijn niet door de bestuurder 
gecontroleerd. Deze controle zal plaatsvinden in de 
transitie naar Driessen. (Deze transitie is voortgekomen 
uit het wanpresteren en faillissement van OSG) 

Identiteit en 
kernwaarden 

1. Ineen vlechting van oerwaarden met 
kernwaarden heeft plaatsgevonden 
met de nieuwe uitvoerend bestuurder, 
DAR en algemeen bestuur. 

2. Elke school heeft minimaal ½ studiedag 
georganiseerd, gewijd aan de 
uitgangspunten van katholieke identiteit 
zoals de bovenschoolse kaders 
aangeven. De verbinding met 
merkwaarden is gemaakt. 
 

Er is een gezamenlijke bijeenkomst geweest waarin 
(oer)waarden met elkaar besproken zijn. Daarna zijn 
verschillende activiteiten ondernomen, waaronder het 
gezamenlijk bestuderen van literatuur, het bezoeken van 
een vernieuwende school en staat de komende centrale 
studiedag op de dag van de leerkracht in het teken van 
deze waarden. Dit valt het best samen te vatten met de 
opmerking dat het kind centraal moet staan en dat 
verandering in parallelle processen dient plaats vinden.  
 
Op elke school is dezelfde externe begeleider actief om 
de identiteit te borgen en te verbinden.  

BOOM gevoel teams,  
 

1. Het BOOM gevoel van de teams is 
aantoonbaar verbeterd. Minstens drie 
activiteiten zijn hiervoor uitgevoerd. 

Dit is niet bevraagd en moeilijk te meten. Het BOOM-
gevoel heeft naar mijn idee te maken met zichtbaarheid 
en transparantie. Daar wordt aan gewerkt doordat ik 
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2. Mobiliteit wordt binnen de teams als 
een positief gegeven  gezien voor 
ontwikkeling. 

3. Jaarverslag 2013 is als een attractieve 
jaarkrant vormgeven. 

 

bewust op een laagdrempelige manier me regelmatig op 
scholen wil laten zien. De geplande schoolbezoeken 
(schooljaar 15-16)  en de centrale studiedag moeten 
daartoe bijdragen.  
 
Mobiliteit heeft geen positief imago. 
 
Het Jaarverslag 2014 is niet op een attractieve manier 
weergegeven, aangezien dit onvoldoende prioriteit heeft 
gekregen.  
 

Functiemix 1. 40% van de leerkrachten hebben een 
LB-functie.  

2. Er is een leerkracht benoemd in de LC-
functie. 

 

Dit is niet gerealiseerd. Directeuren kunnen leerkrachten 
voordragen nadat dit besproken is in functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. De praktijk leert ons dat 
leerkracht niet altijd de ambitie hebben, of niet voldoen 
aan de eisen die daaraan gesteld worden. Er is niemand 
benoemd in de LC schaal. 

Register 1. Alle directeuren zijn ingeschreven in het 
bekwaamheidsregister directeur. 

 

DAR, dit is gebeurd 

 
Onderwerp: 
 
4.ICT EN 
MEDIAWIJSHEID 

Doelstelling einde schooljaar 2014-2015: 
Vetgedrukt betekent een (nieuw) speerpunt. 

Evaluatie door : 
Uitvoerend Bestuurder (JZ)  
Ism DAR  

 1. Bij de leraren heeft een 0-meting voor 
ICT competentieprofiel 
plaatsgevonden. 

2. Op elke school is een opgeleide 
digicoach die begeleider is van de 
leerkrachten voor ICT in het 
onderwijsleerproces. 

3. Samen met ouders leren kinderen om 
te gaan met social media. Elke school 
heeft daartoe minimaal 1 activiteit 
georganiseerd. 

4. Het ouderportal is op 50% van de 
scholen ingericht. 

5. Het digicoach netwerk is 
vormgegeven, komt 4 keer per jaar bij 
elkaar gekomen voor innovatie en 
afstemming. 

6. Standaardisering van digibord 
software heeft plaatsgevonden.  

7. De websites van de scholen zijn 
geactualiseerd. 

ParnasSys: zie boven. 
 

De nulmeting geeft een wisselend op schoolniveau en 
dient ook een vervolg te krijgen op schoolniveau.  
 
Elke school heeft een digi-coach. De kar wordt getrokken 
door Aryon. Het is geen zelfsturend team en de 
achtergrond en het niveau van de i-coaches is wisselend. 
 
Social media heeft aandacht gehad op alle scholen.  
 
De mate waarin scholen werken met de ouderportal is 
wisselend.  
 
Dit wordt door de verschillende scholen wisselend 
ervaren.  
 
Er is geen sprake van een standaardisering van de 
digibord software.  
Alle websites zijn vormgegeven vanuit de stijl van de 
stichting BOOM website 

 
Onderwerp: 
 
5.FINANCIEN EN 
GEBOUWEN 

Doelstelling einde schooljaar 2014-2015: 
Vetgedrukt betekent een (nieuw) speerpunt. 

Evaluatie door : 
Uitvoerend Bestuurder (JZ)  
Ism DAR  

Beheer & 
Exploitatie 

1. Meerjaren buitenonderhoud is vastgelegd 
in beleid door gewijzigde regelgeving. De 
inrichting hiervoor is geregeld. 

2. De beheerorganisatie is in functie op alle 
brede scholen. De directie wordt 
aantoonbaar “ontzorgd”. 

 

Dit is een punt van Zorg. De samenwerking en de 
communicatie is voor verbetering vatbaar Wederzijdse 
verwachtingen tussen (sub)kernpartners, 
gebouweigenaar, huurders, beheersstichting en 
beheersorganisatie zijn nog onvoldoende helder. Dit is 
een proces dat loopt. Onze betrokken adviseur 
gebouwen is hier een spin in het web. Door zijn 
kundigheid en ervaring maakt zijn positie 
persoonsafhankelijk en dat zorgt voor het ontstaan van 
een risico. De financiële herinrichting bij Driessen, die op 
dit moment plaats vindt, biedt kansen om een aantal 
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processen te digitaliseren..  Dit krijgt het komende jaar 
een vervolg.  

Administratie 1. AFAS (met OPR en OFR) en Pro Active zijn 
geïmplementeerd. Bestuur en scholen 
hebben goed zicht op exploitatie en FTE 
verbruik. 

 

OSG heeft niet voldaan aan de verwachtingen. Er is 
ontbonden op basis van het onvoldoende gevolg geven 
aan een ingebrekestelling. Helaas heeft OSG het einde 
van 2015 niet gehaald en is per september failliet 
verklaard. Cijfers die nodig zijn voor een goede weergave 
van de stand van zaken zijn kwalitatief onvoldoende 
geweest om daarop te kunnen sturen. Na het 
faillissement van OSG is het contract met OSG direct 
ontbonden en is de Financiële, Personele en 
Salarisadministratie per direct overgenomen door 
Driessen.  

Bezuinigingen en 
krimp 

1. Directeuren maken maandelijks een 
exploitatie uitdraai van hun school; Zij 
verantwoorden zich tijdens de 
gesprekkencyclus met de UB. 

2. Stappenplan naar T=0 systematiek is 
geïmplementeerd. 

3. De risico’s zijn helder geformuleerd. 
4. Er is sprake van een flexibele personele 

schil om de organisatie. 
5. De stichting maakt stappen in de richting van 

meer evenwichtige samenstelling en 
leeftijdsopbouw van teams. 

 

Dit is door de gebrekkige werkzaamheden van OSG 
onvoldoende gebeurd. IN de gesprekkencyclus zijn de 
gegevens die beschikbaar waren wel besproken. Scholen 
lopen binnen begroting, “Gezamenlijke activiteiten” doen 
dat niet. Dat vraagt om een herformulering van de 
uitgangspunten. Dit zal in de begroting van 2016 tot uiting 
komen.1. 
 
T=0 is nu het uitgangspunt. in de begroting van 2016 zal 
er geen onderscheid meer gemaakt worden in de 
personele begroting en de exploitatiebegroting.  
 
Risico’s zijn in beeld, maar door gebrekkige 
dienstverlening van OSG onvoldoende helder 
geformuleerd. 
 
De flexibele schil bestaat uit mensen die op basis van 
payroll worden verloond. De wet werk en zekerheid komt 
er aan en zorgt voor een nieuwe dynamiek op de 
arbeidsmarkt, waardoor de toepasbaarheid van dit 
instrument ter discussie is komen te staan. We volgen de 
ontwikkelingen op dit gebied in samenwerking met de 
regio.  
 
Er zijn nog geen stappen gemaakt in de evenwichtige 
samenstelling en leeftijdsopbouw van teams.   

 
Onderwerp: 
6.EXTERNE  
VERBINDINGEN 

Doelstelling einde schooljaar 2014-2015: 
Vetgedrukt betekent een (nieuw) speerpunt. 

Evaluatie door : 
Uitvoerend Bestuurder (JZ)  
Ism DAR  

Jeugdzorg en 
Passend 
Onderwijs 
Brede scholen 

1. Binnen Oisterwijk is een gezamenlijke 
kijk gerealiseerd met  Gemeente, Stg. 
BOOM en Stg. Opmaat betreffende 
Jeugdzorg en Passend Onderwijs. 
Preventie en vroeghulp staan centraal. 

2. Kinderopvang- en 
peuterspeelzaalmedewerkers en 
onderbouwleerkrachten hebben elkaar 
ontmoet om  kennis te maken en elkaars 
werkwijzen te leren kennen. 

3. De brede school partners hebben een 
gezamenlijke pedagogische visie 
vastgelegd. Onderlinge uitwisseling over 
leerlingen vindt plaats. Activiteiten vinden bij 
voorkeur gezamenlijk met de partners plaats. 

 

Hierin geen sprake van. 
Gesprekken op dit gebied verlopen zeer moeizaam door 
een gebrek aan vertrouwen en dingen die nog uit het 
verleden worden meegenomen. 
 
Op locatieniveau wordt er samengewerkt al wisselt de 
kwaliteit van deze samenwerking per locatie.   
 
Er worden Brede school overleggen gevoerd om e.e.a. af 
te stemmen. Daarnaast is de uitwisseling van gegevens 
geregeld.  

Externe 
gerichtheid 

1. De verdere samenwerking van Stg. BOOM 
over zorg, brede scholen en 
onderwijsvoorzieningen Stg. Opmaat is 

Ondanks het moeizame proces zoals hierboven 
beschreven, is er wat mij betreft een kentering te 
bemerken in de samenwerking met Opmaat. Zowel op 
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verder ontwikkeld. 
2. Stg. BOOM oriënteert zich op strategische 

verbindingen met stichtingen in de 
omgeving.   

3. De directies hebben de context van de 
school in beeld gebracht. 

 

directieniveau als op bestuursniveau weten we elkaar te 
vinden om steeds meer samen op te trekken om samen 
sterk te staan met betrekking tot andere partners.  
Stichting Boom zoekt op bestuurlijk niveau met 
verschillende stichtingen / bestuurders de samenwerking 
om te kunnen sparren en voordeel te kunnen halen. Dit 
kan gaan om financiële voordelen of om het delen van 
kennis en vaardigheden.   
 
De context van de school is niet nader gedefinieerd. De 
context van de school komt wel terug in de 
ondersteuningsprofielen zoals die door de M&O groep 
zijn vastgesteld in opdracht van plein 013 met het oog op 
de uitvoering van passend onderwijs.  

Profilering  1. Stg. BOOM profileert zich in Oisterwijk 
e.o. als een professionele organisatie met 
hoge ambitie en uitstekende resultaten. 

2. De directie onderneemt minimaal 3 
herkenbare activiteiten om de school te 
profileren en communiceert hierover binnen 
de wijk / dorp. 

3. Coppele heeft het BVL-certificaat 
binnengehaald. Alle wijkscholen hebben het 
BVL-certificaat gehaald. 

 

Stichting BOOM wordt positief uitgedragen door bestuur 
en directies. Leerkrachten zijn daar wisselend mee bezig. 
Vaak profileren ze de school sterker dan de stichting.  
 
Scholen ondernemen allemaal meerdere (meer dan 3) 
activiteiten om zich te profileren.  
 

Transparantie 1. De stichting en de scholen verantwoorden 
zich, zijn transparant in resultaten en 
ontwikkelingen (ouderportal ParnasSys, 
jaarverslag, schoolgids, nieuwsbrief e.d.). 

2. De stichting heeft een publieksvriendelijk 
jaarverslag 2013/2014 actief verspreid. 

Ja dit gebeurt binnen alle lagen van de organisatie.  
 
Er is een publieksvriendelijk jaarverslag verspreid over 
2013/2014 
 
Op bestuursniveau zal er in de toekomst op basis van het 
kalenderjaar verslag worden gedaan. Zo zal er een 
publieksvriendelijk jaarverslag komen over het (boek) jaar 
2015 en een plan gemaakt worden voor het kalenderjaar 
2016.  

 
 


