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1. Aanbieding 
 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van stichting BOOM. Hiermee legt 
de stichting verantwoording af over het gevoerde beleid, de 
ondernomen activiteiten en de daarmee samengaande besteding 
van middelen. Het beslaat de periode van 1 januari 2017 tot en met 
31 december 2017. In dit jaarverslag vindt u onder andere een 
balans per 31 december 2017 en een exploitatierekening over de 
reeds genoemde periode. Het rapport inzake de jaarrekening 
maakt deel uit van dit jaarverslag.  
 
Sinds 2011 is er binnen Stichting BOOM een scheiding gemaakt 
tussen bestuur en toezicht. Er is vanaf dat moment sprake van een 
algemeen bestuur en een uitvoerend bestuur. Stichting BOOM is lid 
van de PO-Raad. 
 
De code: “Goed bestuur primair onderwijs”, opgesteld door de PO-
raad, is voor Stichting BOOM de basis van waaruit gewerkt wordt en wordt mede gebruikt als 
handvat om in dit document verantwoording af te leggen naar haar stakeholders en 
geïnteresseerden. Daar waar we als stichting beredeneerd afwijken van deze code zal dit 
onderbouwd worden in dit document. 
 
 
Horizontale verantwoording 
Na goedkeuring van het algemeen bestuur is dit Jaarverslag 2017 besproken in de Directeuren 
Advies Raad (DAR) en in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Op school kan 
dit jaarverslag door de directeur besproken worden met het team en/of de 
medezeggenschapsraad van de school.  
 
Dit Jaarverslag 2017 is voor iedereen in te zien via de website van stichting BOOM 
(www.stgboom.nl) waar dit document als Pdf is te vinden, net als jaarverslagen van de 
voorgaande jaren. Het doel is om zo transparant mogelijk om te gaan met de openbare gelden die 
ons ter beschikking worden gesteld. 
 
Aan de GMR leden is verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Aan de orde zijn onder 
andere de begrotingen, de jaarrekening, de nieuwe beleidsstukken, de planningen, de 
onderwijsresultaten en kwaliteitszorg gekomen. Hieronder valt ook het jaarverslag 2017 en de 
zaken die de publieke verantwoording betreffen.  
 
Er zijn 4 GMR vergaderingen geweest. Er wordt daarbij een structuur gehanteerd waarbij het 
eerste deel de uitvoerend bestuurder aanwezig is en bij het tweede deel van de vergadering is de 
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uitvoerend bestuurder niet aanwezig. 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. De agenda’s en de verslagen van de GMR zijn ook op de 
website terug te vinden.  
 
Beleidsontwikkeling 
Beleid wordt ontwikkeld in samenspraak met de DAR. Binnen de DAR zijn vijf werkgroepen 
gevormd, te weten: Personeel, Onderwijs & Kwaliteit, Financiën, ICT en Hoogbegaafdheid. 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 volgt indien 
nodig instemming en/of advies plaats door de GMR, al dan niet opgesplitst in de 
Personeelsgeleding (PGMR) en de oudergeleding (OGMR). Het uitvoerend bestuur (UB) gaat 
vervolgens over tot een definitief besluit. Deze worden bijgehouden in een besluitenlijst UB en 
een besluitenlijst algemeen bestuur (AB) In het afgelopen jaar is het proces afgerond waarin een 
verdere scheiding tussen bestuur en toezicht is geformaliseerd. Er is gekozen voor het inrichten 
van een Raad van toezicht-model dat per januari 2018 is geëffectueerd.  
 

1.2 Verslag Algemeen bestuur 
Het Algemeen bestuur (AB) van de stichting heeft in 2017 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. Het algemeen bestuur heeft zich in 2015 
aangesloten bij de VTOI, de vereniging van toezichthouders bij onderwijsinstellingen. 
 
Organisatie van het intern toezicht 
In 2017 is binnen Stichting BOOM het intern toezicht georganiseerd volgens het Raad van 
Beheermodel. Het algemeen bestuur ziet toe op het handelen van het uitvoerend bestuur, en 
behoudt ten aanzien van enkele hoofdlijnen van het beleid zelf beslissingsbevoegdheid. Het 
algemeen bestuur heeft in 2017, in overleg met de bestuurder, besloten het intern toezicht in de 
nabije toekomst vorm te geven volgens het Raad van Toezichtmodel. Daarmee wordt een 
striktere scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Die stap wordt noodzakelijk geacht, 
omdat steeds zwaardere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het toezicht. In 2017 is deze 
transformatie naar het Raad van Toezichtmodel juridisch voorbereid, zodat per januari 2018 het 
algemeen bestuur als Raad van Toezicht verder gaat. Zo wordt toegezien op de naleving van de 
wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur van de PO-Raad 
 
Het aantal leden van het algemeen bestuur bestaat in 2017 uit 5 personen (waarvan de voorzitter 
deel uitmaakt). In 2018 zal overeenkomstig het Raad van Toezichtmodel door de GMR een 
kandidaat worden voorgedragen voor de Raad van Toezicht. Ook zullen gefaseerd bestuursleden 
worden vervangen overeenkomstig een schema van uittreding. Onderzocht zal worden in 
hoeverre de Raad van Toezicht voor haar verdere professionalisering educatieve ondersteuning 
nodig heeft. 
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Thema’s in het toezicht in 2017 
 
Ontwikkeling en innovatie van het onderwijs 
Leden van algemeen bestuur hebben gedurende 2017 deelgenomen aan verschillende 
bijeenkomsten die binnen de stichting werden georganiseerd, waarin modernisering en 
innovatie in het onderwijs centraal stonden. Het algemeen bestuur moedigt initiatieven op het 
gebeid van onderwijsvernieuwing aan en nodigt daartoe uit. De initiatieven en ideeën die binnen 
de stichting leven, zullen worden gebruikt voor de opstelling van een nieuw strategisch plan voor 
de komende jaren. 
 
Samenwerking in de regio 
Stichting BOOM is een relatief kleine stichting. De stichting omvat 6 basisscholen en een school 
voor speciaal basisonderwijs, en kent een eenhoofdig uitvoerend bestuur. De toezichthouder 
(algemeen bestuur) beschouwt die kleine schaal als een kracht, maar is zich tevens bewust van 
de kwetsbaarheid ervan. Enkele andere stichtingen in de periferie van Tilburg bevinden zich in 
een vergelijkbare situatie.  
 
De bestuurder van de stichting heeft met instemming van het algemeen bestuur nauwere 
contacten gezocht met enkele besturen rondom Tilburg, in Hilvarenbeek en Goirle. De vaststelling 
dat onze belangen vaak in elkaars verlengde liggen, leidt bijvoorbeeld tot gezamenlijk optrekken 
in gremia als Plein013. In 2017 zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en 
toezichthouders om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en dilemma’s te bespreken. Het 
voornemen van het bestuur is die contacten verder uit te bouwen en te bezien waar verdere 
samenwerking zinvol is, en of en zo ja op welke wijze die samenwerking gestalte kan krijgen. 
Daarbij is de behoefte van het algemeen bestuur om ook te onderzoeken of kennis gedeeld kan 
worden met andere toezichthouders uit de regio. 
 
Financiën 
De jaren voor 2017 stonden hoofdzakelijk in het teken van de herinrichting van de processen 
rondom de begrotingscyclus, het financieel beheer en de financiële verslaglegging. De noodzaak 
daartoe ontstond door het faillissement van het vorige administratiekantoor van de stichting, in 
het najaar van 2015. Het resultaat van die inspanningen is een grotere transparantie van het 
financiële beheer: alle financiële processen zijn desgewenst op elk moment te volgen en er is 
steeds directe toegang tot alle relevante actuele gegevens voor directies en bestuur. In 2017 is 
deze professionalisering verder doorgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een verdergaand inzicht in 
de financiële processen en begrotingscyclus. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur van de stichting 
nu nog meer ‘in control’ is als het gaat om de financiële situatie. Daarnaast zijn de begroting en 
het jaarverslag goed gekeurd en wordt er toegezien op de rechtmatige verwerving en de 
rechtmatige besteding van middelen. En is Wijs Accountants aangewezen voor de controle 2017.  
 
Namens de Raad van Toezicht, 
 
Mr. S. de Landmeter 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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2. Bestuursverslag 
 

2.1 Algemene informatie 
 

2.1.1. Structuur 
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 (SBO). De scholen zijn gelegen binnen de gemeente 
Oisterwijk, waar ook Moergestel als dorpskern 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. 
 
Per januari 2018 is de scheiding tussen het bestuur en het toezicht verder geformaliseerd en is 
er sprake van een Raad van Toezicht-model. Op 3 januari 2018 zijn de nieuwe (gewijzigde) 
statuten gepasseerd bij de notaris met instemming van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. 
 
Stg. BOOM werd in 2017 bestuurd door een uitvoerend bestuurder en wordt inmiddels bestuurd 
door de bestuurder, die zich laat bijstaan door het directeurenteam: de Directie Advies Raad, 
binnen de organisatie beter bekend als “De DAR”. Indien nodig laat de bestuurder zich adviseren 
door externe adviseurs. De stichting werkt met een bestuursreglement en een 
managementstatuut. De profielen voor de bestuurder en voor de leden van de raad van toezicht 
worden op korte termijn  vastgesteld door de GMR. Die vaststelling was er al voor de uitvoerend 
bestuurder en de leden van het algemeen bestuur. De functie van de bestuurder is gewaardeerd 
volgens Fuwa-systematiek en is gekoppeld aan de cao voor bestuurders in het primair onderwijs. 
Er wordt gewerkt volgens de Code van Goed Bestuur, vastgesteld door de PO-Raad.  
 
De 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. 
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Het algemeen bestuur (red. sinds 2018 RvT) vergadert ongeveer 6 keer per jaar en evalueert haar 
functioneren. De bestuurder is aanwezig bij deze vergaderingen, legt verantwoording af, vraagt 
advies of goedkeuring en informeert het algemeen bestuur / RvT. De voorzitter en een lid van het 
algemeen bestuur/RvT houden de gesprekkencyclus met de bestuurder. Hieronder vallen het 
doelstellingengesprek, voortgangs- en evaluatiegesprek en het functionerings- / 
beoordelingsgesprek. De uitvoerend bestuurder doorloopt deze cyclus met de directeuren. 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur in 2017   Primair Werkgever 
Voorzitter:   Dhr. Gert-Jan Leenknegt   Tilburg University 
Vice-voorzitter: Dhr. Sander de Landmeter   v. Boekel, Smit & Willems  
Lid:   Mw. Lisette Hilgers    Dual Inventive 
Lid:   Mw. Marion van Ierland, tot december 2017 Rabobank Nederland  
Lid:   Dhr. Frans Vermeer    VEDUMEA 
Lid:   Dhr. Ton van Houtert    Fontys hogescholen 
 
In december 2017 vond de laatste algemeen bestuursvergadering plaats. In januari 2018 zijn de 
leden van het algemeen bestuur doorgegaan als lid van de Raad van Toezicht en heeft op 1 maart 
2018, Dhr. Sander de Landmeter het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Dhr. Gert-Jan 
Leenknegt overgenomen. Een van de zittende leden zal plaats maken voor een bindende 
voordracht van de GMR voor een lid van de Raad van Toezicht. 
 
Bezoldiging 
De leden van het algemeen bestuur ontvangen een vergoeding die in 2017 € 1.000 voor een jaar 
betreft. Binnen het algemeen bestuur / RvT zijn verschillende expertises aanwezig.  
 
Dagelijkse gang van zaken 
Dhr. Jeroen Zeeuwen (uitvoerend bestuurder) 
Mw. José Wijnheijmer (secretariaat) 
Adviseur huisvesting: 
Dhr. Henk van de Meijdenberg  
 
Naast de reguliere DAR–vergaderingen (Directie Advies Raad) vinden er minimaal 3 keer per jaar 
gesprekken plaats door de bestuurder met de schooldirecteur: de gesprekkencyclus.  
In 2015 is de bestuurder gestart met SPAR-dagen. Elke school wordt een keer per schooljaar 
bezocht. Tijdens deze dag gaat de uitvoerend bestuurder in gesprek over de school met ouders, 
teamleden, directieleden, leerlingen, IB’ers en mogelijk nog andere betrokkenen. Van een 
dergelijke SPAR-dag wordt een verslag gemaakt dat verspreid wordt onder alle medewerkers, 
GMR en het Algemeen bestuur/Raad van Toezicht.  
 
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. Sinds september 2015 maken we 
gebruik van de diensten van Driessen HRM als ons nieuwe administratiekantoor. Vanaf dat 
moment, vindt er jaar op jaar een verbetering plaats van de processen die gerelateerd zijn aan 
onze financiële, personele en salarisadministratie. We leggen daarbij verantwoordelijkheden laag 
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in de organisatie en we gebruiken de ontwikkeling van de mogelijkheden van software in te 
zetten om processen te automatiseren en te optimaliseren. We hebben zo steeds meer inzicht in 
deze processen en op de verschillende niveaus binnen de organisatie zijn we eigenaar van onze 
eigen gegevens en de mutaties daarin. Het document “Kengetallen” is een manier waarop 
management rapportages vorm krijgen die op gezette tijden terug komen in DAR- vergaderingen, 
de vergaderingen met het Algemeen bestuur / Raad van Toezicht en in de (G)MR-vergaderingen. 
 
Externe Toezichthouder 
Zoals voor elke onderwijsinstelling voor het primair onderwijs, functioneert de 
onderwijsinspectie als externe toezichthouder voor de besturen voor primair onderwijs in 
Nederland. Jaarlijks gaan de bestuurder van Stichting BOOM en de inspecteur met elkaar in 
gesprek over de gang van zaken binnen de Stichting en op de scholen. Dit zijn constructieve 
gesprekken waarin wordt nagegaan of we de beelden die we van de organisatie en de scholen 
met elkaar overeenkomen. 
 
Dit jaar heeft er naast deze gesprekken een bestuursbezoek plaatsgevonden verspreid over 
november en december. Door overigens andere inspecteurs dan de inspecteur die normaal 
gesproken aan onze stichting is verbonden. Het was voor de stichting de eerste keer dat er een 
dergelijk bestuursbezoek plaatsvond vanuit het nieuwe inspectiekader, dat in 2017, na een 
pilotfase is vastgesteld. Stichting BOOM kijkt met een goed gevoel terug op dit bezoek en de 
rapportage die daar uit voort is gekomen. De inspectie bevestigt dat Stichting BOOM weet waar 
ze staat en wat de volgende stappen zijn om de ontwikkelingen die in gang zijn gezet te 
continueren.  
 
Het inspectie verslag is na vaststelling gedeeld met belanghebbende en geïnteresseerden en is 
tevens gepubliceerd op de homepage van de website van de Stichting. Daarnaast hebben er een 
aantal themabezoeken van de inspectie plaatsgevonden die naar tevredenheid zijn verlopen. Aan 
deze bezoeken is geen directe verslaglegging verbonden, maar wordt de kennis die is opgehaald, 
gebruikt voor de totstandkoming van het document “De Staat van het Onderwijs”. Waarin de 
inspectie rapporteert over de huidige stand van zaken in het onderwijs.  
 
Na een periode van een aantal jaren waarin de rentabiliteit negatief is geweest, laat dit jaar de 
rentabiliteit een ruim positief cijfer zien. Er zijn geen punten van zorg met betrekking tot de 
financiële gezondheid van Stichting BOOM. Alle indicatoren staan ‘op groen’.  
 
In het vorige jaarverslag stond beschreven dat Den Akker met een voldoende is beoordeeld, maar 
dat er wel sprake was van een risico, omdat de school twee jaar, wat betreft de eindopbrengsten, 
onder de norm scoorde. Een derde keer zou leiden tot het predicaat “zwak”. Gelukkig is het zover 
niet gekomen en hebben de nodige investeringen geleid tot een eindscore (groep 8) die ruim 
boven de bovengrens lag. Het doel is nu om met de nodige interventies de grilligheid in deze 
eindscores in de toekomst te voorkomen. 
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Klachten 
Stg. BOOM hanteert een klachtenprocedure. Er zijn interne (vertrouwens-) contact personen op 
elke school. Er is een contract afgesloten met een externe vertrouwenspersoon via 
Vertrouwenswerk en via de GGD. De situaties die hebben geleid tot een gesprek tussen ouders en 
de bestuurder, zijn opgelost zodat het niet tot een formele klacht heeft hoeven komen. Bij het 
bestuur en bij de landelijke klachtencommissie stichting onderwijsgeschillen zijn in 2017 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 het strategisch beleidsplan 2014-2018. De Kernpunten van het 
strategisch beleid zijn onder te verdelen in de volgende deelgebieden / beleidsterreinen:  
 
Onderwijs 
In het onderwijs zijn op dit moment een aantal (wereldwijde) ontwikkelingen te herkennen die 
ook binnen Stichting BOOM actueel zijn. Daarbij gaat het om onderwijsvernieuwingen die meer 
gericht zijn op de ontwikkeling van het individuele kind en hoe we de kinderen zo goed mogelijk 
kunnen bedienen in hun onderwijsbehoefte. Zo willen we groeien naar een onderwijsvorm 
waarin we een maximale differentiatie kunnen realiseren en waarin we kinderen meer eigenaar 
kunnen laten zijn van hun eigen leer- en ontwikkelproces. 
 
De scholen van Stichting BOOM lopen hierin elk hun eigen pad en weten tevens elkaar te vinden 
en te inspireren. Er worden externe onderwijsadviseurs ingezet om deze onderwijs-
veranderingen mede vorm te geven. Enkele voorbeelden daarvan zijn Edux, Onderwijs Maak Je 
Samen (OMJS) en Tweemonds. In deze onderwijsvernieuwingen wordt daar waar het voor de 
hand ligt ook samengewerkt met Stichting Opmaat die in de gemeente Oisterwijk 
verantwoordelijk is voor het aanbod van Openbaar Onderwijs. Een voorbeeld hiervan is ten 
eerste de verhuizing van Openbare basisschool de Bienekebolders naar Basisschool de Vonder 
van Stichting BOOM, zodat nu beide scholen in één brede school gehuisvest zijn. Een tweede 
voorbeeld is de samenwerking binnen de wijk De Pannenschuur waarin drie scholen met elkaar 
de samenwerking zoeken om te kijken naar mogelijkheden om de onderwijsvoorziening in die 
wijk samen met andere partners, duurzaam vorm te geven.  
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Personeel 
De Wet Werk en Zekerheid zorgt sinds 2016 voor onrust in het onderwijsveld en dat maakt het 
lastig om, door het toch al nijpende tekort aan leraren, de juiste en kwalitatief goede 
vervanging(en) te organiseren. Om ons niet in de vingers te snijden met betrekking tot deze 
wetgeving en om kwaliteit gezamenlijk te kunnen borgen, hebben we samen met stichtingen in 
de regio het initiatief opgepakt om tot een Regionaal Transfercentrum te komen. Samen met ruim 
15 besturen is er een invalpool opgezet om zo antwoord te kunnen geven op consequenties van 
deze wet. Daarnaast hebben we de payroll constructie, die in het verleden leidde tot 
overschrijdingen, ook dit jaar, tot een minimum kunnen beperken.  
 
Bij de invoering van de nieuwe cao heeft Stichting BOOM in eerste instantie gekozen voor een 
implementatie op basis van het basismodel, dit jaar hebben we met instemming van de GMR een 
start gemaakt met het overlegmodel.  
 
Uitgaande van onze kernactiviteit: Onderwijs, hebben we als organisatie besloten de 
schoonmaakactiviteiten niet meer te laten doen door eigen personeel. Dat betekent dat de 
schoonmaak werkzaamheden zullen worden verricht door een externe organisatie. De 
Schoonmaakmedewerker die nog in dienst is van stichting BOOM, zal schoonmaak-
werkzaamheden blijven verrichten, maar op het moment dat deze medewerker de organisatie zal 
verlaten, ontstaat er geen nieuwe vacature voor deze schoonmaakwerkzaamheden.  
 
Huisvesting  
Op Den Akker is in 2016 ontdekt dat mossen op het dak van Den Akker, zorgden voor het versneld 
verweren van asbesthoudende leien. Hetzelfde probleem speelde bij de aanliggende school van 
Stichting Opmaat: OBS Darwin. In overleg met de gemeente zijn we gekomen tot een 
saneringsplan. Dat is uitgevoerd en inmiddels hebben beide scholen een nieuw dak. Over de 
kosten, en wie welke kosten in dit traject moet betalen, zijn we het als stichting BOOM en Stichting 
Opmaat, nog niet eens met gemeente Oisterwijk. Hierover loopt nu een juridische procedure. De 
gemeente heeft bij beide stichtingen een vordering neergelegd die afgerond neerkomt op een 
bedrag van € 150.000,-. Wij, Stichting BOOM, en Stichting Opmaat, laten ons bijstaan door 
dezelfde jurist. Mocht dit ondanks alle pogingen om dit te voorkomen, toch betaald moeten 
worden door Stichting BOOM, dan zullen we aanspraak moeten maken op de 
onderhoudsvoorzieningen die getroffen zijn. 
 
De Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) die Stichting BOOM rijk is, vallen wat betreft beheer 
en exploitatie van deze gebouwen onder de stichting Beheer en Exploitatie. Stichting BOOM is 
kernpartner in deze stichting. De continuïteit van deze gebouwen is geborgd door afspraken die 
statutair zijn vastgelegd met andere kernparnters. Andere kernpartners kunnen zijn: Humanitas, 
Wijkcentrum, Sportbedrijf, etc. Dit verschilt per locatie. 
 
Samenwerking 
In de regio neemt Stichting BOOM deel aan verschillende landelijke en lokale netwerken en 
andere vormen van samenwerkingen. Hierbij valt te denken aan: PO-Raad, RTC-Midden Brabant, 



JAARVERSLAG 2017 12 STICHTING BOOM  

T-Primair, Plein 013, Fontys Hogeschool voor kind en educatie, Bestuurlijk Netwerk Brabant (PO-
raad). 
 
Daarnaast komen de bestuurders van Stichting BOOM, Stichting De Oude Vrijheid (Hilvarenbeek) 
en Stichting Edu-Ley (Goirle), regelmatig bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over 
wat ons als bestuurder bezighoudt. Door de overeenkomsten die er zijn, zien we meerwaarde in 
een overleg waarin verschillende werkvormen, zoals bijvoorbeeld intervisie en onderlinge 
afstemming,  elkaar afwisselen. Ook de toezichthouders van deze stichtingen komen bij elkaar om 
maatschappelijke ontwikkelingen met elkaar te bespreken om zo van elkaar te leren.  

 
POINT 
POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. Het is één van de drie 
onderzoekswerkplaatsen onderwijs die Nederland rijk is. In nauwe samenwerking met Stichting 
Opmaat (Tilburg e.o.) De universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Tilburg en Pabo Tilburg (Fontys 
hogescholen) verkleinen we de kloof tussen wetenschap en de onderwijs praktijk. We richten ons 
meer- en hoogbegaafde leerlingen en komen vanuit verschillende vragen tot wetenschappelijk 
onderzoek. Hierdoor dragen onderzoekers bij aan het wetenschappelijk aanvliegen van vragen 
die leraren bezighouden. Centrale thema’s waren dit jaar: vroegsignalering en het vasthouden 
van motivatie bij de genoemde doelgroep. In totaal hebben hier 10 basisscholen aan 
deelgenomen, waarvan 5 van Stichting BOOM. Ook de PO-Raad houdt deze ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten en zijn we samen met de PO-Raad aan het verkennen hoe we dit een 
vervolg kunnen geven in een landelijke context.  
 
De scholen 
Hier volgt een korte samenvatting per school wat er in 2017 op hoofdlijnen centraal heeft gestaan 
op de verschillende scholen. De scholen staan in willekeurige volgorde. 
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De Tovervogel 
De visieontwikkeling heeft door de diverse team-
bijeenkomsten een verdere impuls gekregen. Vastgesteld kan 
worden dat het team wil dat de school zich verder ontwikkelt 
richting een onderwijskundige aanpak waarin de individuele 
onderwijsbehoeften van leerlingen meer centraal komen 
staan. Dit heeft geleid tot het vormen van een denktank 
waarin leerkrachten, IB’ers en directie als kartrekkers het 
proces van onderwijsvernieuwing vormgeven. Er zijn 
focusgroepen gevormd, waarbij een vernieuwend onderwerp centraal staat. Alle leerkrachten 
zijn aangesloten bij 1 of meerdere focusgroepen. 
Didactisch handelen: Het betreft hier het vergroten van competenties van de leerkrachten met 
betrekking tot het didactisch handelen. Met de focus op technisch en begrijpend lezen. 
Opbrengsten: De resultaten van de school zijn, gelet op de tussenrapportages in februari 2017 en 
de (uitsluitend groep 8 betreffende) Route 8 zoals mag worden verwacht. 
Professionele cultuur: Om elkaar professioneel te kunnen aanspreken is het nodig dat je elkaar 
kent (drijfveren, passies in onderwijs enz.) en elkaar ontmoet. En dat je dan vanuit het juiste 
perspectief over de juiste dingen praat met elkaar. De wens elkaar beter als collega en 
professional te leren kennen is duidelijk aanwezig in het team. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling:  
Afgelopen jaar zijn evenals vorige schooljaren diverse thema’s (mede) vanuit leefstijl aangeboden 
in de diverse groepen binnen school. Toch kon ook afgelopen jaar worden geconstateerd dat zich 
in enkele groepen binnen school serieuze sociaal-emotionele problematiek voordeden. Samen 
met de externe instantie Kompas is dit opgepakt. 
 
Personeel: 
De langdurige afwezigheid van de adjunct-directeur/intern begeleider (ziekte) en directeur 
(detachering naar Aruba) bestond het MT van de Tovervogel tot aan de zomervakantie uit twee 
leerkrachten en een interim-directeur. Uiteindelijk heeft de adjunct-directeur zijn loopbaan 
beëindigd en heeft dit geleid tot het formeren van een nieuw MT, bestaande uit directeur en twee 
bouwcoördinatoren. Dit MT, aangevuld met IB’ers wordt begeleidt door een externe begeleider 
om taken/verantwoordelijkheden en rollen vast te stellen. 
Daarnaast hebben we afscheid genomen van vakleerkracht handvaardigheid (pensioen) en heeft 
een collega gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit naar De Coppele. Drie nieuwe collega’s 
waarvan twee leerkrachten en één IB’er zijn het team komen versterken. Eén leerkracht heeft 
hierbij gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit van de Molenhoek naar de Tovervogel. 
 
Financieel 
De Tovervogel sluit 2017 af met een positief saldo op de begroting. Het ondersteuningsbudget 
van het samenwerkingsverband Plein 013 bedroeg €67.738,70. Hiervan is € 37.700,00 ingezet 
t.b.v. individuele arrangementen. € 12.874,30 is ingezet voor groepsgebonden extra onder-
steuning en € 14.257,68 voor teamactiviteiten.  
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De Vonder: 
 
Het jaar 2017 is voor basisschool de Vonder onrustig 
verlopen. Onrustig aangezien de directeur met een wisselend 
ziekte beeld is uitgevallen aan het begin van het schooljaar 
2016-2017. Haar vervanging leverde in eerste instantie 
onduidelijkheid op. Die onrust zorgde voor verdeeldheid in 
het team en dat resulteerde in hardwerkende collega’s die 
vooral in en voor hun eigen groep aan de slag bleven. 
Samenhang ontbrak. 
 
Met de komst van een waarnemend-directeur is de rust enigszins teruggekeerd maar de naweeën 
bleven zicht- en voelbaar binnen de school. De eindopbrengsten zijn in schooljaar 2016-2017 
onvoldoende gebleken. Ouders geven over die periode aan dat zij in die periode het idee hadden 
minder makkelijk binnen te kunnen en/of durven lopen op school. 
 
De definitieve opvolging van de directeur kreeg in oktober definitief vorm door het aanstellen 
van een nieuwe ervaren directeur. Deze directeur is voortvarend aan de slag gegaan met de 
uitdaging die voor hem lag. De onderwijsinspectie heeft de school bezocht in november en 
bevestigde het beeld dat we als Stichting hadden van de school. We constateren dat ondanks 
ieders goede bedoelingen we er onvoldoende toe in staat zijn gebleken het schip op koers te 
houden door uitval van de kapitein. Voor een uitvoerige verslaglegging van de bevindingen van 
de inspectie kan het inspectierapport geraadpleegd worden dat is te vinden op de website van de 
stichting (www.stgboom.nl). 
 
In de loop van het schooljaar werd duidelijk dat OBS de Bienekebolders na overeenstemming met 
Stichting Opmaat, zou intrekken in het Brede Schoolgebouw van De Vonder. Dat bericht zorgde 
voor extra onrust en ervaren werkdruk aangezien er allerlei logistieke afspraken gemaakt 
moesten worden t.a.v. die inhuizen. De school-ontwikkeling heeft dan ook op een laag pitje 
gestaan. Enkele collegae hebben nog aan individuele nascholing gedaan maar school breed is er 
niets opgepakt. De gesprekkencyclus is ‘zo-goed-en-zo-kwaad-als-het-kon’ doorgezet om met 
name de inzet van de formatie t.a.v. schooljaar 2017-2018 goed op te tuigen. Dat is gelukt. 
 
Ten aanzien van de financiën liet de begroting een negatief saldo zien van € 30.000,- Het 
uiteindelijke resultaat kwam uit op een tekort van € 38.902,- Het leerlingaantal op 1-10-2016 
was 363, op 1-10-2017, 356. De financiën t.a.v. Passend Onderwijs waren begroot op € 99.632,- 
Uiteindelijk hebben we daarvan € 80.000,- uitgegeven aan de ondersteuning van onze leerlingen 
door het inzetten van interne en externe professionals en de ontwikkeling en/of 
professionalisering van onze leerkrachten.  
 
Collega’s geven aan dat een zwaar jaar is geweest, dat het jaar redelijk goed is afgesloten. Met de 
verwachting dat de rust in 2018 terug zal keren en dat er onder leiding van de nieuwe directeur 
reeds de nodige stappen zijn gezet om de koers opnieuw te bepalen en deze vast te houden. 
Oftewel vol vertrouwen vooruit! 
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Den Akker 
 
Op den Akker zijn we in de eerste helft van 2017 verder 
gegaan met het traject ‘Meer oogst op den Akker’, dat 
ingezet is in september 2016. Samen met 
onderwijsadviesbureau Edux hebben we gewerkt aan 
het verbeteren van de resultaten door middel van de 
inzet van het expliciete directe instructiemodel.  
 
Door dit traject heeft het team meer inzicht verkregen in het analyseren van resultaten, de 
mogelijkheden en kansen bij clustering van leerlingen en het daarbij afstemmen van het lesdoel 
en de lesstof op de behoeftes van de leerlingen. Dit alles met als resultaat een stijgende lijn in de 
vaardigheidsscores bij de eindmetingen in juni 2017, waar in de eindtoets ruim boven de 
bovengrens is gescoord door de leerlingen van groep 8 . 
 
Mede door bovenstaande ontwikkelingen, ontstond binnen het team de behoefte om de visie te 
herijken. Waarbij wij vanuit ons motto gezamenlijk tot de kernwaarden ‘samen, groei, authentiek, 
autonoom en plezier’ zijn gekomen. Dit alles met als doel om de leerlingen van den Akker ook in 
de toekomst tot ‘het plezier van samen leren’ te laten komen.  
 
Vanuit deze kernwaarden zijn wij in het schooljaar 2017-2018 gestart met een groep 1-2-3, 
waarbij een uitdagend en beredeneerd aanbod het spelen en leren samen laat komen. De 
leerlingen zijn daarbij verdeeld over 2 stamgroepen die tijdens de werktijd en bij instructies 
worden opgesplitst in leerjaren. Daarbij is het voor de leerlingen mogelijk om groep 
overstijgende instructies te volgen en te komen tot de zone van naaste ontwikkeling. 
 
Het komende jaar zullen wij vanuit deze basis onderzoeken welke vervolgstappen er nodig zijn 
voor een goede overgang naar groep 4 tot en met 8. Daarbij willen wij het goede van ons 
onderwijs behouden en verstevigen, met meer oog voor het leerling gestuurd werken.  
 
In oktober 2017 heeft de directeur de school verlaten en heeft een andere baan in de regio 
gevonden. De werving en selectie procedure is in september opgestart en Stichting BOOM is blij 
dat de nieuwe directeur op 1 januari 2018 is gestart en meteen voortvarend aan de slag is gegaan 
om de ontwikkelingen die op Den Akker in gang zijn gezet een passend vervolg te geven.  
 
De financiën t.a.v. Passend Onderwijs hebben we uitgegeven aan de ondersteuning van onze 
leerlingen door het inzetten van interne en externe professionals en de ontwikkeling en/of 
professionalisering van onze leerkrachten. De ondersteuning vond soms individueel plaats en 
soms in clusters. 
 
Met andere scholen, gemeente, partners, ouders en kinderen in de wijk Pannenschuur wordt 
gesproken over een gewenste vorm van samenwerking binnen de wijk. Uit alle geledingen komt 
de wens en bereidheid om meer samen te werken. Op het gebied van stage is er die samenwerking 
al binnen het onderwijsnest: daar werken leerkrachten, PABO en studenten met plezier samen. 
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De Coppele: 
 
Basisschool De Coppele blijft qua leerlingenaantal min of meer 
stabiel. In schooljaar 2016 – 2017 is er een lichte groei (op 
teldatum 2016: 208 leerlingen) en zijn er op teldatum 2017: 198 
leerlingen. Met een aantal rond de tweehonderd kinderen 
blijven we werken in acht groepen. Ook financieel zijn we 
gezond en hebben een positief saldo in de begroting. 
 
In 2017 hebben we de samenwerking met SBO Mozaik 
geïntensiveerd. We werken samen bij feestdagen en projectactiviteiten. Ook Kanjerlessen 
worden gezamenlijk gegeven. Het managementteam en de interne begeleiders trekken samen op. 
De samenwerking zal in voorjaar 2018 uitmonden in een paar experimenten. 
 
Ook in 2017 hebben we inhoud gegeven aan continu verbeteren. Groepsafspraken zijn gemaakt, 
slogan van de groep is geformuleerd, we werken met onderzoek en ook leergesprekken met 
kinderen worden toegepast. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in het optimaliseren van 
het leesonderwijs. We werken met de nieuwe methoden voor aanvankelijk lezen en hebben in de 
bovenbouw een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen. Daarnaast hebben we leesbevordering 
aangepakt door scholing in het team en het toepassen van nieuwe methodieken en uitdagende 
leesvormen zoals kilometerlezen. 
 
Verder heeft didactisch handelen in de groep aandacht gekregen. Dit zowel bij het leesonderwijs 
als bij de andere vakken. Daarbij gaat het met name over het directe instructiemodel en de 
reflectie op het einde van de les. (In januari 2018 heeft de inspectie in het kader van thema-
onderzoek de kwaliteit van didactisch handelen op BS De Coppele onderzocht en van voldoende 
kwaliteit bevonden). 
 
In 2017 hebben we als scholengemeenschap meegeleefd met een ernstige zieke leerling, dochter 
van een van onze interne begeleiders. Helaas is zij in december 2017 overleden. De ouders, team 
en kinderen zijn intens betrokken en hebben op een indrukwekkende manier afscheid moeten 
nemen. 
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De Mozaïk 
 
In schooljaar 2015 – 2016 zijn we gestart met 42 leerlingen 
in vier groepen. Daardoor hebben we in de begroting van 
2016 een negatief saldo. Op teldatum oktober 2017 hadden 
we 76 leerlingen en de instroom houdt aan. We werken in 
schooljaar 2017 – 2018 in zes groepen. Ook in 2017 hebben 
we een negatief begrotingssaldo. De bekostiging van de 
leerlingen is ontoereikend. Daarnaast is het aantal groepen 
noodzakelijk om instroom gedurende het schooljaar 
mogelijk te maken. De instroom zet zich dan ook door.  
 
We hebben een leerling (binnen een jaar) moeten verwijzen naar het speciaal onderwijs. 
In 2017 hebben we gewerkt aan verschillende onderdelen; continu verbeteren, didactisch 
handelen met aandacht voor het directe instructiemodel en de voorspelbaarheid voor leerlingen 
op het gebied van pedagogisch klimaat. Ook is er specifiek aandacht geweest voor sociale 
veiligheid. Een aantal onderzoeken zijn door de directeur verricht in het kader van de opleiding 
Master Leadership in Education.  
 
In het kader van de pilots samenwerking regulier SBO hebben we (stichting BOOM en Stichting 
Opmaat) een pilot aangevraagd (en gekregen) in de vorm van een tussenvoorziening. Kleuters 
die vastlopen in het reguliere onderwijs kunnen worden geplaatst in de kleutergroep van BS De 
Coppele met ondersteuning van SBO Mozaik. Deze tussenvoorziening geldt ook voor kleuters uit 
het speciaal onderwijs, mits de ondersteuningsbehoefte niet te complex is. Ook voor kinderen 
vanaf groep drie, die (nog) niet in aanmerking komen voor SBO, kunnen terecht op BS De Coppele 
met gerichte ondersteuning vanuit SBO Mozaik. 
     
Op 7 november 2017 heeft de Inspectie een onderzoek op SBO Mozaik verricht. De inspectie heeft 
op de volgende onderdelen gericht onderzoek gedaan: OP2 Zicht op ontwikkeling, OP3 Didactisch 
handelen, SK1 Veiligheid, SK2 Pedagogisch klimaat, OR1 Resultaten, KA1 Kwaliteitszorg en KA2 
Kwaliteitscultuur. Op vijf van de zeven onderdelen behaald SBO Mozaik een (ruime) voldoende. 
Op de onderdelen pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur behaalde SBO Mozaik een goed. Met 
recht zijn we trots op dit resultaat.  
 
De Bunders: 
 
Schoolontwikkeling 
2017 was het tweede jaar van de implementatie van ons 
vernieuwde onderwijsconcept procesgericht werken: 
Bunders 3.0. Leergroep I, (groep 1,2,3) en Leergroep II 
(groep 4,5) zijn thans operationeel.1 
 

                                                 
1 Zie:  https://shop.onderwijsmaakjesamen.nl/een-procesgerichte-aanpak-voor-6-tot-12-jarigen-in-het-basisonderwijs.html 
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Procesgericht onderwijs betekent dat de leerling meer regie heeft op zijn eigen leerproces dan in 
het traditionele leerstofjaarklassensysteem (Bunders 2.0). Vanuit de pijlers Welzijn en 
Betrokkenheid kiezen kinderen activiteiten die hun ontwikkeling stimuleren. De leraren geven 
een gericht onderwijsaanbod via instructielessen op reken en taalgebied. Zo geven wij vorm aan 
‘Het kind Centraal’. In januari 2017 is een continurooster ingevoerd om zo het onderwijs ook een 
eigentijdse tijdinbedding te geven. In augustus zijn twee nieuwe onderwijsactiviteiten gestart: 

• een driejarig muziekproject in samenwerking met de plaatselijke Koninklijke Harmonie 
Asterius.  

• in de groepen 1 t/m 4 wordt nu ook Engels gegeven in het kader van vreemde talen 
onderwijs. 

 
Resultaten: 
Op 1 januari 2017 telde de school 356 leerlingen. Op 31 december 2017 waren dat er 354. Twee 
minder t.o.v. 2016. Op de Eindtoets Route 8 scoorden wij met 205,1 voldoende, echter onder het 
landelijk gemiddelde. In juli verlieten 48 leerlingen de school naar het Voortgezet Onderwijs 
waarvan 12 naar VWO; 21 naar HAVO/VWO; 4 naar VMBO T/HAVO; 8 naar VMBO T; 1 naar VMBO 
GTL en 2 naar VMBO K. Er was geen uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs. Twee gezinnen 
verruilden de school voor een andere basisschool vanwege de wijziging van schoolconcept. 
 
Personele ontwikkeling: 
Het team bestaat uit 20 leraren, 3 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider, 1 basisschoolcoach, 
1 conciërge en 1 directielid. 12 studenten volgden een stage waarvan 3 afstudeerders.  
Twee leraren namen vanwege persoonlijke redenen afscheid van ons team. Drie startende 
leraren traden toe, waarvan twee afstudeerders. 
Het ziekteverzuim bedroeg gemiddeld 9,5%, waarvan drie langdurig zieken. Het laatste kwartaal 
was dit gedaald naar 5,41% en daarmee (als gebruikelijk) onder het landelijk gemiddelde. 
De meldingsfrequentie bedroeg 0,065% p/mnd nagenoeg 50% minder dan landelijk 2. 
 
Personele inzet Passend Onderwijs/Procesgericht werken 
Met de komst van de Leergroepen is ook gekozen voor meer ondersteuning van 
onderwijsassistenten in de groepen. In totaal 1,9 fte. Een speciale leerkracht verzorgt voor 0,2 fte 
onderwijs ondersteuningsarrangementen. Daarnaast is de intern begeleider voor 1,5 dagdeel 
p/wk ingezet als coördinator onderwijs om zo het procesgericht werken te kunnen 
implementeren. Het team wordt op een tiental momenten geschoold en gecoacht in 
samenwerking met een extern bureau. De totale inzet voor dit deel van het onderwijs bedroeg in 
2017 ca. € 130.000. 
 
Financieel en vooruitblik 2018 
Het boekjaar laat een positief saldo zien over 2017. Dit maakt het mogelijk om benodigde 
investeringen op personeel- zowel als materiaal vlak in 2018 te kunnen doen. De begroting 2018 
sluit positief. 
 

                                                 
2 Bron: Onderwijsatlas PO 2017, referentiejaar 2015. 
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De Molenhoek: 
 
Onderwijsontwikkelingen 
In 2017 heeft de Molenhoek een mooie onderwijskundige 
ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit onze visie hebben we de stap 
naar het diepgaand leren vanuit betrokkenheid en welbevinden 
in een rijke leeromgeving verder verkend en doorontwikkeld.  
 
Om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn we gaan werken met het 
werken in units in de onderbouw. De groepen 1-2 en 3-4 zijn geclusterd. Er wordt daar gewerkt  
in een rijke leeromgeving taal-reken en wereldoriëntatie/creativiteit. De groepen 5 en 6 zijn nog 
aparte jaargroepen. De groepen 7-8 hebben we geclusterd op getalsmatige gronden. Daar wordt 
zoveel als mogelijk vanuit de nieuwe inzichten gewerkt. Er is extra ondersteuning in deze groepen 
aanwezig. 
  
We volgen het onderwijsvernieuwingsproces nauwgezet en volgen het principe “kathedralen 
bouwen”. We weten uitstekend waar we naar toe willen. De weg ernaar toe is nog niet van tevoren 
geplaveid. Waar nodig zullen we de nodige aanpassingen doen. Ons uitstekende pedagogische 
klimaat willen we behouden, de kinderen willen we echt “zien” en uitstekend in beeld houden.    
 
Personele ontwikkelingen   
We hebben in 2017 afscheid genomen van twee leerkrachten die jarenlang op de Molenhoek 
mede gezichtsbepalend waren. Ze zijn waardig opgevolgd door de leerkrachten die voor het team 
en het onderwijs op de Molenhoek een waardevolle aanvulling zijn. 
 
Financiële ontwikkelingen 
De Molenhoek heeft het jaar financieel positief afgesloten. De gelden van Plein013 zetten we in 
voor zowel individuele als groepsondersteuning om ons onderwijs voor alle kinderen zo passend 
mogelijk te maken. 
 
Samenwerking Pannenschuur 
De visie omtrent de samenwerking om te komen tot een Kindercampus Pannenschuur is door de 
partners (Den Akker – Darwin – Molenhoek – Humanitas – Tierelier - ’t Boemeltje - Brede school 
coördinator) met input van de medewerkers en stakeholders steeds verder vorm gegeven. Het is 
een doorlopend proces. Het Plan van Aanpak zal in 2018 uitgewerkt zijn.  
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2.1.3. Financieel beleid 
De afgelopen jaren hebben we ingestoken op de optimalisering van de processen die te maken 
hebben met de financiële, salaris- en personeelsadministratie. Hierbij werken we samen met 
Driessen HRM, en hebben we veel meer inzicht in onze salaris-, personeels- en financiële 
administratie gekregen. Naast de rapportages organiseren we drie keer per jaar een financieel 
spreekuur waarbij de uitvoerend bestuurder, de controller van het administratiekantoor en de 
directeur van de school in gesprek gaan om in te zoomen op de exploitatie van het lopende jaar 
ten opzichte van de begroting. Op die manier kunnen we een betere inschatting maken of de 
opgestelde begroting haalbaar is en of er conform de begroting de middelen op een juiste manier 
besteed worden. In 2017 hebben we de software van Capisci geïmplementeerd om het 
gebruikersgemak en transparantie te bevorderen om zo nog beter in staat te zijn om te sturen en 
te anticiperen op veranderingen. 
 
De begroting voor 2018 is opgesteld, evenals de meerjarenbegroting 2018-2021 (zie paragraaf 
2.1.5.). Opvallende posten zijn ICT en de verschillende manieren waarop er onderscheid gemaakt 
wordt in bijvoorbeeld software, licenties, etc. Hierin blijft het van belang de definiëring 
consequent te gebruiken bij de boekingen.  
 
De directeuren werken binnen de begroting waarin personele en materiële componenten zitten. 
Tijdens de DAR-bijeenkomsten financiële ontwikkelingen regelmatig op de agenda. Het 
administratiekantoor heeft een signaalfunctie als het gaat om het constateren van opvallende 
zaken.  
 
In 2017 is het lerarentekort in heel Nederland zichtbaarder geworden. Met name op het gebied 
van invallers is de spoeling dun en hebben we voor situaties gestaan waarin er geen 
invalleerkracht beschikbaar was. Er is op dit moment geen sprake van een vacaturestop en het 
vormen van een flexibele schil om de organisatie gebeurt door deelname aan het regionaal 
transfercentrum Midden-Brabant (RTC-MB). Deelname betekent gehoor geven aan de 
gezamenlijke afspraak, die we bij de oprichting van het RTC Midden Brabant (RTC-MB) gemaakt 
hebben, om 4% van de personeelsbestand te investeren om de gezamenlijke schil van het RTC-
MB te vullen.  
 
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, gebaseerd op het 
aantal leerlingen per school. 
 
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. Inmiddels spreekt de laatste cao niet meer over BAPO, maar over 
duurzame inzetbaarheid en is er voor een bepaalde doelgroep een overgangsregeling. 
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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 de interne toezichthouder. (red. tot 31-12 het algemeen 
(toezichthoudend) bestuur, daarna Raad van toezicht). Het algemeen bestuur wordt door de 
uitvoerend bestuurder op de hoogte gehouden door de jaarbegroting, meerjarenbegroting, 
managementrapportages en de jaarrekening. De uitvoerend bestuurder betracht volledige 
openheid van zaken en heeft een meldingsplicht. 
 
Met dank aan Driessen en onze eigen medewerkers hebben we dit jaar onze administratie flink 
op kunnen schonen en beschikken we over betrouwbare gegevens om deze jaarrekening met 
vertrouwen aan te bieden.  
 
Meerjarige financiële verplichtingen: 
In 2015 is het laatste meerjarencontract afgesloten. Dit is een contract voor het verzorgen van de 
financiële, de personele- en de salarisadministratie. Dit contract is afgesloten met Driessen. In 
2017 is geen nieuwe meerjarige financiële verplichting aangegaan. 
 
Beheersing uitkeringen na ontslag van personeel: 
Bij ontslag volgen wij de afspraken zoals verwoord in de cao en de regels zoals die zijn opgesteld 
door het Participatiefonds. In 2017 is bij 3 leerkrachten, in goed overleg, het dienstverband 
geëindigd. Daarnaast is het dienstverband van een schoonmaakmedewerker beëindigd. Ten 
slotte heeft natuurlijke uitstroom plaatsgevonden of is ruimte ontstaan vanwege toename van 
parttime werken. De stichting heeft in 2017 geen gebruik gemaakt van het werkgelegenheids-
beleid. 
 
Nevenfunctie(s) uitvoerend bestuurder 
De uitvoerend bestuurder is in 2017 lid van de raad van toezicht bij Stichting St. Christoffel in 
Boxtel geweest. Hij heeft hier de portefeuille ‘onderwijs’ onder zijn hoede gehad. Ondanks dat 
de Code Goed Bestuur hier kritisch over is, zijn zowel de leden van de raad van toezicht van St. 
Christoffel als de leden van het algemeen bestuur van Stichting BOOM het eens over de 
toegevoegde waarde die dit heeft gehad voor beide besturen. Eventuele (schijn van) 
belangenverstrengeling werd nauwlettend in de gaten gehouden. Omdat er meer grensverkeer 
ontstond tussen het samenwerkingsverband waar Sint Christoffel deel van uit maakt en SBO 
Mozaik van Stichting BOOM en omdat per 1 januari het besturingsmodel van Stichting BOOM is 
veranderd, is in goed overleg besloten om deze nevenfunctie per 31 december 2017 te 
beëindigen.  
 
Daarnaast bekleed de uitvoerend bestuurder sinds september 2017 de nevenfunctie van 
(gast)docent voor Magistrum / Avans+. Hij verzorgt voor deze organisatie de opleiding Midden 
Management. Hiervoor is toestemming van de interne toezichthouder verleend, omdat zij 
gezamenlijk het standpunt innemen dat het van toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling 
van de uitvoerend bestuurder. Het draagt bij tot het verbreden van de onderwijskundige 
professionele dialoog over onderwijs in een brede maatschappelijke context. 



JAARVERSLAG 2017 22 STICHTING BOOM  

2.2 Financien 
 

2.2.1. Staat van baten en lasten  
Het begrote resultaat over 2017 bedroeg (+/+) €20.900. De realisatie laat een resultaat zien van 
(+/+) € 492.315. Het resultaat over 2016 was € 115.749 positief. De belangrijkste verschillen 
tussen begroting en realisatie staan in onderstaande tabel. 
 

Financiën 2017 in één oogopslag  
 Verschil t.o.v. van begroting Verschil t.o.v. 2016 

Omschrijving   

Rijksbijdrage OCW + 387.827 + 373.879 

Overige overheidsbijdragen + 12.540 + 29.656 

Overige baten + 167.975 -68.415 

Totaal verschillen in baten: + 568.342 + 335.120 

   

Personele lasten + 155.826 + 190.258 

Afschrijvingslasten -/- 2.433 + 3.483 

Huisvestingslasten -/- 35.489 -/- 3.778 

Overige materiële lasten + 120.498 -/- 58.831 

Totaal verschillen in lasten: + 238.402 +131.132 

   

Financiële baten en lasten + 141.472 +172.577 

   

Netto resultaat  + 471.412 + 376.565 

 
In 2017 zijn de inkomsten hoger dan begroot. In oktober 2017 is over het schooljaar 2016/2017 
een herziening van de bekostiging ontvangen van 2,26% over de personele bekostiging van dat 
schooljaar, dit ter compensatie van gestegen personele lasten. Hierdoor zijn de baten vanuit OCW 
toegenomen. Aangezien we dit niet begroot hadden, hebben we hier slechts deels op kunnen 
anticiperen. Daarnaast is de gehele portefeuille aan obligaties verkocht. Reden hiervoor is dat de 
kosten die gemaakt werden om deze portefeuille te beheren hoger lagen dan de opbrengsten. Het 
vooruitzicht was dat de kosten verder op zouden lopen en dat de opbrengsten negatief zouden 
worden. Prettige bijkomstigheid was dat de verkoop in 2017 van de obligaties een boekwinst 
opleverde van zo’n €160.000,-. Omdat Stichting BOOM handelt vanuit het vastgestelde 
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treasurystatuut, waarin strenge bepalingen staan omtrent beleggen en belenen, voldeed dit 
product destijds aan deze regelgeving. Nu staat ons eigen vermogen op een spaarrekening. De 
opbrengst is nihil, de kosten ook. We houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Mocht 
daar aanleiding toe zijn, dan kunnen we overwegen om ons spaartegoed op een andere manier 
onder te brengen. 
 
De overige baten zijn met name toegenomen doordat (met ingang van 2016) alle ouderbijdragen 
via stichting BOOM verantwoord worden, door de kosten die hier aan gekoppeld zijn, stegen ook 
de overige lasten. Deze inkomsten waren niet door alle scholen begroot, omdat het hier om een 
vrijwillige bijdrage gaat, die op basis van de inkomsten ook weer wordt uitgegeven. 

 

Vervolgens zijn de resultaten van de verschillende kostenplaatsen opgenomen, tevens is ook de 
schoolreserve in beeld gebracht ultimo 2017. 

Vrijwel alle scholen hebben een beter resultaat behaald dan begroot, met name door de hierboven 
genoemde factoren van hogere rijksbekostiging en lagere personele lasten. 

 

Overzicht op kostenplaats 

 Resultaat 
2017 

Begroot 
2017 

Reden Reserve  
31-12-2017 

Bestuur 146.268 0 Boekwinst verkoop effecten 659.064 

Gezamenlijke 
Activiteiten 

-25.000 -25.000 Resultaat wordt toegerekend 
aan de scholen  

90.325 

SBO Mozaik -64.884 -62.132 Hogere rijksbekostiging, 
stijging personele lasten extra 
personele inzet 

182.630 

De Vonder 41.946 -38.902 Hogere rijksbekostiging  111.589 

De Tovervogel 80.509 29.586 Hogere rijksbekostiging  710.410 

De Bunders 140.258 40.992 Hogere rijksbekostiging  377.092 

De Coppele 98.180 106.650 Hogere rijksbekostiging, 
stijging personele lasten extra 
personele inzet 

271.338 

Den Akker - 8.640 - 34.181 Hogere rijksbekostiging  390.148 

De Molenhoek 83.678 3.888 Hogere rijksbekostiging  414.109 

Totaal 492.315   3.206.705 

 

Vanaf 2016 lopen alle geldstromen van ouders ook via de administratie van BOOM waardoor in 
algemene zin sprake is van hogere inkomsten en hogere uitgaven aan ouderbijdragen. Alleen 
afwijkingen ten opzichte van deze algemene lijn zijn hierboven opgenomen. De hierboven 



JAARVERSLAG 2017 24 STICHTING BOOM  

opgenomen bedragen van de reserve zijn inclusief de private reserves die gevormd zijn uit 
private gelden. 

 

Er zijn de volgende minimale normen voor de reserve vastgelegd: 

Normen voor reserves op kostenplaats  

Aantal leerlingen <200 lln 200-250 lln 250 - 300 lln 300 - 350 lln 350 - 400 lln 

Norm € 100.000 € 125.000 € 150.000 € 175.000 € 200.000 

 
Bestemming resultaat 

Het resultaat over 2017 bedraagt € 492.315 positief, hiervan wordt € 12.153 toegevoegd aan de 
private reserves van de scholen en € 480.162 aan de algemene reserve. Van dit laatste bedrag 
wordt € 358.896 toegevoegd aan de reserves van de scholen en € 121.266 toegevoegd aan de 
bovenschoolse reserves.  

 
2.2.2 Gang van zaken 2017 
 
Baten: 
De Rijksbekostiging is € 388.000 hoger dan begroot. Er is over het schooljaar 2016-2017  
€ 152.474 aan extra bekostiging ontvangen die niet begroot was, daarnaast is er groeibekostiging 
van een €12.000,- door een kleine groeiformatie. Daarnaast is er een kleine € 97.000 meer 
binnengekomen dan begroot vanuit het samenwerkingsverband Plein 013.  
 
De post “overige baten” is fors toegenomen ten opzichte van de begroting omdat in de begroting 
geen rekening is gehouden met inkomsten van ouders voor tussenschoolse opvang en de 
ouderbijdrage. Hier staan overigens ook niet begrootte uitgaven tegenover. 
 
Lasten: 
Om te voorkomen dat er verplichtingen ontstaan is er voorheen, met het oog op de invoering van 
de wet werk en zekerheid, gebruik gemaakt van een payroll constructie. Dit was een dure 
oplossing. We zagen op dat punt overschrijdingen.  In 2016 hebben we bewust het aantal mensen 
dat op basis van payroll werd verloond tot een minimum proberen te beperken. In 2017 is er geen 
sprake geweest van payroll verloning.  
 
Daarnaast merken we dat de lasten voor ICT blijven toenemen. Steeds meer onderwijs wordt 
ondersteund door software, die weer moet draaien op hardware. Daar zien we dat licentiekosten 
en de kosten van software toenemen en dat er meer dan begroot geïnvesteerd is. 
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Aantal leerlingen 

Teldatum 01-10-2013 01-10-2014 01-10- 2015 01-10-2016 01-10-2017 Mutatie 
t.o.v. t-1 

Aantal 1701 1715 1687 1655 1663 + 8 

 
 
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. 
De stijging in 2017 is vooral te verklaren door de groei van het aantal leerlingen op SBO Mozaik.  
   
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. Wel moeten we rekening houden met de 
verwachting dat het aantal kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar binnen de gemeente zal 
blijven afnemen. 
 

Personeel  
 

Bezetting in Fte  

Teldatum 01-10-2013 01-10-2014 01-10- 2015 01-10-2016 01-10-2017 

Onderwijzend 
personeel 

90 89 88 88 94 

Onderwijs 
Ondersteunend 
personeel 

10 10 7,4 12 7 

Directie 13 12 11 11 10 

Totaal 113 111 106,4 111 107 

 
 
We zien wat betreft het onderwijs ondersteunend personeel dat het aantal schoonmakers binnen 
onze organisatie verder afneemt. De schoonmaak wordt voornamelijk verzorgd door externe 
schoonmaakbedrijven. Dit is een bewuste keuze van de Stichting. Op het gebied van het aantal 
onderwijs- en/of klassenassistenten verwachten we op de lange termijn een toename. Op die 
manier kunnen we waar nodig meer “handen in de klas” realiseren. 
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Mobiliteit Aantal Fte 
1-8-2013 

Aantal fte 
1-8-2014 

Aantal fte 
1-8-2015 

Aantal fte 
1-8-2016 

Aantal fte 
1-8-2017 

Aantal 
leerkrachten 

95 87 87 87 94 

Gerealiseerd 3 6 1 1 3 

 
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. Stichting BOOM wil mobiliteit graag een positievere lading geven. 
Medewerkers kunnen jaarlijks in maart/april aangeven hun wensen aangeven als het gaat om 
hun loopbaan. Op het moment dat er proactief om vrijwillige mobiliteit wordt gevraagd, dan 
wordt een dergelijk verzoek met voorrang behandeld en doen we ons best gehoor te geven aan 
een dergelijk verzoek.  
 
Investeringen 
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 
waarbij elke school een meerjarig investeringsplan gemaakt heeft dat verwerkt wordt in de 
meerjarenbegroting. Dit alles is inzichtelijk via de online software van Capisci. Directeuren en de 
uitvoerend bestuurder beschikken over de mogelijkheid om in scenario’s financiële 
overwegingen en de consequenties daarvan door te rekenen.  
 
Overige lasten 
Deze post is overschreden ten opzichte van de begroting. De extra inkomsten vanuit het 
samenwerkingsverband zijn grotendeels ingezet. Daarnaast hebben we meer kosten als gevolg 
van de fiscale regels voor vergoedingen aan onze raad van toezicht en meer kosten voor 
leermiddelen. De inkomsten vanuit de ouderraad zijn ook weer uitgegeven, die waren (evenals 
de baten) niet in de begroting opgenomen. Dat kan zijn voor TSO of voor bijvoorbeeld 
schoolreisjes. Met andere woorden de overschrijding op overige lasten zijn over het algemeen 
direct gerelateerd aan de extra inkomsten. 
 

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. Uiteindelijk 
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is besloten om de gehele portefeuille te verkopen en de middelen op een spaarrekening te zetten 
totdat er meer mogelijkheden ontstaan om uit bestaand vermogen meer rendement te halen, 
waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met wet- en regelgeving die voor onze instelling van 
toepassing is.  

 
2.2.3 Balans 
De balans per 31 december 2017 ziet er als volgt uit: 

  31-12-2017 31-12-2016  
Activa     
Materiële vaste activa  1.540.904  1.598.953  
Financiële vaste activa  0  1.291.310  
Vlottende activa  569.848  558.216  
Liquide middelen  2.936.994  1.052.720  

  5.047.747  4.501.199  

     
Passiva     
Eigen vermogen  3.206.705 2.714.390  
Voorzieningen  1.029.538  1.021.022  
Vlottende passiva  811.504  765.785  

  5.047.747  4.501.199  
 

Er zijn bestemmingsreserves gevormd voor de ouderbijdragen die voor verschillende activiteiten 
zijn ontvangen en aan het eind van het kalenderjaar nog niet besteed zijn. 

 

Het onderhoud wordt voor de MFA’s geregeld door de Stichting Beheer en Exploitatie, die de 
kosten bij BOOM in rekening brengt. De Stichting bestaat uit de kernpartners die verbonden zijn 
aan de verschillende MFA’s. De gemeente Oisterwijk, Humanitas en Stichting BOOM zijn de 
grootste kernparnters en zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting beheer & 
exploitatie.  
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Kengetallen 
 
De volgende relevante kengetallen kunnen daarbij gegeven worden. Daarbij wordt aangesloten 
bij de kengetallen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij haar toezicht. Ook de 
normstelling van de Inspectie is opgenomen. 

    

 31-12-2017 31-12-2016 
Norm 

Inspectie 
    
Solvabiliteit EV/TV 63,5% 60,3% NVT 
Solvabiliteit 2 (EV+VOORZ)/TV 83,9% 83,0% >30% 
Liquiditeit KV/KS 4,32 2,10 >0,75 
Huisvestingsratio (huisvestingslasten/ totale 
lasten) 6,9% 6,5% 

<10% 

Weerstandsvermogen (EV/ Totale baten) 34,6% 30,4% > 5% 
Rentabiliteit (Resultaat / totale baten) 5,3% 1,3% > 0% 
Personele lasten (Personele lasten / totale 
lasten) 81,0% 80,0% 

NVT 

    
Geconcludeerd kan worden dat alle kengetallen voldoen aan de normen van de Inspectie. 

De ontwikkeling van de kengetallen over de afgelopen jaren is hieronder weergegeven: 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Solvabiliteit  63,53% 60,31% 61,20% 63,00% 66,40% 

Solvabiliteit 2 83,92% 82,99% 82,42% 81,80% 82,60% 

Liquiditeit  4,32 2,11 1,59 1,18 2,46 

Huisvestingsratio  6,89% 6,47% 6,88% 5,29% 5,13% 

Weerstandsvermogen  34,61% 30,49% 30,51% 34,61% 38,51% 

Rentabiliteit  5,31% 1,31% -3,26% -5,69% 2,69% 

Personele lasten 81,00% 80,24% 82,58% 82,26% 82,53% 

 
 
Toelichting:  
De solvabiliteit, zowel in als exclusief voorziening blijft op een uitstekend niveau. De financiële 
positie van de stichting is daarmee goed en stabiel te noemen. De liquiditeitspositie is fors 
toegenomen, dat heeft te maken met de verkoop van de effectenportefeuille en het positieve 
resultaat van 2017. 
 
Het weerstandsvermogen is gestegen nadat het de laatste jaren gedaald is, de positieve resultaten 
van de laatste jaren zijn de oorzaak dat de negatieve tendens is omgezet.  
 



JAARVERSLAG 2017 29 STICHTING BOOM  

In voorgaande jaren zagen we al dat de huisvestingslasten oplopen boven de 5%. De 
exploitatiekosten van de nieuwe schoolgebouwen zijn daarbij in 2015 hoger uitgevallen dan 
begroot. Het betrof hier met name de energiekosten en de kosten voor beheer en exploitatie. De 
ramingen die hierbij gehanteerd zijn, bleken in de praktijk anders te liggen. In 2016 en 2017 is 
weer een neerwaartse trend te zien, we hopen dat we deze trend in 2018 voort kunnen zetten.  
 

2.2.4 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: 

1. Bij treasury is het primaire doel het beheer van de liquiditeit en van financiële reserves en 
risico’s. 

2. Doelstelling voor de treasury functie is dat deze de continuïteit van de organisatie waarborgt. 

3. 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 spaarrekening en de lopende rekeningen worden het meest gebruikt.  

 

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 
spaarrekening. Indien nodig geeft het administratiekantoor of Rabobank een signaal af.  

 

De beleggersportefeuille 

De beleggersportefeuille was samengesteld conform de regeling “beleggen en belenen” van het 
Ministerie, maar is inmiddels volledig van de hand gedaan door negatieve opbrengsten. Het 
Treasury Statuut van de stichting is geactualiseerd en wordt gehanteerd als zodanig. Het karakter 
van de beleggingsportefeuille is te betitelen als “defensief” tot “zeer defensief”. Het betrof 
beleggingen in obligaties met een eind som garantie en bij instellingen die voldoen aan de A-
rating norm. 

 

 



JAARVERSLAG 2017 30 STICHTING BOOM  

Overleg en advies 

Vanaf 2015 werden 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 vooralsnog geen aanleiding geweest 
om ingrepen of beleidsaanpassingen te doen. Wel zien we verminderde inkomsten door het 
wegvallen van subsidies en door de terugloop van het aantal leerlingen. Daartegenover staat een 
toename van de rijksbekostiging vanaf het derde kwartaal 2017.  

 

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 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 aan te laten sluiten. Uitgangspunt van de stichting is dat we de SBO school 
als meerwaarde zien voor de kinderen in Oisterwijk e.o. Eventuele tekorten willen we indien 
nodig met elkaar dragen om de continuïteit ervan te borgen.  

 

Door de financiële en economische situatie worden de ratings in de gaten gehouden omdat hierin 
verschuivingen kunnen plaats vinden. Op dit moment heeft Stichting BOOM geen 
beleggersportefeuille, maar mocht dit opnieuw aantrekkelijk worden voor stichting BOOM, zodat 
er kansen liggen om meer rendement uit het vermogen te halen, dan zal dit overwogen worden. 
Natuurlijk rekening houdend met de wet- en regelgeving die hierop van toepassing en specifiek 
voor onze organisatie als zodanig.  

 

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 met ondersteuning van de software van Capisci. 
Zo beschikken directeuren en bestuurder over de mogelijkheid om de consequenties van 
inhoudelijke overwegingen financieel door te rekenen. Minimaal 2 keer per jaar vindt er een 
financieel spreekuur plaats met een controller van het administratiekantoor. Op dat moment 
gaan schooldirecteur, uitvoerend bestuurder en de controller met elkaar in gesprek over de 
exploitatie in relatie tot de begroting. Overschrijdingen met betrekking tot de begroting worden 
nader geanalyseerd.  

 

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. Er wordt gewerkt binnen de afspraken. De vast te stellen jaarrekening is die van 2017.  
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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), hun dienstverlening op basis van het gesloten contract op orde heeft en voldoet aan de 
vooraf vastgestelde verwachtingen.  

 

Administratieve organisatie en interne controle  

Het treasurystatuut is in 2009 aangepast en sindsdien up to date gehouden op basis van 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 
externe adviseurs en voert het treasuryplan uit. Jaarlijks vindt door middel van het 
treasuryverslag verantwoording plaats over het uitgevoerde treasuryplan.  

 

2.2.5 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.  

 

In 2017 heeft verdere uitvoering van het strategisch beleid 2014-2018 plaatsgevonden. 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. In Moergestel zijn 
sinds 2017 beide scholen in één gebouw gevestigd en in de Pannenschuur verstevigt de 
samenwerking om samen te komen tot een onderwijsvoorziening die op dit moment de werktitel 
onderwijscampus heeft. Het proces wordt vormgegeven door de betrokken directeuren en 
partners uit de wijk en gemonitord door betrokken bestuurders. 
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Op managementniveau heeft in 2017 structureel overleg plaatsgevonden binnen de Directie 
Advies Raad (red. DAR), het Directieberaad en op het niveau van bestuurders. De DAR bestaat uit 
de directeuren van Stichting BOOM en het directie beraad bestaat uit alle basisschool directeuren, 
dus de DAR aangevuld met de directeuren van de openbare scholen die onder Stichting Opmaat 
vallen. 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 actuele cao po, waarbij stichting BOOM in 2017 
met instemming van de GMR heeft gekozen voor het overlegmodel. In toenemende mate wordt 
ingezet op ontwikkeling en scholing van het personeel in het kader van het willen zijn van een 
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. Ondanks de laagdrempeligheid die we op dit punt willen bewerkstelligen, 
blijft dit achter op onze ambitie. Leraren maken vooralsnog minder gebruik van deze 
mogelijkheid dan gewenst en verwacht. 

 

Stichting. BOOM wil een werkgever zijn waar het personeel met plezier werkt en waar iedereen 
zich kan ontwikkelen. We werken aan een gezamenlijke BOOM-identiteit in een gezonde balans 
met de identiteit van de school. Vanuit het bestuur wordt net als op de scholen aandacht besteed 
aan het waarderen van onze werknemers. 

 

Projecten: 

De Stichting neemt deel aan het overleg Onderwijs Achterstanden Beleid voor De Coppele en De 
Tovervogel binnen de gemeente Oisterwijk. Deze middelen zijn opnieuw met een jaar verlengd, 
dus ook in 2017. Door het ministerie worden voor De Molenhoek “postcode middelen” 
beschikbaar gesteld. POINT is een succesvolle onderwijswerkplaats onderzoek en we hopen dit 
te kunnen blijven continueren, al realiseren we ons dat we (nog) afhankelijk zijn van subsidie. De 
ambitie is om dit in toekomst te kunnen blijven continueren en op termijn minder afhankelijk te 
worden van subsidie.  

 

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 websites, info’s en de schoolgidsen.  

Het kwaliteitszorgsysteem heeft een duidelijke plaats binnen de stichting en scholen en is als 
zodanig ook positief beoordeeld door de inspectie. De vormgeving van het format voor een 
jaarplan dwingt de school tot planmatig denken en handelen volgens de cyclus plan, do, check en 
act.  
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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. 

 

2.2.6 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 2018-2022, welke in het najaar 2017 in samenwerking met Driessen is 
opgesteld. De Meerjarenbegroting is gebaseerd op “ongewijzigd beleid” en is vastgesteld in 
december 2017 door het uitvoerend bestuur. 

 

Personele bezetting en leerlingaantallen 

 

 
Op basis van bovenstaande gegevens en de prognoses van de personele bezetting die afkomstig 
zijn uit begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022 verwachten we dat het 
personeelsbestand stabiel zal blijven. Wellicht verandert de verhouding OP en OOP ten gevolge 
vernieuwingen in het onderwijs op al onze scholen. Daarnaast verwachten we een oplopende 
bekostiging vanuit het rijk zoals bijvoorbeeld het werkdrukakkoord dat op het moment waarop 

Ontwikkeling personele bezetting 

Jaar 2018 2019 2020 2021 
 

2022 

Onderwijzend 
personeel 

89,8 90,1 90,2 90,2 90,8 

Onderwijs 
Ondersteunend 
personeel 

14,9 14,6 14,6 14,6 14,6 

Directie 7,8 8,0 8,8 8,8 8,8 

Totaal 112,5 112,7 113,7 113,7 114,2 
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dit verslag tot stand komt inmiddels is vastgesteld. Over de besteding ervan lopen zijn we nog in 
overleg. Deze middelen uit het werkdrukakkoord zijn nog niet in de begroting opgenomen. 

 

Aantal leerlingen 

Teldatum 01-10- 2016 01-10-2017 01-10-2018* 01-10-2019* 01-10-2020* 01-10-2021* 

Aantal 1655 1664 1650 1630 1610 1590 
* = prognoses 

 

De prognose van de leerlingaantallen van Stg. BOOM geven een krimpsituatie weer voor de 
komende jaren. DUO, 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. Inmiddels blijkt dat deze prognoses niet voldoen en blijft het lastig om dergelijke prognoses 
op te stellen. Daarom is en blijft het tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting onderwerp 
van gesprek en passen waar nodig prognoses aan. Directeuren hebben over het algemeen een 
betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen van het aantal leerlingen op de school waar ze 
werkzaam zijn.  

 
Meerjarenbegroting 
Voor de berekening van de verwachte rijksbijdragen OCW zijn de gepubliceerde 
bekostigingsbedragen voor schooljaar 2017-2018, 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 
2018-2019. Met de middelen uit het werkdrukakkoord is nog geen rekening gehouden.  
 
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 2016-2018 van Plein 013. De 
besprekingen om tot een nieuw ondersteuningsplan te komen lopen. 
 
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. 
Mede omdat het verwijzigingspercentage laag is. Voor SBO Mozaik blijkt dat de bekostiging niet 
toereikend is. Dit is onderwerp van gesprek bij het bestuur van plein 013 en de directeur van SBO 
Mozaik heeft overleg met de directeur van plein 013. De realisatie laat voor SBO Mozaik ook dit 
jaar weer een positiever beeld zien dan bij de begroting te voorspellen was. Dit heeft te maken 
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met de bekostigingssystematiek en de in- en uitstroom van de leerlingen gedurende het 
schooljaar. Dit verloopt logischerwijs grilliger voor een SBO school dan voor een reguliere school.  
 
De geprognosticeerde loon- en salariskosten voor 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de begroting 
voor 2018. De mutaties zoals natuurlijk verloop ten gevolge van AOW/pensioen zijn inzichtelijker 
met de inzet van Capisci. Mutaties ten gevolge van mobiliteit of andere vormen van natuurlijk 
verloop, zijn niet vooraf te verwerken. AOW-gerechtigd personeel in de functie van directeur en 
bestuurder worden opnieuw bezet. 
 
Op basis van de bestaande activa en het meerjarig investeringsplan zijn de afschrijvingen 
bepaald, welke jaarlijks stijgen. De overige instellingslasten dalen in de opvolgende jaren naar 
ratio van de dalende leerlingaantallen.  
 

 Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BATEN       

Rijksbijdragen 8.853.741  8.723.764  8.752.480  8.697.826  8.676.677  8.687.593  

Overige 
overheidsbijdragen      75.901  51.841  51.841  51.841  51.841  51.841  

Overige baten 334.298  304.129  232.885  224.385  223.385  223.385  

TOTAAL BATEN 9.263.940  9.079.734  9.037.206  8.974.052  8.951.903  8.962.819  

       

LASTEN       

Personeelslasten 7.233.392  7.261.497  7.278.881  7.400.289  7.456.285  7.539.486  

Afschrijvingen 283.155  301.794  280.336  227.045  197.157  179.346  

Huisvestingslasten 563.904  643.169  634.588  634.588  634.588  634.588  

Overige lasten 850.148  878.274  811.050  811.050  811.050  811.050  

TOTAAL LASTEN 8.930.599  9.084.734  9.004.855  9.072.972  9.099.081  9.164.470  

       

Saldo Financiële 
lasten & baten  158.972  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  

TOTAAL 
RESULTAAT      492.313                    0  37.351  -93.920  -142.178  -196.651  

 
Conclusies n.a.v. de meerjarenbegroting 2018-2022: 
De tekorten op personeelsvlak 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 een Regionaal Transfer Centrum in samenwerking 
met 15 besturen in de regio. 
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Het buitenonderhoud gaat vanaf 1-1-2015 niet meer naar de gemeente maar rechtstreeks naar 
Stg. BOOM. Door Adviesbureau GABO 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 Stichting. 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.  
 
Onderstaand hebben we de ontwikkeling van de balansposities opgenomen 
 
Balans 
 

 Realisatie  Begroot  Begroot  Begroot Begroot Begroot 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VASTE ACTIVA       

Materiële VA 1.540.904  2.103.619  1.863.783      1.651.738     1.472.080      1.292.735  

Financiële VA       

Totaal Vaste Activa 1.540.904  2.103.619  1.863.783      1.651.738     1.472.080      1.292.735  

       

Vlottende Activa       569.848  543.509  543.509  543.509  543.509        543.509  

Liquide middelen 2.936.996  2.356.903  2.645.152        2.808.605  2.891.413  2.919.436  

Totaal Activa 5.047.748     5.004.031  5.052.444  5.003.852  4.907.002  4.755.679  

       

PASSIVA       

Eigen Vermogen       

-Algemene reserve 2.890.627  2.890.627  2.927.978  2.834.058  2.691.880  2.495.229  

-Bestemmings-
reserve 316.078  316.078  316.078  316.078  316.078  316.078  

Voorzieningen 1.029.538  1.042.326  1.053.388  1.098.716  1.144.044  1.189.372  

Kortlopende 
schulden 11.505  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000  

Totaal Passiva 5.047.748     5.004.031  5.052.444  5.003.852  4.907.002  4.755.679  
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Geconcludeerd kan worden dat het eigen vermogen achteruit gaat als gevolg van de negatieve 
resultaten die begroot worden. Die zijn overigens zonder aanpassing van beleid en zonder de 
middelen uit het werkdruk akkoord. De materiële vaste activa krijgen een impuls in 2018 door 
geplande investeringen en lopen daarna terug door afschrijvingen. De voorzieningen blijven in 
de planperiode redelijk op niveau. 
Uit onderstaande kengetallen overzicht blijkt dat de financiële positie van Stichting BOOM op 
goed niveau blijft, ruim boven de vastgestelde kengetallen van de Inspectie. 
 
Kengetallen 
 
Door de Inspectie van het Onderwijs zijn kengetallen vastgesteld die zij gebruikt bij haar 
financieel toezicht. Hieronder hebben we verwachte ontwikkeling van de kengetallen opge-
nomen: 
     

 
 

 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 
Solvabiliteit 
EV/TV 63,5% 64,1% 64,2% 63,0% 61,3% 59,1% 
Solvabiliteit 2 
(EV+VOORZ)/TV 83,9% 84,9% 85,1% 84,9% 84,6% 84,1% 
Liquiditeit KV/KS 4,32 3,84 4,22 4,44 4,55 4,59 
Huisvestingsratio 6,9% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
Weerstands-
vermogen 34,6% 35,3% 35,9% 35,1% 33,6% 31,4% 
Rentabiliteit 5,3% 0,0% 0,4% -1,0% -1,6% -2,2% 

 
De kengetallen voldoen ruim aan de minimale eisen die de Inspectie van het Onderwijs in haar 
toezicht kader hanteert. Daar waar nodig is er ruimte voor investeringen. Per jaar zal worden 
bezien welke behoefte aan investeringen er is op de scholen en welke ruimte de exploitatie heeft, 
dat zal mede afhangen van de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de ontwikkelingen van 
de inkomsten van het Rijk. 
 
(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. Het opstellen van een 
geactualiseerde risico-inventarisatie is in 2018 worden afgerond en op basis daarvan zal een 
structuur voor algemene, risico- en bestemmingsreserves opnieuw worden vastgesteld.  
 
Rapportage risicobeheersing systeem 
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. 
 
Iedere 4 jaar stelt Stichting BOOM een analyse op van sterke & zwakke kanten van de organisatie 
en van kansen & bedreigingen. Op basis van deze analyse worden maatregelen vastgelegd in het 
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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), integraal 

opgenomen in de software van Capisci; 
• 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 
integraal opgenomen in de software van Capisci; 

• De managementrapportages worden gezamenlijk besproken met de bestuurder in een 
financieel spreekuur en in aanwezigheid van de controller van Driessen, de software van 
Capisci wordt hiervoor gebruikt; 

• 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. Dit is integraal opgenomen in de software van Capisci. 

• 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; 
Daarbij vindt overleg plaats tussen Stichting BOOM en de Stichting Beheer & Exploitatie.  

• 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. In periodieke gesprekken met de bedrijfsarts en directeuren, 
wordt langdurig verzuim besproken. 

 
(B.2) Risico’s en onzekerheden  
Hieronder worden de risico’s en getroffen maatregelen voor Stg. BOOM beschreven. 
Hieronder zijn de onderscheiden risico’s opgenomen en is als indicatie opgenomen in hoeverre 
dit als financieel risico wordt onderkend. De financiële risico’s zullen vertaald gaan worden naar 
een risico-reserve waar nodig.  
 

 
Onderwerp 

 
Onderdeel 

 
Beheersmaatregel 

 
Financieel 

Meerjarenontwikkeling Ontwikkeling leerlingaantallen in 
negatieve zin 

Vasthouden van voldoende flexibiliteit in de 
formatie waardoor deze kan meebewegen 
met het aantal leerlingen alsmede het 
volgen op schoolniveau van de ontwikkeling 
in het leerlingaantal en periodiek informatie 
inwinnen ten einde een prognose te 
kunnen maken en bijstellen.  

Ja, het financiële risico 
betreft een lagere 
bekostiging waarbij 
loonkosten doorlopen 
omdat personeel in dienst 
moet blijven. 

 Ontwikkeling leerlingaantal SBO 
in negatieve zin 

Vasthouden van voldoende flexibiliteit in de 
formatie, ontwikkelingen in de toewijzingen 
kritisch volgen. Goede contacten 
onderhouden met het SWV om inzicht te 
krijgen/houden in verwachtingen  

Ja, het financieel risico is 
wegvallende bekostiging 
vanuit het SWV en 
doorlopende loonkosten 
maar ook het niet meer 
gezamenlijk het negatieve 
resultaat kunnen opvangen. 

 Passend onderwijs: risico is meer 
leerlingen in de klas, met PO 
meer handen gewenst in de klas 
om de kinderen goed te 
begeleiden. Zowel kinderen die 

Ontwikkelingen binnen Plein013 volgen. Nee, financieel risico is 
beperkt, meer kinderen is 
meer bekostiging, wel 
goede afstemming van 
beschikbare middelen met 
inzetbare formatie. 
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niet meekunnen als kinderen die 
er boven uit steken. 

 Bestuurlijke ontwikkelingen in de 
regio. 

- Gemeente, herindelingen 
- Openbaar onderwijs, 

voortbestaan van OO, 
investeren in kinderen 

- RTC, minder deelnemers 
- Plein013, 

ondersteuningsplan 
voldoet niet aan de 
behoefte van BOOM, is 
BOOM groot genoeg bij 
besluitvorming 

 
Stichting BOOM heeft geen tot weinig 
invloed op de bestuurlijke ontwikkeling in 
de regio. Deze ontwikkeling nauwgezet 
volgen en in contact blijven met de partijen 
zodat tijdig ingespeeld kan worden op wat 
de stichting gaat overkomen. 
Samenwerking met andere partijen kan een 
belangrijk aspect zijn. 

Mogelijk, minder 
beschikbaarheid van 
middelen doordat partijen 
kiezen voor een ander 
verdeling van de bij hen 
beschikbare middelen.  
Minder medewerking bij 
huisvestingsprojecten. 

 Marktpositie. 
Het risico is dat het marktaandeel 
van stichting BOOM kleiner 
wordt doordat andere 
onderwijsinstellingen meer 
leerlingen aantrekken.  

Zorgdragen voor een goede 
naamsbekendheid van de scholen van Stg 
Boom. 

Ja, wegvallende bekostiging 
bij een dalend 
leerlingaantal met als risico 
een mismatch tussen 
behoefte aan formatie en 
beschikbare formatie. 

Personeel De leeftijdsopbouw van het 
personeelsbestand is scheef, er 
zijn onevenredig veel jongere of 
oudere medewerkers. 

Zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke 
leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 
waarbij ervaring en beginnende leraren 
elkaar helpen en versterken.  
Er is enige verjonging gaande na de 
uitstroom van medewerkers die met 
pensioen gaan. Nog altijd correctie in de 
lumpsum vanwege de GGL, dit echter alleen 
bij O.P. niet bij O.O.P. derhalve van enig 
risico sprake, hoewel de personeelskosten 
in meerjarig perspectief goed in beeld zijn. 
 

Nee. 

 Vaste formatie, beschikbaarheid 
van deskundig personeel 
 

Het risico is dat er onvoldoende deskundig, 
bij BOOM passend personeel, beschikbaar is 
op de arbeidsmarkt waardoor gebruik moet 
worden gemaakt van extern personeel. 
 

Nee, momenteel niet 

 Er zijn geen adequate en 
voldoende vervangers 
beschikbaar die afwezigheid van 
vast personeel opvangen. 

Zorgen voor een vervangingspool of 
afspraken met derde partijen. 

Ja, extern personeel kan 
duurder zijn dan personeel 
in loondienst 

 Verzuimpercentage 
Langdurig 
Kortdurig 

Zorgen voor een adequaat personeels- en 
arbobeleid. Zorgen dat de wettelijke 
bepalingen bij ziekte nauwgezet gevolgd 
worden. 
 

Nee, verzuimpercentage is 
niet hoog, dekking uit 
algemene reserve. Daarbij 
is Stichting Bom nog 
aangesloten bij het 
vervangingsfonds. 

 Opheffing Vervangingsfonds, 
eigen risico drager: dekking 
kosten ziektevervanging 

Stg. Boom is nog geen eigen risicodrager en 
daarmee zijn de risico’s van vervangingen 
afgedekt door premiebetaling. Bezien of het 
vanuit financieel en overige gezichtspunten 
verstandig is eigen risicodrager te worden.  

Nee, zolang er geen sprake 
is van een ERD of opheffing 
van het vervangingsfonds. 

 Vrijwilligers 
- Kwantiteit 
- Kwaliteit 

 
Aansprakelijkheid bij ongelukken. 

 
Binnen de stichting zijn vele vrijwilligers 
actief. Het is steeds de vraag of het zal 
lukken om nieuwe vrijwilligers aan de 
stichting te binden. Er is sprake van enig 
risico omdat we niet zonder de inzet van 
vrijwilligers kunnen. 
 
 
Ten einde de aansprakelijkheid te beperken 
kan een verzekering worden afgesloten. 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve. 
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 Fricties en conflicten Er is op dit moment geen reden om 
personele fricties te verwachten, maar als 
het zich aandient is de impact groot. 
Gemiddeld risico. 

Momenteel niet 
voorzienbaar, mar 
voorzichtigheidshalve in 
risicoreserve bedrag 
opnemen van 75.000 zijnde 
1 keer de maximale 
vergoeding.  

 Overgangsmaatregel duurzame 
Inzetbaarheid  

Binnen BOOM zijn maar beperkt concrete 
afspraken gemaakt betreffende de 
overgangsmaatregel duurzame 
inzetbaarheid. 

Ja, hiervoor voorziening 
vormen indien er 
voldoende deelnemers zijn 
die uren niet opnemen in 
het lopende jaar, maar 
doorschuiven naar de 
toekomst. 

 Personele verplichting Jubilea Op grond van de CAO hebben medewerkers 
recht op een diensttijduitkering na een 25 
of 40 jarig dienstverband. Hiertoe is ter 
dekking van het risico een adequate 
voorziening ingericht door een stukje eigen 
vermogen hiervoor te bestemmen. 
 

Nee, adequate voorziening 
gevormd in de jaarrekening 

 Transitievergoedingen Dit is een relatief nieuw aspect in de CAO 
De belangrijkste beheersmaatregel is het 
voeren van adequaat personeelsbeleid. 
Toch zal dit niet te voorkomen zijn, omdat 
iedereen die twee jaar in dienst is geweest 
al recht heeft op een transitievergoeding. 
 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve, alternatief is 
budget in de begroting 
opnemen. 

 Ouderschapsverlof Sprake van een risico. Ondoenlijk om een 
inschatting van toekomstige kosten te 
maken. We vangen dit ‘out of the pocket’ in 
jaarlijkse exploitatie op. Vervangers moeten 
ingehuurd zijn en zullen per saldo duurder 
zijn.  
 

Ja, risico te dekken door 
opnemen van voldoende 
budget in de begroting, 
excessieve uitgaven 
opvangen uit algemene 
reserve. 

 WIA / Wet Poortwachter Adequaat personeelsbeleid voorkomt risico. 
Stichting BOOM heeft de zaakjes goed op 
orde. Beperkt risico. 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve. 

Leerlingen Vluchtelingen en asielzoekers 
kinderen 

De opvang en het onderwijs aan kinderen 
van vluchtelingen en asielzoekers vergt veel 
voorbereiding en kosten. 

Ja, er is dekking vanuit 
rijksbekostiging voor 
kosten, maar om te kunnen 
anticiperen is een 
risicoreserve beschikbaar. 
Omvang de kosten van een 
0,5 fte zijnde € 25.000  

 Gezinssituaties die aandacht 
vragen 

Er is sprake van een risico op imago schade, 
het kan invloed hebben op medeleerlingen 
en mogelijk personeel? 
 

Nee, geen direct financieel 
risico 

Kwaliteit onderwijs en 
kwaliteitsbeleid 

Ontwikkelkracht  Het risico is dat de onderwijsprogramma’s 
zich niet door ontwikkelen en niet bij de tijd 
blijven waardoor het aantal leerlingen 
afneemt, te mitigeren door voldoende 
ontwikkelingsbudget beschikbaar te stellen, 
in de begroting is hiervoor een post 
opgenomen. 
 

Nee. Er is budget in de 
begroting beschikbaar, 
eventueel hogere behoefte 
zien we als algemeen risico, 
te dekken uit de algemene 
reserve 
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 Innovatief vermogen Het risico is dat er onvoldoende kennis en 
kunde bij de huidige personeelsleden is om 
de onderwijsprogramma’s te actualiseren 
en bij de tijd te houden. Door 
(na)scholingsbudgetten beschikbaar te 
hebben is dit risico fors verkleind. 

Nee. Er is budget in de 
begroting beschikbaar om 
middels scholing te 
voorziening in kwalitatief 
goed personeel. Eventueel 
hogere behoefte zien we 
als algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve. 
 

 Deskundigheidsbevordering 
personeel 
Is er voldoende budgettaire 
ruimte 

Het risico is dreigen van vertrek bij 
onvoldoende mogelijkheden om te zich te 
ontwikkelen. Door (na)scholingsbudgetten 
beschikbaar te hebben is dit risico fors 
verkleind 
 

Nee. Er is budget in de 
begroting beschikbaar om 
middels scholing te 
voorziening in kwalitatief 
goed personeel. Eventueel 
hogere behoefte zien we 
als algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve. 
 

Organisatie Vervanging binnen 
managementteam met adequate 
vervanging van deskundigheden. 

Gedwongen vervangingen binnen het team 
van bestuur en schooldirecteuren worden 
binnen afzienbare tijd niet voorzien. Het 
risico is dat deskundigheid verloren gaat. 
Kennis delen en vastleggen binnen de 
stichting is een belangrijke maatregel. 
 

Ja, omdat niet alles 
voorzienbaar is, en mogelijk 
inhuur van derden aan de 
orde zal zijn ter opvang van 
(tijdelijke afwezigheid) 

 Financieel ‘in control’ zijn en 
blijven. Dit is een zeer belangrijke 
voorwaarde om onze kerntaken 
ten aanzien van leerlingen, 
ouders, personeel en regio uit te 
kunnen voeren 

Als beheersmaatregelen en 
sturingsinstrumenten om ‘in control te 
blijven’ kennen we de jaarrekening, de 
meerjarenbegroting, de jaarbegroting de 
beschikbaarheid van financiële 
voortgangsinformatie uit de P&C cyclus. 
Daarnaast planmatig onderhoudsbeheer 
voor het gebouwenbeheer. 
 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve 

 Samenwerking met stakeholders 
en strategische partners: het 
risico is dat bij ontbreken van 
bedoelde samenwerkingen de 
realisatie van onze doelstellingen 
in het geding komen. 
 

Als beheersmaatregelen kan de goede 
samenwerking met partners binnen het RTC 
en het SWV Plein 013.  
 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve 

 Specifieke deskundigheid: risico 
is dat specifieke deskundigheid 
op allerlei terreinen ontbreekt in 
alle functies (financieel, 
onderhoud technisch, onderwijs) 

Als beheersmaatregel is ingevoerd dat 
specifieke kennis die niet efficiënt binnen 
de stichting geregeld kan worden extern 
belegd is bijvoorbeeld de ondersteuning 
door een administratiekantoor en voor het 
gebouwenbeheer.  
 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve 

Gebouw Meerjarenonderhoudsbegroting 
geeft geen goed beeld van de te 
verwachten onderhoudslasten in 
de toekomst waardoor er te 
weinig gedoteerd wordt aan de 
voorziening en er onvoldoende 
middelen beschikbaar zijn voor 
noodzakelijke 
onderhoudsingrepen. 
 

De meerjarenonderhoudsplanning is in 
2017 geactualiseerd en een extra dotatie 
vanuit het eigen vermogen is niet nodig 
gebleken. De voorziening is daarmee 
adequaat en de jaarlijkse dotatie eveneens. 
Geen verder risico 

Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve 

divers Invloed van politieke 
besluitvorming  

- Lokaal 
- Landelijk 

 
Stichting BOOM heeft geen invloed op de 
politieke ontwikkeling in de regio en 
landelijk. De ontwikkelingen nauwgezet 
volgen en in contact blijven met de partijen 
zodat tijdig ingespeeld kan worden op wat 
de stichting gaat overkomen. 
Samenwerking met andere partijen kan een 
belangrijk aspect zijn. 

Mogelijk, minder 
beschikbaarheid van 
middelen doordat partijen 
kiezen voor een ander 
verdeling van de bij hen 
beschikbare middelen.  
Minder medewerking bij 
huisvestingsprojecten. 
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 Afschrijvingstermijnen van 
materiële vaste activa zijn niet 
adequaat, met name ICT gezien 
technologische ontwikkelingen 

Stichting BOOM monitort de 
afschrijvingstermijnen kritisch en boekt 
MVA af die niet meer in bezit zijn, een 
investeringsbegroting op schoolniveau is 
aanwezig. 

Nee. In de 
meerjarenbegroting is de 
investeringsbegroting in 
detail ingerekend ten 
aanzien van de 
afschrijvingslasten. 
Overschrijdingen zien we 
als algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve 
 

 Risico op calamiteiten van 
buitenaf (bijv. stormschade) 

Hiervoor zijn verzekeringen afgesloten Nee. Algemeen risico, te 
dekken uit de algemene 
reserve 

 
 
(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 
Bestuurder Stg. BOOM 
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Balans per 31-12-2017 na resultaatbestemming 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 
EUR EUR 

1.1 Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Financiele vaste activa 

Totaal vaste activa  

1.540.904 1.598.953 
0 1.291.310 

1.540.904 2.890.263 

1.1.2 
1.1.3  

1.2 Vlottende activa 

1.2.2 Vorderingen 569.848 558.216 
1.2.4 Liquide middelen 2.936.994 1.052.716 

Totaal vlottende activa 3.506.842 1.610.932 

Totaal ?ctiva 5.047.747 4.501.195 

   

2 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 
EUR EUR 

2.1 Eigen vermogen 3.206.705 2.714.390 

2.2 Voorzieningen 1.029.538 1.021.022 

2.4 Kortlopende schulden 811.504 765.783 

Totaal  passive 5.047.747 4.501.195 
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7.077.566 
285.588 
599.393 
729.650 

8.930.597 

7.043.134 
279.672 
567.682 
908.979 

8.692.197 8.799.465  

6 Financiële baten en lasten 158.972 17.500 -13.605 

492.315 20.900 115.749 Totaal resultaat 

B. Staat van baten en lasten over 2017 

2017  
EUR 

Begroting 2017 
EUR 

2016  
EUR 

3 Baten 
3.1 Rijksbijdragen 8.853.741 8.465.914 8.479.861 
3.2 Overige overheidsbijdragen 75.901 63.361 46.244 
3.5 Overige baten 334.298 166.323 402.714 

Totaal baten 9.263.940 8.695.598 8.928.819 

    

4 Lasten 
4.1 Personeelslasten 7.233. 392 
4.2 Afschrijvingen 283.155 
4.3 Huisvestingslasten 563.904 
4.4 Overige lasten 850.148 

Totaal lasten 

Saldo baten en lasten 333.342 3.400 129.354 

158.972 17.500 -13.605  

Resultaat 492.315 20.900 115.749 

Resultaat na belastingen 492.315 20.900 115.749 
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C. Kasstroonnoverzicht over 2017  

Kasstroom uit operationele activiteiten 

2017 
EUR 

2016 
EUR 

Saldo van baten en lasten 333.342 129.354  

Aanpassingen voor: 
- Afschrijvingen 283.155 279.672 
- Mutaties voorzieningen 8.516 67.682 
- Koersresultaat FVA -159.274 24.131 
- Ov mutaties eigen vermogen 0 

132.397 371.485  

Veranderingen in vlottende middelen: 
- Vorderingen -11.632 -9.084 
- Kortlopende schulden 45.722 7.906 

34.090 -1.178 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 499.829 499.661  

Ontvangen interest 158.972 -13.605 
Betaalde interest 0 
Buitengewoon resultaat 

158.972 -13.605 

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 658.801 486.056 

Kasstroom uit investerinqsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa 225.106 87.212 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 
Investeringen in financiële vaste activa 306.831 0 
Desinvesteringen in financiele vaste activa -1.757.415 0 

-1.225.478 87.212 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.225.478 87.212  

Kasstroom uit financierinqsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 
Aflossing langlopende schulden 0 

0 

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie liquide middelen 1.884.279 398.844 

Liquide middelen 1-1 1.052.716 653.872 
Liquide middelen 31-12 2.936.994 1.052.716 
Mutatie Liquide middelen 1.884.279 398.844 
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D. Grondslagen 

Gegevens over de rechtspersoon 
Naam: Stichting Katholiek Bijzonder Onderwijs Oisterwijk/Moergestel 
Rechtsvorm: Stichting 
Vestigingsadres: Schoolstraat 5, 5061 XA Oisterwijk 
Zetel: Oisterwijk 
Kamer van Koophandel: 41098875 

Algemeen 

Activiteiten van het bevoegd gezag 
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting BOOM en de onder deze rechtspersoon vallende scholen. De 
activiteiten bestaan uit het verzorgen van onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
verantwoord. 

Grondslagen voor de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn 
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk 
Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is van toepassing. Ten aanzien van het 
WNT overzicht wordt aangesloten bij het normenkader WNT zoals dat voor PO-instellingen van toepassing is. 

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en allen hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 

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

Continuiteit 
Het eigen vermogen van Stichting BOOM bedraagt per 31 december 2017 € 3.223.187 positief. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

Vergelijkende cijfers 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de 
cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. Als gevolg van 
aanpassing van de OCW taxonomie heeft op onderdelen een verschuiving van posten in de toelichting op de 
balans en de staat van baten en lasten plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de balans, de staat van baten en 
lasten noch op omvang en samenstelling van vermogen en resultaat. 
De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden grondslagen, 
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De 
feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden grondslagen, 
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De 
feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

Financiële instrumenten 

De stichting BOOM heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt verwezen naar de 
behandeling per post. 



Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Katholiek Onderwijs Haaren of de moedermaatschappij 
van Stichting Katholiek Onderwijs Haaren en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Er wordt afgeschreven vanaf de maand na ingebruikname. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op op de investeringen 

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeenten en het juridisch eigendom 
berust voor het merdendeel bij de stichting. 

Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen obligaties behoren niet tot een handelsportefeuille en worden 
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de 
balans anders is aangegeven. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan 
worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe 
beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 

Algemene reserve publiek 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door  (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde 
activiteiten. 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting BOOM. 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 
Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is 
opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen. In de toelichting zijn het bedrag en de 
beperkte doelstelling van iederen bestemmingsreserve vermeld. De reserves zijn gewaardeerd tegen norminale 
waarde. 
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de 
reserve komen, een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen 
worden gedaan. De private bestemmingsreserves zijn gevormd uit van ouders ontvangen middelen en worden 
besteed aan het doel waarvoor ze verkregen zijn, onder meer schoolkamp, schoolreisjes en TSO. 



Bestemmingsfonds (publiek en privaat) 
Gelden afkomstig van derden met een beperktere bestedingsmogelijjeid dan de doelstelling van de Stichting 
BOOM toestaat en per balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in bestemmingsfondsen. Per 
bestemmingsfonds wordt de beperkende doelstelling toegelicht. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover 
deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. 

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden 
geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden 
gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong 
heeft voor balansdatum. 

Voorziening groot onderhoud 

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan 
onroerende zaken die door de jaren een een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorzieningenn zijn 
gebaseerd een meerjarenbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste 
van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties toereikend 
voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarover de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. Daar waar in het 
groot onderhoud wordt voorzien door middel van een convenant met de gemeente is geen voorziening getroffen. 

Voorziening jubilea 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de 
ingeschatte blijf kans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (3,00 %). De werkelijke jubilea-uitkeringen 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE. 

Voorziening spaarverlof 

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het 
gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen een 
werkelijk uurtarief. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing. 

Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden 
worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend 
en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 



Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van de Rijksbijdrage. 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte 00W-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies 
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als 
bate in de de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 
voortgang van de gesubsideerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht 
per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW subsidies met een met een verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsideerde lasten komen Niet bestede middelen worden verantwoord 
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. 

Overige overheidsbijdragen 
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of 
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 

Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra 
personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

Pensioenen 
Stichting BOOM heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 
heeft opgebouwd. 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een 
deel door de werknemer wordt betaald. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 



Per 31 december 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. De pensioenverplichting wordt 
gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het 
effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 
verantwoord in de jaarrekening. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste 
activa. Er wordt afgeschreven van de maand volgend op de ingebruikname op basis van de volgende termijnen: 

Machines en installaties/digitale schoolborden/ bekabeling 10 jaar 
Meubilair 20 jaar 
Leermiddelen 8 jaar 
Duurzame apparatuur 5 jaar 
ICT apparatuur bestuurskantoor 3 jaar 
ICT apparatuur scholen/beamers 5 jaar 

Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige lasten 

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk 
zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Financieel resultaat 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van 
uitgegeven en ontvangen leningen. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat 
aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het 
verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en 
uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringsactiviteiten. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als 
liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder  financial  leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten. 



E. Toelichting behorende tot de balans 

1 Activa 
1.1 Vaste activa 

1.1.2.3 1.1.2.4 
1.1.2 Materiële vaste activa Inventaris en Andere vaste Totaal materiële 

apparatuur bedrijfsmiddel 
en 

vaste activa 

Aanschafprijs 1-1-2017 2.210.139 581.784 2.791.923 
Afschrijving cum. 1-1-2017 861.031 331.940 1.192.970  

Boekwaarde 1-1-2017 1.349.108 249.844 1.598.953 

Investeringen 2017 209.017 16.090 225.106 
Desinvesteringen 2017 
Afschrijvingen 2017 224.446 58.710 283.155 

Aanschafprijs 31-12-2017 2.419.156 597.874 3.017.030 
Afschrijving cumulatief 31-12-2017 1.085.476 390.649 1.476.126  

Boekwaarde 31-12-2017 1.333.680 207.224 1.540.904 

1.1.3 Financiële vaste activa 

31-12-2017 31-12-2016 
EUR EUR 

1.1.3.7 Effecten 0 1.291.310 

Totaal financiële vaste activa 0 1.291.310  

Balans-waarde Aankopen Verkopen Koers- Balanswaarde 31. 
1-1 resultaat 12 

1.1.3.7.3 Overige obligaties 1.291.310 306.831 1.757.415 159.274 0 

Effecten 1.291.310 306.831 1.757.415 159.274 0  

Balans-waarde Aankopen Verkopen Koers- Balanswaarde 31. 
1-1 resultaat 12 

0,541% BNG variabele lange rente 2011/2021 125.000 0 129.393 4.393  0 
0,625% Dexia 101.621 102.070 449 0 
1,000% Nordea bank 103.080 102.500 -580 0 
0,625% Credit Agricole 102.130 102.090 -40 0 
4,000% HSBC Bank PLC 2010/2021 153.631 0 170.100 16.469 0 
2,250% EFSF MTN 2012/2022 205.490 0 223.532 18.042 0 
1,875% EFSF 2013/2023 160.343 0 164.873 4.530 0 
0,000% Rabo rente  clicker II  2010/2020 150.000 0 176.283 26.283 0  
0,000% Rabo Wereld  Note  2011/2018 
2,125% Luxemburg 2013/2013 

200.000 
137.206 

0 
0 

277.800 
141.000 

7 
3
7
.
.
7
8
9
0

4
0 0 

0 
2,000% Duitsland 2011/2022 159.640 0 167.774 8.134 0 

1.291.310 306.831 1.757.415 159.274 0 
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1.2 

1.2.2 

Vlottende activa 

Vorderingen 
31-12-2017 31-12-2016 

1.2.2.1 Debiteuren 61.741 95.570 
1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCW/EZ 423.953 418.509 
1.2.2.3 Overige overheden - 11.690 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 78.315 15.601 
1.2.2.13 Verstrekte voorschotten - 572 
1.2.2.14 Nog te ontvangen interest 619 14.924 
1.2.2.15 Overige overlopende activa 5.220 1.350 

Totaal vorderingen 569.848 558.216 

1.7 Liquide middelen 

31-12-2017 31-12-2016 

1.2.4.1 Kasmiddelen 554 250 
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.936.440 1.052.466 

Totaal liquide middelen 2.936.994  1.052.716  

In het kasstroomoverzicht is de mutatie in liquide middelen uiteengezet. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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2 Passiva 

2.1 Eigen vermogen 
Mutaties 

Stand per Herschikking Resultaat Overige Stand per 31-12- 
1-1-2017 Mutaties 2017 

2.1.1 Groepsvermogen 

2.1.1.1 Algemene reserve 

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek 

Personele fricties 

2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat 

Bestemmingsreserve ouderbijdragen 

2.410.465 

189.348 

114.577 

480.162 

12.153 

2.890.627 

189.348 

126.730  

Totaal eigen vermogen 2.714.390 0 492.315 0 3.206.705 

De private bestemmingsreserve is gevormd uit bijdrage die van ouders zijn ontvangen voor diverse activiteiten en die nog niet in het 
boekjaar zijn uitgegeven. De doorgevoerde herschikking betreft de op 1 januari 2016 nog niet bestede gelden. 
Vanuit de resultaat bestemming wordt het resultaat geboekt. 

2.2 Voorzieningen 
2.2.1.4 

2.2.1 Personele voorzieningen Voorziening Personele 
jubilea voorzieningen 

Stand per 1-1-2017 116.308 116.308 
Dotaties 2017 17.211 17.211 
Onttrekkingen 2017 3.854 3.854 
Vrijval 2017 

Saldo 31-12-2017 129.665 129.665 

Kortlopend deel < 1 jaar 5.872 5.872 
1<>5 jaar 47.313 47.313 
Langlopende deel> 1 jaar 76.480 76.480 

129.665 129.665 

2.2.3 Voorziening onderhoud Voorziening Voorziening 
onderhoud onderhoud 

Stand per 1-1-2017 904.714 904.714 
Dotaties 2017 47.925 47.925 
Onttrekkingen 2017 52.766 52.766 
Vrijval 2017 - 

Saldo 31-12-2017 899.873 899.873 

Kortlopend deel < 1 jaar 
l<> 5 jaar 
Langlopende deel> 1 jaar 

36.296 
189.906 
673.671 

36.296 
189.906 
673.671 

  

899.873 899.873 

2.4 Kortlopende schulden 
31-12-2017 31-12-2016 

EUR EUR 
2.4.8 Crediteuren 
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 
2.4.12 Overige kortlopende schulden 
2.4.14 Vooruitontvangen OCW 
2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies 
2.4.17 Vakantiegeld 
2.4.19 Overige overlopende passiva 

80.350 80.824 
280.380 292.156 
80.769 68.987 

102.875 63.708 

36.900 25.278 
224.201 230.457 

6.030 4.374 

Totaal kortlopende schulden 

Toelichting: 

 

811.504 765.783 
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2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2017 
EUR 

31-12-2016 
EUR 

Te betalen loonheffing 258.500 255.086 
Te betalen premie Vervangingsfonds 4.472 21.818 
Te betalen premie Risicofonds 1.533 1.043 
Te betalen premie Participatiefonds 15.875 14.208 

280.380 292.156 

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 31-12-2017 31-12-2016 
EUR EUR 

Te betalen pensioenbijdragen 80.191 68.091 
Te betalen IP collectief 578 896 

80.769 68.987 

2.4.12 Overige kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016 
EUR EUR 

Overige 94.772 49.708 
Accountant 8.103 14.000 

102.875 63.708 

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten 

Er is een huurovereenkomst met RICOH te 's-Hertogenbosch.  De huurverplichting bedraagt € 4.622 per kwartaal. 
De overeenkomst heeft een looptijd van 1 december 2012 tot 1 december 2018. 

Regeling duurzame inzetbaarheid 
Met ingang van 1 september 2014 is de regeling duurzame inzetbaarheid in werking getreden. Stg BOOM heeft geen 
afspraken gemaakt met medewerkers ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid binnen de mogelijkheden van de CAO. 
Derhalve is geen voorziening gevormd. 
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3 

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2017 

Baten 

3.1 Rijksbijdragen 2017 Begroting 2017 2016 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 7.890.110 7.634.019 7.749.267 
3.1.2 Overige subsidies OCW 340.963 305.978 265.646 
3.1.3 Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen 622.668 525.917 464.949 

Totaal rijksbijdragen OCW 8.853.741 8.465.914 8.479.862 

3.1.1. Rijksbijdrage OCW/EZ 

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 2017 Begroting 2017 2016 

Personele lumpsum 5.727.280 5.503.721 5.588.385 
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 919.517 894.596 908.921 
Materiële instandhouding 1.243.313 1.235.703 1.251.962 

7.890.110 7.634.019 7.749.267 

3.1.2 Overige subsidies OCW 

3.1.2.1 overige subsidies OCW 2017 Begroting 2017 2016  

Subside  voor studieverlof 10.156 13.573 8.958 
Prestatiebox 250.595 215.680 172.382 
Bekostiging impulsgebieden 39.822 38.442 45.971 
Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging 39.623 38.283 38.334 
Bijz. bekostiging asielzoekers 2e jaar Nederland 767 - - 

340.963 305.978 265.646 

3.1.3 I nkomensoverdrachten van rijksbijdragen 
2017 Begroting 2017 2016 

3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage St 
Budget lichte ondersteuning 458.565 525.917 447.974 
Budget zware ondersteuning 164.103 16.975 

622.668 525.917 - 464.949 
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3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
2017 Begroting 2016 2015 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 75.901 63.361 46.244  

Totaal overige overheidsbijdragen 75.901 63.361 46.244 

3.2.2.2. Gemeentelijke bijdragen 2017 Begroting 2017 2016 

Vergoeding gemeente 0 3.300 0 
Vergoeding gemeente personeel 48.810 29.200 37.659 
Vergoeding gemeente materieel 0 0 3.190 
Vergoeding gemeente overig 27.091 24.861 5.396 

Totaal 75.901 57.361 46.244, 

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen 2017 Begroting 2017 2016 

Restitutie premies 6.000 

0 6.000 

3.5 Overige baten 2017 Begroting 2017 2016 

3.5.1 Verhuur 14.311 10.000 13.057 
3.5.2 Detachering personeel 89.760 95.875 96.550 
3.5.4 Sponsoring - 6.937 
3.5.5 Ouderbijdragen 164.180 10.500 • 198.604 
3.5.10 Overige 66.047 49.948 87.566 

Totaal overige baten 334.298 166.323 402.714  

Toelichting overige baten 2017 Begroting 2017 2016 

Bijdrage van derden 47.451 43.448 62.833 
Overige baten 18.596 6.500 24.734 
Baten tussenschoolse opvang 

66.047 49.948 87.566 
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5.150.194 
695.867 
169.442 
279.926 
603.303  

5.130.394 
697.840 
170.294 
262.022 
628.697 

5.209.143 
712.569 
180.236 
205.435 
721.005 

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 
4.1.1.2 Sociale lasten 
4.1.1.3 Premies participatiefonds 
4.1.1.4 Premies vervangingsfonds 
4.1.1.5 Pensioenpremies 

4 Lasten 

4.1 Personeelslasten 

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 
2017 Begroting 2017 2016 

Totaal 7.028.388 6.889.247 6.898.733 

4.1.2 Overige personele lasten 
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 
4.1.2.3 Overig 

17.211 
171.950 
331.380 

 

10.000 
110.000 
227.471 

 

22.798 
167.057 
285.927 

     

Totaal 520.541 347.471 475.782 

4.1.3 Af: Ontvangen vergoedingen 

     

4.1.3.2 Vergoedingen vervangingsfonds 
4.1.3.3 Uitkeringen die de personele last verminderen 

194.649- 
120.888- 

 

159.151- 

 

249.584- 
81.797- 

     

      

-315.537 -159.151 -331.382  

Totaal personeelslasten 7.233.392 7.077.566 7.043.134 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 2017 Begroting 2017 2016 

- voorziening jubilea 17.211 10.000 22.798  
Totaal 17.211 10.000 22.798 

4.1.2.3 Overige personeelskosten 2017 Begroting 2017 2016 

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten: 
Personeelskantine 21.923 16.700 23.870 
(Na)Scholing en cursussen 99.201 96.320 91.396 
Studiedagen en conferenties 8.600 5.000 7.432 
Nascholing BHV 6.604 6.000 5.571 
Werving personeel 
Reis en verblijf 73.088 26.501 80.676 
Activiteiten personeel 
Bedrijfsgezondheidsdienst 35.796 35.750 31.244 
Feesten en jubilea 2.639 500 999 

Overige personele lasten 83.528 40.700 44.739 
331.380 227.471 285.927  

Aantal personeelsleden gemiddeld 2017 2016 
Uitsplitsing naar fte 
DIR 10 11 
OP 94 89 
00P 7 7 

111 107 

4.2 Afschrijvingen 

2017 Begroting 2017 2016 

4.2.2 Materiële vaste activa 283.155 285.588 279.672  

  

Totaal afschrijvingen 283.155 285.588 279.672 
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4.3 Huisvestingslasten 
2017 Begroting 2017 2016 

4.3.1 Huur 14.680 13.000 14.635 
4.3.3 Onderhoud 123.347 111.818 132.390 
4.3.4 Energie en water 109.868 120.211 118.166 
4.3.5 Schoonmaakkosten 199.839 197.060 193.459 
4.3.6 Heffingen 13.392 9.913 8.246 
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 47.925 47.925 51.600 
4.3.8 Overige 54.853 99.466 49.186 

Totaal huisvestingslasten 563.904 599.393 567.682 

4.4 Overige instellingslasten 

2017 Begroting 2017 2016 

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 181.174 190.250 222.335 
4.4.2 Inventaris en apparatuur 214.708 226.800 251.009 
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 146.544 130.250 130.375 
4.4.4 Dotatie overige voorzieningen 
4.4.5 Overige 307.722 182.350 305.260  

Totaal overige instellingslasten 850.147 729.650 908.979 

4.4.1 Toelichting administratie- en beheerslastei 2017 Begroting 2017 2016 

Administratiekantoor 77.929 80.000 101.632 
Bijdrage regionaal transfercentrum 1.861 16.000 8.191 
Accountantskosten 13.504 10.000 12.846 
Deskundigenadvies 24.448 40.500 61.348 
Juridische kosten 11.076 10.000 5.146 
Telefoon/fax 16.198 13.350 15.604 
Porti 935 900 948 
Drukwerk 4.144 3.350 3.769 
Kantoorbenodigdheden 850 900 1.515 
Onkostenvergoedingen RvT /bestuur 13.987 6.000 6.000 
Public relations en marketing 1.196 3.200 603 
Overige administratielasten 15.045 6.050 4.733 

181.174 190.250 222.335 

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren: 
2017 Begroting 2017 2016 

Controle jaarrekening 13.504 12.076 
Adviesdienstverlening 

13.504 12.076  

Wij hebben van de accountantsorganisatie uitsluitend controlediensten ontvangen. De genoemde bedragen betreffen 
de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. 

4.4.2 Toelichting Inventaris en apparatuur 
2017 Begroting 2017 2016 

ICT-kosten 136.722 154.400 146.590 
Klein inventaris 15.043 9.050 24.030 
Mediatheek en bibliotheek 5.395 850 7.987 
Reproductie 57.548 62.500 72.403 

214.708 226.800 251.009 

4.4.3 Toelichting Leermiddelen 

Leermiddelen 146.544 130.250 130.375 
146.544 130.250 130.375 
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6 Financiële baten en lasten 2017 

  

6.1 Financiële baten 

6.1.1 Rentebaten 8.656 
6.1.3 Waardevermeerderingen van FVA en effect 159.274 

Totaal financiële baten 167.930 

6.2 Financiële baten 

6.2.1 Rentelasten 
6.2.2 Waardeverminderingen van FVA en effecten 

8.957 

 

  

 

Totaal financiële lasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Jaarresultaat 

Overzicht verbonden partijen 

8.957 

 

158.972 

  

 

492.315 

F.  

 

4.4.5 Toelichting Overige instellingslasten 2017 Begroting 2017 2016 

Kabeltelevisie en overige rechten 1.613 4.100 2.977 
Abonnementen 6.249 5.300 5.389 
Contributies 16.917 18.300 17.398 
Representatie 4.880 5.550 5.862 
Medezeggenschap- en ouderraad 516 2.825 1.926 
Overige verzekeringen 4.006 5.000 3.853 
Culturele vorming 19.268 24.500 36.138 
Sportdag en vieringen 26.981 8.775 10.859 
Reizen en excursies 21.020 19.300 45.269 
Uitgaven aan ondersteuningsbudget 88.062 46.000 54.907 
Testen en toetsen 8.942 13.900 12.237 
Bijdrage aan derden 110 100 2.864 
Overige onderwijslasten 109.156 28.700 105.582 

307.722 182.350 305.260 

Met ingang van boekjaar 2016 worden alle ouderbijdragen  (ISO,  schoolkamp  etc)  ontvangen en verantwoord via bankrekeningen 
die op naam staan van Stichting BOOM en daarmee via de winst en verliesrekening van de stichting verantwoord. 
Hierdoor zijn de baten en de lasten sterk toegenomen ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

Begroting 2017 2016 

31.000 107 
26.944 

13.500 

31.000 

40.656 

27.051 

13.500 40.656 

17.500 13.605- 

20.900 115.747  

Naam 
Samenwerkingsverband 

Plein013 

Juridische vorm Stichting 
Statutaire zetel Piushaven 3 

5017 AN Tilburg 
Code activiteiten 4 (overig) 
Eigen Vermogen 31-12-2017 onbekend 

Resultaat 2017 onbekend 
Art 2:403 BW nee 
Deelname % nee 
Consolidatie nee 
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totaal 

Model G : verantwoording subsidies 

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebben op de EZ subsidies) 

Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Prestatie 
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing verslagjaar afgerond 

E Ja/nee  

Subsidie voor studieverlof DUB/110284 20-09-2016 5.560 5.560 ja 
2016 
Subsidie voor studieverlof DUB/110284 16.590 16.590 
2016 20-9-2017 nee 

totaal 22.150 22.150 

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebben op de EZ subsidies) 

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar 

Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Totale Te verrekenen 
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar 

totaal 

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten 
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing 1-jan-17 verslagjaar Verslagjaar 31-dec-17 

Saldo nog te besteden 
31-dec-17 

E 
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H. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing 
op Stichting BOOM. Het voor Stichting BOOM toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 C 129.000 
bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C, complexiteitspunten per criterium: Aantal leerlingen 2, 
totale baten 4, onderwijssoorten, 2. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

la. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e  maand van de functievervulling 

bedragen x C 1 

Functiegegevens 

IL,P.M. Zeeuwen 
Uitvoerend 
bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 
Deeltijdfactor in fte 1,00 
Gewezen topfunctionaris? nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja 
Klasse C 
Complexiteitspunten aantal leerlingen 2 
Complexiteitspunten totale baten 4 
Complexiteitspunten aantal onderwijssoorten 2 

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 81.440 
Beloningen betaalbaar op termijn 12.667 
Subtotaal 94.107 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 129.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag NVT 

Totaal bezoldiging 94.107 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan NVT 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 
Deeltijdfactor 2016 in fte 1 

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 77,754 
Beloningen betaalbaar op termijn 10.312 
Totaal bezoldiging 2016 88.066 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x C 1 G.J.Leenknegt F. Vermeer  L. Hilgers 
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging 2.564 2.454 2.564 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.350 12.900 12.900  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 

Totaal bezoldiging 2.564 2.454 2.564  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 1.000 1.000 1.000 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Totaal bezoldiging 2016 1,000 1.000 1,000 
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bedragen x C 1 S. de T. van Houtert M. van Ierland Landmeter 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 

Lid Lid Lid 
1/1 - 31/12 1/1 - 31/07 1/1 - 31/12  

Bezoldiging 2.564 1.495 2.347 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.900 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 

Totaal bezoldiging 2.564  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt 

Gegevens 2016 1/1 - 31/12 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 

1.000 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen _ 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Totaal bezoldiging 2016  

7.525 12.900 

_ 

1.495 2.347 

nvt nvt 

1/1  - 31/12 1/1 - 31/12 

1.000 300 
_ 
_ 

1.000 300 1.000 
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I. Bestemming van het resultaat 2017 

Het saldo van de staat van baten en lasten resultaat over 2016 bedraagt: 
Hiervan is te bestemmen voor: 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve privaat 

492.315 

480.162 
12.153  

  

Totaal 492.315 

J. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld moeten worden 

H. ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

Toezichthoudende bestuurders 

Dhr G.J. Leenknegt, 
Voorzitter 

Dhr F. Vermeer 

mw L. Hilgers 

Dhr T. van Houtert 

Dhr. S. de  Landmeter 

Uitvoerend bestuurder 

dhr J.L.P.M. Zeeuwen 

Datum vaststelling jaarrekening: 2018 te Oisterwijk 
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OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

66 



67 



68 



69 



Gegevens over de rechtpersoon 

Bestuursnummer 40947 
Naam instelling Stichting BOOM 

Postadres Postbus 220 
Postcode / Plaats 5060  AE  OISTERWIJK 
Telefoon 013-5230833 

Contactpersoon dhr J.L.P.M. Zeeuwen 
Telefoon 013-5230833  

E-mail 

Brin Naam Sector 
02XG Mozaik SBO 
04UZ De Vonder PO 
07NR De Tovervogel PO 
12FU De Bunders PO 
12VVM De Coppele PO 
13C1 Den Akker PO 
23CA De Molenhoek PO 


