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We leren niet zozeer  
van ervaringen zelf,  
we leren van de reflectie  
op die ervaringen. 

Bestuursverslag 2016
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Voorwoord
Voor wie is het jaarverslag bedoeld? 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de personele unie 

Edu-Ley. Onder deze unie vallen:

 − de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle 

(BOOG);

 − de stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG). 

Het volledige jaarverslag bestaat uit 8 hoofdstukken.  

Het eerste hoofdstuk betreft het verslag van de Raad  

van Toezicht. In de hoofdstukken 2 tot en met 7  

vindt u het algemeen gedeelte op Edu-Ley niveau  

met een overzicht op hoofdlijnen van het afgelopen jaar.  

In hoofdstuk 8 treft u de financiële positie van de beide 

stichtingen BOOG en SKBG. 

Dit verslag is bestemd voor: 

 − het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

 − de gemeente Goirle;

 −medezeggenschapsorganen, ouders/verzorgers en 

personeel;

 − collega-besturen;

 − samenwerkingsverbanden, waar Edu-Ley onderdeel 

van uit maakt.

De financiële verslagen zijn opgesteld naar aanleiding 

van het Financieel Jaarverslag 2016 (hier verder genoemd 

FJ), zoals dit is opgesteld door het administratiekantoor 

ONS Onderwijs. Bij het FJ 2016 is door de accountant 

Govers, een goedkeurende accountantsverklaring 

afgegeven. 
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H1
Het verslag  
van de Raad  
van Toezicht
‘Onze identiteit is opgebouwd uit de waarden  

die we delen en komt tot uitdrukking in het gedrag  

dat wij laten zien. Wat ons verbindt is de gemeen-

schappelijke opdracht om bij te dragen aan de ont- 

wikkeling van kinderen tot autonome mensen met 

verantwoordelijkheidsgevoel’

Uit ‘Een wereld te verkennen, visie en strategische keuzes 

2016-2019’, Edu-Ley 2016). 
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1.1  Goed toezicht op de kwaliteit  
van het onderwijs

De primaire opdracht van de Raad van Toezicht (RvT)  

is om goed toezicht te houden op de kwaliteit van het 

onderwijs dat door de Edu-Ley scholen verzorgd wordt. 

We doen dat namens alle ouders1 van onze leerlingen  

en meer in het algemeen namens de hele gemeenschap 

van de gemeente Goirle. We vinden het als RvT belangrijk  

om verantwoording aan u af te leggen en open te zijn  

over wat wij wel en niet hebben gedaan. De RvT heeft  

in 2016, aan de hand van een vooropgestelde jaaragenda, 

8 keer vergaderd. 

In dit hoofdstuk schetsen wij u een algemeen beeld  

van het toezicht zoals we dat in 2016 uitvoerden.  

Dit jaarverslag geeft een goed beeld over het onderwijs 

door Edu-Ley in 2016. Wij onderschrijven de inhoud  

en hebben het jaarverslag met genoegen goedgekeurd. 

Uw reactie verwelkomen we, we zijn bereid om te leren, 

uw kritiek en complimenten sterken ons vertrouwen. 

1 Daar waar ouders staat kan ook ouders en/of verzorgers worden gelezen.

1.2 Op koers
Niet toevallig begint dit verslag van de Raad van Toezicht 

(RvT) met een citaat uit de koersnotitie ‘Een wereld te  

verkennen, visie en strategische keuzes 2016-2019’.  

We zijn in 2016 met elkaar – leerlingen, ouders, leraren, 

medewerkers, maatschappelijke partners en bestuurders – 

verder op zoek gegaan naar de waarden die we delen.  

We hebben toekomstbeelden voor het basisonderwijs in 

Goirle met elkaar gedeeld en nagedacht en gediscussieerd 

over de identiteit van de Edu-Ley scholen. We hebben 

elkaar uitgedaagd helder te zijn over onze ambities en 

speerpunten voor goed onderwijs. Tot slot hebben we  

een tijdpad vastgesteld waarbinnen we onze ambities 

willen realiseren: van wens naar werkelijkheid. In het najaar  

heeft de Raad van Toezicht het strategisch beleid goed-

gekeurd en hebben de beide GMR-en ingestemd. Het 

College van Bestuur heeft in oktober 2016 de definitieve 

versie van strategisch beleid vastgesteld. Wij zijn hier trots 

op. We hebben onze koers bepaald en hebben een kompas 

om koers te houden. Het is een belangrijke stap voor  

de verdere ontwikkeling van Edu-Ley als drager van  

het primaire onderwijs in Goirle. 
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1.3 Onze identiteit
Ook is het geen toeval dat we kiezen voor een citaat over 

identiteit. In 2016 was het begrip identiteit niet alleen 

onderwerp van gesprek op onze scholen. Het was ook 

onderwerp van een brede discussie in de samenleving. 

Een discussie die gevoerd werd naar aanleiding van  

de vluchtelingenstroom in Europa, het Oekraïne-

referendum en de verkiezingen voor de Tweede kamer. 

We verlangen naar helderheid en houvast, over wie we 

met elkaar zijn, wat we met elkaar willen. In de samen-

leving liepen de emoties soms hoog op. Het maakt pijnlijk 

zichtbaar dat identiteit kan verbinden én kan buitensluiten. 

Deze twee aspecten van identiteit komen subtiel tot uit- 

drukking in respectievelijk het begrip ‘onze’ identiteit  

en ‘eigen’ identiteit. We spreken in de koersnotitie over 

onze identiteit. Voor de Edu-Ley scholen gaat het om  

de verbindende kracht van identiteit, de kracht die ons 

helpt om onze ambities met elkaar te realiseren. Dat is 

onze manier om ‘Een wereld te verkennen’. Dit is zicht- 

baar, bijvoorbeeld bij de aanpak van de Taalklas. 

1.4 Enkele specifieke punten van het toezicht

Een nieuwe begrotingsopzet

Edu-Ley staat voor de opgave om tot een begroting te 

komen waarbinnen de begrotingen van de afzonderlijke 

scholen zijn geïntegreerd. De opzet voor de nieuwe be- 

groting, de procedure voor het opstellen en het vaststellen 

ervan hebben wij meerdere keren met de bestuurder  

besproken. We willen naar een begroting die inzichtelijk  

maakt welke inhoudelijke doelen we in een jaar willen 

realiseren, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. 

Verder willen we dat de begroting inzicht geeft in  

de mogelijke financiële risico’s en de risico’s voor  

de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot willen we dat  

de begroting een financiële doorkijk geeft voor de drie jaar 

volgend op het begrotingsjaar. Met de begroting voor 2019 

willen we dit gerealiseerd hebben. 
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Beperkte beschikbaarheid van vervangers

In 2016 is het onderwijs geconfronteerd met de afname 

van beschikbare vervangers en de effecten van de Wet 

werk en zekerheid. Deze wet leidt ertoe dat het voor 

schoolbesturen en de vervangers zeer onaantrekkelijk is 

om een kortlopend arbeidscontract af te sluiten. Dit heeft 

als gevolg dat het moeilijk is om vervangers te vinden voor 

leraren die kort ziek zijn. In perioden met veel zieken kan 

dan de situatie ontstaan dat leerlingen geen onderwijs 

meer kunnen krijgen. Dit betekent dat nadat de ouders 

hiervan in kennis zijn gesteld zij hun kind(eren) nood-

gedwongen thuis zouden moeten houden. De RvT heeft 

de bestuurder geadviseerd om er alles te doen om dit te 

voorkomen. In 2016 is het vervangingsbeleid opnieuw 

bekeken en aangepast. Er is een uitgebreid ‘protocol’ 

opgesteld. Dit beleid en de grote inzet en flexibiliteit van 

onze leerkrachten, directeuren en overige medewerkers 

heeft ervoor gezorgd dat Edu-Ley in 2016 geen leerlingen 

naar huis heeft moeten sturen. Gelukkig is er door protest 

door het onderwijs voor de eerste maanden van 2017 meer 

ruimte gekomen om kortlopende arbeidscontracten af  

te sluiten. 

Uitvoering financiële administratie opnieuw  

onder druk

Na het faillissement van het administratiekantoor OSG in 

2015 stond de uitvoering van financiële administratie in 

2016 opnieuw onder druk. Het administratiekantoor Vizyr 

waar wij de financiële administratie aan hebben uitbesteed 

kwam onverwacht in de problemen doordat een grote klant  

het contract opzegde.

Na het faillissement van Vizyr heeft er een doorstart plaats- 

gevonden met ONS Onderwijs. Gelukkig is ONS Onderwijs  

inmiddels in rustiger vaarwater terecht gekomen en is  

de continuïteit van dit bedrijf voldoende zeker. 
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Functioneren en honorering van de bestuurder

In 2016 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze voor  

het beoordelen van het functioneren van de bestuurder.  

Aan het begin van het jaar voeren wij met de bestuurder  

een gesprek over zijn jaarplanning en prioriteiten en 

maken daar afspraken over. Halverwege het jaar bespreken 

we de voorgang en beoordelen we of bijstelling nodig is. 

Aan het eind van het jaar beoordelen wij het functioneren 

van de bestuurder. De basis hiervoor vormen de verslagen 

van de eerdere gesprekken, feedback die de bestuurder 

ophaalt en gesprekken die wij voeren met enkele mede-

werkers en partners van Edu-Ley. Wij hebben vastgesteld 

dat de bestuurder zijn reguliere taken goed heeft uitgevoerd.  

Daarnaast heeft hij met de vaststelling van de koersnotitie 

en zijn inspanningen om samen met de partners de 

Lokale Educatieve Agenda (LEA) opnieuw te organiseren 

bijzonder gepresteerd. Van verschillende kanten hebben 

we signalen gekregen dat Edu-Ley voor de medewerkers 

steeds meer betekenis krijgt. We noemen in dit verband  

de studie- en werkbijeenkomst over de koersnotitie in 

oktober die brede waardering heeft gekregen. Voor ons 

aanleiding om de bestuurder extra te honoreren. 

De honorering van de bestuurder is volgens de cao- 

bestuurders primair onderwijs en voldoet aan de eisen die  

de Wet normering topinkomens stelt aan de bezoldiging 

van bestuurders van (semi) publieke instellingen. 

Contact met de GMR’en

Wij hechten grote waarde aan de bijdrage van de GMR ’en. 

Zij vormen een essentiële schakel in het geheel van 

checks and balances. Zij spelen een essentiële rol in  

het versterken van de posities van leerlingen, ouders en 

personeel en op het beleid, ontwikkelingen en de posities 

van leerlingen, ouders en personeel. 

In 2016 hebben we in het bijzijn van de bestuurder kennis  

gemaakt met de twee nieuwe voorzitters Angelique Visser 

en Marleen van Gerven. Wij zijn zeer te spreken over  

de ambitie om de onderlinge samenwerking tussen  

de GMR’en te verstevigen en over de steun die de bestuurder  

daarvoor heeft toegezegd. De RvT en de GMR’en zijn  

twee keer bijeengekomen voor overleg. 
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Het functioneren van de RvT zelf

Het toezicht op onderwijsinstellingen ontwikkelt zich.  

De RvT als geheel en afzonderlijke leden stellen zich hierbij  

actief op. Ook wij willen leren. We delen de ambitie om  

het interne toezicht op het onderwijs door Edu-Ley verder 

vorm te geven en transparant te maken. We doen dat in 

samenspraak met de bestuurder en de GMR’en. In 2016 

heeft de RvT acht keer vergaderd met de bestuurder  

en één keer als RvT afzonderlijk. In 2016 hebben we  

een nieuwe opzet voor de jaaragenda voor het interne 

toezicht opgesteld en toegepast bij de agenda voor 2017. 

Wat de bezoldiging van RvT betreft hebben we de afspraak 

gemaakt om de leden jaarlijks een vergoeding van € 500,- 

uit te keren. Wij hebben dit voorgelegd aan de GMR’en.  

Zij hebben hierover positief geadviseerd. 

1.5 Belangrijke ontwikkelingen
Begin september 2016 hebben wij samen met de bestuur- 

der stil gestaan bij belangrijke ontwikkelingen die van 

invloed kunnen zijn op het primaire doel van de Edu-Ley 

scholen: het zorgen voor goed basisonderwijs in Goirle. 

We onderscheiden de volgende aandachtpunten voor  

de komende jaren:

 − De kwetsbaarheid van het eenhoofdig bestuur,  

biedt verdere samenwerking een oplossing?

 − De realisatie van het strategische beleid vanuit  

een gemeenschappelijke onderwijskundige visie.

 − De ontwikkeling van kindcentra, samenwerking  

met voor- en naschoolse opvang.

 − Zichtbaarheid van de meerwaarde en opbrengsten  

van Edu-ley bij ouders, etc. 

 − De bundeling van regionale krachten,  

regionale samenwerking. 
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Lerarentekort

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer  

is het tekort aan leerkrachten geagendeerd. Wat het primaire  

onderwijs betreft heeft de PO-raad hier stevig aandacht 

voor gevraagd. Hoe wij het vraagstuk van het lerarentekort 

adequaat kunnen oplossen zien wij als een van de grootste 

uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. 

Groeiende ongelijkheid

In 2016 kwam de onderwijsinspectie met onderzoek  

dat duidelijk maakt dat de ongelijkheid in het onderwijs 

toeneemt. Het onderzoek laat zien dat hoogopgeleide 

ouders meer invloed hebben op het schooladvies dan 

laagopgeleide ouders. Dit leidt ertoe dat kinderen van 

hoogopgeleide ouders vaker een ‘hoger’ schooladvies  

voor het voortgezet onderwijs krijgen dan vergelijkbaar 

presterende kinderen met laagopgeleide ouders.  

Deze ontwikkeling doet afbreuk aan het principe van 

gelijke kansen voor iedereen. Wij willen dat de invloed  

van het ouderlijke milieu op het schooladvies aan onze 

leerlingen tot een minimum beperkt blijft. Dit vinden  

we van nog groter belang nu sinds 2015 het schooladvies 

leidend is bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. 

Zowel het dreigende lerarentekort als de groeiende on- 

gelijkheid vormen een bedreiging voor de kwaliteit van  

het onderwijs. Hoe deze ontwikkelingen voor onze scholen  

uitpakken is voor ons de komende jaren een belangrijk 

aandachtpunt en gespreksonderwerp voor onze gesprekken  

met de bestuurder, de GMR’en en onze lokale en regionale 

partners. 



11

1.6 Waardering en erkenning
De RvT en het CvB spreekt hier graag haar waardering en 

erkentelijkheid uit voor alle medewerkers van de Edu-Ley 

scholen die zich in 2016 hebben ingezet om adequaat en 

goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook willen 

wij de leden van de GMR’en en alle ouders hartelijk 

bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. 

1.7 Belangrijke besluiten in 2016
 − Deelname aan de samenwerking met het Regionaal 

Transfer Centrum.

 − Goedkeuring van de jaarrekening (inclusief jaarverslag) 

van SKBG 2015 en BOOG 2015.

 − Benoeming van de heer Barry van Dijk als 

penningmeester en portefeuillehouder financiën.

 − Goedkeuring koersnotitie ‘Een wereld te verkennen’.

 − Nieuw functionering en beoordeling beleid voor 

bestuurder vastgesteld.

 − Besluit bezoldiging leden RVT en advies hierover van  

de GMR’en.

 − Goedkeuring van de meerjarenbegroting 2017-2020. 
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1.8  Samenstelling RvT
De heer Jos van Hattem is op 20 oktober 2016 statutair  

afgetreden. Jos is 8 jaar penningmeester geweest.  

Eerst als toezichthouder voor de SKBG-scholen en  

sinds 1 januari 2015 als lid van de RvT Edu-Ley. Jos heeft 

een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen 

van de personele unie. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor 

zijn inzet. Na een open sollicitatieprocedure is Barry van 

Dijk op voordracht van de GMR’en aangetreden als nieuwe 

penningmeester en portefeuillehouder financiën.  

Barry heeft hiervoor zijn lidmaatschap van de GMR van 

SKBG opgegeven. 

Samenstelling RvT periode 1 januari t/m 20 juli 2016

Naam Functie Portefeuille

Maarten Pieters Voorzitter Algemene zaken, externe contacten, communicatie

Jos van Hattem Penningmeester Financiën

Franka Rops Secretaris Kwaliteit onderwijs, nieuwe ontwikkelingen, beleid

Margot ter Huurne Lid, vicevoorzitter Kwaliteit onderwijs, schoolplannen

John van den Hout Lid, vicesecretaris ICT, huisvesting/ beheer

Nancy Wester Lid, vicepenningmeester Personeel / HR
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Samenstelling RvT periode 20 juli t/m 31 december 2016

Naam Functie Portefeuille

Maarten Pieters Voorzitter Algemene zaken, externe contacten, communicatie

Barry van Dijk Penningmeester* Financiën 

Franka Rops Secretaris Kwaliteit onderwijs, nieuwe ontwikkelingen, beleid

Margot ter Huurne Lid, vicevoorzitter Kwaliteit onderwijs, schoolplannen

John van den Hout Lid, vicesecretaris ICT, huisvesting/ beheer

Nancy Wester Lid, vicepenningmeester Personeel / HR

*Jos van Hattem is op 20 oktober statutair afgetreden  
waardoor er in de periode 20 juli 2016 t/m 20 oktober 2016  
twee penningmeesters waren.

Rosmalen, 26 juni 2017

Maarten Pieters

Voorzitter Raad van Toezicht
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H2  
Algemeen  
Verslag
In dit hoofdstuk is algemene informatie  

over de personele unie te vinden.  

Wie zijn wij en waar staan wij voor. 
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2.1 Personele Unie
Sinds 1-1-2015 vormen de Stichting Bestuur Openbaar 

Onderwijs Goirle en de Stichting Katholiek Basisonderwijs 

Goirle samen de personele unie Edu-Ley. De inzet van 

Edu-ley blijft onverminderd gericht op het realiseren van 

een volledige bestuurlijke fusie van de beide stichtingen. 

Edu-Ley kent als structuur van bestuurlijke organisatie  

het zogenaamde Raad van Toezichtmodel. De bestuurs-

verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder. Dit toezicht-

houdend model heeft geleid tot een duidelijke scheiding 

tussen toezicht houden, besturen en directievoering. 

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van  

de scholen. De directievoering ligt bij de scholen. 

 De besturingsfilosofie luidt samengevat: ‘ruimte binnen 

heldere kaders’. Het model van besturen op hoofdlijnen 

door middel van kaders wordt doorgevoerd op alle niveaus 

van de organisatie. Een hoger niveau stelt kaders vast voor 

lagere niveaus. Onder de besturingskaders verstaan wij: 

beleids- en uitvoeringsplannen volgens vaste formats, 

contracten met resultaatafspraken, verantwoordings-

rapportages volgens het managementstatuut. 

2.2 Visie en missie 
Edu-Ley is een personele unie, bestaande uit 2 openbare 

en 4 katholieke scholen, ieder met een eigen historie en 

karakter, maar verbonden door de ambitie om het onder- 

wijs in Goirle toekomstbestendig te maken en op een hoger  

niveau te tillen. Onze identiteit is opgebouwd uit de waar- 

den die we delen en komt tot uitdrukking in het gedrag  

dat we laten zien. Wat onze scholen met elkaar verbindt,  

is de gemeenschappelijke opdracht om bij te dragen aan 

de ontwikkeling van kinderen tot autonome mensen met 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld waarin we 

leven. Onze visie en missie hebben wij in 2016 vastgelegd 

in onze koersnotitie ‘Een wereld te verkennen’.2

Onze missie

Edu-Ley scholen zorgen voor eigentijds en maatschap-

pelijk betrokken onderwijs en geven ruimte aan het ont- 

dekken en versterken van eigen wijsheid van leerlingen, 

zodat zij zichzelf optimaal ontplooien en met elkaar 

verantwoordelijkheid nemen om duurzame en respect- 

volle keuzes te maken. 

2 oktober 2016
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Onze pijlers

1 We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling  

van ieder kind. 

2 Onze scholen bieden ieder kind de ruimte om op  

eigen wijze tot ontplooiing te komen en leggen zo  

de basis voor een gelukkige en betekenisvolle bijdrage  

in de samenleving en een leven lang leren. 

3 We zijn sterk in ondersteuning van leerlingen en hebben 

oog voor het welzijn van leerlingen en medewerkers. 

4 We zijn een lerende organisatie en bieden op onze 

scholen een veilige leer- en werkomgeving. 

Onze kernwaarden (LAVA)

Onderstaande waarden zijn richtsnoer voor ons gedrag en 

handelen. Met ruimte voor ieders eigenheid laten we met 

deze waarden zien wat wij als Edu-Ley belangrijk vinden. 

De vier waarden versterken elkaar, dat wil zeggen dat ze 

alleen in samenhang kenmerkend zijn voor het karakter 

van Edu-Ley. Ze staan niet op zichzelf, maar krijgen juist 

kleur door hun onderlinge relaties en wisselwerking.  

Als geheugensteuntje introduceren we de vier waarden  

in het acroniem LAVA. 

Lerende houding

We zijn een lerende organisatie in ontwikkeling.  

We tonen kwaliteit tot in de kleinste details. We zijn open, 

transparant en betrouwbaar. We overtreffen verwachtingen  

en ontwikkelen onszelf. We spreken elkaar aan op gedeelde  

waarden en staan voor continue verbetering. De lerende 

houding zien we als belangrijke voorwaarde om onze 

ambities te realiseren. 

Autonomie 

We respecteren de eigenheid van kinderen en professionals.  

We zijn onafhankelijk en kritisch en maken verantwoorde 

keuzes voor onszelf en onze omgeving vanuit eigenaar- 

schap en regelruimte. We zetten eigen creativiteit en talent 

in, werken aan onderscheidend vermogen van onze 

scholen en vieren verscheidenheid. We nemen persoon- 

lijke verantwoordelijkheid voor wat nodig is om samen 

verder te komen en hebben oog voor elkaars grenzen. 
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Verbinding

We zoeken elkaar op en weten elkaar te vinden. We 

werken samen met partners in de nabije wereld of daar-

buiten. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en 

realiseren gezamenlijke doelen. We zijn interactief in  

onze communicatie met het oog op wederzijdse groei.  

We zijn zichtbaar en inspirerend. We realiseren synergie 

en meerwaarde voor alle betrokkenen en we zijn een merk. 

Ambitie

We zijn innovatief en laten zien dat we het verschil willen 

maken. We zijn vooruitstrevend en duurzaam. We hebben 

dromen en passie. We hebben lef en zijn ondernemend. 

We laten ieders kracht tot uitdrukking komen. We zijn 

verdiepend en ontdekkend. We tonen daadkracht en  

we zien kansen voor persoonlijke en gezamenlijke 

ontwikkeling. 

In oktober 2016 is er een nieuwe strategische koersnotitie 

vastgesteld voor de personele unie in haar geheel. We zijn 

dit traject in 2015 begonnen door met een klankbordgroep 

gezamenlijke waarden te bepalen voor Edu-Ley. We hebben  

leerlingen, ouders en leerkrachten van onze scholen 

gevraagd naar hun beelden en verwachtingen over  

het onderwijs van morgen. We hebben een soortgelijke 

dialoog gevoerd met diverse externe partners met wie  

we in Goirle regelmatig samenwerken, waaronder  

de Gemeente, Jan van Besouw, Kompaan & De Bocht, 

Humanitas, Avonturiers, Vlinderboom, Mill-Hill, HKE  

en Plein 013. De RvT en de beide GMR-en hebben met  

dit plan ingestemd.3

3 RvT september en GMR oktober 2016
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Het strategisch beleidsplan is een beleidsdocument 

(koersnotitie), waarin de hoofdlijnen van het beleid voor 

een periode van drie jaar worden vastgelegd en is dus 

geen gedetailleerd planningsdocument. Daarvoor ver- 

wijzen we naar de jaarplannen. In onze filosofie is het zaak 

om een beweging tot stand te brengen die het beste van 

twee werelden combineert: een heldere visie en gedeelde 

ambities gekoppeld aan zelf verantwoordelijkheid, actieve 

betrokkenheid en wederzijds leren. Vanuit die insteek 

krijgen de scholen de ruimte om een eigen invulling  

te geven aan de gezamenlijke richting. De ambities in  

dit koersplan hebben voornamelijk betrekking op de 

strategische keuzes en ontwikkeling op organisatieniveau. 

Onderwijsinhoud en profilering blijft de verantwoordelijk- 

heid van elke school afzonderlijk. Het strategisch beleids- 

plan is richtinggevend voor het beleid over een periode 

van drie jaar. 

Welke beleidstukken zijn in 2016 gerealiseerd  

op de verschillende domeinen? 

 

Personeel

 − Beleid t.a.v. verzuim

 − Convenant veiligheid 

 − Beleid t.a.v. de werving en selectie van een directeur

 − Vervangingsbeleid 

 − Bestuursformatieplan: zelfde opbouw en implementatie 

Organisatie

 − Besturingsfilosofie

Financiën

 − Business Control Frame

 − Begroting; zelfde opbouw en implementatie 

Onderwijs

 − Koersnotitie: Een wereld te verkennen 

 − Strategisch werkplan KC Goirle

 − Oprichten taalschool 
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2.3 Organisatie structuur 
Voor de organisatie geldt vanaf 1-1-2015 onderstaand 

organigram. In het licht van een toekomstige fusie  

van beide stichtingen, dient het beleid binnen beide 

organisaties zoveel als mogelijk met dezelfde inhoud te 

worden vastgesteld. Op basis van dit uitgangspunt zullen 

de beleidsdocumenten in beide organisaties in principe 

van gelijke inhoud en strekking zijn. Beleid op het niveau 

van elke stichting afzonderlijk wordt alleen geformuleerd 

als het op basis van de specifieke situatie en/of 

omstandigheden van één van de stichtingen noodzakelijk 

is. Dit beoordeelt het CvB. Dit geldt voor met name 

(meerjaren) begroting, jaarrekening en de bestuurs-

formatieplannen van de beide stichtingen. Er wordt 

gestreefd de verschillen zoveel als mogelijk binnen gelijk-

luidende kaders te plaatsen. Op het niveau van de personele  

unie zal worden gestreefd naar het behalen van schaal-  

en synergievoordelen in de breedste zin. 

Vanaf 1 januari 2015 is de voorzitter van het College van 

Bestuur van BOOG volledig werkzaam voor de personele 

unie Edu-Ley. Daarbij werkt hij voor 0,5 FTE voor BOOG 

en 0,5 FTE voor SKBG. 

’t Schrijverke De Bron Den Bongerd Kameleon Open Hof De Regenboog

Directeurenberaad

College van Bestuur GMR

Raad van Toezicht
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2.4 Secretariaat
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht  

worden ondersteund door een medewerker (wtf 0,52)  

op het kantoor. Naast deze administratieve onder-

steuning zijn er geen beleidsmedewerkers aangesteld  

voor de terreinen Onderwijs & Kwaliteit, Huisvesting,  

ICT, Personeel en Financiën. 

De SKBG scholen worden ondersteund door een mede-

werker (wtf 0,53) en de BOOG scholen door 2 medewerkers  

(samen wtf 1,02). 

2.5  Organisatiestructuur van  
de beide stichtingen 

Edu-Ley kent een organisatiemodel, waardoor de formele 

scheiding tussen bestuur en toezicht is geconcretiseerd. 

Het bevoegd gezag van BOOG en SKBG wordt gevormd 

door het College van Bestuur (= CvB). Het CvB bestaat uit 

een bestuurder. Het streven ‘iedere Edu-Ley school‘ heeft 

een eigen directeur is gerealiseerd. 

Basisschool De Bron kent sinds 1 januari 2017 een nieuwe 

directeur. De constructie van een meer schoolse directeur 

is per augustus 2016 aangepast. De voormalige meer-

schoolse directeur is doorgegaan als directeur van 

Kameleon. Op Open Hof is een waarnemend directeur 

benoemd voor de periode van een jaar. 

Ook de doelstelling van de aanwezigheid van een eigen 

conciërge op elke Edu-Ley school is sinds september 2016 

een feit. Hiermee zijn 2 belangrijke organisatiedoeleinden, 

in 2016 gerealiseerd. 

De organisatie kent nu dus een bestuurder en zes 

directeuren. Zij maken deel uit van de personele unie 

Edu-Ley (zie organigram). Het CvB is eindverantwoordelijk 

voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid 

op Edu-Ley niveau. De uitvoering van beleid op school-

niveau en de aansturing van de dagelijkse gang van zaken 

gebeurt o.l.v. de directeuren door het managementteams 

(= MT) van de scholen. Dit MT bestaat uit de directeur,  

de teamleiders/ Ib-ers en/of het hoofd onderwijs en zorg. 
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2.6 Onderwijs en identiteit 
De beleidskaders met betrekking tot de onderwijskundige 

inrichting worden bepaald op het niveau van de personele 

unie. De onderwijskundige inrichting en profilering is in 

alle gevallen op de eerste plaats een aangelegenheid van 

elke school afzonderlijk. 

Alle Edu-ley scholen hebben in de maand juni 2016 hun 

nieuwe plannen van aanpak voor de periode 2016-2017 

opgesteld en voorgelegd aan het CvB. Ook zijn de jaar-

plannen 2015-2016 geëvalueerd en besproken met het CvB. 

Het CvB geeft in juni van elk jaar aan welke ambities zij  

wil gaan oppakken in het daarop volgende schooljaar. Als 

input voor deze plannen gebruiken wij onze koersnotitie. 

Sommige plannen van aanpak bestrijken een periode  

van meerdere jaren (zie tijdspad). 

Per plan van aanpak verwijzen we naar de koersnotitie. 

Ook proberen we met verschillende plannen in te spelen 

op actuele ontwikkelingen en/of opdrachten vanuit  

het verleden.4 

Aangezien de koersnotitie in oktober is goedgekeurd  

door de GMR-en zijn de plannen in november/december 

gepresenteerd aan de RvT en GMR. Dit tijdbestek is te kort 

om een goede input te leveren voor dit jaarverslag.  

We kunnen hier dus slechts nog enkele aanzetten per 

domein aangegeven. 

4 Opzetten taalschool en werkgroep GMR
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Plannen van aanpak per Domein:

2016-2017 Domein Onderwijs en Ontwikkeling HGW 

Taalschool 

Inspraak leerlingen

Domein Personeel en Ontwikkeling Studiedag Edu-Ley 

Bekwaamheid dossiers 

Tevredenheidsonderzoek

Domein Planning en Control Kwaliteitszorg/ Leerlingvolgsysteem 

2017-2018 Domein Onderwijs en Ontwikkeling Plusklas Edu-Ley 

Actief Beleid S(B)O terugplaatsing

Domein Personeel en Ontwikkeling Studiedag Edu-ley 

Domein Planning en Control Kwaliteitszorg: kwaliteitszorg management rapportage  

Werkwijze een GMR

2018-2019

 

Domein Onderwijs en Ontwikkeling Lerende houding

Domein Personeel en Ontwikkeling studiedag Edu-Ley

Domein Planning en Control Beleidsrijke begrotingen 

Kwaliteitszorg:kwaliteitshandboek Edu-Ley
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Domein onderwijs en ontwikkeling 

21st century skills

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor  

het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich 

onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden 

van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel 

veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden 

worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse - of 

vakoverstijgende vaardigheden. Het betreft generieke 

vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en 

houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij  

te dragen aan de toekomstige samenleving. SLO en 

Kennisnet hebben een nieuw model ontwikkeld voor  

deze 21e-eeuwse vaardigheden. Hierin worden 11 

vaardigheden onderscheiden die kinderen nodig hebben 

om op een succesvolle manier bij te dragen in de 

samenleving. De 21e-eeuwse vaardigheden kunnen zowel 

los als in samenhang gezien worden, maar altijd in 

combinatie met vakspecifieke kennis en vaardigheden. De 

stippellijnen tussen de vaardigheden geven aan dat ze 

elkaar aanvullen en overlappen. De Edu-Ley scholen 

experimenteren hiermee. 

Voorbeelden zijn de wereldorientatieprojecten van ’t 

Schrijverke, die zijn ontwikkeld en uitgevoerd.5

De projecten voldoen aan de volgende criteria:

 − De projecten worden ontwikkeld vanuit een duidelijk 

leerling-gestuurde en leerkracht-gestuurde insteek. 

 − De projecten zorgen voor integratie van de volgende 

verschillende losse vakken: geschiedenis, natuniek en 

aardrijkskunde. Daarbij is er relatie met taal en beeldende 

vorming. 

 − Er is aandacht voor duurzaamheid.

 − Er is aandacht voor burgerschapsvorming.

 − Doelen en lesideeën vanuit de verschillende W.O. - 

methoden staan centraal.

Met als opbrengst: 

 − Leerlingen leren op een meer zelfgestuurde wijze

 − Leerlingen leren op een meer bij hen passende manier

 − Leerlingen laten een hoge betrokkenheid zien

Of de insteek vanuit de Regenboog

Er is een kwaliteitskaart 21st century skills opgesteld, 

waarop staat beschreven hoe dit op De Regenboog 

vormgegeven wordt. Deze beschrijving dient tevens  

als kijkwijzer rondom dit thema en wordt meegenomen 

tijdens klassenbezoeken en/of functioneringsgesprekken. 

5 Zie SOP Schrijverke 2015-2016
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Elk jaar mei - klassenbezoeken Directeur

Projectleider: Projectteam: Betrokkenen:

Alle teamleden 

Adviseur  
(intern/extern):

Resultaat 

Gewenste situatie 

Leerkrachten zijn bewust bezig in hun aanbod 21st century skills in te bouwen.  

De leerkrachten zijn in staat om verschillende en passende werkvormen te bedenken  

en uit te voeren, waarbij leerlingen bezig zijn zich deze vaardigheden eigen te maken.

-  1 leerkracht heeft de opleiding gevolgd. 

-  Binnen sommige groepen zijn er dingen behandeld nav schoolbezoeken  

en eigen initiatieven van desbetreffende leerkrachten.

-  Er is gewerkt vanuit het structureel coöperatief leren aan samenwerken  

en samenwerkend leren, een belangrijk onderdeel in 21e vaardigheden.

-  Het analytisch denken, creatief construeren, leren programmeren, zijn onderdelen  

die in diverse groepen aan bod zijn geweest.

Voortgang

-  Er is een kwaliteitskaart ontwikkeld waarin omschreven staat wat wij onder  

21st century skills verstaan en hoe wij deze inzetten in ons aanbod. 

-  Er zijn duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. de inzet van deze vaardigheden  

in de groep (kwaliteitskaart).

-  Uit de evaluatie n.a.v. de klassenbezoeken wordt vastgesteld dat de werkvormen  

op de juiste manier worden toegepast.
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Taalschool

Edu-Ley heeft snel en adequaat gereageerd op de ontwik-

kelingen rond de vluchtelingenproblematiek medio 2016. 

Kinderen van asielzoekers hebben net als alle kinderen  

in Nederland recht op onderwijs en moeten zich kunnen 

voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.  

Het beleid was er op gericht om het onderwijs aan  

deze kinderen zo snel mogelijk te realiseren. 

De Gemeente Goirle is ten principale verantwoordelijk 

voor de opvang van vluchtelingen en statushouders. 

Edu-Ley heeft haar verantwoordelijkheid voor het onder- 

wijs aan kinderen van statushouders c.a. op zich genomen.  

In goed overleg met de directies van bs. De Kleine Akkers 

(Tangent) en bs. De Vonder (Het Groene Lint) zijn er 

afspraken gemaakt. De Taalschool is bedoeld voor leer-

lingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.  

De leerlingen komen rechtstreeks uit het buitenland.  

De Taalschool streeft er naar de leerling op een zodanig 

niveau te brengen dat zij de lessen in de reguliere groep 

kunnen volgen. 

Als de leerling een voldoende niveau heeft bereikt, vindt er 

overleg plaats tussen de leerkracht van de Taalschool,  

de ouders en de reguliere basisschool. In dat overleg wordt 

besproken of plaatsing in de reguliere groep aan de orde is 

of dat er mogelijk nog sprake is van enige extra 

ondersteuning (ondersteuning in de vorm van plaatsing  

in de Taalklas voor maximaal 2 dagdelen per week). 

Leerlingen voor de groepen 1-2 worden op scholen 

opgevangen. 

We zijn verheugd u te kunnen melden dat op 31 januari 

2017 de Gemeenteraad heeft ingestemd met de inrichting 

en opstart van een Taalschool binnen de Gemeente Goirle. 

Inmiddels is taalschool gerealiseerd op de locatie 

Frankische Driehoek. Voor het onderwijs in de Taalschool 

is een Leerkracht en een Onderwijsassistent aangetrokken. 

Edu-ley geeft hiermee ook een krachtig signaal af aan  

de Goirlese gemeenschap. Onderwijs is meer dan het over- 

dragen van kennis, het gaat ook over de zorg voor elkaar 

in deze wereld. 
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Cultuuronderwijs

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door  

een intensieve samenwerking van partijen. Kindcentra 

Goirle, de basisscholen, kinderdagverblijven (KDV), 

peuterspeelzalen (PSZ), buitenschoolse opvang (BSO) 

enerzijds en culturele partners als Bibliotheek Midden 

Brabant, Cultureel Centrum Jan van Besouw en Factorium 

Podiumkunsten anderzijds hebben elkaar het afgelopen 

jaar steeds beter gevonden en versterkt. Het is nu tijd voor 

een aanpak waarin ook Cultuureducatie met Kwaliteit 

2017-2020 en de Muziek Impuls een duidelijke plaats 

innemen. 

Alle partners en regelingen hebben één gemeenschappelijk  

doel: het stimuleren van de (culturele) ontwikkeling van 

kinderen. In de periode 2017-2020 willen we door middel 

van een integrale aanpak deze samenhang en samen-

werking versterken. Dit betekent dat voor de Kindcentra 

(en de kinderen zelf) niet allerlei losse activiteiten en op 

zichzelf staande trajecten worden uitgevoerd. We beogen 

èèn heldere aanpak waarbinnen scholen, kinderdag-

verblijven en BSO’s zich op hun eigen wijze, passend 

binnen de visie van hun school/instelling, cultureel 

kunnen ontwikkelen. Door deze aanpak krijgen alle 

kinderen van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basis-

scholen en buiten schoolse opvang jaarlijks een basis-

programma aangeboden. Hierdoor krijgen (uiteindelijk) 

alle kinderen tussen 0-13 jaar lessen van kunstvak-

docenten. Doel hiervan is kennismaken met de verschil- 

lende kunstuitingen zodat kinderen zich in hun totaliteit 

kunnen ontwikkelen en de weg naar de culturele activiteiten 

in het dorp weten te vinden. 
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Scholen kunnen zich vanaf 2017 nog verder verbreden  

of verdiepen in het kunstonderwijs door deel te nemen 

aan de regeling Cultuur educatie met Kwaliteit (CMK) of  

de regeling Muziek Impuls (MI). Zo kunnen zij binnen- en 

naschools hun curriculum versterken door te werken aan 

professionalisering van hun leerkrachten op het gebied 

van cultuuronderwijs enerzijds en doorgaande leerlijnen 

anderzijds. Uitgangspunt binnen beide regelingen (CMK 

en MI) is, dat uitgaande van de visie en het beleid op 

school, keuzes worden gemaakt op welke wijze de kunst-

vakken vorm gegeven gaan worden. Het Goirles’ Model is 

hierbij een handvat. Dit specifiek voor Goirle ontwikkelde 

model is gebaseerd op de werkwijze van De Cultuur Loper 

van Kunstbalie enerzijds en de Culturele Ladekast ander- 

zijds. Aan dit unieke model is een intensief voorbereidings- 

traject tussen Kunstbalie, Factorium Podiumkunsten en  

de basisscholen voorafgegaan. 

Binnen de Combinatie Functie Cultuur (basisprogramma) 

wordt door kinderen kennisgemaakt met de verschillende 

kunstdisciplines. De kinderen ervaren een aantal keer  

de meerwaarde van een vakdocent-specialist in verschil- 

lende kunstdisciplines. Via CmK kunnen scholen zich 

verdiepen, specialiseren en profileren. De visie wordt 

uitgewerkt en leerkrachten worden geschoold. Het cultuur- 

onderwijs krijgt hierdoor wortels en wordt sterk verankerd 

in de school. Leerkrachten kunnen gedurende de week  

op een basisniveau cultuureducatie inzetten in de klas. 

Hiertoe krijgen leerkrachten concrete handvaten, lessen, 

methodes, coaching on the job en teamtrainingen 

aangeboden. ICC-ers en directies buigen zich over  

het cultuurbeleid, dat later in het traject wordt verwerkt  

in de praktijk. 
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Binnen de Muziek Impuls staat het professionaliseren  

van leerkrachten in het vak muziek centraal. Ook hierbij 

kan worden aangesloten bij de onderliggende doelen via 

het Goirles’ Model. Het beleid van de school is ook hier 

uitgangspunt en leerkrachten worden in dit vak 

geprofessionaliseerd door middel van teamtrainingen, 

voorbeeldlessen, coaching on the job en teamtrainingen. 

Scholen die dat willen kunnen de muzieklessen ook 

naschools en in samenwerking met BSO vervolgen. 

Scholen blijven de mogelijkheid houden daarnaast losse 

projecten in te kopen en gebruik te maken van het reguliere  

aanbod in het dorp. Vanuit dit programma wordt er ook 

mee gedaan aan activiteiten die Factorium, alleen  

of samen met anderen in het dorp organiseert, zoals 

bijvoorbeeld Sing Along Kids. 

Kindcentra 

De ontwikkeling van de KC kunnen we voor 2016  

het beste omschrijven als het jaar van de transitie waarin 

we een belangrijke start hebben gemaakt met de overgang 

van Brede Scholen Goirle naar Kindcentra Goirle. 

Kindcentra Goirle richt zich op het:

 − bieden van een goede dagindeling voor kinderen 

(doorgaande lijn 0-13 jaar); 

 − verbeteren van de samenhang van het aanbod binnen 

het kindcentrum (doorgaande lijn binnen en 

buitenschools); 

 − versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen 

(cognitief, emotioneel, creatief en lichamelijk);

 − verbeteren van de maatschappelijke toerusting en 

participatie van kinderen (0-18 jaar);

 − versterken van ouderbetrokkenheid

 − versterken van de samenwerking van betrokken partijen

 − verbeteren van de deskundigheidsbevordering van 

medewerkers
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Alle Edu-ley scholen zijn kindcentra locaties. Per locatie 

wordt gewerkt aan de domeinen 

 − samenwerking; 

 − doorgaande lijn 0-6 jaar;

 − doorgaande lijnen binnen-buitenschools (cultuur-

educatie, brede talentontwikkeling en naschoolse 

activiteiten);

 − deskundigheidsbevordering;

 − versterking ouderbetrokkenheid. 

In 2016 is het strategische werkplan6 Kindcentra Goirle 

opgesteld. Mede op basis van dit werkplan worden  

de ontwikkelingen van de Kindcentra vormgegeven. 

Stichting Kindcentra Goirle gaat hierbij, aansluitend bij  

de visie en missie van Edu-ley, uit van een bottom-up 

benadering. Het is de missie van Edu-ley om deze (door)

ontwikkelingen op hoofdlijnen te kunnen initiëren, 

borgen en faciliteren vanuit een gedeelde richting-

gevende visie met een strategisch plan. 

6 Zie bijlage 3

In 2016 is het strategisch werkplan opgesteld (februari 2016) 

in opdracht van Stichting Brede Scholen/Kindcentra 

Goirle. Het doel van dit plan is om de ontwikkeling van 

Kindcentra in Goirle verder te stimuleren en te versterken. 

Met dit plan geven de partners richting aan beleid en 

uitvoering van geïntegreerde educatieve voorzieningen 

binnen de ontwikkelingen van de Lokale Educatieve 

Agenda (LEA). 
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Handelingsgericht werken. 

Op alle Edu-ley scholen wordt er al enige jaren gewerkt 

met groepsplannen en groepsoverzichten. Het handelings- 

gericht Werken raakt steeds beter verankerd in ons 

onderwijs. De groepsplannen en - overzichten zijn door 

de leerkrachten in hun dagelijkse werkzaamheden goed 

gepositioneerd. Op basis van het leerstofaanbod voor  

de groep worden de doelen geformuleerd. De leer-

krachten hebben steeds beter in beeld hoe de leerlijnen 

voor de vakgebieden zijn opgebouwd. 

 − De leerkrachten geven op basis van behoe FTEs  

en doelen vorm aan het leerproces van kinderen. 

 − In de groepsplannen en OPP’s7 worden de doelen 

vastgelegd en geëvalueerd. 

 − In de dagelijkse praktijk is zichtbaar dat kinderen  

het leerstofaanbod krijgen conform de beschrijving  

in het groepsplan. Dit is zichtbaar opgenomen in  

een weekplanning.

 − Bij de individuele handelingsplannen worden ouders  

in een vroeg stadium meegenomen. 

 

7 Ontwikkelingsperspectief voor individuele leerlingen (zie passend onderwijs)

De scholen

Door middel van hun plannen van aanpak en hun 

evaluaties laten de scholen per schooljaar zien waar  

ze in hun schoolontwikkelingen staan en waar ze naar  

toe willen.8

8  Hiervoor verwijs ik naar de jaarplannen 2016-2017 en evaluaties 2015-2016 
van de scholen
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Domein personeel en ontwikkeling 

Regionaal Transfer Centrum 

De ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt in  

het onderwijs (daling van de werkgelegenheid ten  

gevolge van de leerlingendaling en de gevolgen  

van de Wet Werk en Zekerheid stellen de schoolbesturen 

in de regio Midden Brabant voor een enorme opgave.  

De samenwerkende schoolbesturen hebben door de 

krachten te bundelen, verantwoordelijkheid genomen 

voor de personele gevolgen van deze ontwikkelingen.  

Zij doen dit met behoud van bestuurlijke autonomie en 

met oog voor de verschillen in personeelsbeleid, typen 

onderwijs en denominatie. 

In een gezamenlijk opgesteld projectplan is er één regionaal  

transfercentrum ingericht. Edu-ley heeft 4% aan boven-

tallig personeel aangenomen om haar rol te spelen in  

het RTC. Het RTC draagt bij om een oplossing te vinden 

voor een van de grootste uitdagingen van het PO voor  

de komende jaren. Het bestuur heeft hier ook op ingespeeld  

door het gedateerde vervangingsbeleid opnieuw tegen  

het licht te houden. Edu-Ley onderstreept de zienswijze 

dat we hier regionaal met elkaar moeten optrekken.  

De grootste zorg in de toekomst zal zijn: niet meer of er 

iemand wil vervangen, maar of er überhaupt nog genoeg 

vervangers zullen zijn. 

Edu-Ley studiedag 

Op 12 oktober 2016 heeft de eerste Edu-Ley studiedag,  

met als thema ‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar 

blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is  

een succes! (Henry Ford)’. plaatsgevonden. Door  

de bestuurder zijn de medewerkers geïnformeerd over  

de koersnotitie. Daarna heeft Erben Wennemars aan  

de hand van de vier kernwaarden (LAVA) zijn eigen groei 

en ontwikkeling als sportman besproken. 

Door middel van allerlei werkvormen zijn de medewerkers 

van de verschillende scholen met elkaar in contact 

gebracht om elkaar te ontmoeten. Het middagprogramma 

heeft op de scholen plaatsgevonden. Leerkrachten zijn,  

op groepsniveau, aan de hand van de kernwaarden in 

gesprek gegaan. 

Deze studiedag heeft geleid tot een verdere verbinding  

en een intensivering van de contacten tussen de mede-

werkers van de verschillende scholen. Medewerkers 

hebben dit als een topdag ervaren en er is een goede basis 

gelegd voor de toekomst. 
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2.7 Medezeggenschap 
De beide stichtingen beschikken over een eigen mede-

zeggenschaps-structuur. De rechten en plichten van  

de GMR-en en MR-en worden door de personele unie op 

zichzelf niet gewijzigd. 

Sinds augustus 2016 vergaderen beide GMR-en 

gezamenlijk. Verder is er een werkgroep aangesteld  

met als opdracht te onderzoeken hoe we kunnen komen 

tot een gemeenschappelijke GMR op Edu-Ley niveau. 

Vooraf aan de vergaderingen wordt door de bestuurder  

en de beide voorzitters met elkaar afgestemd. 

Verder kent elke school een medezeggenschapsraad waarin  

personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn.  

De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en 

leerkrachten van verschillende scholen van Stichting 

BOOG en SKBG. Voor de bestuursformatieplannen,  

de begroting, jaarrekening enz. blijft de GMR op stichtings- 

niveau het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder. 

In deze verslagperiode zijn op personele unie niveau 

onder andere de volgende punten onderwerp van gesprek 

geweest en, indien van toepassing, van instemming of 

advies voorzien: 

 

 − Passend Onderwijs; ondersteuningsprofielen

 − Begroting

 − Bestuursformatieplan 

 − Regionaal Transfer Centrum 

 − Verzuimbeleid

 − Verdere invulling aan de samenwerking van  

beide GMR-en
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2.8 Leerlingenaantallen 
In tabel A vind je het overzicht van de leerlingenaantallen 

op 1 oktober 2016. Tabel B zet deze aantallen af tegen  

de Pronexus gegevens van de gemeente Goirle.9

Tabel A
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4 t/m 7 67 88 97 191 250 248

8 en ouder 73 57 108 184 252 292

Totaal 140 145 205 375 502 540

9  Onderzoeksbureau dat de demografische gegevens  
van de gemeente verzorgt

In december 2016 heeft het bestuur de laatste prognoses 

ontvangen van Pronexus. 

Tabel B

1-10-2016  
realisatie

1-10-2017 
Pronexus

Kameleon 140 139

Open Hof 145 151

De Regenboog 205 203

Bron 375 381

Den Bongerd 502 504

‘t Schrijverke 540 528

Edu-ley 1.907 1.906

 
Conclusie: Het totale aantal leerlingen blijft nagenoeg gelijk  
op Edu-Ley niveau. Een kleine dip bij BOOG in 2018 en 2019.  
In 2020 loopt het leerlingenaantal binnen SKBG iets terug  
(zie tabellen hieronder). 
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Stichting BOOG, Schooljaar 2017-2018 

Leerlingenprognose (Peildatum 1 oktober)

Aantal 
leerlingen 2016 2017 2018 2019 2020

Den Bongerd

Onderbouw 250 244 249 257 268

Bovenbouw 252 260 266 274 286

Totaal 502 504 515 531 554

‘t Schrijverke

Onderbouw 248 236 226 219 213

Bovenbouw 292 292 280 272 264

Totaal 540 528 506 491 477

Totaal 1.042 1.032 1.021 1.022 1.031

Stichting SKGB, Schooljaar 2017-2018 

Leerlingenprognose (Peildatum 1 oktober)

Aantal 
leerlingen 2016 2017 2018 2019 2020

Kameleon

Onderbouw 67 70 69 67 66

Bovenbouw 73 69 67 65 65

Totaal 140 139 136 132 131

Open Hof

Onderbouw 88 84 89 96 103

Bovenbouw 57 67 71 77 83

Totaal 145 151 160 173 186

De Regenboog

Onderbouw 97 97 93 90 88

Bovenbouw 108 106 100 98 95

Totaal 205 203 193 188 183

De Bron

Onderbouw 193 208 206 197 188

Bovenbouw 184 173 171 164 155

Totaal 377 381 377 361 343

Totaal 867 874 866 854 843
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2.9 Opleiden in school
Vijf van de zes Edu-Ley scholen (De Bron, Kameleon, 

Open Hof, Den Bongerd en ’t Schrijverke) zijn  

de opleidingsscholen voor HKE Tilburg10. Deze scholen 

werken met onderwijsnesten, waarin studenten van  

alle jaargangen zijn vertegenwoordigd. Ook zijn er op  

alle onderwijsnesten studieloopbaanbegeleiders van  

de HKE en basisschool coaches aanwezig. 

2.10 Marktaandeel Edu-Ley scholen 

 1-10-2016 1-10-2017 11 

Totaal Edu-Ley 1.907 1.906

Totaal Goirle 2.290 2.282

83% 83%

Conclusie: Het marktaandeel van Edu-ley blijft gehandhaafd op 83%. 
Het leerlingaantal op de Regenboog en Kameleon loopt terug.  
Bij de Bron, Open Hof en Den Bongerd is er sprake van groei. 

10 Hogeschool voor Kind en Educatie

11 Prognoses volgens pronexus rapport van 22 dec 2016

2.11 Klachten
In 2016 is er 1 klacht bij het bestuur van de stichting KOMM 

binnengekomen. Deze klacht is met behulp van medation 

ingetrokken. Op Edu-Ley niveau werken alle scholen sinds 

juni 2016 met dezelfde externe vertrouwenspersonen, 

namelijk de medewerkers van Vertrouwenswerk. Ook  

de (na)scholing vindt nu gezamenlijk op Edu-Ley niveau 

plaats. Er is regelmatig contact geweest tussen de interne 

– en de externe vertrouwenspersonen. Dit heeft geleid  

tot een expliciete ondersteuning op schoolniveau. 

2.12 Inspectie 
Alle Edu-ley scholen vallen al jaren onder het basis-

arrangement. Ook dit jaar zijn deze arrangementen door 

de inspectie gehandhaafd. Verslagen van de inspectie-

bezoeken worden door het bestuur bestudeerd en 

eventuele aandachtspunten worden besproken met  

de directies. Edu-Ley tracht de kwaliteit van het onderwijs 

continu te optimaliseren en te zorgen dat het aangeboden 

onderwijs bij de tijd is. 
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2.13 IEP en CITO
In 2016 is voor de eerste keer de IEP –toets afgenomen  

bij leerlingen van de groepen 8. De gemiddelde score van 

de Edu-Ley scholen is 82,5. Het landelijke gemiddelde  

van de IEP was 80. De Edu-Ley scholen scoren hiermee 

gemiddeld 2,5 punt boven het landelijk gemiddelde.  

Twee scholen scoren onder het landelijke gemiddelde.  

In de plannen van aanpak 2016-2017 van Open Hof en 

Kameleon is de IEP toets, als speerpunt opgenomen. 

School Score 

De Bron 87

Den Bongerd 85

Kameleon 77

Open Hof 76

De Regenboog 82

‘t Schrijverke 84

Landelijk 

gemiddelde

80

Edu-Ley 82,5

Aanpassen schooladvies (n.a.v. de IEP uitslagen) 

In de brief van 3 maart 2017 van de inspectie bleek  

dat landelijk gezien 1 op de 3 schooladviezen n.a.v.  

de uitslag van de eindtoets wordt aangepast. Dit beeld  

is ook duidelijk zichtbaar in de onderstaande tabel.  

De afname van IEP voor de eerste keer kan hier een rol 

spelen. In de media en op de scholen wordt met name  

de rol van de ouders benoemd.12
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Open Hof 17 2 12% 1 6%

De Bron 25 8 32% 0 0%

De Regenboog 32 19 59% 14 44%

Kameleon 13 2 15% 1 8%

Den Bongerd 57 15 26% 9 16%

‘t Schrijverke 73 5 7% 1 1%

12 Brabants dagblad 1 mei 2017
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In het directeurenberaad van juni 2016 is de IEP 

geëvalueerd. Het algemene beeld is dat onze leerlingen 

hoger scoren op de IEP, dan de CITO –eindtoets. Veel 

leerlingen met een HAVO advies kwamen op een VWO 

score uit. 

De tussentijdse- en eindresultaten van de cito scores 

(DMT, BL en R/W) van de scholen worden weergegeven  

in het dashboard van Edu-ley, namelijk Mediaan. Verder 

zijn ze planmatig in kaart gebracht en worden ze 2 keer 

per jaar geanalyseerd. Op de eerste plaats wordt er vanuit 

deze tussentijdse opbrengsten zorgsignalen geformuleerd 

die vervolgens nader onderzocht zijn.  

Daarna zijn de eindopbrengsten geanalyseerd en 

gerelateerd aan de bevindingen naar aanleiding van  

de tussentijdse opbrengsten. Deze bevindingen, conclusies  

en adviezen zijn besproken met de MT’s, de interne 

begeleiders en de leerkrachten. Naar aanleiding van  

deze gesprekken is een plan van aanpak gemaakt. Hierin 

worden interventies voor de korte en voor de lange termijn  

ten aanzien van leren en onderwijzen beschreven. 
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Uitslag M- en E toetsen

Met de goede uitslagen op de M- en E citotoetsen van  

de meeste Edu-ley scholen scoren we dit jaar als Edu-Ley 

ruim boven het landelijke gemiddelde. 

 

Den Bongerd en ’t Schrijverke scoren op alle onderdelen 

positief. De drie minutentoets (DMT) van de groepen  

3 en 4 van Open Hof scoren onder het LG. R/W op de Bron 

in groep 4 is een punt van aandacht. Tijdens de school-

bezoeken en in de evaluaties is dit besproken. De scholen 

hebben hierop adequaat gereageerd door gerichte 

plannen van aanpak op te stellen.

DMT 
M3

DMT

E3

DMT 
M4

DMT

E4

BL

M6

RW

M4

RW

E4

RW

M6

RW

E6

De Bron + + + + - - - + +

Den Bongerd + + + + + + + + +

Kameleon + + + - - + + - +

Open Hof - - - - + + + + +

De Regenboog - + + + + + + + -

‘t Schrijverke + + + + + + + + +
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2.14 Plein 013 en Passend Onderwijs Edu-Ley 13 

Het verantwoordingsdocument van Plein 013 is, samen 

met directeur van het samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs, in het directieberaad van november 2016 

besproken. De invulling en afstemming van deze 

verantwoording is op dit moment nog een zoektocht  

(voor zowel Plein 013, als Edu-Ley). In tegenstelling tot 

vorig jaar leggen de beide stichtingen dit jaar op dezelfde 

wijze verantwoording af aan Plein 013. 

Op dit moment zijn er de volgende arrangementen  

en OPP (Ontwikkelingsperspectief) op de scholen:

School OPP arrangementen

De Bron 0 1

Den Bongerd 8 (3 nu in groep 8) 1

Kameleon 2 1

Open Hof 1 0

De Regenboog 0 1

‘t Schrijverke 7 3

Edu-Ley 18 7

Conclusie: Het aantal OPP en onderwijszorgarrangementen is aan  
de lage kant. De scholen van Edu-Ley werken relatief gezien weinig 
met OPP’s en onderwijszorgarrangementen, omdat zij binnen hun 
onderwijssetting steeds beter in staat zijn het onderwijs aan deze 
leerlingen een goede wijze te verzorgen. Een zorgpunt hierbij is  
de grote administratieve belasting. 

Thuiszitters 

In Goirle was er in december 2016 geen thuiszitter. 

 

13 Zie ook ondersteuningsprofielen van de Edu-Ley van Sardes
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Verwijzing SBO leerlingen

Speciaal Basisonderwijs (SBO) %

De Bron 1 leerling Zonnesteen 0,13%

Den Bongerd

Kameleon 1 leerling Zonnesteen 0,72%

Open Hof 1 leerling Westerwel 1%

De Regenboog 

‘t Schrijverke 2 leerlingen Zonnesteen 0,37%

Edu-Ley 5 leerlingen SBO 0,27%

 
Gemiddeld aantal leerlingen van Plein013 
dat in het speciaal basisonderwijs (SBO) zit 
(per 100 leerlingen, peildatum 1 oktober)

Plein013 

Landelijk gemiddelde

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4

3

2

1

0

Deelnamepercentage SBO

2014 2015 2016

Landelijk 2,47 2,35 2,31

Plein 013 3,39 3,11 2,90

Edu-Ley 2,98 0,1 0,27

 
Conclusie: Edu-Ley scoort hiermee ruim onder het LG en onder  
het verwijzingsniveau van het samenwerkingsverband Plein 013. 
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Verwijzing SO

Speciaal Onderwijs %

De Bron 1 leerling De Keijzer 0,26% 14

Den Bongerd

Kameleon

Open Hof 3 leerlingen De Keyzer 2%

De Regenboog 

‘t Schrijverke

Edu-Ley 4 leerlingen De Keijzer 0,21%

Gemiddeld aantal leerlingen van Plein013 
dat in het speciaal onderwijs (SO) zit 
(per 100 leerlingen, peildatum 1 oktober)

Plein013 

Landelijk gemiddelde

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4

3

2

1

0

Deelnamepercentage SO

2014 2015 2016

Landelijk 1,63 1,55 1,58

Plein 013 1,81 1,72 1,53

Edu-Ley n. v. t. 0,10 0,21

 
Conclusie: Edu-Ley scoort hiermee ruim onder LG en 
het verwijzingsniveau van het samenwerkingsverband Plein 013. 

14  Berekening: 

 De Bron lln aantal 1-10-16 373. 1:3,73 = 0,26 % 
 Open Hof lln aantal 1-1016 145 3:1,45 = 2 % 
 Edu-Ley lln aantal 1-10-16 1883 4:18,83 = 0,21 %
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Algemene conclusie: De Edu-ley scholen weten hun 

onderwijs zo in te richten dat er relatief weinig leerlingen 

worden verwezen. Dit wordt met name gerealiseerd door 

de grote inzet en betrokkenheid van alle medewerkers.  

De 3 verwijzingen van de leerlingen van Open Hof naar  

de Keijzer vraagt om enige toelichting: Voor deze leerlingen 

is lang gestreefd naar een goede onderwijssetting binnen 

het reguliere onderwijs. Dit betekent eens te meer dat 

Passend onderwijs niet gelijk staat aan regulier onderwijs.

2.15 Fusietraject
Op dit moment is ervoor gekozen geen verdere juridische 

stappen te zetten in het fusieproces. De bestuurder volgt 

de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp op de voet.  

In 2016 hebben er geen nieuwe ontwikkelingen plaats-

gevonden. 

Wel zijn er stappen gezet richting de beide GMR-en.  

Vanaf augustus 2016 vergaderen zij in gezamenlijkheid. 

Concreet betekent dit een gezamenlijke agenda voering. 

Ook is er een werkgroep samengesteld (vz GMR-en, lid 

oudergeleiding, de bestuurder en medewerker Vos/Abb) 

met als opdracht te bestuderen welke (on)mogelijkheden 

er zijn om te komen tot een gemeenschappelijke boven-

stichtelijke GMR op Edu-Ley niveau. 



H3
Personeel 
In dit hoofdstuk vindt u, naast een algemeen  

gedeelte, de informatie inzake de samenstelling  

van het totale personeelsbestand, toegekende schaal 

van de medewerkers, de GGL, de leeftijdsopbouw  

van medewerk(st)ers en de verzuimcijfers. 

43
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3.1  Personeelsbeleid, rechtspositie  
en arbeidsvoorwaarden 

Het personeel van de beide stichtingen valt onder  

de werking van de cao PO. De daaruit voortvloeiende 

beleids-, plan- en verslagverplichtingen worden in 

principe op het niveau van de personele unie (nader) 

ingevuld. De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van  

het personeel van BOOG enerzijds (openbaar onderwijs, 

ambtelijke aanstelling) en SKBG anderzijds (bijzonder 

onderwijs, arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) zijn 

verschillend. In voorkomende gevallen kan dat leiden tot 

beleid, beleidsplannen en -verslagen op stichtingsniveau. 

De implementatie van de nieuwe CAO 2015 is door  

de personele unie op Edu-ley niveau aangevlogen.  

De instemming is door de PGMR van BOOG en SKBG 

gemeenschappelijk gegeven. 

In het kader van de nieuwe cao is het bevoegd gezag  

tot een aantal richtinggevende uitspraken gekomen op  

het niveau van de personele unie omtrent de uitwerking 

van de nieuwe cao. De in de cao vastgelegde afspraken 

omtrent duurzame inzetbaarheid, professionalisering, 

startende leerkrachten, scholing, werk en rusttijden 

regeling enz. worden hier niet genoemd aangezien  

daar duidelijke regels voor gelden in de nieuwe cao. 

De concrete uitwerking van het onderdeel schooltaken zal 

op schoolniveau plaatsvinden en moet worden besproken 

met (p)mr van de verschillende scholen. 
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3.2 Totale personeelsbestand 15 

 

Gemiddelde leeftijd medewerker 
(peildatum 31 december 2016)

2016

50

40

30

20

10

0

Aantal medewerkers 
(peildatum 31 december 2016)

14% | 38

86% | 229

Aantal FTE 
(peildatum 31 december 2016)

16% | 19

84% | 99

Vrouw

Man

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 
(peildatum 31 december 2016)

  535  

44  

25  

31  

20  

16  

19  

17  

19  

 3  

  3

  6

  4

  4

  2

  7

  7

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 70

Vrouw

Man

Conclusie: Mannen blijven zwaar ondervertegenwoordigd.  
Het afgelopen jaar is het percentage mannen met 2% gestegen  
van 14% naar 16%. 16 

15 Op schoolniveau zie bijlage 1

16 Een school met alleen maar meesters:Schoolovername (Helen Parkhurst  
uit Tilburg) op 21 juni. Verschillende bestuurders hebben de leerlingen 
getrakteerd op een dag met alleen maar meesters! PR genereren voor meer 
diversiteit voor de klas, maar bovenal de kinderen trakteren op een dag  
met alleen maar meesters
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3.3 Functieschaal 
 

6,31%

26,85%

66,84%

Leraarschaal LA

Leraarschaal LB

Leraarschaal LC

Conclusie: Op Edu-Ley niveau wordt hiermee nog niet 

voldaan aan de gestelde normering in de functiemix.  

De normering zegt dat 40% van de leerkrachten in een LB 

of LC schaal moeten zitten. Met name binnen SKBG wordt 

dit percentage niet gehaald. Dit vindt zijn oorzaak in  

de wijze waarop door de verschillende stichtingen 

invulling gegeven wordt aan het LB schap. Binnen  

BOOG zijn dit leerkrachten met verschillende specialisaties 

(taal, rekenen, cultuur, bewegen). Bij SKBG moet men 

aantonen LB waardig te zijn. 

3.4 De Gewogen Gemiddelde leeftijd
Bij de berekening van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd 

(GGL) wordt alleen gerekend met de personeelscategorie 

leraren. Buiten beschouwing blijven:

 − De directieleden. 

 − Het onderwijsondersteunende personeel.

 − De leraren in opleiding.

 − Leraren die uitsluitend zijn benoemd in een vervangings- 

betrekking, en voor wat betreft de overige leraren  

de tijdelijke uitbreidingen van de betrekkingsomvang in 

verband met vervanging, voor zover deze uitbreidingen 

ten laste van het vervangingsfonds komen. 



47

Schooljaar (Peildatum 1 oktober) 

GGL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Den Bongerd 39,31 37,49 38,63 39,33 40,02 40,71

‘t Schrijverke 40,95 40,95 41,62 42,24 42,86 43,46

Kameleon 34,54 35,99 36,71 37,43 38,15 38,87

Open Hof 30 30,19 31,13 32,07 33,01 33,96

De Regenboog 39,29 38,56 39,17 39,77 40,38 40,99

De Bron 39,21 38,54 39,18 39,78 40,38 40,98

Landelijk 40,14 40,40 40,26 40,40 40,43 40,40

Bij de ontwikkeling van de GGL is rekening gehouden met 

toekomstig natuurlijk verloop. De genoemde leeftijden 

vanaf 1-10-2017 zijn prognoses en dus indicatief. 

Conclusie: De GGL van Kameleon en Open Hof liggen ruim onder  
het landelijk gemiddelde. ‘t Schrijverke kent het oudste personeels-
bestand binnen Edu-Ley. Voor andere scholen komt het overeen  
met het landelijk gemiddelde. 



H4
Ziekteverzuim
In dit hoofdstuk staan de verzuimcijfers  

van de personeelsleden van Edu-Ley. 

48
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4.1 Analyse 2016
Vanaf 1 januari 2016 vallen alle werknemers van Edu-Ley 

onder de arbodienst van Human Capital Care. Hiermee  

is een volgende stap gezet in de harmonisatie van  

het personeelsbeleid van de beide stichtingen. 

 

Verzuimpercentage in 2016

Lang (43-365 dagen)

Langer dan 1 jaar

Kort (1-7 dagen)

Middel (8-42 dagen)

januari april juli oktober

 6.3%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Algemene conclusie: verzuim binnen Edu-ley (8,42%)  

ligt dit jaar ruim hoger dan het landelijke gemiddelde  

van 6,3%. 

Uit de gegevens blijkt dat 6,32% van het verzuim langer 

dan 1 jaar betreft. Hier dient opgemerkt te worden dat dit 

verzuim voor het overgrote deel niet werkgerelateerd is. 

Lang (43-365 dagen)

Langer dan 1 jaar

Kort (1-7 dagen)

Middel (8-42 dagen)

Verzuimpercentage per type contract in 2016

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd
(met einddatum)

Tijdelijke uitbreiding
vaste medewerker

0% 2% 4% 6% 8% 10%
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0,90%

8,42%

1,20%

4,61%

1,71%

Lang (43-365 dagen)

Langer dan 1 jaar

Kort (1-7 dagen)

Middel (8-42 dagen)

Gemiddeld verzuimpercentage in 2016

Type verzuim Vangnet

Langer  
dan 2 jaar

Verzuim-
percentage Inclusief

Ziek Nee Nee 8,14% 8,14%

Ziek Ja Nee 0,22% 0,22%

Ziek als gevolg  

van zwangerschap

Ja Nee 0,06% 0,06%

Zwangerschap/

bevalling

Ja Nee 0,00% 0,92%

8,42% 9,34%
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4.2 Verzuimfrequentie
De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal ziek-

meldingen per werknemer over een periode. De verzuim-

frequentie wordt berekend door het aantal ziekmeldingen 

in een periode te delen door het totaal aantal werknemers. 

De meldingsfrequentie of verzuimfrequentie geeft aan hoe  

vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Is de meldings- 

frequentie hoog, dan is – uitzonderingen daargelaten – 

daaruit af te leiden dat de leidinggevende veel ruimte geeft 

om te verzuimen en dat de medewerkers daar gebruik  

van maken. 

De ziekmeldingsfrequentie (ZMF) is het gemiddeld aantal 

keer dat een werknemer zich per jaar ziekmeldt. Dit cijfer 

ligt gemiddeld in Nederland tussen de 1 en de 1,5. Heeft 

een organisatie een meldingsfrequentie van 1,89. Dit duidt 

op een te lage verzuimdrempel: werknemers melden zich 

te gemakkelijk ziek. Een te hoge verzuimdrempel is ook 

niet goed, dat kan er namelijk voor zorgen dat arbeids-

ongeschikte werknemers hun klachten gaan negeren 

omdat men bang is om zich ziek te melden. Met alle 

gevolgen van dien. Het is de kunst om de juiste hoogte 

van de verzuimdrempel te vinden. Het verzuimprotocol 

(een procedure voor het ziek- en hersteld melden) is 

hierbij van groot belang. 

 Verzuimfrequentie in 2016

januari april juli oktober
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Conclusie: De verzuimfrequentie voor Edu-ley is met 0,99% prima. 
Zeker als we de hoogste maand (maart) en laagste maand (augustus) 
buiten beschouwing laten. 
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4.3 Nulverzuim
Het aandeel nulverzuim onder het onderwijzend 

personeel in het primair onderwijs is gestegen van 42%  

in 2011 naar 45% in 2016. Nulverzuim geeft het aantal 

werknemers aan dat zich gedurende een periode van  

1 jaar niet heeft ziek gemeld. 

 

Nulverzuimfrequentie in 2016
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Conclusie: Edu-ley kent een zeer hoog nulverzuim  
in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. 
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4.4 Verzuimkosten
Vertalen we het verzuim naar euro’s dan levert dat  

een totaalbedrag op van € 625.624,40. Waarvan lang  

(43 dagen t/m 365 dagen) ruim € 375.000,- en ruim  

€ 99.000,- voor de periode langer dan > 1 jaar. De keuze 

om geen eigen risicodrager (ERD) te worden lijkt hiermee 

een goede geweest te zijn. 

Verzuimkosten in 2016

januari april juli oktober
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Verzuimkosten per type contract in 2016

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd
(met einddatum)

Tijdelijke uitbreiding
vaste medewerker

€ 0 € 200k € 400k € 600k € 800k

 

 

Lang (43-365 dagen)

Langer dan 1 jaar

Kort (1-7 dagen)

Middel (8-42 dagen)

€ 62.872,53

€ 87.474,45

€ 375.998,09

€ 99.279,33

Totaal verzuimkosten € 625.624,40

Gemiddelde verzuimkosten in 2016

Conclusie: De kosten van het verzuim liggen voor 75%  
in de langdurige afwezigheid van het vaste personeel. 



H5
Huisvesting
In dit hoofdstuk staat informatie over het beheer en 

eigendom van de verschillende schoolgebouwen.

54



55

5.1 Scholen

‘t Schrijverke, De Regenboog en Kameleon

Sinds 2006 heeft Edu-Ley van de gemeente Goirle  

het juridisch eigendom van het schoolpand van de school 

’t Schrijverke ontvangen. Het pand van ’t Schrijverke is  

bij oplevering in goede staat van onderhoud ontvangen. 

Functionele verbetering en uitbreiding van het pand 

hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Voor  

het kalenderjaar 2016 betrof dit met name het vervangen 

van een groot aantal toiletgroepen. 

De Regenboog is in 2015 gerenoveerd en in december 

2016 is de nieuwbouw van Kameleon opgeleverd. Voor  

alle drie de scholen ligt er een meerjaren onderhoudsplan. 

Vanaf 2015 is het buitenonderhoud overgeheveld van  

de gemeente naar de schoolbesturen. Dit betekent dat  

de bekostiging van het Rijk voor het onderhoud is 

verhoogd, maar tegelijkertijd komen ook de kosten  

hiervan voor rekening van het bestuur. In de meerjaren-

begroting zijn vanaf 2017 deze kosten opgenomen in  

de vorm van een voorziening. 

Den Bongerd, Open Hof en De Bron

Den Bongerd en Open Hof zijn gehuisvest aan de locatie 

de Frankische Driehoek. De basisscholen Den Bongerd  

en Open Hof vormen in deze kindcentra de onderwijs-

voorzieningen, die samenwerken met kinder-, voor-  

en naschoolse opvang. De Avonturiers, Tussenschoolse 

opvang De Blijvertjes en Wijkcentrum De Deel. Basis-

school De Bron is gehuisvest in de Boschkens-Oost. Zij 

werken daar samen met het KDV en BSO van Humanitas. 

Het beheer van de kindcentra gebouwen ligt bij de woon-

stichting Leystromen, welke gedeelten van het gebouw 

aan de Gemeente heeft verhuurd, die ze vervolgens 

beschikbaar stelt aan Edu-Ley. Hiervoor is het volledige 

eigendom van het gebouw overgedragen aan de woon-

stichting, welke eigenaar van het gebouw is. 
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5.2 Opslag meubilair 
Het ‘boventallige meubilair‘ van Edu-Ley wordt op  

een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Hierdoor  

is gelijk inzichtelijk welk meubilair nog voorradig is  

en kunnen we snel inspelen op een vraag vanuit  

het werkveld. Ook bereiken we hier een behoorlijke 

kostenbesparing mee. 



H6
Risicobeheersing
Het risico- en controlesysteem is erop gericht  

risico’s in beeld te hebben en tijdig te kunnen 

signaleren om vervolgens maatregelen te  

kunnen treffen.
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Binnen Edu-Ley wordt gewerkt met een planning  

& control cyclus. Voor de bedrijfsvoering gelden  

de algemene beginselen van functiescheiding, afbakening 

van taken en bevoegdheden/verantwoordelijkheden.  

De statuten en het bestuurs- en managementstatuut van 

de verschillende stichtingen vormen hiervoor de basis.  

De regelingen zijn in de praktijk geïmplementeerd en  

de goede werking wordt bewaakt door het bestuur. 

Binnen de gekozen organisatiestructuur en beleidscyclus 

vormen de onderdelen van planning en control (het 

schoolplan – jaarplan – begroting – management-

rapportages – meerjaren begrotingen) belangrijke 

instrumenten voor interne beheersing van de organisatie.

Edu-Ley heeft een aantal managementtools ingevoerd 

binnen de planning & control cyclus, waarmee  

de beoogde formatieve, personele en financiële doelen 

gemonitord worden. Voor aanvang van het kalenderjaar 

wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, 

waarin de doelstellingen financieel zijn vertaald. Hiernaast 

wordt, vóór aanvang van het schooljaar, een formatieplan 

opgesteld. 

Edu-ley maakt in de planning & control cyclus gebruik 

van tussentijdse rapportages. Drie maal per jaar wordt  

een financiële managementrapportage opgesteld t.b.v.  

het college van bestuur, waarin de realisatiecijfers worden 

afgezet tegen de vastgestelde begroting. 

De eerste na afloop van april. Vervolgens vinden maraps 

plaats na afloop van de maanden augustus en oktober.

De Raad van Toezicht ontvangt, na vaststelling van  

de managementrapportage van het College van Bestuur, 

een overzicht van de stand van zaken tot en met  

de betreffende periode. Deze rapportages worden in  

de raad van toezichtvergaderingen besproken. Hiernaast 

wordt jaarlijkse een meerjaren personele begroting, 

meerjaren investeringsbegroting en een meerjaren 

integrale begroting opgesteld c.q. geactualiseerd aan  

de hand van de op dat moment meest actuele personele 

bekostiging, personele bezetting, jaarrekeningcijfers en 

leerlingenprognoses. 

Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag 

(waaronder de jaarrekening en verslag) opgesteld,  

waarin onder andere een analyse wordt gegeven van  

de verschillen tussen de uiteindelijke realisatiecijfers,  

de begroting en de cijfers van het voorafgaande kalender- 

jaar. Het managen van prestaties en onderliggende 

processen is slechts een van de twee pijlers van ‘in control’ 

zijn. Het proactief en continu onderkennen en beheersen 

van mogelijke risico’s (risicomanagement) is de andere. 
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Risico’s worden daarbij gedefinieerd als bedreigingen  

en kansen die de realisatie van de gestelde doelen van 

stichtingen SKBG en BOOG kunnen beïnvloeden.  

Het tijdig voorzien van deze risico’s zorgt ervoor dat  

het management van de beide stichtingen aan het stuur 

zit en kan bepalen of nadere acties noodzakelijk zijn. 

Het risicobeheersing- en controlesysteem is erop gericht 

risico’s in beeld te hebben en tijdig te kunnen signaleren 

om vervolgens maatregelen te kunnen treffen.

Edu-Ley voorziet op de korte termijn, buiten het leraren 

tekort, geen grote risico’s en/of onzekerheden. Via het RTC 

Midden Brabant proberen wij als Edu-Ley in gezamen-

lijkheid een oplossing voor dit vraagstuk te vinden.

 



H7
Verantwoording 
naar derden
 

Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag  

ter advisering aan de GMR en ter goedkeuring  

aan de gemeente Goirle aangeboden.
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Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag ter advisering  

aan de GMR en ter goedkeuring aan de gemeente Goirle 

aangeboden. Het verslag en rapport van 2016 zal na  

de goedkeuring van de accountant ook weer aan beide 

organen worden aangeboden, ter beoordeling. 



H8
Financiën 
Het financiële toezicht is gericht op financiële  

risico’s op het niveau van bevoegd gezag van  

de scholen en betreft de aspecten: financiële 

continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.
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8.1 Context
Uit het voorgaande blijkt dat het jaar 2016 in vele opzichten 

nog steeds een overgangsjaar was. De harmonisatie en 

afstemming binnen de beide stichtingen krijgt steeds 

meer de gewenste vorm en inhoud. Echter voor de (meer- 

jaren)begrotingen, de jaarverslagen en de bestuursformatie- 

plannen dienen de beide stichtingen ook in de toekomst 

afzonderlijk verantwoording af te leggen. Dit betekent  

dat er twee gescheiden boekhoudingen, met de daarbij 

behorende complexiteit voor de beide stichtingen, in  

de toekomst gehandhaafd zal blijven. Op basis van  

de bekostigingsvoorwaarden, die per stichting gelden, 

dienen dus de financiën van partijen gescheiden te 

worden gehouden en te worden ingezet ten behoeve  

van de eigen stichting. 

In het kader van het behalen van schaalvoordelen zullen 

de mogelijkheden van collectief af te sluiten overeen-

komsten expliciet de aandacht krijgen. Voorbeelden hier- 

van zijn de nieuw afgesloten contracten met o.a. RICOH. 

Voor de begroting 2017 geldt voor beide stichtingen dat  

er gewerkt wordt met dezelfde methodiek en format. 

Hierdoor neemt het lezen van de begroting en het ver- 

gelijken van de verschillende scholen van de beide 

stichtingen sterk toe. 

De beide stichtingen maken gebruik van diverse bronnen 

van inkomsten om de exploitatie en materiele instand-

houding van een school te kunnen bekostigen. De belang- 

rijkste is de rijksvergoeding (lumpsum); deze bestaat uit 

een rijksbijdrage materiele instandhouding, een rijks-

bijdrage personele bekostiging, een rijksbijdrage personeel 

– en arbeidsmarktbeleid en overige rijkssubsidies, zoals 

o.a. de prestatie box gelden en de subsidie in dienst 

nemen jonge leerkrachten. 

Van de lokale overheid ontvangt de school extra gelden 

vanuit de verschillende subsidieregelingen (Back to Basic, 

VVE regeling). Hieruit worden de kosten voor een conciërge,  

extra onderzoeken, schakelklassen, enz. betaald. 
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Van het samenwerkingsverband Plein 013 worden baten 

ontvangen om de lasten te bekostigen in het kader van 

Passend Onderwijs. De uitgaven moeten jaarlijks verant- 

woord worden aan het Samenwerkingsverband. Ook hier 

hebben we te maken gehad met een groot verschil. Voor 

de SKBG scholen werden deze gelden op stichtingsniveau 

verwerkt. Binnen BOOG worden deze middelen gelijk 

door vertaald naar de scholen. Ook hier heeft er een af- 

stemming plaatsgevonden. 

De bestuurder stelt jaarlijks, op advies van het directie-

beraad, voor de beide stichtingen de (meerjaren) bestuurs-

formatieplannen vast. Hiermee wordt de personele 

bekostiging voor het volgende schooljaar op stichtings-

niveau vastgesteld. De in 2016 opgestelde bestuursformatie- 

plannen zijn op dezelfde wijze ingericht en verwoord.  

Dit plan is aan de beide GMR-en voorgelegd. Daarnaast 

zijn er door de directeuren formatieplannen opgesteld  

met de personele bezetting voor het schooljaar 2016-2017. 

Deze formatieplannen zijn aan de MR-en voorgelegd. 

De beide stichtingen beschikken over een meerjaren-

begroting met een geldigheid van 4 jaar (materieel en 

personeel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen 

en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling 

van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde 

leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende 

indicatoren voor de meerjarenbegroting. 

De investeringen zijn geactiveerd en op basis van de 

gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer 

de investering is afgeschreven. 

Ook is er voor de begroting een voorziening onderhoud 

opgenomen voor de beide stichtingen. 
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8.2 Financiële gegevens en resultaat analyse

8.2.1 Kengetallen

In de Staatscourant van 24 november 2011 stond 

gepubliceerd dat de Minister van OC&W de beleidsregel 

financieel toezicht po en vo 2011 heeft vastgesteld.  

Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s  

op het niveau van bevoegd gezag (bestuur) van de scholen 

en betreft de aspecten: financiële continuïteit, doelmatig- 

heid en rechtmatigheid. 

De risicogerichte opzet van het toezicht houdt in  

dat de inspectie alleen contact legt met of een onderzoek 

instelt bij besturen wanneer zij financiële risico’s constateert  

of met voldoende waarschijnlijkheid vermoedt. Hierbij 

fungeert het rapport van commissie ‘Don’ over het 

financiële beleid bij onderwijsinstellingen als kapstok. 

Hierin hanteert de commissie twee belangrijke uitgangs-

punten: vermogensbeheer en budget beheer. 

Bij vermogensbeheer staat de vraag centraal: wat is  

de kapitaalsbehoefte van de instelling? Om dit te kunnen 

berekenen stelt de commissie het begrip kapitalisatiefactor 

centraal. 

Kengetallen Vermogensbeheer

Het ministerie van OC&W hanteert de kapitalisatiefactor 

als kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen  

hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling 

van hun taken. 

De Inspectie kan de mogelijkheid van excessief spaar-

gedrag nader onderzoeken, indien de signaleringsgrenzen 

zijn overschreden. 

Definitie Kapitalisatiefactor

Totaal Kapitaal (excl. Boekw. Gebouw & terrein) / gedeeld 

door totale Baten.

Bovengrens van 60% voor kleine instellingen  

met < € 5 mln. jaarlijkse baten. 

Bovengrens van 35% voor grote instellingen  

met > € 8 mln. jaarlijkse baten. 
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Normatieve Kapitalisatiefactor, besturen

< € 5 mln. 
baten 

> € 8 mln. 
baten

Bufferliquiditeit 10.0% 5.0%

Transactieliquiditeit 13.8% 8.5%

Financieringsfunctie 31.5% 20.5%

55.3% 34.0%

Afgeronde signaleringsgrens 60.0% 35.0%

 
Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door  
Ministerie van OC&W. 

Concreet voor Edu-Ley betekent dat bij jaarlijkse baten  

van € 9,1 mln. een bovengrens van 35% van kracht is,  

wat betekent normatief € 3,2 mln. aan kapitaal. 

Realisatie jaarrekening 2016 geeft een activa op 

balansdatum excl. gebouwen en terreinen € 5,7 mln. 

Investeringsbeleid / financieringsfunctie

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven  

geven is het belang van investeringsruimte onderkend.  

Als activeringsgrens is een drempelbedrag van € 500 

bepaald. In het boekjaar 2016 is het niveau aan investering  

een bedrag van ca. € 188.000 (2015 ca. € 250.000).  

De boekwaarde in het verslagjaar is afgenomen  

van ca. € 1.334.200. naar ca. € 1.261.200.  

Normatief een benodigde investeringsbuffer 20,5% van  

de totale baten is ca. € 1.873.300. 

Transactieliquiditeit

Normatief 8,5% van de totale baten van € 9,1 mln. is  

ca. € 777.000. 

Bufferliquiditeit

Er is financiële buffer benodigd om niet beheersbare 

risico’s op te vangen. Afhankelijk van de grootte van  

de instelling wordt door de commissie een percentage  

van de totale baten geadviseerd als buffer. Risicomarges 

worden voor een beoordeling als volgt gekwantificeerd:  

± 5% voor instellingen met € 9,1 mln. jaarlijkse baten.  

Een normatief financieel benodigde buffer van ca.  

€ 457.000. Aspecten die qua risico inschatting in acht 

worden genomen, zijn overheidsbezuinigingen, 
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doordecentralisatie of krimpende aantallen leerlingen  

en baten. 

Kapitalisatiefactor is: (totaal kapitaal excl. Boekwaarde 

Gebouwen & Terreinen) / totale baten

 

Kapitalisatiefactor

 
Realisatie

 
Richtcijfer*

Commissie Don Vermogens-
beheer Bovengrens

2016 62,8% 35% - 60% < 60%

2015 59,5% 35% - 60% < 60%

2014 66,3% 35% - 60% < 60%

2013 66,5% 35% - 60% < 60%

 
* Richtcijfer is afkomstig van de rapportage Commissie Don.

Bovenstaande illustreert dat de score van de stichting in 

2016 en de afgelopen jaren de bovengrens overstijgt, met 

uitzondering van 2015 (ongeveer een half procent lager). 

De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht 

op de resultaten. Met een kapitalisatiefactor score van 

62,8%, is nader onderzoek in de toekomst niet te verwachten,  

maar ook niet uit te sluiten is. Uit de continuïteitsparagraaf 

blijkt dat de komende jaren een vrij stabiel resultaat wordt 

verwacht en dat buitensporig spaargedrag niet aan de orde 

is. Bovendien bestaan er de nodige onzekerheden. 

Het tweede kengetal dat het ministerie van OC&W 

hanteert om een beeld te krijgen bij het vermogensbeheer 

van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit. 
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Solvabiliteit

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële 

onafhankelijkheid van een organisatie en geeft aan  

of de organisatie aan haar financiële verplichtingen  

kan voldoen. Bij onderwijsorganisaties is sprake van  

2 solvabiliteit ratio’s. 

Solvabiliteit 1 is eigen vermogen / totaal vermogen. 

Solvabiliteit 2 is (eigen vermogen + voorzieningen) /  

totaal vermogen. 

Het grote verschil tussen solvabiliteit 1 en solvabiliteit 2 

wordt veroorzaakt door voorzieningen. Dit aandeel 

bedraagt 7,2% van de totale balans waarde einde 

verslagjaar (2015: 4,3%). 

Solvabiliteit 1

Realisatie Richtcijfer* DUO - norm

2016 80,4 >20,00 30,00

2015 85,3 >20,00 30,00

2014 83,5 >20,00 30,00

2013 84,5 >20,00 30,00

 
* Richtcijfer is afkomstig van de rapportage Commissie Don.

Solvabiliteit 2

Realisatie DUO - norm

2016 82,2 50,00

2015 87,4 50,00

2014 85,3 50,00

2013 88,8 50,00

Solvabiliteit is een voorname indicator, die aangeeft in 

hoeverre bezittingen op de activazijde van de balans 

gefinancierd zijn met eigen vermogen. 

De solvabiliteit van de stichting ligt hoe dan ook ruim 

boven de DUO normering. 
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Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een eveneens een beeld  

of het bestuur enerzijds te rijk zou zijn of anderzijds of er 

financiële capaciteit is om onvoorziene tegenvallers in  

de exploitatie op te vangen. 

Als streefwaarde wordt door Dienst Onderwijs Uitvoering 

(DUO) een norm van 15 tot 20% als koers geadviseerd  

voor weerstandsvermogen. 

Het kengetal is volgens commissie ‘Don’ te beperkt en 

verwarrend en achterhaald door de kapitalisatiefactor. 

Ondanks dat publiceert het ministerie toch benchmark 

gegevens over het weerstandsvermogen. 

OC&W hanteert voor PO definitie: (Eigen vermogen - 

materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen. 

Weerstandsvermogen in %

Realisatie Richtcijfer* DUO – norm

2016 38,3 10,0 - 45,0 15,0 – 20,0

2015 37,6 10,0 - 45,0 15,0 – 20,0

2014 42,9 10,0 - 45,0 15,0 – 20,0

2013 41,5 10,0 - 45,0 15,0 – 20,0

 
* Richtcijfer is afkomstig van de rapportage Commissie Don.

Door de kleinschaligheid is er maar beperkte mogelijkheid 

tot bepaalde risico spreiding. Door het hoge aandeel van 

personele lasten zit er weinig flexibiliteit in de kosten-

structuur. Het is wenselijk om als streefwaarde de boven- 

grens van de DUO - CFI normering van 20% aan te houden. 

In bovenstaand overzicht wordt duidelijk zichtbaar dat  

het weerstandsvermogen van Edu-Ley in 2016 weer licht 

stijgt ten opzichte van 2015. De realisatie van de afgelopen 

jaren laat zien dat ze boven de DUO norm uitkomen. 

Voor de korte termijn adviseert de commissie Don om  

te kijken naar budgetbeheer. 
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Kengetallen Budgetbeheer

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld 

beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare betalings-

verplichtingen te kunnen voldoen. 

Een goede liquiditeitsratio illustreert het vermogen van 

een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn)  

te kunnen betalen. 

 

Liquiditeit {current ratio} is (kortlopende vorderingen + 

liquide middelen) / kortlopende schulden. 

Liquiditeit Current ratio

Realisatie Richtcijfer* DUO – norm

2016 4,4 0,5 - 1,5 1,20

2015 5,9 0,5 - 1,5 1,20

2014 5,2 0,5 - 1,5 1,20

2013 6,7 0,5 - 1,5 1,20

 
* Richtcijfer is afkomstig van de rapportage Commissie Don.

De liquiditeit is ten opzichte van eerdere jaren afgenomen 

maar is nog steeds aanzienlijk beter dan normering en 

streefwaarde. 

Kasstroom overzicht

Het kasstroomoverzicht maakt zichtbaar waar de geld-

middelen vandaan kwamen en waaraan zij zijn uitgegeven. 

Zie hiervoor paragraaf B4 van de jaarrekening. 

Over 2016 is er een toename in liquide middelen van  

ca. € 514.000. Hoofdzakelijk het gevolg van het positieve 

exploitatieresultaat en de toename van de kortlopende 

schulden. 

Rentabiliteit

Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft  

aan of er sprake is van een positief dan wel negatief 

bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot  

de totale baten. 

Rentabiliteit is exploitatie resultaat uit gewone bedrijfs-

voering / totale baten. 
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Rentabiliteit%

Realisatie Richtcijfer* DUO - norm

2016  1,6  0,0 - 5,0 0,0 - 4,0

2015 - 2,8  0,0 - 5,0 0,0 - 4,0

2014 - 1,0  0,0 - 5,0 0,0 - 4,0

2013  6,0  0,0 - 5,0 0,0 - 4,0

 
* Richtcijfer is afkomstig van de rapportage Commissie Don.

In principe heeft de onderwijsinstelling geen winst-

oogmerk. Vanuit dat principe kan de rentabiliteit 0 zijn. 

Echter ter instandhouding van vermogen is het wel 

noodzakelijk de inflatie te compenseren. De situatie wordt 

precair als de rentabiliteit scores structureel negatief zijn 

en tevens naar verwachting negatief blijven in de toekomst,  

want dan blijf je interen op je reserves en voorzieningen. 

De PO raad adviseert, dat gemiddelde rentabiliteit berekent 

over de afgelopen jaren, dient uit te komen tussen 0% en 

5%. Voor Edu-Ley is de gemiddelde score over de laatste 

vier jaren positief. De meerjarenbegroting 2017-2020 laat 

eveneens positieve begrote rentabiliteit zien, dus 

vooralsnog geen aanvullende actie vereist. 

Personele last / totale lasten

De verhouding van de personele lasten ten opzichte  

de totale lasten is in de onderwijssector enorm hoog.  

De afgelopen jaren laat zien dat de verhouding tussen 

personele lasten en totale lasten rondom de 80% blijft. 

Personele last / Totale lasten in %

Realisatie

2016 80,3

2015 78,9

2014 80,9

2013 81,5

Materiele / Totale lasten in %

Realisatie

2016 19,7

2015 21,1

2014 19,1

2013 18,5
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Reserves / voorzieningen

Onderstaand een schema van de ontwikkeling van 

reserves en voorzieningen in totaal en per leerling. 

Gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2015  

en 1 oktober 2016. 

Reserves en voorzieningen per 31 december (in euro’s)

Totaal 
2015

Totaal 
2016

Per leer- 
ling 2015

Per leer- 
ling 2016

Aantal leerlingen 1863 1907 1863 1907

Algemene reserve 4.510.778 4.657.708 2.421 2.442

Totaal 4.510.778 4.657.708 2.421 2.442

Voorz. Jubilea 110.578 98.817 59 52

Totaal 110.578 98.817 59 52

Generaal Totaal 4.621.356 4.755.822 2.480 2.494

Algemene reserve

De algemene reserve neem toe met € 146.930 naar  

€ 4.657.708, per leerling: € 2.442. 

Samenvattend een afname van de reserves per leerling  

in het verslagjaar. 

- De reserves per leerling € 2.421 eind 2015

- De reserves per leerling € 2.442 eind 2016.  
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8.2.2 Staat van baten en lasten

Edu-Ley sluit 2016 af met een positief resultaat van  

€ 146.930 versus een negatief resultaat van € 242.931  

vorig jaar. Budgettair over 2016 bestond de verwachting 

dat het resultaat € 338.012 zou bedragen. 

Onderstaand een overzicht van de totale baten en lasten 

over diverse jaren. 

Exploitatie in € 

Realisatie 
2016

Begroting 
2016

Afwijking 
in%

Realisatie 
2015

Baten 9.137.942 8.924.272 2,4% 8.784.367

Lasten 8.999.407 8.601.860 4,6% 9.051.782

Saldo baten lasten 138.535 322.412 - 57,0% - 267.415

Financiële baten  

en lasten

8.395 15.600 - 46,2% 24.484

Totaal resultaat 146.930 338.012 - 56,5% - 242.931

Financiële beschouwing baten

Sinds de lumpsumfinanciering ontvangt het bevoegd 

gezag bekostiging per schooljaar gebaseerd op het aantal 

leerlingen (met uitzondering van de materiële instand-

houding) per 1 oktober van het voorgaande jaar. In  

deze vergoeding wordt rekening gehouden met het feit 

dat ouder personeel meestal duurder is. Dit wordt gedaan 

door de lumpsum deels afhankelijk te maken van de zo- 

genaamde GGL: de gewogen gemiddelde leeftijd van  

de leerkrachten. De vergoeding wordt op bevoegd gezags-

niveau uitgekeerd. De financiële verslaggeving is gebaseerd 

op het kalenderjaar. 

De baten zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. 

Indien de huidige trend van een dalend aantal leerlingen 

blijft bestaan en ook gaat gelden voor Edu-Ley, dan staan 

de baten onder druk. Om een gezond financieel resultaat 

te blijven realiseren is in dat opzicht kostenbeheersing  

van belang. In de praktijk komt dat vooral neer op het ver- 

mogen tijdig personele verplichtingen aan te passen aan 

een teruglopende lumpsum. 

Vooralsnog is de verwachting dat het aantal leerlingen 

voor Edu-Ley niet zal afnemen. 
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Baten 

Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil versus 
begroting

Realisatie 2015 Verschil versus 
realisatie

Rijksbijdragen 8.854.688 8.683.751 170.937 8.438.934 415.754

Overige  

overheidsbijdragen

137.928 123.857 14.071 164.320 - 26.392

Overige baten 145.326 116.664 28.662 181.113 - 35.787

Totaal 9.137.942 8.924.272 213.670 8.784.368 353.574
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Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn € 416.000 hoger dan vorig jaar en 

ongeveer € 171.000 hoger dan begroot. De toename van 

de rijksbijdragen wordt voornamelijk veroorzaakt door  

de verhoging van de parameters en de toename van  

het aantal leerlingen. De personele groeibekostiging is 

bijna € 80.000 hoger dan vorig jaar en ook de door-

betalingen rijksbijdragen SWV nemen toe met ruim  

€ 46.000. De afname in de overige subsidies Ministerie 

van OCW wordt enerzijds veroorzaakt door de aanvullende 

bekostiging buitenonderhoud die in 2015 ruim € 86.000 

hoger was dan in 2016. Anderzijds zorgen de bekostiging 

prestatiebox en subsidie lerarenbeurs samen voor  

een toename van ongeveer € 47.000 ten opzichte van 

vorig jaar. 

Overige overheidsbijdragen

Deze post betreft de gemeentelijke subsidies  

(VVE, Onderwijsbeleid en verkeersveiligheid label).  

Deze opbrengsten zijn ongeveer € 26.000 lager dan  

in 2015 en maar ongeveer € 14.000 hoger dan begroot  

in 2016. 

Overige baten

De overige baten zijn ongeveer € 36.000 lager dan vorig 

jaar, maar wel bijna € 29.000 hoger dan begroot. De daling 

ten opzichte van 2015 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

door de hogere subsidies opleiden in school in 2015,  

de restitutie van de ABP-premie 2013 in 2015 en de hogere 

bijdrage van derden in 2015. 



76

Financiële beschouwing lasten

In totaliteit overschrijden de lasten de begroting 2016  

met € 397.547 (4,62%). 

In vergelijking tot vorig verslagjaar een afname van  

€ 52.376 in de realisatie van de lasten. 

Lasten 

Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil versus 
begroting

Realisatie 2015 Verschil versus 
realisatie

personeel 7.224.406 6.994.901 229.505 7.143.156 81.250 

afschrijving 255.044 241.745 13.299 255.603 - 559

huisvesting 634.022 679.199 - 45.177 815.084 -181.062

overige 476.005 324.515 151.490 481.836 - 5.831

leermiddelen 409.930 361.500 48.430 356.103 53.827

Totaal 8.999.407 8.601.860 397.547 9.051.783 - 52.376
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Personele Lasten

Gouden regel binnen lumpsum gedachte is dat structurele 

personele verplichtingen zo veel mogelijk aangepast 

dienen te worden aan de structurele baten. De baten zijn 

direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. Gesteld kan 

worden dat de sturing op de formatie het belangrijkste 

element in de sturing op personele lasten is. In de loop  

der jaren is een dalende tendens in formatie zichtbaar. 

Onderstaande tabel heeft betrekking op het gemiddelde 

aantal werkzame medewerkers gedurende het kalender- 

jaar conform Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Dit is 

bijvoorbeeld inclusief medewerkers die in dienst zijn maar 

Bapo, compensatie- of ouderschapsverlof genieten. 

Exclusief externe inhuur. 

Leerlingen en personeel ( FTE)

Leerlingen 1-10  FTE

2016 1.907 113 FTE

2015 1.863 109 FTE

2014 1.829 109 FTE

Er wordt nadrukkelijk sturing gegeven aan inzet van FTE. 

Het aantal FTE’s ten opzichte van 2015 en 2014 stijgt met 

3,7% terwijl het aantal leerlingen ten opzichte van 2014 

stijgt met 4,3%. De totale personele lasten in het verslagjaar 

stijgen met ruim € 81.000 zijnde 1,14% bij een stijging  

van 3,7% in aantal FTE’s. In verhouding daalt de totale 

personele last per FTE met ongeveer 2,4%. De lonen en 

salarissen per FTE stijgen met ongeveer 1,8% en de overige 

personele lasten per FTE dalen met bijna 30%. Deze daling 

van overige personele lasten wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de lasten van extern personeel die dalen 

met ruim € 126.000 ten opzichte van 2015. In 2016 is er 

sprake geweest van één ontslagvergoeding. 

Uitgedrukt als aandeel van de totale lasten nemen  

de personele lasten toe van 78,91% naar 80,28% in 2016.  

De materiële lasten dalen in 2016 met ruim € 133.000 t.o.v. 

kalenderjaar 2015, en maakt vergelijking troebel. 

Het kengetal Personeel / Rijksbijdragen benadert  

de personele lasten vanuit de baten kant. 
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Personele lasten / rijksbijdragen

Realisatie 

2016 81,6%

2015 84,6%

2014 87,3%

Het kengetal personele lasten t.o.v. rijksbijdragen  

wordt door de Inspectie gehanteerd om te oordelen of  

de continuïteit van de stichting niet in gevaar is. Als norm 

is het plafond bepaald op 95%. Hier blijkt eveneens dat  

de bedrijfsvoering van de school de laatste jaren goede 

stappen heeft gezet. De afhankelijkheid van de rijks-

bijdragen is verlaagd en ligt in lijn met de landelijke cijfers. 

Een gezonde ontwikkeling. 

In 2016 nemen de personele lasten in relatie tot de totale 

rijksbijdragen verder af ten opzichte van voorgaande jaren. 

Personele kosten blijven echter een doorslaggevende post 

waarvoor waakzaamheid geboden blijft. Het blijft dan ook 

een noodzaak om het aantal FTE’s in balans te houden 

met de bekostiging van het aantal leerlingen. 

Materiële Lasten

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten ad € 255.044 wijken € 13.299 af  

van de geplande afschrijvingen (overschrijding), dit wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal investeringen 

uit 2015 die niet bekend waren ten tijde van het opstellen 

van de begroting 2016. 

Huisvestingslasten

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn € 45.177 lager dan 

begroot en ruim € 181.000 lager dan in 2015. Onderhoud 

in combinatie met doorbelasting MI naar Woning-

corporaties laat een daling zien van ongeveer € 114.300  

ten opzichte van de begroting 2016 en € 172.000 ongeveer 

ten opzichte van 2015. In 2015 zijn schilderwerkzaamheden 

uitgevoerd en het dak is (deels) vervangen, dat zorgt voor 

hogere lasten in 2015. De andere huisvestingslasten zijn 

energie en water, schoonmaakkosten, heffingen, huur  

en overige huisvestingslasten vertonen met name 

(onderlinge) verschillen ten opzichte van de begroting 

(samen een overschrijding van ongeveer € 69.100). 
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Overige instellingslasten

De realisatie van de overige instellingslasten sluiten einde 

boekjaar € 476.005 tegenover € 481.836 vorig jaar en 

begroot € 324.515. 

De administratie en beheerslasten stijgen met ongeveer  

€ 7.800 ten opzichte van 2015 en overschrijden  

de begroting in 2016 met ongeveer € 23.000. De kosten 

culturele vorming overschrijden de begroting met 

ongeveer € 26.000 (stichting Kunstbalie) en stijgen 

eveneens met ongeveer € 27.000 ten opzichte van 2015. 

De kosten van beheer en bestuur dalen ten opzichte van 

2015 met ongeveer € 22.200. De kosten voor tussen 

schoolse opvang, ouderbijdragen en diverse buiten-

schoolse activiteiten onderschrijden de begroting met 

ongeveer € 6.600, maar zijn met ruim € 26.000 gestegen 

ten opzichte van 2015. 

Leermiddelen

De uitgaven voor leermiddelen overschrijden de begroting 

met ongeveer € 48.000 en zijn ongeveer € 54.000 hoger 

dan in 2015. Zowel de ICT-lasten alsook de lasten 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen overschrijden  

de begroting. De ICT lasten dalen met ongeveer € 28.700 

ten opzichte van 2015, terwijl de lasten Inventaris, 

apparatuur en leermiddelen ruim € 82.000 hoger 

uitkomen dan in 2015. 

Kostenbeheersing is van belang. In de praktijk komt dat 

vooral neer op het tijdig aanpassen van personele lasten 

aan de teruglopende inkomsten / leerlingen. 

Ook bij de materiële lasten volgt een stabiel, gezond beeld 

met verklaarbare afwijkingen. 

In verband met een mogelijke leerlingendaling in  

de toekomst voert de stichting een voorzichtig beleid  

ten aanzien van investeringen, met nadrukkelijk oog  

voor kwalitatieve verbeteringen. 

De lage rentestand heeft zijn weerslag op de rente baten. 

De financiële lasten omvat bank kosten en rentelasten. 

Verder geen bijzonderheden of risico’s. 
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Treasurystatuut

In het voorjaar van 2017 is er een nieuw statuut vast-

gesteld en goedgekeurd door de RvT. Het statuut is 

aangeboden aan de GMR-en. Hierin zijn de hoofdlijnen 

van de op het beleggen en belenen betrekking hebbende 

administratieve organisatie en interne controle vastgelegd, 

waaronder in ieder geval wordt begrepen de verdeling van 

taken en bevoegdheden, de voor Edu-Ley toegestane 

beleggings- en beleningsvormen, de bijbehorende 

informatievoorziening minimaal bestaande uit een 

kasstroomprognose, de verantwoordingsinformatie en  

de wijze waarop onderscheid wordt aangebracht tussen 

publieke middelen en overige middelen die niet op  

een adequate wijze afgescheiden zijn van de publieke 

middelen enerzijds en andere middelen anderzijds. 

Per einde boekjaar zijn er geen uitstaande beleggingen  

en beleningen in portefeuille. Koersverliezen zijn dan ook 

niet aan de orde. Er is geen sprake van een risico. 

 

8.2.3.  Begroting 2017

De begroting 2017 is vastgesteld in december 2016.  

De leerling prognoses zijn gebaseerd op onderstaande 

leerling gegevens:

Leerlingentelling

1-10-2015 1-10-2016

Stichting BOOG

Den Bongerd 483 501

‘t Schrijverke 534 541

1.017 1.042

SKBG

Kameleon 140 140

Open Hof 135 145

de Regenboog 218 205

de Bron 353 375

846 865

Edu-Ley 1.863 1.907
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Salarisbegroting 2017

Edu-Ley 7.342.375 € 117,0874 FTE

 

Op personeelsgebied is wellicht in de toekomst door 

natuurlijke uitstroom en mobiliteit tussen de scholen  

nog een aanvullende bezuiniging in formatie te realiseren. 

Bij het opstellen van de begroting 2017 is rekening 

gehouden met 117,0874 FTE’s. 

Voor 2017 zijn momenteel de volgende investeringen 

begroot: 

Investeringen 2017

Inventaris en 

apparatuur

449.537

Leermiddelen 162.500

Totaal 612.037

8.2.4.  Continuïteitsparagraaf

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017 t/m 2020 

is rekening gehouden met onderstaande gegevens:

Leerlingentelling (Peildatum 1 oktober)

2015 2016 2017 2018 2019

Stichting BOOG

Den Bongerd 483 501 557 553 553

‘t Schrijverke 534 541 530 530 530

SKBG

Kameleon 140 140 135 135 135

Open Hof 135 145 158 164 173

De Regenboog 218 205 203 200 190

De Bron 353 375 368 370 373

Edu-Ley 1.863 1.907 1.951 1.952 1.954

Het aantal leerlingen stijgt in 2017 tot 1.951 en  

de verwachting is dat de jaren daarna dit aantal 

gehandhaafd kan worden c.q. stabiel zal blijven. 
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Het aantal FTE’s bedraagt in 2017 ruim 117 FTE, maar  

zal zich daarna stabiliseren op ongeveer 113 FTE:

 

Salarisbegroting

2017 2018 2019 2020

€ 7.342.375 € 7.200.145 € 7.237.402 € 7.308.161

117,0874 FTE 113,2920 FTE 112,7087 FTE 112,7087 FTE

De begrote meerjaren investeringen 2017 t/m 2020 

bedragen: 

 

Investeringen

2017 2018 2019 2020

Inventaris en 

apparatuur

449.537 202.950 107.200 20.900

Leermiddelen 162.500 116.600 49.500 20.000

Totaal 612.037 319.550 156.700 40.900

Er is dus geen sprake van majeure investeringen (totaal 

investeringen/jaarlijkse baten >= 15%) voor de jaren 2017 

t/m 2020. 

Inkomsten

De ontvangen rijksbijdragen zijn direct afhankelijk van het 

aantal leerlingen, daar het aantal leerlingen stijgt, stijgen 

de rijksbijdragen van ongeveer € 8.979.700 in 2017 naar  

€ 9.198.500 in 2020. De rijksbijdragen zijn berekend op basis  

van de parameters van DUO (peildatum november 2016). 

Bovenop de structurele verhogingen van voorgaande  

jaren bedraagt de verhoging van de rijksbijdrage voor  

jaar 2017 vermoedelijk € 22 per leerling (gebaseerd op  

80% voorzichtigheidshalve). Met deze bijdrage is in  

de school-begroting rekening gehouden: 

Aanvullende normbekostiging (art. po raad maart 2016)

‘16-’17 ‘17-’18 ‘18-’19 ‘19-’20 ‘20-’21

100% € 6,00 € 57,00 € 74,00 € 73,00 € 73,00

80% € 4,80 € 45,60 € 59,20 € 58,40 € 58,40

Begroting 2017 2018 2019 2020

€ 22 € 52 € 60 € 60
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In 2017 is in de begroting rekening gehouden met  

een groeibekostiging (personeel en materieel) van 

ongeveer € 94.000. 

Vanuit de wet Passend Onderwijs hebben scholen een 

zorgplicht om voor iedere leerling zo thuisnabij mogelijk 

passend onderwijs te realiseren. Binnen het samen-

werkingsverband is afgesproken dat de scholen een 

ondersteuningsbudget ontvangen ter bekostiging van  

de volgende zaken:

-  Deelname van leerlingen aan voorzieningen binnen  

het samenwerkingsverband

- Zorgarrangementen in de eigen school

- Scholing

De deelname van leerlingen aan s(b)o scholen zijn al door 

het SWV Plein 013 in mindering gebracht op het budget. 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met  

een sterke daling van deze bijdrage in verband met de 

vereveningsopdracht voor het samenwerkingsverband. 

Door een positief exploitatieresultaat van het samenwerk-

ingsverband over kalenderjaar 2015 is het ondersteunings- 

budget voor de scholen voor schooljaar 2016/2017 

incidenteel verhoogd. 

De ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen van  

het SWV dalen van ongeveer € 169.400 in 2016 naar  

€ 120.000 in 2019. 

De overige gemeentelijke bijdragen zijn over de jaren  

heen gelijk gehouden en betreffen gemeentelijke subsidies  

(VVE en Onderwijsbeleid). 

De Overige baten betreffen de verhuur, detacheringen 

(SWV Plein 013), ouderbijdragen en overige baten  

(o.a. Muziekimpuls, subsidie gezonde school en vanuit 

partnerschap opleiden in school) en zijn jaarlijks als  

volgt begroot:
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Uitgaven

De loonkosten dalen van € 7.342.400 in 2017 naar  

€ 7.308.200 in 2020, en de FTE’s van 117,09 FTE in 2017 

naar 112,71 in 2020. 

 

Salarisbegroting

2017 2018 2019 2020

€ 7.342.375 € 7.200.145 € 7.237.402 € 7.308.161

117,0874 FTE 113,2920 FTE 112,7087 FTE 112,7087 FTE

Het FTE aantal in 2017 is hoger dan de daaropvolgende 

jaren (3,8 - 4,4 FTE), vanwege tijdelijke contracten, 

instapgroep enz. 

De huidige CAO loopt officieel tot 1-10-2017, echter bij de 

begroting is ervan uitgegaan dat deze wordt gecontinueerd  

en dus ook nog geldig is vanaf 1-10-2017. 

De overige personele lasten zijn in 2017 ook hoger dan  

de daaropvolgende jaren en zijn gebaseerd op ervarings-

cijfers vanuit het verleden. De verhoging in 2017 betreft 

nascholingskosten en kosten passend onderwijs personeel. 

Hierbij is rekening gehouden met de volgende 

investeringen:

 

Investeringen

2017 2018 2019 2020

Inventaris en 

apparatuur

449.537 202.950 107.200 20.900

Leermiddelen 162.500 116.600 49.500 20.000

Totaal 612.037 319.550 156.700 40.900

 

Het uitstellen of laten vervallen van geplande investeringen  

zal een positief effect op het resultaat hebben, andersom 

geldt dit natuurlijk ook. Indien er meer geïnvesteerd zal 

worden dan begroot, zullen de afschrijvingskosten de 

begroting overschrijden. 
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De huisvestingslasten stijgen van € 664.000 naar  

€ 694.000 in 2020. Deze zijn allen gebaseerd op ervarings-

cijfers vanuit het verleden, rekening houdend met eventuele  

geplande extra uitgaven. 

De onderhoudskosten dalen enorm als gevolg van het 

vormen van 2 onderhoudsvoorzieningen (’t Schrijverke 

van BOOG en de Regenboog van SKBG) in 2016. Waar in 

het verleden dus de kosten van groot onderhoud ten laste 

van de exploitatie werden gebracht, worden ze nu ten laste 

van de voorziening groot onderhoud gebracht. De dotatie 

aan de voorzieningen groot onderhoud drukken nu op  

de exploitatie (#43700). 

Open Hof, De Bron en Den Bongerd dragen hun gebouw-

afhankelijke deel van de Materiële Instandhouding af aan 

de woningcorporatie Leystromen. Voor Kameleon geldt dit 

niet en hiervoor is ook geen voorziening groot onderhoud 

gevormd, vanwege het ontbreken van een meerjarig 

onderhoudsplan (betreft nieuwbouw).

De overige lasten schommelen tussen de € 466.000 en de 

€ 475.000. Deze begrote bedragen zijn allemaal gebaseerd 

op ervaringscijfers vanuit het verleden, rekening houdend 

met eventueel extra geplande uitgaven. 

Hierin is zichtbaar dat er over de jaren heen een aantal 

bezuinigingen worden ingezet, bijvoorbeeld deskundig- 

heidsadvies. 

De uitgaven overige projecten daarentegen stijgen de 

komende jaren ten opzichte van 2015. Dit betreft met 

name de uitgaven voor de inzet van de muziekimpuls  

en uitgaven voor de ontwikkeling van de kindcentrum. 

De lasten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen  

zijn de komende jaren begroot tussen de € 395.000 en  

de € 397.000 en blijven dus stabiel. 

Financiële baten en lasten 

Het totale resultaat financiële baten en lasten is jaarlijks 

begroot op € 5.900 en is eveneens gebaseerd op ervarings- 

cijfers (naar beneden afgerond, vanwege lagere rente%). 

 



86

Kengetallen

Kengetallen exploitatie

Rentabiliteit in % 2017 2018 2019 2020

(Rijks)bijdragen OCW / totale baten 95% 97% 98% 98%

Overige overheidsbijdragen / totale 

baten

1% 1% 1% 1%

Overige baten / totale baten 4% 2% 1% 1%

Personele lasten / totale lasten 81% 80% 80% 80%

Afschrijvingslasten / totale lasten 3% 3% 4% 3%

Huisvestingslasten / totale lasten 7% 7% 7% 7%

Ov. Instellingslasten / totale lasten 5% 5% 5% 5%

Leermiddelen PO - totale lasten 4% 4% 4% 4%

Personele lasten / totale baten 79% 79% 79% 79%

Personele lasten / totale lasten 81% 80% 80% 80%

Materiële lasten - totale lasten 19% 20% 20% 20%

Baten / lasten per leerling in € 2017 2018 2019 2020

(Rijks)bijdragen OCW / aantal 

leerlingen

4.709 4.586 4.660 4.708

Overige overheidsbijdragen / aantal 

leerlingen

61 60 60 60

Overige baten / aantal leerlingen 183 89 69 42

Personele lasten / aantal leerlingen 3.932 3.753 3.770 3.802

Afschrijvingslasten / aantal 

leerlingen

134 159 169 162

Huisvestingslasten / aantal 

leerlingen

348 345 345 355

Ov. Instellingslasten / aantal 

leerlingen

246 244 242 239

Leermiddelen PO - aantal 

leerlingen

207 202 203 203

Personele lasten / aantal leerlingen 3.932 3.753 3.770 3.802

Materiele lasten - aantal leerlingen 936 950 959 960
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Op basis van de meerjarenbegroting 2017 t/m 2020 is onderstaande balans te verwachten: 

 

Activa in €

31 dec. 2017 31 dec. 2018 31 dec. 2019 31 dec. 
2020

MVA

Gebouwen en terreinen 38.474 35.909 33.344 30.779

Inventaris en apparatuur 1.283.122 1.260.814 1.130.868 921.532

Leermiddelen 387.713 421.842 381.929 317.621

1.709.310 1.718.565 1.546.141 1.269.932

FVA

Overige vorderingen 2.000 2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000

Vorderingen

OCW / EZ 466.985 465.297 473.033 478.364

Overlopende activa 65.000 65.000 65.000 65.000

531.985 530.297 538.033 543.364

Liquide middelen

Kasmiddelen 575 575 575 575

Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.196.964 3.248.143 3.536.919 3.917.305

Deposito’s 22 22 22 22

3.197.561 3.248.740 3.537.516 3.917.902

Totaal Activa 5.440.856 5.499.603 5.623.690 5.733.198
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Toelichting op de balans

Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen  

in financieringsstructuur. 

 

Passiva in €

31 dec. 2017 31 dec. 2018 31 dec. 2019 31 dec. 2020

Eigen Vermogen

Algemene reserve 4.626.127 4.693.115 4.815.121 4.914.912

4.626.127 4.693.115 4.815.121 4.914.912

Voorzieningen

Personeelsvoorziening 116.121 119.766 118.734 122.537

116.121 119.766 118.734 122.537

Kortlopende schulden

Crediteuren 60.000 60.000 60.000 60.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 286.517 280.967 282.420 285.182

Schulden terzake van pensioenen 77.609 76.105 76.499 77.247

Overige kortlopende schulden 249.483 244.650 245.916 248.320

Overlopende passiva 25.000 25.000 25.000 25.000

698.608 686.722 689.835 695.749

Totaal Passiva 5.440.856 5.499.603 5.623.690 5.733.198
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Kengetallen

 

 

Kengetallen balans

2017 2018 2019 2020

Liquiditiet / current ratio

Vlottende activa        5,34 5,50 5,91 6,41

Solvabiliteit 1

Eigen vermogen 85,03% 85,34% 85,62% 85,73%

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen + voorzieningen 87,16% 87,51% 87,73% 87,86%

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen -/- mva         32,48% 33,25% 35,94% 39,63%

Rentabiliteit 1

Exploitatieresultaat 1,78% 0,73% 1,31% 1,06%

Kapitalisatiefactor

Balanstotaal -/- boekwaarde gebouwen en 
terreinen)

57,15% 59,09% 59,75% 60,63%
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In onderstaande grafieken wordt vergeleken met een 

richtcijfer, dit Richtcijfer is afkomstig van de rapportage 

Commissie Don. Verder wordt er vergeleken met de DUO 

norm. Voor verdere uitleg zie paragraaf 8.2.1 kengetallen. 
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Weerstandsvermogen
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Conclusie continuïteitsparagraaf balans en exploitatie ontwikkeling. 
Er is een evenwichtige, ambitieuze maar ook realistische meerjaren-
begroting 2017-2020 opgesteld, die aansluit op de doelen van  
de stichting.
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Bijlage 1 leeftijdsopbouw per school 



Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 
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Bijlage 2 Verzuim op schoolniveau

Verzuimpercentage in 2016
De Bron (9,67%)

Lang (43-365 dagen)

Langer dan 1 jaar

Kort (1-7 dagen)

Middel (8-42 dagen)

januari april juli oktober

22,5%

20%

17,5%

15%

12,5%

10%

7,5%

5%

2,5%

0%

Verzuimpercentage in 2016
Den Bongerd (11,86%)

Lang (43-365 dagen)

Langer dan 1 jaar

Kort (1-7 dagen)

Middel (8-42 dagen)

januari april juli oktober

22,5%

20%

17,5%

15%

12,5%

10%

7,5%

5%

2,5%

0%



96

Verzuimpercentage in 2016
Kameleon (14,39%)
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Verzuimpercentage in 2016
Open Hof (4,47%)
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Bijlage 3 strategisch werkplan KC

Wat? Wie? Uiterlijk wanneer? Uitgevoerd?

1  Vaststellen van strategisch werkplan  

in LEA Goirle

LEA partners Goirle Maart 2016 Gereed

2  Communiceren van inhoud strategisch 

werkplan naar KC’s

Bestuur SBSG/SKCG April 2016 Gereed

3  Aanstelling projectcoördinator/externe 

deskundige voor afname monitorgesprekken

Bestuur SBSG/SKCG Juni 2016 Gereed juli 2016

4 Kennismaking locaties Projectcoördinator September 2016 Gereed

5  Formaliseren Stichting Kind Centra Goirle 

(naamswijziging, statuten en samenstelling 

bestuur)

Bestuur KC September 2016 Werk in uitvoering

6 Formeren Raad van Advies Bestuur KC September 2016 Werkwijze verwerkt in statuten

7 Opstellen communicatieplan Projectcoördinator September 2016 Acties vastgesteld in bestuur

8 Vaststellen communicatieplan Bestuur September 2016 Acties vastgesteld in bestuur

9 Organisatie en afname monitorgesprekken Projectcoördinator September-oktober 2016 Gereed

10  Maken totaalrapportage en vaststelling  

in bestuur

Projectcoördinator November 2016 Gereed

11 Aanscherping strategisch plan Projectcoördinator 

en bestuur

December 2016 Werkwijze verwerkt in rapportage
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Colofon
De tekst en cijfers zijn met zorgvuldigheid samengesteld.

Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten

worden ontleend.

Personele Unie Edu-Ley

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle

Stichting Katholiek basisonderwijs Goirle 

Edu-Ley

Hoogen Dries 3

5051 WK Goirle

013 - 530 25 48

info@edu-ley.nl

www.edu-ley.nl

Goirle, april 2017

Tekst: Edu-Ley

Ontwerp: Loep ontwerp, Arnhem

Fotografie: Bart van Hattem fotografie
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