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INLEIDING 

 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Stichting BasisBuren. Dit jaarverslag beschrijft 
in grote lijnen de ontwikkelingen op onderwijskundig, personeel, materieel en financieel gebied. 
Tevens geeft het richting aan de ontwikkelingen in de toekomst. 
 
In 2016 hebben we voor het eerst het hele jaar gewerkt aan de uitvoering van  het strategisch 
beleidsplan 2015 - 2019. De focus lag daarbij op de drie belangrijkste opdrachten voor onze stichting 
in deze beleidsperiode:  

• Iedere school heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel, binnen de kaders van het 
strategisch beleidsplan. 

• We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen binnen onze 
organisatie. We zien talenten en we ontwikkelen ze. Iedereen kan en mag excelleren. 

• De basis is op orde. Dat betekent dat alle scholen voldoende opbrengsten hebben, dat alle 
scholen en lokalen aantrekkelijk zijn en een gezond klimaat hebben en dat de financiën, 
huisvesting en de personele organisatie duurzaam op orde zijn.  

Op alle scholen en op centraal niveau is er door iedereen hard gewerkt om bovenstaande 
opdrachten te volbrengen en we kunnen zeggen dat we daar op alle beleidsterreinen heel grote 
slagen in gemaakt hebben. 
 
Daarbij constateren we tevens dat het een heel druk jaar was. Tenslotte gaat de opdracht ‘De basis 
op orde’ over zaken die voorheen niet geheel op orde waren en waar dus verbetering nodig was. En 
dat terwijl de twee meer vernieuwende opdrachten ontwikkeling op inhoud betekent. Al ons 
personeel, de leerkrachten in de klas, de schooldirecteuren, de intern begeleiders en alle mensen 
hierom heen hebben met zeer veel inzet, betrokkenheid, kennis en kunde gewerkt om in 2016 
belangrijke stappen te zetten in de kwaliteit van het onderwijs en het verder in control komen van de 
organisatie.  
 
 
Vastgesteld door de directeur bestuurder,   Goedgekeurd door de raad van toezicht, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. M. van der Pol     Dhr. M. Könings, voorzitter 
 
 
Plaats:  …………………………………………….   Plaats:  ……………………………………………. 
 
 
Datum: …………………………………………….   Datum: ……………………………………………. 
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1   OVER BASISBUREN 

1.1 De kernwaarden 

Ontwikkeling en groei 

Ieder mens kan groeien en zich ontwikkelen, en hoort daar volop kansen voor te krijgen. 
We kunnen elkaar hierbij helpen door elkaar op een positieve manier te inspireren en uit te dagen, 
en door nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding te stimuleren. We geloven dat 
samenwerken daarbij heel belangrijk is, maar tegelijk staat zelfstandigheid bij ons hoog in het 
vaandel. We streven naar excellentie en geloven dat iedereen op zijn eigen niveau kan excelleren. De 
basisvakken zijn het fundament van verdere ontwikkeling en moeten op orde zijn. Dat betekent niet 
dat we alleen maar bezig zijn met scoren en prestatie, maar wel dat we proberen om goed te zijn in 
wat we doen en er continu aan werken om daar steeds beter in te worden. We leggen de lat hoog, 
hebben hoge verwachtingen van ons werk en dragen daar zelf verantwoordelijkheid voor. Als school 
zijn we samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. 
 

Diversiteit 

Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen mag er zijn, iedereen is welkom. 
We leven in een diverse maatschappij, met veel verschillende culturen en groepen mensen met ieder 
hun eigen achtergrond en opvattingen. Als openbare scholen bieden we daar ruimte aan en werken 
we er hard aan om op een goede manier met elkaar om te gaan. Er is ruimte voor een eigen 
identiteit, zowel bij onze kinderen en medewerkers als onze scholen. Mensen hebben verschillende 
talenten. Die proberen we te (h)erkennen en stimuleren. We bieden mensen werk en leerstof die 
daar zo goed mogelijk bij aansluit, zodat mensen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. 
 

Samen 

We werken en leren beter als we dit samen doen. Samen weten en kunnen we meer dan ieder voor 
zich. In de maatschappij leven en werken we samen met veel verschillende mensen. Daar moeten we 
op school dus ook in oefenen. We sluiten daarbij niemand buiten. Als we leuke dingen doen of iets te 
vieren hebben, betrekken we iedereen daarbij. Maar ook als we een probleem hebben, proberen we 
dit samen op te lossen. Binnen BasisBuren werken we samen: in de klas, tussen klassen, binnen de 
school, tussen scholen en met ouders en andere organisaties. 
  

1.2 De missie 
BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in Kapel 
Avezaath (gemeente Tiel). Onze scholen staan midden in de maatschappij, bieden ruimte voor 
diversiteit en hebben ieder een eigen gezicht. 
We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van kinderen, in samenwerking 
met ouders. 
We willen onze leerlingen: 
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• een veilige, uitdagende leeromgeving bieden 
• voorbereiden op de toekomst 
• een brede kijk op de wereld meegeven 
We doen dit zo goed mogelijk, door samen te werken als krachtige mensen in één solide organisatie. 
 

1.3 De visie op leren en onderwijs 

Hoe leer je het beste? 

Onderzoek laat zien dat mensen beter leren als ze actief betrokken zijn en leren door te doen, in 
plaats van alleen maar horen of zien. 
Dit gaat het beste als we samenwerken in plaats van ieder voor zich of alleen maar klassikaal bezig 
zijn. Samenwerken maakt ons actiever betrokken bij de lesstof en motiveert ons. Als we met anderen 
over een onderwerp of opdracht praten leren we van elkaar. Ook helpt het ons denkproces als we 
worden uitgedaagd om onze eigen gedachten te verwoorden. 
De meeste kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen te leren, maar de 
omgeving en de opdracht kunnen dit stimuleren of juist ontmoedigen. Het motiveert leerlingen als 
die omgeving en de opdracht uitdagend zijn, de nieuwsgierigheid prikkelen en als ze zelf iets kunnen 
onderzoeken. Ook moet er ruimte zijn om fouten te maken, daar leren we immers van. Maar het is 
wel belangrijk dat er structuur en duidelijkheid heerst. 
We blijken beter te leren als we zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons leerproces en daar de 
regie over hebben. Als leerlingen zelf keuzevrijheid krijgen en hun eigen invulling kunnen geven aan 
hoe ze een opdracht uitvoeren zijn ze meer gemotiveerd dan wanneer ze iets alleen maar leren, 
omdat het nou eenmaal in het boek staat of omdat het moet van de leerkracht. 
 

Wat is goed onderwijs? 

Goed onderwijs houdt in dat er veel geleerd wordt, en datgene wat geleerd wordt betekenisvol en 
zinvol is en dus aansluit bij de praktijk en de omgeving. 
Goed onderwijs is op maat, en is afgestemd op de individuele behoeften en leerstijl van een kind. 
Daardoor kan ieder kind het beste uit zichzelf halen. Continuïteit en stabiliteit zijn hiervoor een 
voorwaarde. 
Goede communicatie van dit onderwijs is ook van belang. Ouders, leerkrachten en andere experts 
rond het kind, zoals begeleiders van de opvang en de sportvereniging, staan  allemaal naast  het kind 
en werken aan dezelfde doelen. Betrokkenheid op elkaars rol is daarom belangrijk. Vertellen wat we 
op school doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen is van groot belang om samen met ouders 
op te trekken in de begeleiding van het kind. Dit doen we in persoonlijk contact, via de website en 
overige media. 
Daarbij tonen we ook belangstelling voor de thuissituatie van het kind, hoe ze opgroeien, wat ze 
bezighoudt. Doelen vanuit school en ouders rond leren, ontwikkelen en groeien worden zo op elkaar 
afgestemd. 
 

1.4 Algemene gegevens 

Contactgegevens 

Stichting BasisBuren, voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs 
Erichemseweg 2 
4116 ZJ te Buren 
tel. (0344) 691177 
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Aantal scholen:  13  
Aantal gebouwen: 14 
Aantal leerlingen: 1445  (peildatum 01-10-2016) 
Aantal medewerkers: 209  - 105,94 fte  (peildatum 31-12-2016 inclusief tijdelijke uitbreiding) 

 

Onze Scholen 

18LI OBS Den Aldenhaag, Zoelen;   Directeur: mw. G. Amperse 
18HT OBS Koningin Beatrix, Buren;  Directeur: mw. J. de Fouw 
09HT OBS De Bloesem, Eck en Wiel;  Directeur: mw. P. van den Broek 
08HM OBS De Boogerd, Maurik;  Directeur: mw. P. van den Broek 
18JU OBS Daverhof, Kerk-Avezaath;  Directeur: mw. H. van de Sluis 
23FM ABS De Hoge Hof, Kapel-Avezaath; Directeur: mw. H. Schalkwijk 
18OC OBS Kastanjepoort, Erichem;  Directeur: mw. H. van de Sluis 
18MX OBS De Klepper, Zoelmond;  Directeur: mw. M. Moerenhout 
10BD OBS De Meent, Ommeren;  Directeur: mw. G. Amperse 
18PM OBS Pr. Willem Alexander, Beusichem  Directeur: mw. E. Atkinson 
08FC OBS De Regenboog, Ingen  Directeur: dhr. J. Michgelbrink ai 31 juli 2016;  
      Per 1 aug. 2016 dhr. J. Gulikers 
09FF OBS De Sterappel, Lienden  Directeur: mw. A. Smits 
10DH OBS De Wiekslag, Rijswijk  Directeur: mw. K. van Vreeswijk 

1.5 De organisatie 

Rechtsvorm 

De Stichting  BasisBuren voor openbaar algemeen bijzonder primair onderwijs is op 22 juni 2005 

opgericht. De stichting heeft tot doel het in stand houden van één of meer scholen voor openbaar en 

algemeen bijzonder primair onderwijs. De stichting is oorspronkelijk opgericht om het openbare 

onderwijs in de gemeente Buren te verzelfstandigen. De stichting BasisBuren vormt het bevoegd 

gezag van 13 scholen. Twaalf van de scholen zijn gevestigd in een kern van de gemeente Buren en 

één school (De Hoge Hof) is gevestigd in een kern van de gemeente Tiel. 

Onze medewerkers 

Het bieden van onderwijs is de primaire taak van onze organisatie. De kwaliteit van ons personeel is 
van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Zodat een goed toegeruste professional 
zijn/haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan de individuele leerling en de groep kan 
waarmaken.   
 

Van locatieleider naar directeur 

Tot 2014 was er op iedere school van BasisBuren een locatieleider, die vooral aanspreekpunt op de 
locatie was en veel dingen op de school regelde. Op het bestuurskantoor werden de meeste zaken 
vastgesteld en georganiseerd, met name op de terreinen financieel, personeel en beheer- en 
huisvesting. In die fase van ontwikkeling was centrale aansturing goed. In 2014 bleek uit analyse van 
data, van de werkprocessen en van de bedrijfscultuur dat er te weinig eigenaarschap op 
verschillende beleidsterreinen zichtbaar was. Financieel waren we al jaren onvoldoende in control, 
personeelsdossiers waren niet voldoende op orde en de onderwijskundige opbrengsten gingen op 
meerdere scholen achteruit. In 2015 is het proces ingezet naar meer eigenaarschap en leiderschap 
lager in de organisatie. Tevens is het proces ingezet om leidinggevende taken en lesgevende taken 
niet meer te verenigen in één persoon. Leidinggeven en lesgeven zijn twee vakken; het een doe je er 
niet even bij. Dit alles heeft erin geresulteerd dat aan het einde van 2016 is vastgesteld dat alle 



 

Pagina 7 van 34 
 

voormalige locatie-/schoolleiders vanaf 1 november 2016 directeur basisonderwijs zijn, met 
bijbehorende cao en registratie RDO in het schoolleidersregister. Iedere schooldirecteur is nu 
integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeel, de financiën en het beheer op de eigen 
school. 

Staf  

In 2016 waren er op alle domeinen professionele en bekwamen functionarissen. Op het gebied van 
beheer en huisvesting is de office manager vervangen door een facilitair manager, die alles rond het 
onderwijs (contracten, verhuur, veiligheid, infra, aanschaf en dergelijke) regelt en zo veel werk en 
zorgen uit handen van de directeuren neemt. Samen met de bouwkundige vormt hij een team om de 
huisvesting en al het materieel goed te houden of goed te krijgen. Beide functionarissen zijn 
ingehuurd om toch voldoende expertise in huis te hebben bij relatief kleine aanstellingen als gevolg 
van de kleine organisatie. De vaste medewerker leerlingadministratie is in februari 2016 met 
pensioen gegaan en is vervangen door een zeer ervaren overall management assistent. Op het 
terrein van HRM is er voor anderhalve dag versterking gekomen door een schooldirecteur met 
ambitie op het gebied van personeel.  

Directeur bestuurder 

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor de bestuurlijke gang van zaken en de leiding van 
BasisBuren. Hij is eindverantwoordelijk voor onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. De 
directeur bestuurder maakt managementafspraken met schoolleiders en de domeinmanagers ter 
uitvoering van het strategisch beleidsplan. Verder vertegenwoordigt hij het bestuur naar buiten, naar 
gemeente en partners in het onderwijsveld.  

Medezeggenschap 

De medezeggenschap in het onderwijs is bij wet vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen 
(WMS). In de wet worden de wettelijke taken en bevoegdheden ten aanzien van de 
medezeggenschap geregeld. Vervolgens wordt dit op bestuursniveau uitgewerkt in een 
medezeggenschapsstatuut en een medezeggenschapsreglement. De stichting BasisBuren heeft op 
het niveau van de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar school 
overstijgende zaken worden behandeld. Elke school heeft vervolgens een eigen 
medezeggenschapsraad (MR) waar school specifieke zaken worden besproken. Voor de GMR vormt 
de directeur bestuurder de gesprekspartner. Voor de MR op schoolniveau is de schoolleider 
gesprekspartner. 
In 2015 is het proces ingezet om de structuur van de GMR anders in te richten en om te bouwen naar 
een daadkrachtiger gremium met vier commissies, te weten onderwijs, personeel, financiën & 
beheer en algemeen. In 2016 is hier mee gewerkt, tot tevredenheid van alle leden. Begin 2017 zal 
deze structuur worden vastgelegd in een nieuwe reglement. 
 

Raad van toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden van de raad van toezicht zijn benoembaar voor 
een periode van vier jaar en kunnen maximaal 1 keer herbenoemd worden. 
 
De portefeuilles onderwijs, personeel en financiën zijn onderling verdeeld. De raad komt gemiddeld 6 
keer per jaar bij elkaar. De directeur bestuurder maakt deel uit van deze bijeenkomsten. Het is de 
taak en verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder om normatieve uitspraken te doen, beleid 
op te stellen en uit te voeren. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de raad van toezicht om 
toezicht te houden op de kwaliteit van het bestuur en het bestuurlijk handelen.  
De bestuurder stuurt op onderwijskwaliteit via de directeuren van de scholen, de raad van toezicht 
ziet toe op onderwijskwaliteit via (de kwaliteit) van het bestuur. Daarmee is er een onderscheid 
tussen bestuur en intern toezicht. Eén van de onderdelen van de code goed bestuur. 
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Stakeholders 

De stakeholders gemeente en ouders vormen een belangrijke partij voor de stichting BasisBuren. De 
directeur bestuurder communiceert op transparante wijze met deze geledingen en houdt waar 
mogelijk rekening met de belangen van de stakeholders. Dit alles in het licht van de doelstelling van 
de stichting, namelijk het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

Gemeenten 

De stichting BasisBuren heeft te maken met twee gemeenten, namelijk de gemeente Buren en de 
gemeente Tiel. 

Leerlingen en ouders 

Het primair proces van de stichting BasisBuren is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan 
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De ouders van deze leerlingen zijn de directe 
gesprekspartners voor de schoolleiders.  
Op de scholen zijn de ouders op diverse manieren betrokken, als  gesprekspartner, vrijwilliger, lid van 
de ouderraad en/of lid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 
Per school kunnen er verschillen zijn in de wijze waarop de ouderbetrokkenheid geregeld is.  
BasisBuren heeft de overtuiging dat een goede relatie met de ouders belangrijk is, omdat de mate 
van ouderbetrokkenheid een directe relatie heeft met de resultaten van de leerlingen. 

1.6 Het bestuursbureau 
Het bestuursbureau bestaat uit een office manager en een aantal office medewerkers. Het 
bestuursbureau verzorgt de personele, leerlingen- en financiële administratie en het secretariaat van 
de stichting BasisBuren. Daarnaast ondersteunt het de scholen op het vlak van onderhoud en beheer.  
 
Omvang bestuursbureau per 31-12-2016 in WTF 

 
 

 

 
 

Functie Man Vrouw Totaal 

Financiële administratie  0,75  

Personeels- en salarisadministratie  1,00 

Management assistent  1,00 

Stafmedewerkers HRM  0,30 

Facilitair manager  0,40 

Hoofd HRM 0,60  

Huisvesting 0,30  

Controller 0,40  

Directeur bestuurder 0,60  

Totaal omvang bestuursbureau 5,35 

Percentage van totale formatie BasisBuren (105,94 WTF) 5,1 % 
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1.7 Het organogram 
De stichting BasisBuren bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

De stichting wordt geleid door een directeur bestuurder die het bevoegd gezag vormt. In principe zijn 
alle rechtshandelingen met een paar uitzonderingen die aan de Raad van Toezicht of de gemeente 
toekomen aan de directeur bestuurder voorbehouden. De directeur bestuurder stuurt de dertien 
schoolleiders, de domeinmanagers en het bestuursbureau aan. 
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2  OVER ONZE LEERLINGEN 

2.1 Algemeen 
Onze leerlingen zijn de basis van onze schoolorganisatie. Vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt 
hebben onze leerlingen behoefte aan: 

• goed onderwijs op het gebied van taal, lezen en rekenen & wiskunde. Met name aandacht 
voor technisch en begrijpend lezen, spelling en woordenschatontwikkeling; 

• een goed en veilig pedagogisch klimaat in de groep en op school. Dus aandacht voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van een veilig klimaat in de 
groep en een goed georganiseerde, gestructureerde en voorspelbare pedagogische huisstijl 
binnen de school; 

• aandacht voor de extra onderwijsbehoeften van zowel de leerlingen die op gedrag en/of 
kennisgebied achterblijven als voor de leerlingen die meer aankunnen. Excelleren is een van 
de speerpunten van BasisBuren; 

• de scholen van BasisBuren zijn met name scholen in dorpskernen en om die reden is 
thuisnabij onderwijs belangrijk. 

2.2  Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten van onze scholen zeggen slechts voor een deel iets over onze leerlingen.  
De kwaliteit van onderwijs is lastig te meten; Wat is goed onderwijs? De een vindt dat je op school 
veel moet leren op de kerngebieden (taal, lezen, rekenen en wiskunde), de ander vindt burgerschap 
heel belangrijk, weer anderen vinden veiligheid en welbevinden belangrijk. En gaat het in de 21ste 
eeuw over parate kennis dat aangewend kan worden in een andere situatie (kennen en toepassen) of 
over vaardigheden die we in de 21ste eeuw nodig hebben om kinderen voor te bereiden, zoals 
flexibiliteit, oplossend vermogen, creatief denkvermogen, digitale geletterdheid, onderzoekend 
leren, wetenschap en techniek, sociale en culturele vaardigheden? (Trilling & Fadel, 2009; Kennisnet 
2009). Biesta (2012) stelt dat het onderwijs drie leidende opdrachten heeft:  

1. Kwalificatie: je moet basiskennis en vaardigheden hebben, die je moet leren om je op de 
maatschappij voor te bereiden; 

2. Socialisatie: kinderen moeten kunnen samenwerken, samen leren, kunnen argumenteren en 
debatteren, zich kunnen stand houden in een groep en daar een bijdrage aanleveren; 

3. Personificatie: persoonsvorming, je moet weten wie jezelf bent, je moet zelfvertrouwen en 
zelfkennis hebben. 

In 2016 vielen alle scholen van BasisBuren in het basisarrangement van de inspectie van het 
onderwijs; geen van scholen stond onder verscherpt toezicht.  
 
In 2016 is een, na gezamenlijk onderzoek en overleg, nieuw beleid vastgesteld ten aanzien van 
analyse van resultaten. Dit is vastgelegd in de kwaliteitskaart ‘Zo analyseren wij’. Het beleid behelst 
in het kort de procedure rond het halfjaarlijks evalueren (wat zijn de cijfers?), analyseren (wat zeggen 
de cijfers en waarom zijn ze zoals ze zijn?) en reflecteren (wat doen we met die wetenschap?). Iedere 
school maakt zo twee maal per jaar een analyse en dit wordt besproken met een andere school. 
Beide scholen bevragen elkaar waardoor iedere school scherp krijgt wat er speelt, wat de successen 
zijn en waar er ontwikkeling wenselijk of noodzakelijk is. 
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2.3 Toetsscores 
De eindtoets 

In 2016 zijn op alle scholen eindtoetsen afgenomen, op 11 scholen de Cito-eindtoets, op 2 scholen de 
IEP-toets.  afgenomen. Een overzicht van de eindtoetsen van de afgelopen schooljaren: 
 

School 
2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

  

       
Sterappel 535,3 533,7 533,9          
Den Aldenhaag 532,4 531,7 535,2          
De Hoge Hof 529,1 535,4 538          
De Wiekslag 530,7 536,3 535,7          
Kastanjepoort 541,3 539,3 541,8          
Daverhof 535,2 534,9 535,4          
Klepper   542,7 541,4          
De Regenboog 530,4 536,2 530,7          
Kon. Beatrix 533,1 535,2 535,7          
De Meent 537,5 536,5 540,3          

PWA   536,7 540 
  

   
Goed; op of boven de bovengrens van de 
inspectie 

De Bloesem 532,9 532,2 83* 
  

   
Voldoende; op of boven de ondergrens van de 
inspectie 

De Boogerd 536,7 533,5 78,4* 
  

   
Onvoldoende; onder de ondergrens van de 
inspectie 

 
*) dit betreft de resultaten van de IEP toets van Bureau ICE 
 

LOVS-scores 

Bij de tussenopbrengsten maakt het bestuur gebruik van de Cito-resultaten. Het bestuur maakt naast 
de opbrengsten voor de vakgebieden met inspectienorm (technisch lezen, begrijpend lezen en 
rekenen-wiskunde) ook de vakken spelling, woordenschat, taal en rekenen voor kleuters inzichtelijk. 
En hanteert daarbij de bestuursnorm: 65% van de leerlingen scoort niveau I, II of III. 
 
In onderstaand schema staan de scores van de scholen afgezet tegen de inspectienorm. Op De 
Wiekslag, Klepper, De Hoge Hof en Kastanjepoort (regulier) worden de scores beïnvloed door het 
kleine aantal leerlingen dat de toets heeft gemaakt. 
 

 
 
 
 
 

 

Cito Tussenopbrengsten E-2015/2016 

Inspectiekaart LVS Cito | Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Bovenschoolse rapportage - BasisBuren

Schooljaar: 2016-2017

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Landelijk gemiddelde 23,0 53,5 161,9 70,4 85,8 44,2 99,6 55,2 111,6

Inspectienorm < 15% 21,0 48,0 161,0 66,0 84,0 45,0 98,0 55,0 110,0

Inspectienorm >= 15% 21,0 48,0 151,0 66,0 79,0 38,0 94,0 47,0 106,0

08FC00 - De Regenboog 20 21 24,9 13 13 64,7 13 13 181,1 13 14 73,2 18 18 47,1 18 18 104,8 13 13 69,6 13 13 123,6

09FF00 - De Sterappel 26 27 23,2 19 19 71,8 18 19 166,1 21 21 76,8 30 32 40,7 29 32 96,3 20 22 50,4 20 22 112,1

10BD00 - De Meent 8 8 20,8 6 6 53,0 6 6 170,9 4 4 69,3 7 7 42,1 7 7 98,8 11 11 54,9 11 11 111,5

10DH00 - De Wiekslag 6 6 17,3 7 7 40,5 7 7 179,5 4 4 71,1 5 5 28,2 5 5 94,9 2 2 68,8 2 2 109,8

18HT00 - De Beatrixschool 25 25 19,5 25 25 57,9 25 25 170,6 31 31 72,4 33 33 37,9 32 33 95,8 27 28 63,5 27 28 116,0

18JU00 - De Daverhof 14 15 37,9 20 20 60,7 20 20 169,3 8 8 72,6 18 20 40,5 18 20 100,5 10 12 50,3 10 12 110,5

18LI00 - Den Aldenhaag 7 8 17,7 9 9 67,4 9 9 188,6 8 10 68,1 1 6 104,0 6 6 38,7 6 6 104,1 7 7 47,7 7 7 109,0

18MX00 - De Klepper 9 9 27,0 11 11 50,2 11 11 174,6 7 7 62,6 7 7 45,9 7 7 103,5 4 4 38,9 4 4 104,7

18OC00 - Kastanjepoort 9 9 29,1 6 7 54,4 6 7 172,4 7 10 77,8 13 13 58,7 13 13 109,6 16 17 72,9 16 17 118,5

18PM00 - PWA 40 42 23,6 31 32 49,4 31 32 156,8 31 32 65,4 40 41 43,0 40 41 98,5 37 38 61,3 37 38 115,5

23FM00 - De Hoge Hof 2 2 28,8 7 7 70,4 7 7 192,5 7 8 74,7 5 5 52,6 5 5 99,1 14 14 47,6 13 14 108,6

Bestuur 24,2 58,3 170,8 71,1 104,0 42,8 99,6 58,8 114,3

Groep 7 - Medio

Begrijpend lezen 

2012

Groep 7 - Medio

Rek-Wisk 2012

Groep 8 - Medio

Begrijpend lezen 

2012

Groep 8 - Medio

Rek-Wisk 2012

Groep 3 - Medio

DMT 2009

Groep 4 - Medio

DMT 2009

Groep 4 - Medio

Rekenen-

Wiskunde 3.0

Groep 5 - Medio

DMT 2009

Groep 6 - Medio

Rek-Wisk 2012
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2.4  Leerlingaantallen en prognoses 
 
De gegevens over de leerlingaantallen en prognoses zoals die bekend zijn per 31-12-2016: 
 

 
 
 
Leerlingenaantallen fluctueren voortdurend. Om een zo goed mogelijke prognose te geven is 
Pronexus uit Eindhoven gevraagd om in 2014 en 2016 een prognose op te stellen. Bovenstaande 
cijfers komen voort uit het onderzoek uit april 2016, aangevuld met recente geboortecijfers van de 
gemeente Buren en actuele cijfers per dorp en schoollocatie. Hieruit valt op te maken dat de sterke 
krimp die we de laatste jaren hebben gezien momenteel afneemt en het leerlingaantal afvlakt. De 
komende jaren blijft er een kleine teruggang van leerlingen zichtbaar. 
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3   OVER ONZE MEDEWERKERS 

Onze leerlingen hebben behoefte aan en recht op goed onderwijs, met name op het gebied van taal 
en lezen, een goed pedagogisch klimaat in de groep en de school en aandacht voor de extra 
onderwijsbehoeften. Daarnaast vinden we het onze taak om talenten te (laten) ontdekken en deze te 
laten benutten; ieder kind kan op zijn eigen wijze en op zijn eigen terrein excelleren. Om hieraan 
tegemoet te komen dienen onze  leerkrachten over de volgende kennis en vaardigheden te 
beschikken: 

• het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de groep en school; 

• vaardig zijn in klassenmanagement en het toepassen van een model voor gelaagde instructie; 

• kennis hebben van taal- en lees- en rekendidactiek, en deze kunnen toepassen; 

• kennis hebben en vaardig zijn in het omgaan met gedragsproblemen en 

• tegemoet komen aan individuele leer- en ontwikkelbehoeften van alle leerlingen, van 
leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak- of vormingsgebied tot excellente 
leerlingen. 

Daarnaast dienen de leerkrachten die op onze kleine scholen werken dit ook toe te passen in 
combinatiegroepen van twee of zelfs drie groepen. 

Personeelsinstrumenten 

Om onze medewerkers toe te rusten voor hun taak beschikt BasisBuren over verschillende 
personeelsinstrumenten, zoals: de gesprekscyclus, mobiliteitsbeleid, leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, loopbaanontwikkeling , introductie/begeleiding en coaching, functiewaardering LB-
leerkracht, ziekteverzuimbeleid, Arbobeleid, professionaliserings- en ontwikkelingsbeleid, taakbeleid 
en personeelsbeheer. Dit alles aangestuurd door het hoofd HRM. 

Personeelsgegevens  

 Overzicht personeelsaantallen (peildatum 31-12-2016)  
Functie Aantallen 

Schoolleiders 10 

Onderwijspersoneel 146 (exclusief 21 korttijdelijken) 

Onderwijs ondersteunend personeel  
(inclusief medewerkers bestuursbureau) 

22 (exclusief 9 korttijdelijken) 

 

Functiemix 

Op de peildatum 31-12-2016 waren 24 (31-12-2015: 28) personeelsleden ingeschaald in de LB-
functie. 

Professionele standaarden 

Binnen onze stichting werken met de volgende professionele standaarden opgesteld: 

• We denken in het belang van alle kinderen in BasisBuren 

• Iedereen doet mee; we doen het samen 

• We zijn nieuwsgierig, we luisteren naar elkaar en vertrouwen elkaar 

• We hebben vertrouwen in elkaars expertise, vaardigheden en kwaliteiten, deze worden 
erkend en benut 

• Fouten maken mag, uitproberen hoort erbij 

• We spreken elkaar aan, we geven elkaar feedback 

• Afspraak is afspraak 

• We werken doelgericht 

• We ontwikkelen ons continue, we leren bij 
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Deze uitgangspunten helpen ons bij het samen leren in een professionele gemeenschap. We streven 
naar een professionele cultuur waar kwaliteiten gezien en benut worden, waar we allen verschillend 
en gelijkwaardig zijn, waar we elkaar scherp houden op hetgeen we te doen hebben: goed onderwijs 
is een stabiele organisatie. 
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4 WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2016? 

4.1 Algemeen 
Vanuit de missie en visie (zie paragrafen 1.2 en 1.3) hebben we ons voor de volgende opdracht 
gesteld:  

1. Iedere school heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel, binnen de kaders van het 
strategisch beleidsplan. 

2. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen binnen onze 
organisatie. We zien talenten en we ontwikkelen ze. Iedereen kan en mag excelleren. 

3. De basis is op orde. Dat betekent dat: 

• alle scholen voldoende opbrengsten hebben 

• alle scholen en lokalen aantrekkelijk zijn en een gezond klimaat hebben 

• de financiën, huisvesting en de personele organisatie duurzaam op orde zijn. 
Vanuit deze opdrachten hebben we vastgesteld wat we over vier jaar willen zien op de terreinen (1) 
onderwijs en kwaliteit, (2) personeel en organisatie, (3) financiën en beheer.  
 
In 2014 hebben we gemerkt dat we onvoldoende zicht hadden op verschillende gegevens over het 
personeel, zoals aanstellingen, verzuim, dossiers; en over de financiën, zoals kosten en baten per 
school en meerjaren investeringen. Daarbij was er geen koppeling tussen personeel en financiën. 
Tevens was de analyse dat de bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever konden. Daarom zijn we in 
2015 een proces gestart om alle processen te optimaliseren en te digitaliseren in Afas. In 2016 
hebben we ingezet om de bedrijfsprocessen op orde te krijgen: volledig geïmplementeerd en 
werkend, de mensen die er mee moeten werken, kunnen ermee werken en dit alles geeft zicht en 
grip op de data en sturingsmechanisme die we nodig hebben om de organisatie als geheel goed te 
laten functioneren opdat we het overgrote deel van de tijd en middelen in kunnen zetten voor het 
onderwijs. Tot op grote hoogte is dit allemaal gelukt. Aan het einde van 2016 waren alle primaire 
processen rond personeel en financiën ingericht, zoals de personeels- en salarisadministratie, 
verzuim en de begrotingen op centraal- en schoolniveau. Ondersteunende programma’s als TIG en 
White Vision is geïmplementeerd. Eind  2016 lopen er pilot waarbij schooldirecteuren werken met de 
systemen en de data inzetten in de uitvoering van hun taak. Aan het begin van 2017 zullen alle 
directeuren gaan werken met de systemen. De volgende slag die gemaakt dient te worden is dat ook 
personeelsleden gaan werken met het systeem, door bijvoorbeeld zelf personeelsmutaties door te 
voeren, hun bekwaamheidsdossiers en documenten in Afas bij te houden en declaraties in te dienen. 
Deze slag zal begin 2017 gemaakt gaan worden. 
 
Al enige jaren hebben we te maken met de terugloop van het leerlingaantal als gevolg van 
ontgroening (afname van het aantal 4- tot 12-jarigen). Als grootste aanbieder van onderwijs binnen 
de gemeente Buren heeft BasisBuren een belangrijke positie in het debat over leren en ontwikkelen 
in de gemeente in de toekomst. Als stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
staan we voor de opdracht algeheel toegankelijk onderwijs te verzorgen. In een omgeving waar het 
aantal kinderen in de basisschoolleeftijd afneemt, staan we voor de opdracht om balans te brengen 
in kwalitatief goed onderwijs en een stabiele, toekomst bestendige organisatie. In de komende jaren 
zullen we, in nauwe afstemming met de gemeenten Buren en Tiel en met partners in de regio, keuzes 
moeten maken met hoeveel scholen we de toekomst in gaan en hoe we dit organiseren. De brede 
discussie die BasisBuren in 2015 is gestart is in 2016 doorgegaan. Veel aandacht is gegaan naar: 

1. het samenwerken op inhoud en organisatie tussen onze eigen scholen en met partners in de 
regio als kinderopvang; 
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2. met de gemeente en andere besturen in gesprek om tot een gemeente brede visie op leren 
en ontwikkelen te komen als kapstok voor meer integrale huisvesting en koppelen van 
voorzieningen voor het kind; 

3. het zoeken naar samenwerking op bestuursniveau om de organisatie zo in te richten dat de 
focus op onderwijs kan blijven. Hiervoor is een robuustere organisatie noodzakelijk. 

Alle drie de processen zullen in 2017 voortgang vinden. 
 
Om de medezeggenschap goed vorm te geven is de GMR een proces gestart om de structuur en 
grootte van de GMR te veranderen. Er zijn commissies ingesteld voor de belangrijkste domeinen, te 
weten onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie en financiën en beheer. Er is een nieuwe 
voorzitter vanuit de oudergeleding en secretaris vanuit de personeelsgeleding aangesteld. Tevens 
wordt er nagedacht om de GMR te verkleinen. Begin 2017 moet dit zijn beslag krijgen in een nieuw 
GMR reglement. 
 

4.2 Onderwijs en kwaliteit 
In 2015 is er veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Op alle scholen is er hard 
gewerkt de kwaliteit van het primaire proces goed in beeld te hebben en gerichte verbeteracties in te 
zetten. Dit heeft erin geresulteerd dat alle scholen in het basisarrangement van de inspectie zitten en 
dat de zeven door de inspectie bezochte scholen op meerdere indicatoren een ‘goed’ scoorden.  

Verbeteracties in 2016 

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste acties die ingezet zijn om de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren en te borgen. 

• Ook in 2016 is er veel geïnvesteerd op de instrumentele vakken lezen, spelling, 
woordenschat en rekenen en wiskunde. Onder andere vanuit de middelen van de 
prestatiebox zijn er trainingen gegeven ten aanzien van didactisch handelen, coöperatief 
leren, een professionele werkcultuur en onderwijskundig leiderschap. 

• Op verschillende scholen is er gewerkt aan een specifiek onderwijs concept, Leren zichtbaar 
maken van John Hetti, de Steven Covey-school, meervoudige intelligentie en LeerKRACHT.  

• Hieraan wordt steeds de leiderschapsrol binnen de school gekoppeld, zoals onder andere bij 
Lead like a champion en The leader in me.  

• Op diverse scholen is er veel aandacht besteed aan techniek, wetenschap en onderzoekend 
leren. Op verschillende scholen is IPC ingevoerd, waarbij onderzoekend, samen en 
zelfstandig leren is verbonden met de wereld oriënterende vakken, de creatieve vakken en 
sociaal-emotionele vorming. 

• Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling heeft iedere school nu een methode en 
een volgsysteem. Op verschillende scholen zijn er trajecten gestart en worden er 
professionals opgeleid tot coach, onder andere in de methode Positive Behaviour Support 
(PBS), De Vreedzame school en Kanjertraining. Op alle scholen is de SEO – LOVS methode 
ZIEN ingevoerd. 

• Het bestuursbrede meerjarenproject ‘samen leren vorm geven’ om eigenaarschap en 
onderzoekende wekhouding te bevorderen door middel van professionele 
leergemeenschappen (PLG’s). In de zomer van 2016 is School aan Zet van de PO-Raad 
gestopt en hebben wij dit verder zelf vormgegeven. Bovenschools wordt er met 
werkgroepen gewerkt, die een opdracht van de gezamenlijke directeuren heeft gekregen en 
regelmatig terugkoppelen en de voortgang bespreken. Dit werken in werkgroepen volgens 
het principe van PLG’s leidt tot de inzet van mensen met specifieke kwaliteiten of interesses 
op gebieden als ICT, excellentie, communicatie, personeel en werkplezier. Deelnemers aan 
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de werkgroepen kunnen zowel leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders als 
stafmedewerkers zijn. 

• Op elke school wordt gewerkt met kwaliteitskaarten en de beleidscyclus ‘Plan-do-check-act’; 
tijdens de ‘Do-fase’ vinden lesobservaties plaats om leerkrachten van elkaar te laten leren en 
elkaar feedback te geven; 

• Leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk lessen voor te bereiden. 
Daarbij wisselen ze ervaringen en ‘best practices’ uit. 

• Schoolleiders zijn sterk aanwezig op de werkvloer en in de les. Een groot deel van hun tijd 
besteden zij aan leerkrachten en de verbetering van onderwijskwaliteit.  

• Ouders zijn op alle scholen betrokken bij de verbetertrajecten, bijvoorbeeld via 
klankbordgroepen, medezeggenschapsraad en ouderavonden; 

• In april 2016 is er een bestuursbrede studiedag georganiseerd met als thema werkplezier; 

• Er zijn bestuursbrede afspraken gemaakt in zake het analyseren en gebruiken van 
opbrengstdata; analyses worden in reflectieve gesprekken besproken met anderen: op 
schoolniveau tussen leerkrachten, op bestuursniveau tussen directeuren en intern 
begeleiders. 

• Het proces naar meer eigenaarschap en meer verantwoordelijkheid voor de eigen taak 
begint zijn vruchten af te werken: leerkrachten zijn meer betrokken bij hun eigen opdracht 
en voelen zich verantwoordelijk voor de opbrengsten in hun eigen groep. Dit leidt dat weer 
tot intrinsieke acties. Dit geldt ook voor de directeuren en de medewerkers op het 
bestuursbureau. 

 
Naast dat we intern met ons onderwijs bezig zijn, richten we de blik ook veel naar buiten. Zo nemen 
we actief deel aan netwerken rond personeel en financiën in de regio, zijn we actief binnen 
samenwerkingsverband BePO, de OPR van BePO, het LEA-overleg van Buren en Tiel en het Jeugd 
preventie netwerk (JPN) in Buren. Regelmatig is er op inhoud contact met besturen als OPO-R, 
Fluvium, Spoenk en CPOB, met kinderopvang organisaties SKLM en Buitenpret en instellingen voor 
cultuur, sport en welzijn in de regio.  
 

Prestatiebox 

De middelen van de prestatiebox zijn onder andere aangewend om de onderstaande activiteiten te 
bekostigen: 

• Rekenverbetertraject op twee scholen en verschillende leesverbetertrajecten op diverse 
scholen met trainingen, coaching en nieuwe methodes. Hierbij is met name aandacht 
geschonken aan begrijpend lezen. 

• Bevorderen wetenschap en techniek op drie scholen en in de drie bovenschoolse 
plusklassen, inclusief trainingen, inrichten van werkplekken voor kinderen, aanschaf van 
materiaal en gastlessen. 

• Bestuursbrede studiedag in het kader van ICT en 21st century skills met centrale inleiders en 
experts die workshops verzorgden. 

• Alle scholen hebben een bedrag per leerling gekregen dat besteed wordt aan 
cultuuronderwijs. 

• Op twee scholen is een traject onder begeleiding van externe experts gestart om coöperatief 
leren te verbeteren. 

 

Vooruitblik 2017 

Vanaf augustus 2015 werken we met het nieuwe strategisch beleidsplan. De onderwijskundige  

opdracht is: 
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• Alle scholen scoren op de basisvakken boven een zelf vastgestelde norm (boven de 

inspectienorm). 

• In alle groepen leren kinderen door interactie, samenwerken en zelfstandig werken. 

• Kinderen leren door te doen, door te onderzoeken, door na te doen, door te oefenen en te 

herhalen. 

• Kinderen zijn zichtbaar betrokken bij de les of de activiteit. Ze kennen het doel van de les, 

weten wat ze kunnen en moeten doen, reflecteren op wat ze geleerd hebben en hoe ze 

gewerkt hebben. 

• Leerkrachten vertonen voorspelbaar gedrag, hanteren moderne en beproefde didactische 

werkwijzen, werken vanuit korte- en lange termijndoelen, stemmen hun aanbod af op de 

ontwikkelingsfase van het kind, reflecteren op hun eigen handelen en werken samen. 

• Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen. 

• Resultaten gaan over kwalificatie (kennis), socialisatie (samen leren, samen leven) en 

persoonsvorming (persoonlijkheid en welbevinden) 

• Op alle lagen (individu, klas, school en stichting) werken we cyclisch aan verbetering van de 

kwaliteit. 

• Leerkrachten onderzoeken, analyseren, verbeteren en leren. 

In 2017 zal de focus liggen op de kwaliteit van het onderwijs en dus op de kwaliteit van de 
leerkrachten en de schooldirecteuren. Doelen en plannen zullen meermalen per jaar worden 
geëvalueerd en zowel horizontaal als verticaal verantwoord worden. Tevens zal zelf evaluatie en 
interne audits geïntroduceerd worden.  

Het proces naar een meer professionele cultuur zal voortgang vinden, evenals de aandacht voor 
ieders rol, taak en verantwoordelijkheid, waardoor we het leiderschap en het eigenaarschap lager in 
de organisatie zullen leggen. Belangrijke opdracht daarbij is het op orde krijgen van de basis: alle 
tussen- en eindopbrengsten liggen op of boven de door ons zelf vastgestelde doelen, die weer ruim 
boven de normen van de inspectie liggen. 

4.3 Personeel en organisatie  
Vanaf het begin van 2016 is er hard gewerkt aan het op orde brengen van veel zaken. Hierbij valt te 

denken aan dat er geen goed systeem was om de formatie te monitoren, het functiebouwwerk 

voldeed niet aan de actuele eisen en wensen, het oppakken van frictiedossiers en inzicht krijgen in 

(ziekte) verzuim. In 2016 is het wederom gelukt om, ondanks de leerlingdaling geen RDDF-ontslag in 

te hoeven zetten.  

 

We hebben een strakke monitoring op ziekteverzuim ingevoerd. Wekelijks worden de actuele zieken 

in beeld gebracht en wordt er besproken welke interventies nodig zijn in het kader van re-integratie. 

In bepaalde gevallen zijn reeds professionele instanties ingeschakeld met de nodige kennis en 

ervaring om moeilijke ziektedossiers vlot te trekken. Daarnaast is er een veel duidelijke scheiding 

aangebracht tussen ziekte trajecten en functionele trajecten. Daarmee bedoelen we dat we er alert 

op zijn dat medewerkers die disfunctioneren niet in ziekteverzuim terecht komen. Schooldirecteuren 

zijn hierin geschoold 

 

We sturen door de hele organisatie op kwaliteit: vastleggen wat de kwaliteit is die er nodig is, 

vaststellen wat er in de praktijk dan gebeurt en te zien is, dit monitoren en aansturen. Dit doen we 

vanuit een geactualiseerde gesprekkencyclus met functioneringsgesprekken, 
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beoordelingsgesprekken, pop- en voortgangsgesprekken, consultaties en klassenbezoeken. Wanneer 

het nodig of wenselijk is wordt er gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en expertise door 

gerichte training, opleiding, coaching of begeleiding in te zetten.  

Sturen op kwaliteit betekent ook zo veel mogelijk doen om kwaliteit te behouden. De 

meerjarenbegroting had er toe geleid dat we genoodzaakt waren om over te gaan tot RDDF-

plaatsing. Een groot nadeel van RDDF-plaatsing is dat er niet geselecteerd wordt op kwaliteit. 

Afgelopen zomer hebben medewerkers bericht gehad dat hun functie in de RDDF is geplaatst. 

Daarmee ook medewerkers die zich hard inzetten voor de organisatie en kwaliteiten bezitten die we 

hard nodig hebben. Ook voor 2016 geldt dat we geen mensen in de RDDF hoeven te plaatsen. Voor 

een groot deel hebben we dit te danken aan ons conservatief aanname beleid, strakke monitoring op 

de verplichtingen en de extra inspanning die we hebben geleverd  om tot afspraken te komen met 

medewerkers die zich vrijwillig wilden mobiliseren buiten de organisatie of eerder wilden stoppen 

met werken. 

Verbeteracties in 2016 

De belangrijkste verbeteracties op een rijtje. 

• HRM werkgroep, bestaande uit de hoofd HRM en vier schooldirecteuren 

• Implementeren van het nieuwe systeem (Afas) voor personeels- en salarisadministratie, 

(ziekte)verzuim en personeelsdossiers.  

• Vaststellen van een normatief kader voor formatietoedeling per school, dat voor de 

komende jaren als basis dient voor het bestuursformatieplan. Dit schept helderheid in de 

hele organisatie. 

• Een geheel vernieuwd functiebouwwerk dat voldoet aan alle eisen van de wet en wensen 

van de medewerkers. Hierin krijgt het integraal directeurschap en de functie van intern 

begeleider zijn beslag. 

• Implementeren van de nieuwe cao voor primair onderwijs. 

• Zicht op de cijfers van verzuim en gerichte acties én het betrekken en medeverantwoordelijk 

maken van directeuren bij dit proces heeft ervoor gezorgd dat het verzuim percentage van 

12% eind 2015 is gedaald naar circa 8% eind 2016. 

• Verdere professionalisering en verbetering van de kwaliteit van de mensen op het 

bestuurskantoor. 

• Inzet van klassen- en onderwijsassistenten voor begeleiding van individuele en groepjes 

kinderen. 

Vooruitblik 2017 

• Afas: in 2017 zullen we verder gaan met het implementeren van Afas. Dit houdt in dat we tijd 

winnen doordat de workflows efficiënter gaan lopen. De directeuren zijn dan 

verantwoordelijk voor alle mutaties omtrent personeel, waardoor grip en zicht op 

schoolniveau ontstaat.  

• Oog voor Talent: met dit programma zullen we leerkrachten met ambitie inspiratie gegeven 

in workshops, thema bijeenkomsten en via het delen van kennis. 

• Strategisch HRM beleid: samen met de werkgroep HRM en de GMR zullen we in 2017 ons 

HRM beleid nader uitwerken en vastleggen. 
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• Het (ziekte)verzuim zal verder teruggedrongen moeten worden, van circa 7% eind 2016 naar 

gemiddeld 6% eind 2017. 

• Er zal een integraal professionaliseringsplan opgesteld worden. 

• Het beleid en de acties zal erop gericht zijn om ook in 2017 geen RDDF-ontslag te laten 

plaatsvinden. Dit betekent een conservatief aanname beleid hanteren, strak monitoren op 

verplichtingen, sturen op kwaliteit en daarbij in gesprek gaan met medewerkers om zich in 

sommige gevallen breder te oriënteren en/of eerder stoppen. 

• We blijven sturen op kwaliteit. Dat betekent dat disfunctionerende medewerkers, afhankelijk 

van de situatie, in een ontwikkel-, verbeter,- of laatste kans traject terecht komen. 

4.4 Financiën en beheer 
Het financiële kader en uitgangspunten die eind 2015 zijn vastgesteld is in 2016 in werking getreden. 
In grote lijnen hebben we daarom in dit jaar ingezet op: 

• er dient meer eigenaarschap en leiderschap lager in de organisatie te komen, schoolleiders 
moeten meer integraal verantwoordelijk worden, ook voor de schoolbegrotingen; 

• er moet één systeem voor financiën en personeel, later uit te breiden met huisvesting en 
onderwijs. dit moet er voor zorgen dat er te allen tijde op stichting- en op schoolniveau zicht 
is op financiën en personeel, zodat er met de data direct gestuurd worden; 

• de administratie en systemen moeten efficiënter en effectiever; 

• we moeten alles op alles zetten om financieel in control te komen en het eigen vermogen 
herstellen; 

• er moet zicht komen op kosten en bekostiging op schoolniveau;  

• monitoring op uitgaven moet strak zijn;  

• we gaan uit van conservatieve begrotingen, mede in het kader van onzekere dekking van 
OCW bij  loonsverhogingen;  

• de financiële ruimte die dan ontstaat wordt toegekend aan onderwijskwaliteit (scholing, 
begeleiding, vernieuwing). 

 

Verbeteracties in 2016 

• stevig managen op en monitoring van uitgaven en kwartaal maraps; 

• transitie van het systeem en de workflows van stichtingsniveau naar schoolniveau;  

• implementatie van Afas ten behoeve van één efficiënt, effectief en digitaal systeem; 

• controle en her-afsluiten van contracten (o.a. schoonmaak, multifunctionals, OLP, ICT, 
onderhoud); 

• begrotingsgesprekken met schoolleiders; 

• cultuurinterventies en sturing op eigenaarschap voor financiën en personeel op 
schoolleidersniveau. 

Dit heeft in 2016 geleid tot:  

• een positieve jaarafsluiting 2016, ruim boven de begroting;  

• het opstellen van een reële en positieve begroting 2017; 

• een sluitende personele begroting en geen structurele payrollers en boventallig personeel; 

• een aanzet voor de optimalisatiefase van de implementatie Afas, 

• er een meerjaren bestuursformatieplan is, eerste concept MJOP is gereed en eerste concept 
meerjaren investeringsplan is gereed;  

• training voor schooldirecteuren ten aanzien van financiën (opstellen begroting, Excel, 
financieel management) en Afas trainingen voor bestuurskantoor; 

• forse investering door verouderde hardware te vervangen; 
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• personele ingrepen op het bestuurskantoor t.a.v. terugdringen overhead en verbeteren 
kwaliteit. 

Vooruitblik 2017 

• wederom strak monitoren van de uitnutting van de begroting, zodat deze weer gehaald 
wordt; 

• verder optimaliseren van Afas en uitrol van de rapportagetool TIG wat ervoor gaat zorgen 
dat directeuren actueel inzicht hebben in hun begroting en de uitnutting daarvan en met de 
beschikbare middelen kunnen sturen op goed onderwijs op hun school; 

• Verdere kwalitatieve verfijning van de planning & controlcyclus richting opstellen van de 
begroting 2018 en budgetbewakingen. 
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5 Financieel jaarverslag 2016 

5.1 Treasurybeleid aangaande beleid en uitvoering van het beleggen 

en belenen 
 

Treasury betekent in de basis het zo goed mogelijk laten renderen van tijdelijke overtollige liquide 
middelen, waarbij rekening wordt gehouden dat te allen tijde aan betalingsverplichtingen kan 
worden voldaan.  
 
Het treasurybeleid en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in 
een treasurystatuut. Een nieuw treasurystatuut o.b.v. vigerende regelgeving is voorgelegd ter 
goedkeuring door de RvT en ter vaststelling door het bestuur. In dit treasurystatuut wordt dus 
rekening gehouden met de aangescherpte regelgeving voor het beleggen van overtollige liquide 
middelen. Onderwijsinstellingen moeten zich houden aan specifieke regelgeving op het gebied van 
beleggen van haar publieke middelen. BasisBuren is op voorhand behoudend met het beleggen van 
haar (tijdelijke) overtollige middelen en wordt alleen een spaarrekening aangehouden voor de 
daarmee direct opeisbare liquide middelen. 
 
Daarmee loopt BasisBuren maar zeer beperkte/geen risico’s met betrekking tot haar overtollige 
liquide middelen. Nadeel hiervan is wel dat het rendement op spaartegoeden minimaal is door de 
zeer lage rentestand op spaartegoeden. Met de vaststelling van het nieuwe treasurystatuut kan 
nader bekeken worden in hoeverre BasisBuren overtollige liquide middelen eventueel voor een 
langere termijn kan wegzetten tegen een meer renderend rentepercentage. Dit zal afgezet moeten 
worden tegen een op te stellen langere termijn liquiditeitsplanning op basis van een integrale 
meerjarenbegroting met onderliggende meerjaren investerings-plannen (MIP’s) en meerjaren 
onderhoudsplannen (MOP’s). MIP’s en MOP’s kunnen in enig jaar namelijk een forse invloed hebben 
op de liquiditeitspositie van BasisBuren. 
 
 

5.2 Financieel beleid 

5.2.1 Financieel beleid op hoofdlijnen 

Het financieel beleid van BasisBuren kenmerkt zich o.a. door de onderstaande hoofddoelen: 
➢ De bekostiging dient zoveel mogelijk daadwerkelijk te worden ingezet voor de primaire taak: 

het geven van goed onderwijs en het uitdragen van onze identiteit.  
➢ De zorg voor het waarborgen van de continuïteit van BasisBuren door het vormen van 

adequate reserves en voorzieningen en het realiseren van een sluitende exploitatie. 
➢ Herverdelen van de beschikbare middelen op een manier die getuigt van onderlinge 

solidariteit en die maakt dat individuele scholen niet onnodig worden getroffen door niet-
verwijtbare tegenvallers. 

➢ Inzetten op een zinvolle mate van financiële autonomie voor individuele scholen en ruimte te 
bieden om in te gaan op de behoeften van de gemeenschap van ouders en leerlingen. 
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5.2.2 Ontwikkeling financiële aansturing 

De financiële administratie en personeels-/salarisadministratie worden intern verzorgd door het 
bestuurskantoor. Schoolleiders worden inmiddels actief door het bestuurskantoor betrokken bij het 
opstellen van de schoolbegrotingen (met ingang van begrotingsjaar 2016), de analyse van 
rapportages (de daaruit voortvloeiende actiepunten) en de uiteindelijke realisatie richting de 
jaarrekening. In 2016 zijn enkele zaken opgepakt ter verdere verbetering van de monitoring van de 
budgetten. In 2017 wordt deze lijn ook doorgezet en heeft het bestuurskantoor daarmee meer grip 
op o.a. de formatieplanning verkregen. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat lopende het begrotingsjaar een stijging van de loonkosten door 
premie-verhogingen van het Participatiefonds, Vervangingsfonds, Pensioenfonds, ZVW-
premie/grondslag, nieuwe CAO-afspraken en de eventuele compensatie hiervoor vanuit de 
Rijksvergoedingen niet direct beïnvloedbaar zijn door BasisBuren. 

5.2.3 Financiële positie en resultaat 2016 

Analyse balanspositie op hoofdlijnen 

➢ Materiële vaste activa (MVA): de balanswaarde van de MVA is met circa € 47.000,00 
toegenomen, omdat er meer is geïnvesteerd in 2016 (€  273.000,00) t.o.v. de afschrijvingen 
die circa € 226.000,00 bedroegen (vrijval). Investeringen inzake ICT en leermiddelen zijn 
belangrijke onderdelen om  kwaliteit van onderwijs te kunnen realiseren. Bij het opstellen 
van de begroting 2016 is hier al nadrukkelijk aandacht geweest middels meerjaren 
investeringsplanningen op schoolniveau (MIP’s) om de kwaliteit van onderwijs te 
ondersteunen en te verbeteren. De investeringen hebben wel pas later in het jaar 
plaatsgevonden dan in eerste instantie gepland, waardoor de afschrijvingskosten t.o.v. de 
begroting 2016 sterk zijn achtergebleven. 

➢ Vorderingen: deze balanspost wordt voornamelijk bepaald door het Rijk vanwege het  
betaalritme m.b.t. de lumpsumvergoeding personeel. Hierop heeft BasisBuren geen invloed. 
Echter eind 2016 waren er de nodige incidentele vorderingen richting gemeente Buren, het 
vervangingsfonds en het UWV. Hierdoor waren de vorderingen circa € 300.000,00 hoger dan 
normaal. Deze incidentele vorderingen zijn overigens in middels ontvangen.  

➢ Liquide middelen: De liquide middelen zijn per saldo met circa € 340.000,00 afgenomen. 
Naast de eerder hierboven genoemde hogere korte termijn vorderingen van € 300.000,00 en 
de investeringen MVA (uitgaven/geen kosten) in relatie tot de vrijval vanuit de afschrijvingen 
(kosten/geen uitgaven) van per saldo € 47.000,00 verklaart dit hoofdzakelijk de per 
balansdatum lagere stand van de liquide middelen. De korte termijn vorderingen zijn 
inmiddels ontvangen, waarmee de huidige liquide middelen rond de € 1,3 miljoen liggen. Aan 
de andere passivazijde is het eigen vermogen met circa € 200.000,00 toegenomen, de 
voorzieningen met € 55.000,00 afgenomen en de kortlopende schulden met € 126.000.00 
afgenomen. Overigens moet worden gesteld dat de liquide middelen geen weergave zijn van 
vrij te besteden middelen (kosten). MIP’s en MOP’s kunnen in enig begrotingsjaar de nodige 
effecten hebben op de liquide middelen. Zie hiertoe de kengetallen en de 
continuïteitsparagraaf. 

➢ Stichtingsvermogen: de algemene reserve is toegenomen door het voordelige resultaat over 
2016 ad € 201.000,00. De algemene reserve is feitelijk gezien het weerstandsvermogen van 
BasisBuren. Gezien de krimpsituatie zal deze algemene reserve mogelijk aangesproken 
moeten worden op langere termijn. Zie de continuïteitsparagraaf. 

➢ Voorzieningen: Hoofdbestanddeel van deze balanspost is de onderhoudsvoorziening. In 2016 
was de dotatie lager dan de uitnames. In 2016 is echter extra ingezet op onderhoud van de 
gebouwen. Op basis van actuele MOP’s (meerjaren onderhoudsplanningen) wordt de dotatie 
aan de onderhoudsvoorziening bepaald. Dit ook in het kader van de overdracht van het 
gemeentelijk buitenonderhoud per 1 januari 2015. 
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➢ Kortlopende schulden: De kortlopende schulden zijn met circa € 125.000,00 afgenomen. 
Deze afname wordt met name veroorzaakt door afwikkeling van diverse incidentele 
vooruitontvangen bedragen. 

Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting op hoofdlijnen 

De realisatie over 2016 bedraagt circa € 201.000,00 voordelig (begroot € 105.000,00 voordelig). 
Het resultaat over 2016 is hiermee circa € 96.000,00 voordeliger uitgevallen ten opzichte van het 
begrote resultaat en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 
 

Resultaat 2016 Realisatie  Totaal  

Begroot resultaat 2016   105.000 Voordelig 
 

    

Rijksbijdragen     

➢ Rijksbijdragen regulier (P/PAB/MI/P-box) 33.000 Voordelig   

➢ Overige subsidies 120.000 Voordelig   

➢ Samenwerkingsverband 213.000 Voordelig   

Subtotaal   366.000 Voordelig 

Overige baten     

➢ Baten voorgaande jaren 24.000 Voordelig   

➢ Overig 20.000 Voordelig   

Subtotaal   44.000 Voordelig 

Personeelslasten     

➢ Loonkosten 310.000 Nadelig   

➢ Personeel niet in loondienst 184.000 Nadelig 
  

➢ Overige personeelslasten 111.000 Nadelig 
  

Subtotaal   605.000 Nadelig 

Uitkeringen     

➢ UWV ZW/WIA 176.000 Voordelig   

➢ Vervangingsfonds 45.000 Voordelig   

Subtotaal 
  

221.000 Voordelig 

Overige lasten 
    

➢ Afschrijvingen 106.000 Voordelig 
  

➢ Huisvestingslasten 58.000 Voordelig 
  

➢ Overige (instellings)lasten 89.000 Nadelig 
  

Subtotaal 
  

75.000 Voordelig 

Overige posten per saldo 
  

5.000 Nadelig 
     

Werkelijk resultaat 2016 
  

201.000 Voordelig 

 

Nadere toelichting op hoofdlijnen van de realisatie t.o.v. de begroting 2016: 
➢ Overige subsidies: de hogere overige subsidies hebben met name te maken met extra 

toegekende gelden rond de eerste opvang van vreemdelingen en is ook € 50.000,00 
toegekend voor de procesbegeleiding leerlingendaling PO. Hier staan echter één op één 
kosten tegenover. 

➢ Samenwerkingsverband: De uiteindelijk toegekende en overgedragen middelen voor passend 
onderwijs vanuit de samenwerkingsverbanden (hoofdzakelijk Bepo) zijn aanzienlijk hoger 
uitgevallen dan vooraf verwacht op basis van eerdere begrotingen vanuit de 
samenwerkingsverbanden. Hier was aan de voorkant voorzichtig op begroot.  
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➢ Loonkosten: De hogere loonkosten houden verband met de hogere baten op overige 
subsidies en samenwerkingsverband(en). Door deze extra middelen kon ook noodzakelijk 
extra personeel worden ingezet op de specifieke doelgroepen. 

➢ Personeel niet in loondienst: Er is tijdelijk een interim schoolleider ingehuurd geweest en 
heeft ook nog de nodige extra inzet van onderwijzend personeel op formatieve knelpunten 
plaatsgevonden. 

➢ Overige personeelslasten: Op scholing is lopende het begrotingsjaar extra geïnvesteerd voor 
circa € 51.000,00 en daarnaast zijn hier de kosten van externe inhuur voor ambulante 
begeleiding onder verantwoord. De kosten van ambulante begeleiding worden gedekt vanuit 
de middelen van het samenwerkingsverband Bepo. 

➢ Afschrijvingen: In de begroting 2016 dachten we de afschrijvingskosten reëler begroot te 
hebben t.o.v. 2015. Echter de beoogde investeringen in ICT zijn later gedaan dan verwacht en 
ook lager uitgevallen. Daarnaast zijn de verwachte investeringen in onderwijsleerpakketten 
achtergebleven, omdat lopende het begrotingsjaar alsnog keuzes zijn gemaakt voor 
digitalisering. E.e.a. zal wederom extra aandacht krijgen bij het opstellen van de meerjaren 
investeringsplannen 2018 (MIP’s). 

➢ Huisvestingslasten: het voordelig resultaat op de huisvestingslasten kan grotendeels 
toegerekend worden aan het feit dat de te verwachten besparingen op de 
schoonmaakkosten in 2016 definitief zijn gerealiseerd. Door een zachte winter vielen de 
energiekosten ook weer lager uit dan begroot. 

➢ Overige instellingslasten: de overschrijding op de overige instellingslasten heeft vooral te 
maken met het 2e gedeelte van de implementatiefase van Afas (optimalisatiefase), 
schoolanalyses om tot verbetering van kwaliteit van onderwijs te komen op een aantal 
scholen, opzet functiehuis en bijbehorende waardering. Deze zijn aanzienlijk hoger 
uitgevallen, dan aan de voorkant was voorzien/verwacht. Door de hogere opbrengsten 
lopende het begrotingsjaar konden t.a.v. deze extra kosten weloverwogen beslissingen 
worden genomen. 

 

Kengetallen 

Samenvatting kengetallen Norm/signalering 2016 2015 2014 

Liquiditeit 0,50 – 1,50 2,3 2,0 1,7 

Solvabiliteit (exclusief voorzieningen) 0,30 - 0,70 0,63 0,57 0,56 

Rentabiliteit Tenminste 0,00% 2,3% 2,5% 0,7% 

Kapitalisatiefactor 0,0 - 35,0% 33,2% 33,5% 32,6% 

 

De door de commissie Don opgestelde kengetallen zijn een momentopname per 31/12 van enig 
kalenderjaar. 
 

➢ Liquiditeit: BasisBuren zit boven de norm. Vanuit de krimpsituatie en hiermee 
samenhangende te verwachten toekomstige exploitatietekorten zal de liquiditeitsratio onder 
druk komen te staan.  

➢ Solvabiliteit: Dit kengetal ligt binnen de norm en gaat over het kunnen betalen van de 
verplichtingen op langere termijn. Daarmee kan worden geconcludeerd dat BasisBuren voor 
nu ook op dit punt een financieel gezonde organisatie is. Landelijk (benchmarks) ligt de 
solvabiliteit overigens ook (vergelijkbaar) ruimschoots binnen/boven deze norm. 

➢ Rentabiliteit: De rentabiliteit laat een positieve ontwikkeling zien over de afgelopen jaren. 
➢ Kapitalisatiefactor: De kapitalisatiefactor is licht gedaald en is stabiel over de afgelopen drie 

jaren en ligt onder de signaleringsgrens van 35%. 
 

In het accountantsverslag bij de jaarrekening van 2016 wordt nog nader ingegaan op de 
bufferfunctie. Deze norm is ter vervanging van het percentage weerstandsvermogen. In de komende 
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jaren zal de nodige aandacht moeten worden besteed aan het stabiliseren van de bufferfunctie. Het 
blijft belangrijk jaarlijks een sluitende, reële begroting op te stellen en te realiseren. Door de 
krimpsituatie zal dit een lastige opgave worden (zie de continuïteitsparagraaf). 
 

5.2.4 Investeringen en financieringsbeleid   

Financiering van investeringen vindt volledig plaats vanuit eigen middelen. Jaarlijks worden bij het 
opstellen van de begroting middels de schoolplannen bepaalt welke investeringen mogen worden 
gepleegd. Voor de begroting 2017 is hier inmiddels een flinke slag mee gemaakt om tot meer 
betrouwbare meerjaren investeringsplannen (MIP’s) te komen. Voor de begroting 2018 zal dit 
wederom een belangrijk punt van aandacht zijn. Vanuit de krimpsituatie zal de komende jaren dus 
aandacht blijven voor nut en noodzaak van beoogde investeringen vanuit de MIP’s. 
 
De totale investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2016 circa € 273.000,00. Hier 
tegenover staat een vrijval ad € 226.000,00 vanuit de afschrijvingen over 2016. 
 
 

5.3 Continuïteitsparagraaf 
 
5.3.1 Meerjarenbegroting 
De onderstaande meerjarenbegroting (MJB) is opgesteld vanuit de volgende hoofduitgangspunten: 

- Rijksvergoedingen zijn berekend op basis van onderstaande leerlingenprognoses op de 
jaarlijkse teldatum 1 oktober. 

- Een opslag van 1% op de loonkosten. 
- Vanwege het geringe natuurlijke verloop (pensioen) is hier geen rekening mee gehouden, dit 

ook vanwege de opslag van 1% op de loonkosten. Per saldo is e.e.a. marginaal. 
- Er is geen rekening gehouden met compensaties door het Rijk op basis van 

loonkostenontwikkelingen (door premiewijzigingen/een nieuwe CAO), dan wel andere 
autonome kostenstijgingen (bijvoorbeeld energiekosten). 

Met onderstaande MJB wordt dus het ‘worst case’-scenario voor BasisBuren geschetst, indien 
BasisBuren geen actie onderneemt om bijvoorbeeld uitstroom van personeel te blijven bevorderen. 
BasisBuren heeft ondanks de krimpsituatie de afgelopen jaren voordelige resultaten gerealiseerd. 
Daarbij geldt ook dat een MJB een beperkte houdbaarheidsdatum heeft, doordat er continu nieuwe 
regelgeving wordt ingevoerd en ook de Rijksvergoedingen aan continue verandering onderhevig zijn 
(o.a. hoogte compensatie CAO). 
 
 
 

5.3.2 Balans 
 

      

Personele bezetting in FTE einde boekjaar 2016 
 

2017 2018 2019 

Management/directie 9,9 
 

9,4 9,0 9,0 

Onderwijzend personeel 74,8 
 

66,3 65,0 63,0 

Wetenschappelijk personeel 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 

Overige medewerkers 13,6 
 

11,4 10,0 9,50 

Totaal 98,3  87,1 84,0 81,5 

• Exclusief tijdelijk personeel 
     

 
1-10-2016 

 
1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 1445 
 

1412 1389 1357 
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Balans 2016 
 

2017 2018 2019 

ACTIVA 
     

    Vaste activa 
     

          Immateriële vaste activa 0 
 

 0 0 0 

          Materiële vaste activa 1.280.500 
 

1.250.000 1.200.000 1.150.000 

          Financiële vaste activa 0 
 

 0  0  0 

    Totaal vaste activa 1.280.500 
 

1.250.000 1.200.000 1.150.000 

    Vlottende activa 1.899.700 
 

1.777.600 1.564.200 1.459.100 

TOTAAL ACTIVA 3.180.200 
 

3.024.600 2.764.200 2.609.100 
      

PASSIVA 
     

    Eigen vermogen 
     

          Algemene Reserve 2.008.500 
 

2.024.600 1.914.200 1.779.100 

          Bestemmingsreserve publiek 0 
 

 0 0 0 

          Bestemmingsreserve privaat 0 
 

0 0 0 

          Bestemmingsfonds publiek 0 
 

 0 0  0 

          Bestemmingsfonds privaat 0 
 

 0 0 0 

    Voorzieningen 334.700 
 

300.000 150.000 130.000 

    Langlopende schulden 0 
 

0   0 0  

    Kortlopende schulden 837.000 
 

700.000 700.000 700.000 

TOTAAL PASSIVA 3.180.200 
 

3.024.600 2.764.200 2.609.100 
      

Staat/Raming baten en lasten 2016 
 

2017 2018 2019 
      

BATEN 
     

  Rijksbijdrage 8.699.200 
 

8.293.700 8.205.400 7.984.300 

  Overige overheidsbijdragen/subsidies 44.900 
 

0 0 0 

  Overige baten 69.100 
 

29.500 30.000 30.000 

  College-, cursus- en examengelden 0 
 

 0 0 0 

  Baten werk in opdracht van derden 0 
 

 0  0  0 

TOTAAL BATEN 8.813.200 
 

8.323.200 8.235.400 8.014.300 
      

LASTEN 
     

  Personeelslasten 6.889.200 
 

6.641.000 6.676.800 6.525.400 

  Afschrijvingen 226.000 
 

246.600 230.000 215.000 

  Huisvestingslasten 758.800 
 

784.000 770.000 760.000 

  Overige lasten 742.600 
 

637.500 670.000 650.000 

TOTAAL LASTEN 8.616.700 
 

8.309.000 8.346.800 8.150.400 

Saldo Baten en Lasten 196.500 
 

14.100 - 111.400 - 136.100 

Saldo financiële bedrijfsvoering 4.000 
 

2.000 1.000 1.000 

Saldo buitengewone baten en lasten 0 
 

 0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT 200.500 
 

16.100 - 110.400 - 135.100 

Incidentele baten en lasten 0 
 

0 0 0 
      

Kengetallen 2016 
 

2017 2018 2019 

Liquiditeit 2,3 
 

2,5 2,2 1,6 

Solvabiliteit (exclusief voorzieningen) 0,63 
 

0,67 0,69 0,68 

Rentabiliteit 2,3% 
 

0,2% - 1,3% - 1,7% 

Kapitalisatiefactor 33,2% 
 

33,6% 31,0% 30,2% 
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De kengetallen blijven ondanks de berekende tekorten nog redelijk op peil t.o.v. de normen die hier 
voor staan. Het mag duidelijk zijn dat de rentabiliteit een zorgpunt blijft. De te verwachten tekorten 
komen volledig ten laste van de algemene reserve. Op basis van dit ‘worst case’-scenario kan 
BasisBuren de komende jaren de krimpsituatie het hoofd bieden. Bevordering van tussentijds vertrek 
van personeel zal in die zin continu de aandacht moeten blijven hebben. Dit ook om RDDF-ontslag 
voor de toekomst te voorkomen. Daarnaast is ook van belang te beseffen dat een meerjaren 
prognose een signaalfunctie heeft om te acteren waar nodig. Vanuit die optiek heeft BasisBuren de 
afgelopen jaren succesvol ingegrepen om eerder geprognosticeerde tekorten vanuit een meerjaren 
prognose positief om te buigen. 
 

Toelichting bij de balans 

➢ Financieringsstructuur: alle investeringen worden uit eigen middelen gefinancierd. 
➢ Huisvestingsbeleid: in 2015 is het volledige onderhoud, zowel het binnen- als 

buitenonderhoud, onder verantwoording van het bevoegd gezag gekomen. Om dit in goede 
banen te leiden is een contract gesloten met een bouwadviesbureau die de 
meerjarenonderhoudsplanning bewaakt, welke gekoppeld is aan de meerjarenbegroting.  

➢ Mutaties van reserves en voorzieningen: De geprognosticeerde tekorten 2018 en 2019 op 
basis van het ‘worst case’-scenario kunnen vooralsnog uit de algemene reserve worden 
afgedekt. De voorziening voor groot onderhoud wordt jaarlijks beoordeeld/getoetst op 
toereikendheid in relatie tot actuele meerjaren onderhoudsplannen. 

 

Toelichting bij de staat van baten en lasten 

➢ De verwachte aantallen leerlingen laten een verdere daling van het leerlingenaantal ten 
opzichte van 2016 zien. Vanuit deze krimpsituatie zal de komende jaren nadrukkelijk op 
kostenbeheersing worden gestuurd. 

➢ De personele bezetting: gezien de teruglopende leerlingenaantallen is de personele bezetting 
een voortdurend punt van aandacht om proactief te anticiperen op de krimpsituatie. Een 
middel is ook om RDDF-ontslag te gaan effectueren, echter BasisBuren zal gedwongen 
ontslag altijd willen vermijden. 

 
 

5.4 Governance 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht was bij aanvang van het jaar 2016 als volgt samengesteld: 

• De heer  drs M. (Melvin) Könings, voorzitter 

• Mevrouw drs V. (Viona) van Reeven, aandachtsgebied personeel en management 

• Mevrouw ir F. (Franka) Seijbel RC, lid van financiële commissie 

• Mevrouw H. (Heleen) Schoots, aandachtsgebieden organisatieverandering, zorg en 
onderwijs(kwaliteit) 

• De heer Mr. B. (Barend) de Graaff, aandachtsgebied juridische zaken, lid van financiële 
commissie 

Jaarrekening 2016 

De jaarrekening 2016, zoals opgesteld door de Directeur Bestuurder, is door DVE Accountants van 
een goedkeurende verklaring voorzien. De Raad van Toezicht zal bij eerste gelegenheid de 
jaarrekening en het accountantsverslag met de accountant bespreken. 
De Staat van baten en lasten over 2016 toont een nettoresultaat van € 200.516,00 positief. Wij 
stellen voor dit nettoresultaat toe te voegen aan de Algemene reserve van de Stichting. De 
jaarrekening 2016 is door de Raad van Toezicht met de Directeur Bestuurder besproken en 
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vastgesteld. De Raad van Toezicht adviseert de Minister de jaarrekening 2016 dienovereenkomstig 
goed te keuren. Voorts wordt aan de Minister voorgesteld de Raad van Toezicht en de Directeur 
decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2016. 

Bijeenkomsten en overige werkzaamheden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de Directeur Bestuurder en staat deze met 
raad en daad terzijde. In het verslagjaar 2016 heeft de Raad zes maal in aanwezigheid van de 
Directeur Bestuurder vergaderd en is in kleiner commissieverband (financieel, personeel en 
onderwijskundig) vergaderd. In de vergaderingen is, naast de jaarlijkse terugkerende onderwerpen 
van jaarplan, begroting en jaarverslag, managementsamenvattingen en kwaliteit van onderwijs, 
uitvoerig gesproken over de sturing en beheersing in de Planning en Control Cyclus. 
 
Onder leiding van Directeur Bestuurder M. v.d. Pol is in 2016 de Planning en Control Cyclus verder in 
de organisatie geborgd. Doel is om stapsgewijs taken en verantwoordelijkheden, inclusief 
budgetverantwoordelijkheid, voor bepaalde budgetten lager in de organisatie te leggen. Het 
softwarepakket AFAS is daarvoor een belangrijk instrument.    
Het in het vorige boekjaar vastgestelde strategisch beleidsplan 2015-2019, draagt eveneens bij aan 
een cultuurverandering die nodig is. Iedere school heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel, 
maar wél binnen de kaders van BasisBuren. De scholen gaan meer en meer werken vanuit 
jaarplannen met daarin financiële onderbouwing voor materiële instandhouding, personeel, 
huisvesting en onderhoud.   
 
De Raad van Toezicht zal bij eerste gelegenheid worden geïnformeerd door de accountant over diens 
controle van de jaarrekening 2016. Hoewel er een positief resultaat is geboekt in 2016, blijft het 
dringende advies wederom om voor de komende jaren geen negatieve resultaten te begroten. Een 
taakstellende begroting van tenminste € 50.000,00 positief blijft noodzakelijk  zodat de continuïteit 
van de Stichting gewaarborgd blijft.  
 
 

5.5 Risicomanagement 
 

Risicomanagement heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Dit is zeker terecht, 
omdat het primair onderwijs in o.a. krimpregio’s een forse uitdaging te wachten staat voor de 
komende jaren. Dit komt ook tot uitdrukking in de meerjarenbegroting met bijbehorende 
kengetallen. 
 
Vanuit gedegen risicomanagement dient de nodige aandacht besteed te worden aan het 
risicobeheersings- en controlesysteem, waarbij we ons continu moeten afvragen of we de juiste 
dingen doen en of we die vervolgens ook goed doen. Daarnaast vraagt de alsmaar veranderende 
wet- en regelgeving continu aandacht ten aanzien van het correct interpreteren en naleven. Voor dit 
alles is tijdige, juiste en adequate managementinformatie van cruciaal belang om in control te zijn en 
te blijven. Overigens betekent dit niet dat we daarmee alleen nog maar positieve resultaten gaan 
realiseren. In control zijn betekent o.a. ook dat te verwachten negatieve (financiële) effecten in beeld 
zijn, zodat inzicht en transparantie ontstaat over hoe de organisatie ervoor staat. 
Managementinformatie dient zich hierbij dus niet te beperken tot financiële managementinformatie, 
maar dient bijvoorbeeld ook gegevens over o.a. personele bezetting, natuurlijk verloop, kort- en 
langdurig ziekteverzuim, prognoses leerlingenaantallen etc. te bevatten. 
 
BasisBuren heeft door een adequate budgetbewaking lopende het begrotingsjaar aangetoond 
weloverwogen besluiten te kunnen nemen rond inzet van (extra) middelen voor knelpunten. 
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Voor nu kan gesteld worden dat BasisBuren in control is qua financiën. Om in control te zijn betekent 
o.a. dat: 

➢ Risico’s vooraf over enig begrotingsjaar met de dan bekende feiten in beeld zijn gebracht. 
➢ Hiermee een transparante en goed onderbouwde (meerjaren) begroting kan worden 

opgesteld. 
➢ Er een adequate budgetbewaking op de diverse onderdelen van deze begroting wordt 

toegepast. 
➢ Nieuwe feiten en risico’s en de consequenties daarvan lopende het begrotingsjaar in beeld 

worden gebracht (inclusief een meerjarenperspectief indien relevant). 
 
Externe factoren zijn echter een verstorende factor in deze en daar zijn er genoeg van te benoemen, 
al was het maar de toekenning van de Rijksvergoedingen over enig schooljaar en de toekenning en 
verdeling van de NOA-gelden. Zekerheid over de Rijksvergoeding over augustus t/m december van 
enig begrotingsjaar is er op voorhand namelijk vaak al niet. Zeker in deze tijden met alom 
bezuinigingen is het geen gemakkelijke opgave om een degelijke sluitende begroting over het 
kalenderjaar op te stellen, waarbij de volgende drie belangrijke uitgangspunten worden gehanteerd: 

- Een opslag van 1,0% op de loonkosten ter dekking van tussentijdse premiestijgingen/CAO-
effecten. 

- Geen compensaties voor stijgende loonkosten en overige kosten vanuit het Rijk begroot. 
- Toekenning personele bezetting op basis van de T=0-systematiek. 

 

Planning- & controlcyclus 

Om tijdig juiste, betrouwbare en volledige managementinformatie te kunnen verstrekken, wordt 
gewerkt met een planning- en controlcyclus. In afstemming met de RvT-vergaderingen ziet de 
Planning & Controlcyclus er voor enig verantwoordingsjaar (T=0) in grote lijnen er als volgt uit: 
 
 

Planning Product Door Afstemming Opmerking 

T-1     
Medio september 1e concept begroting Controller DB/controller/Hoofd HRM Stichting 
September P-begroting Controller/ 

Hoofd HRM 
DB/controller/Hoofd HRM Stichting 

Oktober MI-begroting Controller SL/controller School 
November 2e concept begroting Controller DB/SL/controller Stichting/school 
December Definitieve begroting Controller DB/controller/Hoofd HRM Stichtiing 

T = 0     

Medio januari Definitieve begroting Bestuur RvT Goedkeuring 

Medio januari Definitieve begroting Bestuur DB Vaststelling 

Medio januari Definitieve begroting Bestuur GMR Informatief 

Maandelijks Managementrapportage: 
- budgetbewaking 
- personeelsformatie 
- ziekteverzuim 

Controller/ 
Hoofd HRM 

DB/controller/Hoofd HRM Stichting/school 

Kwartaal Managementrapportage: 
- budgetbewaking 
- personeelsformatie 
- ziekteverzuim 

Controller/ 
Hoofd HRM 

SL/controller/hoofd HRM School 

T+1     

Medio maart 1e concept jaarrekening Externe DB/controller/Hoofd HRM Stichting/school 

Primo april 2e concept jaarrekening Externe DB/controller/Hoofd HRM Stichting/school 

Ultimo april Definitieve jaarrekening Externe DB/controller/Hoofd HRM Stichting/school 

Mei Accountantscontrole Accountant Controller/Externe Stichting 
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Primo juni Definitieve jaarrekening Bestuur RvT Goedkeuring 

Primo juni Definitieve jaarrekening Bestuur DB Vaststelling 

Medio juni Definitieve jaarrekening Bestuur GMR Informatief 

 

Risico-inventarisatie 

 

 Aard risico Inschatting risico 

  Laag Laag 
midden 

Midden Hoog 
midden 

Hoog 

1 Daling leerlingenaantal (krimpsituatie)  X    

2 Concurrentiepositie/PR- en marketingstrategie   X   

3 Kwaliteit onderwijs   X   

4 Gevolgen CAO afspraken/WWZ    X  

5 Leeftijdsopbouw personeel X     

6 Ziekteverzuim   X   

7 Risico’s inzake VF/PF    X  

8 Kwaliteit personeel   X   

9 Kwaliteit bestuur en management   X   

10 Afwezigheid beleidscyclus/planning & controlcyclus   X   

11 Werking AO/IC    X  

12 Onderhoud gebouwen   X   

13 Bezettingsgraad gebouwen    X  

14 Kwaliteit en vervanging ICT/OLP/etc.   X   

15 Onzekerheid over Rijksvergoedingen    X  

       

 Gewenste buffer (weerstandsvermogen) <10% 10-15% 15% 15-20% >20% 

 

1) Daling leerlingenaantal (krimpsituatie) 

Het risico als gevolg van leerlingdaling is ten opzichte van 2014 en 2015 gedaald. Reden hiervoor is 

tweeledig. Enerzijds hebben we de prognose beter in beeld door een strakkere monitoring, een 

tweede extern uitgevoerd prognose onderzoek (Pronexus februari 2016) en een intern uitgevoerd 

marktonderzoek. Anderzijds is er de daadwerkelijk afgenomen leerlingdaling iets dat we in de 

prognoses reeds zagen, maar momenteel in de praktijk daadwerkelijk ondervinden. De daling van 

circa 12% in de voorgaande jaren is gezakt naar circa 2%. Dit risico is daarom t.o.v. de jaarrekening 

2015 naar beneden bijgesteld: laag midden. 

2) Concurrentiepositie/PR- en marketingstrategie 

Vanuit de krimpsituatie heeft dit onderdeel de volle aandacht voor de komende jaren. Er zijn en 
worden stappen gezet om BasisBuren beter te profileren. Inschatting risico is daarom midden. 

3) Kwaliteit onderwijs 

Het risico is ook hier afgenomen, van middel hoog naar gemiddeld. 2016 is het eerste jaar waarop we 

geen waarschuwing of (zeer) zwak oordeel van de inspectie hebben gekregen. We hebben de 

kwaliteit van het onderwijs beter in beeld door een bestuursbrede monitoring van de opbrengsten 

middels de kwaliteitskaart ‘Zo analyseren wij’, en een tweejaarlijkse opbrengsten bijeenkomst met 

schooldirecteuren en intern begeleiders.  
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4) Gevolgen CAO afspraken/WWZ 

Effecten vanuit een nieuwe CAO-PO kunnen een negatieve invloed hebben op beschikbare budgetten 
ter dekking van de personele kosten, waarbij niet altijd is gezegd dat het Rijk deze één op één 
compenseert. 
Ook effecten vanuit de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) kunnen nadelig uitpakken. De complexe 
regelgeving en de consequenties daarvan voor het kunnen inzetten van vervangers vereisen een 
voortdurende en nauwgezette monitoring om ongewenste personele verplichtingen te voorkomen. 
Deze zaken hebben met name rond nieuwe actuele ontwikkelingen en de gevolgen hiervan 
(personeel en financieel) de volle aandacht vanuit het bestuurskantoor om de risico’s hiervan zoveel 
mogelijk te beperken. Probleem is hierbij natuurlijk dat BasisBuren nauwelijks tot geen invloed heeft 
op landelijke ontwikkelingen. Daarom wordt dit risico hoog midden ingeschat. 

5) Leeftijdsopbouw 

De komende jaren wordt de pensioenleeftijd verder opgerekt. Hiermee zal dus ook rekening 
gehouden moeten worden, omdat het natuurlijk verloop ten opzichte van de leerlingendaling 
hierdoor negatiever kan uitpakken. 
Waar mogelijk proberen we RDDF-ontslag te voorkomen en instroom van jonge leerkrachten te 
bewerkstelligen. Gezien de resultaten van afgelopen jaar wordt dit risico op laag ingeschat. 

6) Ziekteverzuim 

Door het nieuwe administratie en monitoringsysteem (Afas) hebben we de verzuimcijfers goed in 
beeld en door verschillende interventies reeds terug kunnen brengen van 12% aan het begin van 
2016 naar 7% in december 2016. De verwachting is dat deze trend zich in 2017 voortzet. 

7) Risico’s inzake VF/PF 

Het Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) hebben de afgelopen jaren laten zien dat er 
grillig wordt omgegaan met premiepercentages en daarbij is regelgeving op diverse punten 
aangescherpt. Daarmee zijn  vergoedingen ook ingeperkt (voor eigen rekening). Aan de andere kant 
is de bonus/malusregeling van het VF opgerekt. De door het vervangingsfonds per  1 januari 2016 
ingevoerde nieuwe declaratiesysteem heeft tot de nodige kopzorgen geleidt rond declarabiliteit en 
uiteindelijke definitieve toekenning door het vervangingsfonds. Daarnaast bleken de 
normuitkeringen door het vervangingsfonds te hoog zijn vastgesteld. Voor 2017 zijn deze overigens 
naar beneden bijgesteld. Te hoge normuitkeringen hebben wel hun impact op een eventuele malus. 
Hier heeft BasisBuren voldoende zicht op en wordt hier ook rekening mee gehouden. Al met al wordt 
dit risico op hoog midden ingeschat. 
 
BasisBuren hanteert ontslagbeleid. In het kader van de beheersing van uitkeringen na ontslag geldt 
dat BasisBuren ontslag van personeel zoveel als nodig probeert te voorkomen. Richting 1 augustus 
2016 waren meerdere medewerkers vooraf in RDDF geplaatst. Door de continue aandacht voor 
tussentijds vrijwillig vertrek heeft BasisBuren tot op heden RDDF-ontslag kunnen voorkomen. Een 
mogelijk risico (WWZ)  wordt gevormd door tijdelijke aanstellingen voor reguliere inzet. BasisBuren is 
zich hier terdege van bewust en hierop wordt op bestuursniveau nauwkeurig op gemonitord. 

8) Kwaliteit personeel 

Inzet op kwaliteit van personeel is van belang om de geboden kwaliteit van onderwijs te kunnen 
blijven garanderen. BasisBuren blijft daarom investeren in haar medewerkers middels een 
scholingsplan en opleidingen. Hiertoe wordt een toereikend budget jaarlijks opgenomen in de 
begroting. Bij de vaststelling van dit budget is ook ruimschoots rekening gehouden met de vanuit de 
CAO toe te kennen € 500,- per FTE. Door te blijven investeren in kwaliteit middels o.a. 
scholingsbudgetten wordt dit risico op midden ingeschat. 
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9) Kwaliteit bestuur en management 

Het risico hierbij wordt ingeschat op midden. Bestuurskantoor en directieteam zijn op dit moment 
kwalitatief voldoende geëquipeerd op de diverse domeinen en hun taken in deze. 

10) Afwezigheid beleidscyclus/planning & controlcyclus 

Diverse beleidsstukken zijn vastgesteld en ook doorgevoerd richting de reguliere bedrijfsvoering. 
Echter er zijn door de implementatie van Afas nog een aantal slagen te maken in deze. Daarom wordt 
dit risico voor nu op midden ingeschat. 

11) Werking AO/IC 

De accountant heeft de afgelopen jaren de AO/IC getoetst en deze akkoord bevonden. Daarnaast 
heeft het bestuurskantoor de laatste jaren meer grip gekregen op bijvoorbeeld personele mutaties 
door procedures in deze te centraliseren. Door de implementatie van Afas per 1 januari 2016 dienen 
de nodige bedrijfsprocessen op basis van de inrichting van de digitale workflow opnieuw te worden 
beoordeeld door de accountant. Het risico inzake AO/IC wordt daarmee voor nu hoog midden 
ingeschat. 

12) Onderhoud gebouwen 

In 2016 zijn diverse acties/maatregelen ondernomen om het onderhoudsniveau van de 
schoolgebouwen naar een hoger plan te tillen. Vanuit de onderhoudsvoorziening zijn hiertoe in 2016 
de nodige kosten afgedekt en op basis van de actuele MOP’s kan gesteld worden dat de staat van 
onderhoud van de schoolgebouwen daarmee op voldoende niveau gaat worden gebracht voor de 
toekomst. Het risico voor het onderhoud van de schoolgebouwen kan daarom op midden worden 
gekwalificeerd. Dit betreft zowel het binnen- als buitenonderhoud (overdracht per 1 januari 2015 
vanuit de gemeentes). 

13) Bezettingsgraad gebouwen 

Er zijn de nodige aandachtspunten rond leegstand, maar hierop zijn ook de nodige acties 
ondernomen om hier (op termijn) invulling aan te geven (bijvoorbeeld kinderopvang). Ondanks dat 
de leerlingdaling is afgenomen blijven we met circa 18 lokalen formele leegstand zitten, waarvoor 
geen bekostiging van het Rijk wordt ontvangen.. 

14) Kwaliteit en vervanging ICT/OLP/etc. 

De verbetering van met name ICT-middelen (software en hardware) heeft in 2016 nadrukkelijk de 
aandacht gekregen met de daarmee gepaard gaande investeringen. Voor de toekomst zal dit de 
kwaliteit van het ‘digitale’ onderwijs gaan verbeteren. Met in achtneming van deze kwaliteitsslag is 
dit risico op midden ingeschat. 

15) Onzekerheid over Rijksvergoedingen 

Tot 2013 zijn er diverse bezuinigingen door het Rijk doorgevoerd en stegen de loonkosten harder 
t.o.v. de compensatie hiervoor vanuit het Rijk. De afgelopen jaren zijn primair onderwijsbesturen 
echter verrast door  de toekenning van o.a. de NOA-gelden. Door de langdurige onzekerheden rond 
de definitieve uitkering (zowel hoogte als tijdstip van uitkering) en ook het incidentele karakter van 
bepaalde vergoedingen is het bijzonder lastig om op bijvoorbeeld kengetallen te sturen. 
 

Gewenste buffer (weerstandsvermogen) 

De genoemde risico’s zijn niet altijd kwantificeerbaar in euro’s (bijvoorbeeld kwaliteit onderwijs, 
personeel en bestuur/management) en hebben soms een beperkte invloed, maar kunnen ook een 
forse impact hebben op de financiële realisatie over enig verantwoordingsjaar. De impact van 
bijvoorbeeld een niet volledige structurele compensatie door het Rijk van loonkostenverhogingen 
voor de werkgever vanuit CAO-afspraken/ premieverhogingen kunnen een forse wissel trekken op de 
buffer, terwijl investeringen in ICT/OLP/meubilair een geringere impact hebben doordat de 
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afschrijvingskosten hierop over meerdere jaren worden genomen. Daarmee is en blijft de risico-
inventarisatie dus slechts een inschatting. Op basis van de risico-inventarisatie kan voor nu worden 
geconcludeerd dat voor BasisBuren het aanhouden van een risicobuffer van (gemiddeld) 15% 
gewenst en redelijk is: 

➢ 15% van de Rijksvergoedingen 2016 ad € 8,7 miljoen is circa € 1,3 miljoen. 
Op basis van onderstaande berekening van de financiële buffer is de conclusie voor nu dat 
BasisBuren voldoende buffer (weerstandsvermogen) heeft. 
De gewenste buffer gaat o.a. uit van een ‘worst case’-scenario. De formele berekening van de 
benodigde financiële buffer wijkt daarom af van de gewenste buffer: 
 

Bufferfunctie  2016 Berekening 

Kapitalisatiefactor A 33,2% Balanstotaal -/- gebouwen delen door totale baten 

Transactiefunctie B 9,5% Kortlopende schulden delen door totale baten 

Financieringsfunctie C 11,7% MVA -/- gebouwen delen door totale baten 

Financiële buffer A/-B-/-C 12,0% 
 

 

BasisBuren heeft naast de buffer circa € 1,3 miljoen geïnvesteerd in MVA (materiële vaste activa) en 
gefinancierd vanuit haar eigen vermogen. Hiermee heeft BasisBuren geen externe financiering nodig. 
Indien voor deze investeringen in MVA externe financiering zou moeten worden gezocht, dan brengt 
dit aanzienlijke jaarlijkse rentelasten met zich mee. Deze rentelasten zouden dan moeten worden 
opgevangen via de reguliere jaarlijkse begroting. Bij een leningspercentage van bijvoorbeeld 5% over 
geïnvesteerde € 1,3 miljoen zou dit een jaarlijkse rentelast van circa € 65.000,- betekenen. Deze ‘out 
of pocket’-lasten kunnen daarmee niet meer direct worden ingezet voor kwaliteit van onderwijs. 
Daarmee kan ook de conclusie worden getrokken dat het aanhouden van het huidige niveau van het 
eigen vermogen van circa € 2,0 miljoen feitelijk structureel jaarlijkse budgetruimte oplevert.  
Dit is daarnaast ook nog af te zetten tegen het huidige zeer lage spaarrentepercentage over de direct 
beschikbare liquide middelen. De liquide middelen bedroegen op balansdatum ruim € 1 miljoen. 
Echter er waren een aantal grotere incidentele vorderingen van circa € 250.000,00, die in het 1e 
kwartaal 2017 volledig zijn ontvangen. Hiermee zijn de huidige liquide middelen praktisch toereikend 
om de risicobuffer van € 1,3 miljoen volledig te kunnen opvangen mocht hiertoe in het 
onwaarschijnlijke geval noodzaak toe zijn. 


