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INLEIDING 

 
Met genoegen presenteren wij hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2014 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. 
 
2014 was een bewogen jaar. Er is een nieuwe directeur bestuurder aangetreden, ons staflid voor 
personeel / HRM en de controler zijn vertrokken, er is een school onder verscherpt toezicht 
gekomen, we hebben ons voorbereid op de overheveling van het buitenonderhoud en we hebben 
hard gewerkt om meer grip te krijgen op financiële, personele en onderwijskundige getallen en 
patronen. En dat is goed gelukt. Steeds meer komen we in control.  
 
Vanaf september 2014 zijn we met schoolleiders, ouders, leerkrachten, kinderen en staf in gesprek 
over een nieuw strategisch beleidsplan: een analyse van de interne en externe context, een herijking 
van de missie, het vaststellen van onze kernwaarden, het formuleren van de strategische opdracht 
en het vaststellen wat we moeten doen om dit alles voor 2020 te bereiken. Dit jaarverslag is dan ook 
nog op basis van de oude visie en de oude doelstellingen. 
 
 
 
 
 
 
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 Visie BasisBuren 
BasisBuren wil met zijn basisscholen bijdragen aan een veilige jeugd van de kinderen, waarmee ze 
weerbaar hun toekomst tegemoet kunnen gaan. We willen van de schooltijd een periode maken 
waarin de kinderen veel leren en zich breed oriënteren op normen en waarden, in eigen kring, in 
eigen school, regio en wereldwijd. Belangrijke elementen daarin zijn onze eigen historie en een ruime 
kijk op de toekomst. Verschillen tussen mensen zijn daarbij een uitdaging. We willen kinderen zoveel 
mogelijk laten leren in hun eigen stijl, op hun eigen niveau en ook met een maximaal perspectief. Dat 
leren betreft alle facetten van een persoon: sociale vaardigheid, motorische vaardigheden en fysieke 
conditie, kennis en kunde. 
 
BasisBuren wil zijn onderwijs realiseren in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers. We 
willen ouders zoveel als mogelijk en gewenst informeren en ondersteunen; we willen samen met hen 
nadenken over belangrijke aspecten van de opvoeding en de afstemming van ieders eigen taak 
daarin. Belangrijk daarbij vinden we ook dat van meet af aan duidelijk is wat ouders van de school 
kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht. 
 
Wij willen de hierboven beschreven ambitie realiseren met gemotiveerde medewerkers, die de 
wereld van de kinderen goed kennen. We hebben veel aandacht voor hun opleiding, training en bij- 
en nascholing. En dit alles in een veilige omgeving waarin iedereen in alle opzichten zichzelf kan zijn 
en zich kan ontwikkelen. Zorg voor de fysieke omgeving, met name gebouwen, en zorg voor de 
continuïteit van de organisatie is bij dit alles een vanzelfsprekende voorwaarde. 

1.2 De pijlers van ons onderwijs 
Ons streven is goede kwaliteit van onderwijs geven. Door professionele en deskundige medewerkers 
die doelgericht naar de goede opbrengsten werken en daarbij kritisch kijken naar hun eigen 
handelen. Om daarvan te leren. Samen met anderen. Zodat zij zo veel mogelijk tegemoet komen aan 
de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en extra zorg verlenen aan leerlingen die 
extra verdieping nodig hebben als aan leerlingen die extra uitdagingen aan kunnen. 
 
De pijlers van ons onderwijs zijn daarmee: 

1. Personeelsontwikkeling, 
2. Kwaliteitszorg, 
3. Opbrengstgericht werken, 
4. Gedifferentieerd werken, 
5. Passend onderwijs. 
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1.3 Algemene gegevens 

Contactgegevens 
Stichting BasisBuren, voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs 
Erichemseweg 2 
4116 ZJ te Buren 
tel. (0344) 691177 
 
Aantal scholen:  13  
Aantal gebouwen: 14 
Aantal leerlingen: 1622  (peildatum 01-10-2014) 
Aantal medewerkers: 143    (peildatum 31-12-2014) 

 

Onze Scholen 
18LI Basisschool Den Aldenhaag te Zoelen;    Schoolleider: mw. G. Amperse 
18HT Basisschool Koningin Beatrix te Buren;   Schoolleider: mw. J. de Fouw 
09HT Basisschool De Bloesem te Eck en Wiel;   Schoolleider: mw. P. van den Broek 
08HM Basisschool De Boogerd te Maurik;   Schoolleider: mw. P. van den Broek 
18JU Basisschool Daverhof te Kerk-Avezaath;  Schoolleider: mw. H. van de Sluis 
23FM Basisschool De Hoge Hof te Kapel-Avezaath;  Schoolleider: mw. H. Schalkwijk 
18OC Basisschool Kastanjepoort te Erichem;   Schoolleider: mw. H. van de Sluis 
18MX Basisschool De Klepper te Zoelmond;   Schoolleider: mw. M. Moerenhout 
10BD Basisschool De Meent te Ommeren;   Schoolleider: mw. G. Amperse 
18PM Basisschool Prins Willem Alexander te Beusichem Schoolleider: mw. E. Atkinson 
08FC Basisschool De Regenboog te Ingen   Schoolleider: dhr. E. Hiddingh 
09FF Basisschool De Sterappel te Lienden   Schoolleider: mw. A. Smits 
10DH Basisschool De Wiekslag te Rijswijk   Schoolleider: mw. K. van Vreeswijk 

1.4 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 
Lesgeven is het primair proces van onze organisatie. De kwaliteit van ons personeel is van cruciaal 
belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Omdat een goed toegeruste professional zijn/haar 
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan de individuele leerling en de groep kan waarmaken.   

Schoolleiders 
De dagelijkse leiding op de scholen berust bij de schoolleider. Deze coördineert de 
onderwijsprocessen in de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, is belast 
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met de uitvoering van personeelsmanagement, geeft eventueel onderwijs en begeleidt leerlingen.  
De schoolleider was in 2014 verantwoordelijk voor de zogenaamde  ABC-taken: 

 Aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse bedrijfsvoering op de locatie en 
het onderwijskundig leiderschap; 

 Boegbeeld van de organisatie en eerste gesprekspartner voor ouders/opvoeders; 
 Chef van het personeel in school.  

Gaandeweg het jaar bleek uit analyse van data, van de werkprocessen en van de bedrijfscultuur dat 
er te weinig eigenaarschap op verschillende beleid terreinen 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. Met behulp van een externe 
deskundige ontstond het idee om meer eigenaarschap en leiderschap lager in de organisatie leggen 
om zo aan de geconstateerde problemen te verbeteren. Dit resulteert in een proces naar meer 
integraal schoolleiderschap op de scholen. 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. In het najaar van 2014 zijn er daarom, vanwege ontslag en een  
langdurige zoekmelding, nu drie schoolleiders met ieder twee scholen onder hun hoede. Dit zal in 
2015 vertaald worden naar beleid. 

Domeinmanagers 
De domeinmanagers onderwijs, personeel en beheer waren verantwoordelijk voor de 
beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid op hun domein op het niveau van BasisBuren en 
adviseren en ondersteunen de schoolleiders op hun domein. Gezien de analyse zoals beschreven in 
de vorige alinea is er halverwege het schooljaar besloten om, tijdens het proces naar een nieuw 
strategisch beleidsplan, ook de sturingsfilosofie onder de loep te nemen. Dit heeft er toe geleid dat 
we begin 2015 overgaan naar stafmedewerkers op de gebieden finance & control, personeel & hrm 
en huisvesting en beheer. De portefeuille onderwijs komt te liggen bij de directeur bestuurder.  

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 schooloverstijgende zaken worden behandeld. Elke school heeft 
vervolgens een eigen medezeggenschapsraad (MR) waar schoolspecifieke zaken worden besproken. 
Voor de GMR vormt de directeur bestuurder de gesprekspartner. Voor de MR op schoolniveau is de 
schoolleider gesprekspartner. 

Raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. In 2014 heeft er een voorzitters wisseling plaats 
gevonden. 
De leden van de raad van toezicht zijn benoembaar voor een periode van vier jaar en kunnen 
maximaal 1 keer herbenoemd worden. Het is een onbezoldigde functie. 
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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, en wel 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. 

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. 

Samenwerkingsverband BePO 
Op 1 augustus 2014 is het samenwerkingsverband BePO officieel van start gegaan. Hoewel in de 
maanden daarvoor veel voorbereidend werk is verzet ging vanaf 1 augustus het werken met 
plusarrangementen, plusconsulent, themaspecialisten en IB-netwerk officieel van kracht. Daarbij is 
veel werk verzet door onze intern 
adviseurs. 
Het samenwerkingsverband heeft in 
2014 een bedrag ter beschikking 
gesteld van € 86.800,-. Deze 
vergoeding is bedoeld voor de 
kwaliteitsborging en –verbetering 
van de basisondersteuning van de 
scholen. Het bestuur kan het geld 
dat zij van BePO ontvangt op grond 
van eigen afwegingen inzetten. Het 
bedrag van € 86.800,- is gebaseerd 
op het aantal leerlingen op 
teldatum 1 oktober 2013 (1.736 lln. 
x € 50,-).  
De bijdrage vanuit het samenwerkingsverband is ingezet voor diverse doeleinden:  

 Zo is een deel besteed aan de formatie van de intern adviseurs. In 2014 heeft BasisBuren  

  Financiële verantwoording 

 Zorgbudget vanuit SWV Tiel/BePO 2014  € 86.800,00 

 Uitgaven door BasisBuren 

      Formatie intern adviseurs   € 70.815,76 

      Leerling-onderzoeken   €   5.881,54 

      Materialen en literatuur   €   1.250,00 

      Scholing intern adviseurs en lkr.  €   8.852,70 

                                   Totaal                € 86.800,00          

                        € 86.800,00 

           Resultaat €      0 
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daarvoor bijna 4 fte ingezet. Met een totaal bedrag van € 283.946,25. Een deel daarvan is  
bekostigd vanuit de vergoeding van BePO. Te weten € 70.815,76; 

 Voor leerling-onderzoeken is een bedrag van € 5.881,54 ingezet; 

 Ten behoeve van materiaal en literatuur voor de intern adviseurs is € 1.250,- vanuit het 
zorgbudget ingezet; 

 Intern adviseurs hebben scholing gevolgd op het gebied van (meesterlijk) coachen, omgaan 
met ADHD, mediërend leren en Parnassys. Leerkrachten hebben zich onder andere 
geschoold in de Vreedzame school, Nieuwsbegrip XL, Spelling en werken met hoeken in de 
kleuterklas. Deze scholing van de intern adviseurs en leerkrachten heeft € 8.852,70 gekost. 

 

1.5 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 31-12-2014 in WTF 

Functie Man Vrouw Totaal 

Leerlingadministratie  0,71  

Financiële administratie  0,75 

Salarisadministratie  1,00 

Office manager  0,80 
Domeinmanager personeel & onderwijs 1,00  

Domeinmanager beheer 0,60  

Controller 0,40  
Directeur bestuurder 0,80  

Totaal omvang bestuursbureau 6,06 

Percentage van totale formatie BasisBuren (106 WTF) 5,71% 

 

1.6 Het organogram 
De stichting BasisBuren bestaat uit de volgende onderdelen: m
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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. 
 
In het verslagjaar 2014 was de heer Ten Kate tot 1 februari directeur bestuurder. Met ingang van 1 
april 2014 is de heer M. van der Pol de nieuwe directeur bestuurder. In de tussenliggende periode 
heeft de heer B. Schoemaker deze functie waargenomen.  
 

  



 

Pagina 10 van 28 
 

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; 

 en aandacht voor de extra onderwijsbehoeften van zowel de leerlingen die op gedrag en/of 
kennisgebied achterblijven als voor de leerlingen die meer aankunnen. 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. 
Slechts voor een deel, want we weten te weinig over de bagage waarmee de kinderen onze scholen 
binnenkomen om te kunnen vaststellen wat onze uiteindelijke bagage is geweest aan hun 
ontwikkeling en groei. 
Daarbij wordt er op onze school meer aangeboden dan de basisvakken taal, lezen en rekenen. 
 

2.3 Toetsscores 

DE CITO EINDTOETS 

In 2014 hadden twaalf van de dertien scholen voldaan aan het basisarrangement van de inspectie. 
Op basisschool de Regenboog te Ingen heeft de inspectie in november ’14 het arrangement 
aangepast naar zwak. Met twee opmerkingen: 

 ga vooral door met de reeds ingezette verbeteringen en 

 een volgend onderzoek wordt voor de zomervakantie van 2015 gepland. Dan moet de school 

klaar zijn voor het basisarrangement. 

In december ’14 heeft de inspectie het bestuur van BasisBuren geattendeerd en gewaarschuwd voor 
de opbrengsten van enkele scholen. Dit op grond van de resultaten van de Cito-eindtoets van de 
afgelopen jaren. Een attendering kregen de scholen: De Sterappel, Bloesem, Koningin Beatrix, Den 
Aldenhaag en de Klepper. Er werd gewaarschuwd voor de opbrengsten van de Wiekslag en de Hoge 
Hof. Op grond van deze signalen is het bestuurlijk toezicht op deze scholen geïntensiveerd. 
 
Een overzicht van de Cito Eindtoets van de afgelopen drie schooljaren: 
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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 en Kastanjepoort (regulier) worden de scores beïnvloed door het kleine aantal 
leerlingen dat de toets heeft gemaakt. 

 

Cito Tussenopbrengsten E-2013/2014 

 
 Gr 3 

M 
DMT 

Gr 3 E 
DMT 

GR 4 
M 
DMT 

GR 4 
E 
DMT 

GR 4 
M  
R&W 

GR 4 
E  
R&W  

GR 5 
M  
BL 

GR 5 
M  
R&W 

GR 5 
E  
R&W 

GR 6 
M  
BL 

GR 6 
M  
R&W 

GR 6 
E  
R&W 

GR 7 
M  
BL 

GR 7 
M  
R&W 

GR 7 E  
R&W 

Landelijk 
gemiddelde 

23,0 36,1 53,5 62,0 51,6 62,3 25,3 72,2 79,6 31,8 85,8 91,7 44,2 99,6 104,8 

Inspectienorm < 
15% 

21,0 33,0 48,0 56,0 50,0 61,0 25,0 71,0 78,0 32,0 84,0 89,0 45,0 98,0 102,0 

Inspectienorm >= 
15% 

21,0 33,0 48,0 56,0 45,0 56,0 20,0 65,0 73,0 26,0 79,0 84,0 38,0 94,0 99,0 

De Regenboog 25,6 36,1 66,4 73,7 56,1 70,1 28,1 75,6 83,2 24,8 80,5 90,2 43,4 104,5 103,5 

De Boogerd (>=15%) 21,6 30,3 52,7 60,6 51,9 59,0 23,2 72,6 80,7 27,4 83,8 86,9 36,4 95,2 101,1 

De Sterappel 30,5 42,0 56,1 65,8 52,4 65,1 18,4 69,7 77,1 27,9 81,4 89,8 42,6 95,5 100,6 

De Bloesem 17,3 36,2 55,8 61,5 50,5 60,5 23,6 68,8 76,2 23,7 80,5 87,5 45,5 91,5 99,9 

De Meent 24,8 39,1 57,6 61,4 52,9 60,9 26,3 71,9 74,1 32,9 86,2 94,6 41,8 98,6 101,4 

De Wiekslag 21,2 26,5 59,1 65,6 58,1 65,2 21,6 72,4 73,4 34,7 91,8 95,9 40,1 96,9 108,2 

De Beatrixschool 23,7 35,8 55,2 64,3 52,5 63,2 31,6 75,0 85,1 35,3 88,8 95,6 40,2 97,5 103,8 

De Daverhof 33,0 52,8 72,6 83,8 63,4 74,0 32,2 78,6 81,3 27,6 81,5 84,4 42,6 93,8 101,7 

Den Aldenhaag 20,2 41,0 61,1 73,0 67,0 74,1 27,1 69,8 79,5 26,7 82,5 92,6 49,6 98,8 101,1 

De Klepper 18,6 34,8 68,0 72,2 61,3 78,1 33,7 73,9 81,0 53,9 97,5 99,7 49,7 109,2 114,5 

Kastanjepoort 24,1 35,1 52,8 56,7 59,2 66,0 32,1 81,3 92,1 45,1 94,9 97,1 46,5 101,8 108,1 

PWA 25,7 32,9 48,2 60,0 51,9 61,4 24,6 71,8 79,4 37,8 91,4 90,6 44,0 99,9 105,4 

De Hoge Hof 15,4 35,5 60,0 64,1 61,6 64,6 15,9 70,5 76,8 37,6 91,7 95,4 42,8 96,6 102,4 

Bestuur 24,5 36,9 57,6 66,3 55,3 65,5 26,0 73,5 81,3 32,2 86,2 91,3 43,2 98,4 103,6 

 

Verbeteracties in 2014 

 In 2014 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 en onderwijskundig leiderschap. Er 
zijn verschillende verbetertrajecten opgestart. 

 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 

Toets: Eindtoets

Groep 8 Lln

Afn

Lln

Tot %GL

Ong

Std. Taal Rek.

Lln

Afn

Lln

Tot %GL

Ong

Std. Taal Rek.

Lln

Afn

Lln

Tot %GL

Ong

Std. Taal Rek.

Landelijk gemiddelde alle scholen 535,1 70,3 43,2 534,7 71,0 40,8 534,4 71,4 40,3

08FC00 - De Regenboog 16 21 8 536,4 71,1 44,9 22 24 9 532,8 69,9 37,9 16 23 10 533,8 70,1 40,3

08HM00 - De Boogerd (>=15%) 13 18 27 534,1 65,9 43,8 18 19 23 532,8 71,2 37,4 15 17 23 536,7 73,5 40,5

09FF00 - De Sterappel 35 39 7 537,7 74,5 44,3 43 49 7 535,3 72,4 41,2

09HT00 - De Bloesem 5 14 15 540,8 77,6 49,2 8 14 15 539,1 78,1 42,5 14 17 13 532,9 71,1 37,5

10BD00 - De Meent 13 13 6 535,2 72,1 40,7 17 18 5 533,1 68,3 40,2 16 18 3 537,5 75,8 42,3

10DH00 - De Wiekslag 7 7 18 534,3 64,9 46,4 4 5 15 532,8 65,5 38,3 3 6 15 530,6 66,3 36,0

18HT00 - De Beatrixschool 27 36 12 543,3 80,0 52,2 14 26 14 543,3 83,1 47,4 26 33 10 533,8 70,8 38,8

18JU00 - De Daverhof 10 14 5 538,2 72,0 48,9 19 21 5 530,8 69,0 34,0 20 22 5 537,0 73,7 43,6

18LI00 - Den Aldenhaag 15 25 10 543,2 80,1 52,3 23 24 10 536,3 73,8 42,5 23 24 8 532,3 66,6 40,3

18MX00 - De Klepper 11 14 1 541,3 77,4 50,2 13 16 0 537,1 77,6 40,3 6 7 0 536,4 73,0 41,7

18OC00 - Kastanjepoort 14 14 2 542,7 81,1 49,7 14 14 2 539,4 78,4 42,4 18 19 2 541,2 81,7 43,4

18PM00 - PWA 51 53 3 538,3 73,2 47,2 40 41 3 537,2 72,5 44,9 45 47 2 536,7 73,8 42,6

23FM00 - De Hoge Hof 15 16 5 535,8 70,5 44,3 10 10 6 533,5 65,9 42,4 13 13 3 529,2 63,4 36,5

Bestuur 538,9 74,3 47,7 536,0 73,0 41,6 535,3 72,3 40,9

2011-2012 2012-2013 2013-2014
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professionals opgeleid tot coach, onder andere in de methode Positive Behaviour Support 
(PBS), De Vreedzame school en Kanjertraining. 

 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.  

 Algemeen (geformuleerd in het jaarplan van schooljaar 2013-2014):  
o Eigenaarschap bij de leerkrachten voor opbrengsten is belangrijk; 
o Focus van schoolleider, intern adviseur en (waar nodig) domeinmanager dient te 

liggen op het handelen van de leerkracht in de interactie met de leerling(en); 

 Leerkrachten begeleiden en ondersteunen met inhoudelijke adviezen; 

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

 De focus lag op technisch en begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en spelling. Voor 
de betreffende scholen verplichte schoolverbetertrajecten, zoals vermeld bij p doelstelling 4 
van het jaarplan onderwijsbeleid 2013-2014: ‘leesbevordering als prioriteit’. 

 

Vooruitblik 2015 

In het voorjaar van 2015 zal het nieuwe strategische beleidsplan klaar zijn. Dit wordt een gedragen 
en gedeeld plan dat uitgaat van de gezamenlijke kernwaarden en een waarde gedreven opdracht. 
Van daaruit wordt er een aantal opdrachten en concrete doelen benoemd. Deze doelen zijn leidend 
voor de jaarplannen op schoolniveau. Doelen en plannen zullen meermalen per jaar worden 
geëvalueerd en zowel horizontaal als verticaal verantwoord worden. Dit betekent dat er vanaf 2015 
meer planmatig, doelmatig en cyclisch gewerkt zal gaan worden. 

Er zal in 2015 veel aandacht geschonken worden aan 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. 

Om dat te bereiken zal er veel aandacht zijn voor de basisvakken, alsmede voor de verbreding naar 
techniekonderwijs. 
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2.4  Leerlingaantallen en prognoses 
 
De gegevens over de leerlingaantallen zoals die bekend zijn op 31-12-2014 

School Teldatum 
1-10-2014 

prognose  
1-10-2015 

Prognose 
1-10-2016 

Prognose 
1-10-2017 

Aldenhaag 108 93 83 74 

Beatrixschool 227 216 203 202 

Bloesem 84 80 85 85 
Boogerd 143 123 130 132 

Daverhof 124 111 94 98 

Hoge Hof 62 59 56 46 
Kastanjepoort 99 82 75 62 

Klepper 57 55 60 57 

Meent 80 70 66 60 

PWA 272 254 240 227 
Regenboog 134 125 125 128 

Sterappel 192 184 170 165 

Wiekslag 40 37 34 35 

Totaal 1622 1489 1421 1371 

 
Uit prognoses blijkt dat de bevolkingskrimp tot vermoedelijk 2018 onverminderd voortzet. Na 2018 
zal de krimp teruglopen tot circa 2%.  
In 2014 is een start gemaakt met beleidsbepaling en – uitvoering gericht om het hoofd te beiden aan 
de personele en financiële gevolgen van de krimp. Zo zullen in 2015 alle tijdelijke contracten 
hoogstwaarschijnlijk worden stop gezet en zullen er tussen de 5 en 10 fte in de rddf geplaatst 
moeten worden.  
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3   OVER ONZE MEDEWERKERS 

3.1  Algemeen 
Onze leerlingen hebben behoefte aan 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.  
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 het directe instructiemodel; 

 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 de behoeften van 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. 

3.2 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 de domeinmanager Personeel. 

3.3  Personeelsgegevens  
 Overzicht personeelsaantallen (peildatum 31-12-2014)  

Functie Aantallen 

Schoolleiders 11 

Onderwijspersoneel 112 

Onderwijs ondersteunend personeel  
(inclusief medewerkers bestuursbureau) 

20 

3.4 Functiemix 
Op de peildatum 31-12-2013 waren 27 personeelsleden ingeschaald in de LB-functie. 
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4 WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2014? 

4.1 Algemeen 
Het eerste deel van het kalenderjaar maakte deel uit van het schooljaar 2013-2014. In dat schooljaar 
stond het kennis delen centraal. Het uitgangspunt was: 
 

‘We willen een goed georganiseerde school zijn 
met een sterk onderwijskundig beleid,  

waarbinnen de leraren ertoe doen.  
Zij maken het verschil!’ 

 
Eén van de instrumenten daartoe is ‘kennis delen’. 

 
Het motto van ’13-’14 was: 

‘KENNIS IS MACHT, KENNIS DELEN IS KRACHT’ 

 
Op basis van dit uitgangspunt waren voor dat schooljaar tien speerpunten geformuleerd op de 
domeinen personeel en onderwijs: 

1. Ouderbetrokkenheid in beeld/samen verbeteren; 
2. Samen leer je meer; 
3. Met groepsplannen beter onderwijs; 
4. Leesplezier en leesbeleving als prioriteit; 
5. Puntjes op de i; 
6. Verbreding van expertise voor hoger begaafden; 
7. Verbeteren doe je beter samen; 
8. Schoolontwikkelingen samen versterken; 
9. Expertise die inzetbaar is voor alle scholen en 
10. Prominent in passend onderwijs. 

 
Aan al deze onderwerpen is door de medewerkers gewerkt. Individueel, als team of 
schooloverstijgend. 
Enkele doelstellingen nader toegelicht: 

 Er zijn in 2014 twee Meet&Greet bijeenkomsten geweest waarin medewerkers elkaars 
kennis en ervaringen konden uitwisselen (doel 2). De teams van de kleine scholen hebben die 
bijeenkomst aangegrepen om dat alleen te doen met de collega’s van de kleine scholen. De 
aanleiding was een geslaagde studiedag in september. Ook weer bedoeld voor de teams van 
de kleine scholen. Door elkaars kennis en ervaringen uit te wisselen kon men elkaar steunen, 
tips geven en materialen uitwisselen. Bij het opzetten van de leerteams en de studiedag is 
externe ondersteuning geboden door 
een adviseur van School aan Zet. 
 
De studiedag was georganiseerd door 
het leerteam ‘werken met leerlijnen’. 
Na de geslaagde studiedag zijn er nog 
drie leerteams geformeerd, met als 
onderwerpen: oudercontacten, de 

 Er is een succesvolle start gemaakt met 

leerteams 

 De bijeenkomsten voor de teams van de 

kleine scholen voldoen aan de behoefte 

van de teamleden om kennis en 

ervaringen met elkaar te 

delenbijeenkomsten voor de teams van 

de kleine scholen voldoen aan de 

behoefte om kennis en ervaringen te 

delen 
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inrichting van de Y-schijf (een digitaal platform om materialen voor elkaar beschikbaar te 
maken) en de overgang PO naar VO. 

 

 Het werken met groepsplannen is inmiddels op elke school gemeengoed (doelstelling 3). En 
wordt voor meerdere vakken gebruikt. Intern adviseurs hebben veel tijd en energie gestoken 
in de opzet en implementatie van deze plannen. Aandachtspunt blijft de concrete uitvoering. 
Maakt de leerkracht daadwerkelijk gebruik van het groepsplan om tijdens de lessen te 
differentiëren in instructie, aanbod en verwerking? Op basis van gesprekken met 
leerkrachten en klassenbezoeken is de aanname dat de didactische kwaliteit tussen 
leerkrachten en schoolteams wisselend en in het algemeen matig van kwaliteit is. Op 
uitzonderingen na! Zo 
heeft het project 
leerKRACHT op de PWA 
een positief effect op de 
kwaliteit van het lesgeven. 
Zien we op de kleine 
scholen Klepper en 
Wiekslag steeds 
verdergaande 
differentiatie in het 
lesaanbod. Heeft het team 
van de Regenboog, naar aanleiding van het inspectieoordeel zwak, gezamenlijke afspraken 
gemaakt over het eisen stellen en hoge verwachtingen hebben naar kinderen. 
 

 Speciale aandacht moet er zijn voor de Kastanjepoort en het Leonardo-onderwijs 
(doelstelling 6). Deze school (schoolleiding, team en ouders) heeft een heftige tijd achter de 
rug.  
Onder invloed van de invoering van passend onderwijs (vanaf 1 augustus 2014) is de 
positionering van het Leonardo-onderwijs onder druk komen te staan door diverse 
ontwikkelingen: zo is de overeenkomst met de stichting Leonardo beëindigd, zijn er 
verschillende initiatieven binnen BasisBuren ontstaan om plusgroepen op te richten, waren 
er verschillende wisselingen van leerkrachten, werd duidelijk dat BePO het 
hoogbegaafdenonderwijs ziet als een vorm van Plusondersteuning (waardoor de bekostiging 
onder de verantwoordelijkheid van BasisBuren blijft vallen) en nam het aantal leerlingen 
voor het HB-onderwijs niet zodanig toe dat uitbreiding te rechtvaardigen was. 
Deze ontwikkelingen hadden een grote impact op de teamleden en de ouders. Dat heeft 
geleid tot miscommunicatie, onzekerheid en onrust. 

Na een uitgebreide analyse door een 
extern deskundige werd een 
verbeterplan opgesteld voor de korte, 
middellange en lange termijn. Onder 
aanvoering van een nieuwe 
schoolleider en intern adviseur is het 
verbeterplan in uitvoering gegaan. Met 
begeleiding van extern deskundigen. 

Ook in de komende jaren zal de uitvoering van dit verbeterplan centraal staan, maar met de 
overtuiging dat daarmee kwalitatief hoogstaand onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen 
wordt ontwikkeld. 

 

 Elke school maakt inmiddels gebruik van een schoolbibliotheek (doelstelling 4). In 
samenspraak en met ondersteuning/begeleiding van een lees-, mediacoach. De scholen 
hebben actief deelgenomen aan lees bevorderende activiteiten, zoals kinderboekenweek, 

 Het hoogbegaafdenonderwijs heeft een 

doorstart gemaakt 

 Elke school neemt deel aan een plusgroep voor 

meer begaafde leerlingen  

 Differentiëren in instructie en verwerking is één van 

de voorwaarden voor goed onderwijs 

 Leerkrachten leren MET en VAN elkaar 

(LeerKRACHT) 

 Werken met groepsplannen is een goed instrument 

om differentiatie zichtbaar te maken 
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voorleesacties, etc. In januari 2014 is een eerste evaluatie gehouden met de coördinator van 
de lees-, mediacoaches en schoolleiders. De signalen waren van alle partijen positief. Tijdens 
de studiedag van BasisBuren hebben de lees-, mediacoaches een workshop georganiseerd 
over leesbevordering. 
 

 Doelstelling 10 ‘Prominent in passend onderwijs’ is goed van de grond gekomen. Veel 
medewerkers van BasisBuren zijn actief betrokken geweest binnen het 
samenwerkingsverband BePO. In themagroepen, de ondersteuningsplanraad, de 
netwerkbijeenkomsten en binnen het bestuur van BePO. 
BasisBuren heeft daarmee een actieve inbreng gehad in de ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband. Naast de goede contacten met medewerkers en bestuurders van 
andere stichtingen profiteert het daarmee ook van de informatievoorsprong die het 
deelnemen aan de verschillende gremia oplevert. Zeker ook omdat de communicatie tussen 

de betreffende medewerkers van 
BasisBuren vlot verliep. 
Niet alleen binnen BePO zijn 
medewerkers van BasisBuren actief. 
Ook in de contacten met de 
gemeente en het deelnemen aan 
gemeentelijke werkgroepen, zoals 
het LEA-overleg en de JPN-
contactgroep.  

Voor de zomervakantie van 2014 zijn de resultaten van de tien doelstellingen geëvalueerd door de 
schoolleiders. Men was tevreden over de vele activiteiten en de opbrengsten daarvan. Het kennis 
delen is goed uit de verf gekomen. Het wordt steeds gemakkelijker om elkaar op te zoeken en vragen 
te stellen of materialen te delen.  
Maar er werd ook geconstateerd dat er ook dit jaar weer teveel doelen waren opgesteld. Met als 
resultaat dat enkele doelen niet of nauwelijks zijn behaald.  Voor de periode september – december 
’14 staat daarom maar één beleidsvoornemen centraal: het ontwerpen van een strategisch 
beleidsplan voor de komende vier jaren. 
 
Wel besloten de schoolleiders door te gaan met de onderwerpen die geborgd moeten worden of die 
van belang zijn om bestaand beleid te continueren, zoals: 

1. Het sterker maken van de schoolleiders in hun nieuwe rol; 
2. De gesprekscyclus voor leerkrachten; 
3. Het continueren van de leerteams; 
4. De afname van de vragenlijst sociale veiligheid van leerkrachten; 
5. Het opstellen van het meerjaren bestuursformatieplan, ontslagbeleid en functiehuis en 
6. Een goed werkende invallijst en 
7. Het verder ontwikkelen van plusgroepen. 

 
Enkele doelstellingen nader toegelicht: 

 De schoolleiders hebben de uitvoering van de gesprekscyclus weer opgenomen (doelstelling 
2). Met de gemeenschappelijke afspraak om de kwaliteit van de gesprekken en verslagen te 
verhogen door prioriteiten te stellen en concreet gedrag te benoemen en te verbeteren. 
In februari 2015 is een werkbijeenkomst georganiseerd voor schoolleiders om knelpunten en 
ervaringen met elkaar te 
delen. 
 

 Er zijn twee voorbeelden van 
de vragenlijst sociale 
veiligheid aan de 

 Medewerkers van BasisBuren werken actief mee 

binnen het samenwerkingsverband BePO 

 BasisBuren heeft daardoor actuele kennis en 

informatie over de ontwikkelingen binnen BePO 

 Er is een functiehuis opgesteld met onder andere een 

functiebeschrijving van de schoolleider  

 Er is een start gemaakt met het meerjaren 

bestuursformatieplan 

 De gesprekscyclus is gecontinueerd. Met specifieke 

aandacht voor het SMART maken van afspraken 
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schoolleiders ter beschikking gesteld (doelstelling 4). Eén lijst afkomstig van Scholen met 
Succes en de andere lijst vanuit WMK-PO. De schoolleiders hebben afgesproken dat de 
vragenlijst voor mei 2015 bij alle medewerkers is afgenomen en vervolgens wordt 
geanalyseerd. Op basis van die analyse wordt een plan van aanpak opgesteld. Zowel op 
school- als op bestuurlijk niveau.  

 Er is een start gemaakt met het opzetten van een meerjaren bestuursformatieplan en is een 
subsidie toegekend in het kader van duurzame inzetbaarheid. Met deze subsidie is het 
project gestart met de titel OOG voor talent (ontdekken, ontwikkelen en gebruiken). Dit 
project wordt geleid door een extern deskundige.  

 In verband met de nieuwe Cao-PO is er scholing gevolgd, zijn er twee 
voorlichtingsbijeenkomsten voor alle medewerkers gehouden en hebben schoolleiders 
afspraken gemaakt over de wijze waarop omgegaan wordt met de veertigurige werkweek en 
werkdruk. In oktober 2014 zijn alle medewerkers die Bapo-rechten hebben gevraagd naar 

hun keuze voor duurzame 
inzetbaarheid in de toekomst. Dit 
naar aanleiding van de nieuwe Cao-
PO. 
 

 Na een oriëntatiefase 
omtrent de invallijst hebben de 
schoolleiders gekozen voor een 
digitaal systeem om het invallen op 

de scholen efficiënt en effectief te regelen. In oktober is, na een profperiode, gekozen voor 
het instrument Syntact. Inmiddels is de werking van het instrument geëvalueerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 In het kader van de nieuwe Cao-PO is er scholing 

gevolgd en zijn er informatiebijeenkomsten voor alle 

medewerkers georganiseerd  

 Syntact werkt! (een digitaal instrument om invallers in 

te zetten) 
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5 Financieel jaarverslag 2014 

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. Momenteel is een nieuw treasurystatuut in voorbereiding ter vaststelling door de RvT en het 
bestuur. In dit treasurystatuut wordt 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 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. 

 

5.2.2 Ontwikkeling financiële aansturing 
 
De financiële administratie en personeels-/salarisadministratie worden intern verzorgd door het 
bestuurskantoor. Schooldirecteuren worden 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 2014 zijn enkele zaken 
opgepakt ter verdere verbetering van de monitoring van de budgetten. In 2015 is deze lijn ook doorgezet en 
heeft het bestuurskantoor daarmee meer grip op de formatieplanning verkregen. 
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Hierbij moet worden opgemerkt, dat lopende het begrotingsjaar een stijging van de salariskosten 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 is 
door BasisBuren. 
 
Bij de jaarrekening 2013 was aangegeven dat een aantal zaken in 2014 zou worden opgepakt om nog verder in 
control te komen. Belangrijkste punt daarbij was het doel om in 2014 een sluitende begroting te hebben met 
een positief resultaat. Gezien de balans op 31 december 2014 kan gesteld worden dat dit doel gehaald is. 
Tweede aandachtspunt was een gedegen leerling prognose. Deze zijn door een extern bureau opgesteld met 
een eigen interpretatie door BasisBuren en is leidend voor de meerjarenbegroting. Derde punt van aandacht 
was een heldere meerjarenbegroting en een meerjaren bestuursformatieplan. Beide zijn gerealiseerd. 
Tenslotte is de formatie in 2014 voor het eerst gebaseerd op ‘T=0’ in plaats van ‘T-1’.  
 
Nader onderzoek naar een nog meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering krijgt nog een vervolg richting 
begroting 2016. 

 

5.2.3 Financiële positie en resultaat 2014 
 
Analyse balanspositie 
 

 Materiële vaste activa (MVA): de balanswaarde van de MVA is met circa € 186.000,00 
afgenomen, omdat er relatief weinig is geïnvesteerd in 2014 (€  121.000,00) en de 
afschrijvingen circa  € 307.000,00 bedroegen. Investeringen inzake ICT en leermiddelen zijn 
belangrijke onderdelen om  kwaliteit van onderwijs te kunnen realiseren. Richting de 
begroting 2016 zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn middels meerjaren 
investeringsplanningen op schoolniveau (MIP’s) om de kwaliteit van onderwijs te 
ondersteunen en te verbeteren. Hiertoe zijn inmiddels doorrekeningen gemaakt van de 
toekomstige afschrijvingskosten en kan de daarmee samenhangende investeringsruimte 
gaan worden bepaald in relatie tot de krimpsituatie. 

 Vorderingen: deze balanspost wordt voornamelijk bepaald door het Rijk vanwege het  
betaalritme van de lumpsumvergoeding personeel. Hierop heeft BasisBuren geen invloed. 

  Liquide middelen: De liquide middelen zijn per saldo met circa € 115.000,00 toegenomen. 
Dit hangt samen met de investeringen MVA (uitgaven/geen kosten) en de vrijval vanuit de 
afschrijvingen (kosten/geen uitgaven) van per saldo € 186.000,00. Daarnaast zijn de 
kortlopende schulden afgenomen met circa € 124.000,00. Saldering van de effecten van de 
MVA en kortlopende schulden komt uit op circa € 62.000,00  toename van de liquide 
middelen en met de realisatie van een voordelig resultaat ad € 58.000,00 is de toename van 
de liquide middelen daarmee grofweg te verklaren. Overigens moet worden gesteld dat de 
liquide middelen geen weergave zijn 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 
2014 ad € 58.000,00. De algemene reserve is feitelijk 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. Op 
basis van actuele MOP’s zal de onderhoudsvoorziening richting de jaarrekening 2015 en 
begroting 2016 mogelijk worden bijgesteld. Dit in het kader van de overdracht van het 
gemeentelijk buitenonderhoud per 1 januari 2015.  

 Kortlopende schulden: De kortlopende schulden zijn met circa € 124.000,00 afgenomen en 
heeft daarmee de nodige invloed op de liquide middelen per balansdatum. Deze daling 
wordt mede veroorzaakt door de te betalen bedragen per balansdatum voor belastingen en 
premies sociale verzekeringen en schulden ter zake van pensioenen. Dit kan worden 
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verklaard doordat BasisBuren in een krimpsituatie zit en er vast personeel is uitgestroomd. 
Hierdoor zijn deze verplichtingen per balansdatum afgenomen. Daarnaast is de balanspositie 
van crediteuren ook afgenomen. Dit heeft te maken met het moment van betaling van 
inkoopfacturen rond balansdatum: diverse inkoopfacturen kunnen net voor balansdatum zijn 
betaald of net erna. Dit kan per balansdatum fluctueren en heeft daarmee ook direct invloed 
op de liquide middelen per balansdatum. 

 

Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 
De realisatie over 2014 ad € 58.442,00 voordelig wijkt af van het begrote resultaat € 4.255,00 voordelig. 
Het resultaat over 2014 is hiermee circa € 54.000,00 voordeliger uitgevallen ten opzichte van het begrote 
resultaat en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 
 

Resultaat 2014 Realisatie  Totaal  

Begroot resultaat 2014   4.000 Voordelig 

     

Rijksbijdragen   8.000 Nadelig 

Overige baten     

 Samenwerkingsverband 53.000 Voordelig   

 Ontvangsten UWV ZW 60.000 Voordelig   

 Ontvangsten Leonardo-onderwijs 40.000 Voordelig   

Subtotaal   153.000 Voordelig 

Personeelslasten     

 Personeel niet in loondienst 185.000 Nadelig   

 Overige personeelslasten 120.000 Voordelig   

Subtotaal   65.000 Nadelig 

Overige kosten     

 Afschrijvingen 87.000 Nadelig   

 Huisvestingslasten (energiekosten) 42.000 Voordelig   

 Overige instellingslasten 29.000 Voordelig   

Subtotaal   16.000 Nadelig 

Overige posten per saldo   10.000 Nadelig 

     

Werkelijk resultaat 2014   58.000 Voordelig 

 
Nadere toelichting op de grootste afwijkingen t.o.v. de begroting 2014:  

 Overige baten: met name de inkomsten samenwerkingsverband  en inkomsten UWV ZW vallen 
voordeliger uit ten opzichte van de begroting. Tegenover deze hogere opbrengsten staan echter ook 
hogere personeelskosten i.v.m. extra inzet van personeel en het feit dat kosten van vervanging 
wegens zwangerschapsverlof niet volledig worden vergoed door het UWV. Daarnaast waren de 
inkomsten van het Leonardo-onderwijs niet begroot. Hiertegenover staan ook de nodige kosten door 
(tijdelijke) inzet personeel en materiële uitgaven leermiddelen. 

 Personeel niet in loondienst: Vanuit de meeropbrengsten van het SWV zijn tijdelijke contracten 
afgesloten voor o.a. plusarrangementen. Daarnaast was extra tijdelijke inzet voor 
zwangerschapsverloven benodigd, die niet volledig wordt vergoed door het UWV. 

 Overige personeelslasten: Dit voordelig resultaat is vooral toe  te rekenen aan de uitgaven voor 
vertrekstimulerende maatregelen. Hiertoe was € 200.000,00 begroot. De werkelijke uitgaven 
bedroegen circa € 100.000,00. 

 Afschrijvingen: Dit nadelig resultaat is niet direct verklaarbaar. De enige mogelijke conclusie is dat de 
afschrijvingen in de begroting vooraf niet correct zijn berekend vanuit de reeds gedane investeringen 
in voorgaande jaren met de bijbehorende afschrijvingskosten. Overigens hebben de investeringen die 
in 2014 zijn gedaan slechts een geringe invloed gehad  op de begrote afschrijvingskosten. In de 
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begroting 2015 zijn de afschrijvingskosten reëler begroot en richting 2016 zal extra aandacht aan de 
meerjaren investeringsplannen (MIP’s) worden besteed.      

 Huisvestingslasten: het voordelig resultaat op de huisvestingslasten kan grotendeels toegerekend 
worden aan de energiekosten vanwege een zachte winterperiode. 

 Overige instellingslasten: de kosten op projecten en overige uitgaven zijn lager uitgevallen door een 
strakkere sturing op de hiervoor beschikbare budgetten door de directeur-bestuurder. 

 

Kengetallen 
 

Samenvatting kengetallen Norm/signalering 2014 2013 2012 

Liquiditeit 0,50 – 1,50 1,74 1,42 1,09 

Solvabiliteit  0,30 0,67 0,63 0,57 

Rentabiliteit Tenminste 0,00% 0,7% 2,3% -1,9% 

Kapitalisatiefactor 0,0 -  60,0% 32,55% 31,81% 32,19% 

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

 Liquiditeit: BasisBuren zit iets 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 ruim boven 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 boven deze norm. 

 Rentabiliteit: De rentabiliteit laat een positieve ontwikkeling zien over de afgelopen jaren. Met een 
uitschieter over 2013 i.v.m. de uitkering van NOA-gelden in december 2013. 

 Kapitalisatiefactor: De kapitalisatiefactor is wederom gestegen ten opzichte van voorgaande jaren en 
ligt ruim onder de signaleringsgrens. 

 
In het accountantsverslag bij de jaarrekening van 2014 wordt nog nader ingegaan op de bufferfunctie. Deze 
nieuwe norm is ter vervanging van het percentage weerstandsvermogen. In de komende 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. De komende 
periode zal richting begroting 2016 gewerkt gaan worden aan meerjaren investeringsplannen (MIP’s). 
 
De totale investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2014 circa € 121.000,00 . Vanuit de krimpsituatie 
zal de komende jaren aandacht blijven voor nut en noodzaak van beoogde investeringen. 
 
Door terughoudend om te gaan met nieuwe en/of vervangingsinvesteringen verkrijgt BasisBuren ook beter grip 
op de afschrijvingskosten, waarbij de kwaliteit van onderwijs niet in geding mag komen. 
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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. 

- Het personele natuurlijk verloop (pensioen) is verwerkt o.b.v. de meest actuele gegevens. 
- Een jaarlijkse opslag van 1,5% op de loonkosten ter dekking van mogelijke premiestijgingen 

pensioenfonds/ participatiefonds en eventuele effecten vanuit een nieuwe CAO is verwerkt. 
- Er is geen RDDF-ontslag verwerkt. 
- 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 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 in 2013 en 2014 voordelige resultaten gerealiseerd. De extra NOA-middelen hebben hier een 
belangrijke rol in gespeeld. 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. 
 

Personele bezetting in FTE 2014 
 

2015 2016 2017 

Management/directie 9,59 
 

10,90 9,30 9,30 

Onderwijzend personeel 69,50 
 

78,12 71,08 70,31 

Overige medewerkers 4,75 
 

11,79 10,08 10,08 

      

 
1-10-2014 

 
1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 1.622 
 

1.489 1.421 1.371 

      5.3.2 Balans 
 
 

  
2015 2016 2017 

ACTIVA 
         Vaste activa 
               Immateriële vaste activa 
  

0 0 0 

          Materiële vaste activa 
  

1.180.453 1.078.451 1.020.206 

          Financiële vaste activa 
  

0 0 0 

    Totaal vaste activa 
  

1.180.453 1.078.451 1.020.206 

    Vlottende activa 
  

1.781.176 1.850.688 1.377.235 

TOTAAL ACTIVA 
  

2.961.629 2.929.139 2.397.441 

      PASSIVA 
         Eigen vermogen 
               Algemene Reserve 
  

1.761.629 1.804.139 1.347.441 

          Bestemmingsreserve publiek 
  

0 0 0 

          Bestemmingsreserve privaat 
  

0 0 0 

          Bestemmingsfonds publiek 
  

0 0 0 

          Bestemmingsfonds privaat 
  

0 0 0 

    Voorzieningen 
  

350.000 325.000 300.000 

    Langlopende schulden 
  

0 0 0 

    Kortlopende schulden 
  

850.000 800.000 750.000 

TOTAAL PASSIVA 
  

2.961.629 2.929.139 2.397.441 
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Staat/Raming baten en lasten 
  

2015 2016 2017 

      BATEN 
       Rijksbijdrage 
  

8.034.932 7.706.130 7.334.389 

  Overige overheidsbijdragen en subsidies 
  

0 0 0 

  Overige baten 
  

176.550 141.500 131.000 

  College-, cursus- en examengelden 
  

0 0 0 

  Baten werk in opdracht van derden 
  

0 0 0 

TOTAAL BATEN 
  

8.211.482 7.847.630 7.465.389 

      LASTEN 
       Personeelslasten 
  

6.530.700 6.185.564 6.329.278 

  Afschrijvingen 
  

311.018 286.060 273.487 

  Huisvestingslasten 
  

824.863 816.436 806.219 

  Overige lasten 
  

508.900 522.060 517.103 

TOTAAL LASTEN 
  

8.175.481 7.810.120 7.926.087 

Saldo Baten en Lasten 
  

36.001 37.510 -460.698 

Saldo financiële bedrijfsvoering 
  

4.000 5.000 4.000 

Saldo buitengewone baten en lasten 
  

0 0 0 

TOTAAL RESULTAAT 
  

40.001 42.510 -456.698 

      Kengetallen 
  

2015 2016 2017 

      Liquiditeit 
  

1,94% 2,15% 1,66% 

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 
  

69,99% 71,42% 66,93% 

Rentabiliteit 
  

0,47% 0,54% -6,11% 

Kapitalisatiefactor 
  

34,63% 35,76% 30,43% 

       
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 duidelijk verslechterd. De te verwachten tekorten komen volledig ten 
laste van de algemene reserve. BasisBuren kan de komende jaren de krimpsituatie nog wel het hoofd bieden, 
maar de krimpsituatie zet echter nog enkele jaren door na 2017. Bevordering van tussentijds vertrek van 
personeel zal in die zin continu de aandacht moeten blijven hebben. 
 
De MJB 2015 t/m 2017 is door de RvT goedgekeurd d.d. 30 juni 2015. 
 
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 banan te leiden hebben wij een 
langdurig contract gesloten met een bouwadvies bureau die een meerjarenplanning heeft opgesteld, 
dat gekoppeld is aan de meerjarenbegroting.  

 Mutaties van reserves en voorzieningen: Het geprognosticeerde tekort 2017 kan vooralsnog uit de 
algemene reserve worden afgedekt. De voorziening voor groot onderhoud wordt de komende periode 
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 forse daling van het leerlingenaantal ten opzichte 
van 2014 zien. Vanuit deze krimpsituatie zal de komende jaren nadrukkelijk op kostenbeheersing 
worden gestuurd. 
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 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 2014 als volgt samengesteld: 

 De heer  MSc A.J.A  (Ben) Huijskes EMPM , voorzitter 

 De heer  drs M. (Melvin) Könings, aandachtsgebied openbaar bestuur en lid van de financiële 
commissie 

 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) 

 
Medio 2014 heeft de heer B. Huijskes de Raad van Toezicht verlaten. Zijn zittingstermijn was 1 augustus 2013 
verlopen, maar vanwege de wissel van Directeur Bestuurder is de heer Huijskes voorzitter gebleven tot juni 
2014. De Raad dankt hem voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de ontwikkelingen bij BasisBuren, in eerste 
instantie bij de MR, de GMR, het bestuur en later in de Raad van Toezicht. De heer M. Könings heeft de 
voorzitterstaken overgenomen. Per 1 november 2014, na goedkeuring van gemeente Buren, is de heer Mr. B. 
(Barend) de Graaff als nieuw lid toegetreden. Sinds zijn aanstelling binnen de Raad van Toezicht is de heer de 
Graaff lid van de financiële commissie en heeft als aandachtgebied juridische zaken.  
 

Financieel Verslag 2014 
Het Financieel Verslag 2014, zoals opgesteld door de Directeur Bestuurder, is door DVE Accountants van een 
goedkeurende verklaring voorzien. De Raad van Toezicht heeft dit Financieel Verslag op 24 juni 2015 besproken 
in een vergadering met de externe accountants. 
Het resultaat na belastingen bedraagt € 58.000,- positief. Wij stellen voor dit resultaat te verwerken ten gunste 
van de reserves. Het Financieel Verslag is door de Raad van Toezicht met de Directeur Bestuurder besproken en 
vastgesteld. De Raad van Toezicht adviseert de Minister het Financieel Verslag dienovereenkomstig goed te 
keuren. Voorts wordt aan de Minister voorgesteld de Raad van Toezicht en de Directeur Bestuurder decharge 
te verlenen voor hun taakuitoefening in 2014. 

 
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 2014 heeft de Raad zes maal in aanwezigheid van de Directeur Bestuurder 
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 en het Strategisch Beleidsplan. 
 
De balans tussen het behouden van de noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie van BasisBuren en 
het maximaal inzetten van financiële middelen t.b.v. het onderwijs leek eind 2013 structureel naar het laatste 
te zijn doorgeslagen. Na het vertrek van de Directeur Bestuurder op 1 februari 2014 leek de weg open om met 
een nieuwe Directeur Bestuurder ‘in control’ te komen. Per 1 april 2014 is de heer M. (Mark) van der Pol als 
Directeur Bestuurder aangesteld. Onder zijn leiding is in 2014 meer vorm gegeven aan de Planning en Control 
Cyclus door taken en verantwoordelijkheden, inclusief budgetverantwoordelijkheid, voor bepaalde budgetten 
lager in de organisatie te leggen. Deze verantwoordelijkheden worden komende jaren uitgebreid. De 
bijbehorende organisatieverandering leidde en leidt tot het bewustzijn dat er een cultuurverandering nodig is. 
De ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan, waarin de doelen voor de komende vijf jaar beschreven 
staan, draagt ook bij aan deze cultuurverandering. 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. 
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De Raad van Toezicht is kort geïnformeerd door de accountant over diens controle van de jaarrekening 2014. 
Hoewel er een positief resultaat is geboekt in 2014, wordt wederom geadviseerd om voor de komende jaren 
geen negatieve resultaten te begroten. De buffer moet aangezuiverd worden middels een taakstellende 
begroting van tenminste € 50.000,- positief. Daar moet op gestuurd worden en gezorgd worden dat er geen 
overrealisatie plaatsvindt en 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. 
 
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 1,5% 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 

 
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) in grote lijnen er als volgt uit:  
 

Planning Product Door Afstemming Opmerking 

T-1     

November P-begroting Controller Bestuur/directie/controller School 

November MI-begroting Controller Bestuur/directie/controller School 

Medio 
december 

2e concept begroting Controller Bestuur/directie/controller School 

T = 0     

Primo januari 3e conceptbegroting Controller Bestuur/directie School 

Medio januari 4e conceptbegroting Controller Bestuur/controller Stichting/school 

Primo februari Definitieve begroting Bestuur RvT Vaststelling 
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Medio februari Definitieve begroting Bestuur GMR Informatief 

Maandelijks Managementrapportage o.a. 
- budgetbewaking 
- personeelsformatie 

Controller Bestuur/directie/controller Stichting/school 

T+1     

Medio maart 1e concept jaarrekening DVE Bestuur/directie/controller Stichting/school 
Primo april 2e concept jaarrekening DVE Bestuur/directie/controller Stichting/school 

Ultimo april Definitieve jaarrekening DVE Bestuur/directie/controller Stichting/school 

Primo mei Definitieve jaarrekening Bestuur RvT Vaststelling 

Medio mei Definitieve jaarrekening Bestuur GMR Informatief 

 
BasisBuren heeft door een adequate budgetbewaking lopende het begrotingsjaar aangetoond weloverwogen 
besluiten te kunnen nemen rond inzet van (extra) middelen voor knelpunten. 
 
Specifieke (financiële) risico’s waar BasisBuren momenteel mee te maken heeft/krijgt en die nauwlettend door 
BasisBuren worden gevolgd en gemonitord zijn: 

- Daling leerlingenaantallen (krimpsituatie) 
- Ziekteverzuim  
- Effecten vanuit de CAO Primair Onderwijs (CAO-PO) 
- Effecten vanuit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 
- Ontwikkelingen rond pensioenpremies en -leeftijd 
- Onzekerheden rond Rijksvergoedingen 
- Effecten op huisvesting vanuit een krimpsituatie 
- Overdracht gemeentelijk buitenonderhoud per 1 januari 2015 
- Passend onderwijs en veranderende geldstromen 
- Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). 

 
Daling leerlingenaantallen (krimpsituatie) 
Door de leerlingenkrimp de komende jaren komen de diverse Rijksvergoedingen fors onder druk te staan. De 
personele lasten van circa 85% t.o.v. de Rijksvergoedingen is daarbij de grootste risicofactor. Dus naast 
teruglopende budgetten door de leerlingenkrimp is hier dus ook rekening mee te houden in het kader van 
verder door te voeren bezuinigingen op personeelsgebied. Eventuele vertrek stimulerende maatregelen 
kunnen in deze een bijdrage leveren om in control te blijven aangezien het natuurlijk verloop de komende 
jaren achterblijft t.o.v. de maximaal benodigde personele bezetting in relatie tot de krimpsituatie. Een kosten-
/batenanalyse zal per geval worden beoordeeld, waarbij ook rekening wordt gehouden met diverse regelgeving 
vanuit o.a. het participatiefonds, pensioenfonds en ook de nodige fiscale aspecten worden meegenomen. 
Daarnaast wordt maandelijks de loonkostenontwikkeling t.o.v. de begroting bewaakt. 
 
BasisBuren hanteert het ontslagbeleid wat via RDDF-ontslag ook mogelijkheden biedt om te anticiperen op de 
krimpsituatie. De vraag is echter hoelang het ontslagbeleid vanuit toekomstige CAO-onderhandelingen 
overeind kan blijven. 
 
De krimpsituatie heeft ook invloed op investeringen in ICT, meubilair en apparatuur. Bij nieuwe investeringen 
wordt daarom ook nadrukkelijk gekeken naar nut en noodzaak om niet op termijn met overtollige/-bodige 
vaste activa te komen zitten. 
 
Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuim in 2014 lag op 7,48%. Dit is hoger dan de voorgaande jaren: in 2013 was dat 
5,26%, in 2012 5,75% en in 2011 6,2%. Het verzuimpercentage is dus fors gestegen en ligt ook boven het 
landelijk gemiddelde van 6,5%. Belangrijk aandeel hebben drie langdurig zieken. In 2015 zullen we de 
verzuimpercentages grondig analyseren op oorzaak, meldingsfrequentie, werkplek en lengte van de ziekte. 
Vervolgens zullen we een plan van aanpak opstellen om het verzuim structureel terug te dringen. 
 
Daarnaast kunnen nieuwe premiestijgingen/regelgeving vervangingsfonds en CAO-afspraken voor de toekomst 
de financiële consequenties hebben. Dit gegeven moet zoals ook al eerder aangegeven als risico worden gezien 
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richting de komende jaren, dit in relatie tot de onzekere (wel noodzakelijke) compensatie door het Rijk voor 
mogelijke stijgingen van de salariskosten voor de werkgever (loonkostenontwikkeling). 
 
Effecten vanuit de CAO Primair Onderwijs (CAO-PO) 
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.  
 
Effecten vanuit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 
Ook effecten vanuit de nieuwe WWZ kunnen nadelig uitpakken en kunnen leiden tot ongewenste personele 
verplichtingen indien hier vanuit het personeelsbeleid rond met name vervangingen onvoldoende aandacht 
aan wordt besteed. 
 
Ontwikkelingen rond pensioenpremies en -leeftijd 
De komende jaren wordt de pensioenleeftijd verder opgerekt en recentelijk wordt er ook gesproken om deze 
voorgenomen oprekking versneld in te voeren. Hiermee zal dus ook rekening gehouden moeten worden, 
omdat het natuurlijk verloop ten opzichte van de leerlingendaling hierdoor negatiever zal uitpakken. 
 
Onzekerheden rond 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 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. 
 
Effecten op huisvesting vanuit een krimpsituatie 
De krimpsituatie heeft ook haar invloed op de huisvesting. Hiertoe is en wordt daarom ook de nodige aandacht 
besteed aan (integrale) huisvestingsplannen voor de toekomst en wordt nadrukkelijk gestuurd op groot 
onderhoud middels meerjaren onderhoudsplannen (MOP’S). Dit laatste is extra van belang geworden i.v.m. de 
overdracht van het gemeentelijk buitenonderhoud naar de schoolbesturen. 
 
Overdracht gemeentelijk buitenonderhoud per 1 januari 2015 
Per 1 januari 2015 is het gemeentelijk buitenonderhoud overgedragen aan de schoolbesturen. Ook op dit punt 
zijn er nog onzekerheden met betrekking tot financiële risico’s rond groot buitenonderhoud van de scholen, 
waarbij de huidige actuele huisvestingsplannen natuurlijk ook de nodige impact zullen hebben. Op basis van de 
actuele meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) zal de komende periode beoordeeld worden of de huidige 
voorziening voor groot onderhoud toereikend is, waarbij dus ook de kosten voor het buitenonderhoud zijn 
meegenomen. 
 
Passend onderwijs en veranderende geldstromen 
De financiering van passend onderwijs is ook in beweging. De geldstroom van leerling gebonden financiering 
loopt m.i.v. 1 augustus 2014 via het Samenwerkingsverband. De financiële consequenties hiervan zijn in de 
begroting van 2014 verwerkt.  
 
Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) 
Er zijn de nodige onduidelijkheden geweest rond de uit te keren NOA-gelden m.b.t. bedragen, eisen/ 
regelgeving en het tijdstip van uitbetaling. BasisBuren is daarom terughoudend geweest om in haar begroting 
2014 enig bedrag op te nemen in afwachting van verduidelijking vanuit het ministerie. Inmiddels zijn de nodige 
onzekerheden weggenomen. Het tijdstip van uitbetaling en de wijze van verplichte verantwoording hebben de 
afgelopen twee jaren echter in belangrijke mate invloed gehad op kengetallen, zoals rentabiliteit. Hierdoor is 
het sturen op kengetallen voor een individueel schoolbestuur zeer lastig. 
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