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Voorwoord
Het jaar 2017 was voor Onderwijsgroep Buitengewoon zowel een goed als een roerig jaar. Goed in de
zin dat het ingezette Programma Kwaliteitszorg haar vruchten heeft afgeworpen, we de
onderwijskwaliteit volgens de normen van de Onderwijsinspectie op diverse scholen hebben verbeterd,
de ouder- en leerlingtevredenheid gemiddeld met een 7,5 werden beoordeeld, en er door de scholen
wederom verschillende prijzen in de wacht zijn gesleept. Maar bovenal door het feit dat onze
medewerkers met ziel en zaligheid dag in dag uit leerlingen en klanten hebben ondersteund bij
specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
We spreken ook van een roerig jaar omdat we opereren in een dynamische omgeving. Een omgeving
waarin de gevolgen van Passend Onderwijs voor het speciaal onderwijs nog steeds merkbaar en
voelbaar zijn, we te kampen hebben met dalende leerlingaantallen, veranderende geldstromen,
vervangingsproblematiek en werkdruk. Al deze dynamieken hebben ook zijn weerslag gehad op de top
van Onderwijsgroep Buitengewoon, getuige onder andere het feit dat dit voorwoord een andere
afzender kent dan vorig jaar.
Een resumé van de belangrijkste onderdelen en ontwikkelingen.
Kwaliteitszorg
Te beginnen met hét speerpunt van 2017 ‘onderwijskwaliteit’. In 2016 en 2017 kreeg het programma
Kwaliteitszorg de hoogste prioriteit. Er is extra capaciteit ingezet, er zijn verbeter- en jaarplannen per
school gemaakt en er werden Q-teams (kwaliteitsteams) per school geformeerd. Daarnaast werd er
een begin gemaakt met het verbeteren van het kwaliteitssysteem waardoor zowel bestuur als
schoolleiders stichtingsbreed op eenduidige wijze zicht krijgen op de onderwijskwaliteit. Dit heeft
effect gehad.
Inspectiebezoeken
Voor de zomervakantie werd door een team van inspecteurs het ‘vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen’ uitgevoerd. Op bestuursniveau werd ingezoomd op de kwaliteitszorg en het financieel beleid.
Op schoolniveau vonden drie soorten onderzoek plaats; drie verificatieonderzoeken, vijf onderzoeken
naar kwaliteitsverbetering en een risicogericht kwaliteitsonderzoek. De onderzoeken wezen uit dat er
zeker nog ruimte is voor verbetering maar dat de ingezette verbeteracties ook resultaat hebben
opgeleverd. Dit bleek onder anderen uit de beoordeling van vijf basisarrangementen, één zwak
arrangement en één excellente school. Op bestuursniveau werd de kwaliteit helaas nog onvoldoende
bevonden. De inspectie constateerde dat de financiële positie van Onderwijsgroep Buitengewoon op
orde is. Dit resultaat hadden we niet kunnen bereiken zonder de toewijding en bovenmatige
inspanningen van alle medewerkers van Onderwijsgroep Buitengewoon.
Advies & begeleiding
In 2016 was al actie ondernomen om de 3-jarige contracten die onze dienst Advies & begeleiding met
de belangrijkste klanten (samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Limburg) had afgesloten, te
verlengen. Helaas waren de samenwerkingsverbanden op dat moment niet in staat hierover
uitspraken te doen. Om de positie van Advies & begeleiding zeker te stellen is in 2017 opnieuw een
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poging gedaan. Aan de hand van het visiedocument ‘Durf te dromen’ hebben er klantbijeenkomsten
plaats gevonden en is Onderwijsgroep Buitengewoon de dialoog aangegaan. Helaas nog steeds zonder
harde toezeggingen waardoor we ons moeten voorbereiden op een reorganisatie in 2018 - 2019.
Nieuw strategisch beleidsplan
In 2017 vond ook de voorbereiding van het nieuw strategisch beleidsplan 2018 – 2022 plaats. Er werd
onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s en er werden strategiesessies gehouden met
zowel medewerkers als ouders die als input dienden voor de inhoud van het plan. De nieuwe strategie
is samen te vatten in de woorden: Kwaliteit, Samenwerking en Ontwikkeling en wordt naar
verwachting in 2018 vastgesteld.
Vooruit
Het plan geeft een doorkijk naar de toekomst. Een toekomst die gezien het veranderende onderwijs
landschap onzeker is en waarbij het realiseren van onze ambitie geen gemakkelijke opgave is. Toch
geloven we in de toekomst en weten we wat onze kernopdracht is en waar onze kracht ligt. Onze grote
betrokkenheid bij de doelgroep en de tomeloze inzet en motivatie van onze medewerkers vormen een
mooie basis om Onderwijsgroep Buitengewoon toekomstproof te maken. Zo sluiten we 2017 af en
kijken we vooruit. Vooruit naar waar Onderwijsgroep Buitengewoon voor staat. Vooruit naar de
bedoeling.
Maarten Faas
Directeur-bestuurder a.i.
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Leeswijzer
Het bestuursverslag is bedoeld voor ieder die kennis wil nemen van de stichting en
beoogt verantwoording af te leggen over het door de stichting gevoerde beleid en
de gemaakte keuzes. Het bestuursverslag is voornamelijk gericht aan het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs.
Het bestuursverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag en neemt, zeker in
het licht van de horizontale verantwoording, een prominente plaats in binnen het
rapport inzake de jaarstukken 2017 over de periode 1 januari 2017 tot en met 31
december 2017. De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans d.d. 31
december 2017 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2017, die beide zijn voorzien van de nodige specificaties en
toelichtingen. Het jaarverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken.
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1. Onderwijsgroep Buitengewoon
1.1

Algemeen

1.1.1 Geschiedenis
Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon is in 2000 ontstaan na een fusie van zes scholen in de regio's
Noord- en Midden-Limburg. Tot 1 januari 2015 stond Onderwijsgroep Buitengewoon bekend onder
haar statutaire naam ‘Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg’. Onderwijsgroep
Buitengewoon biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aan circa
900 leerlingen.1
Op 1 augustus 2006 heeft Onderwijsgroep Buitengewoon haar expertise verder gebundeld. Eerst door
het vormen van een Interdisciplinair Team en een Ambulante Dienst. Sinds 2015 zijn deze diensten
samengevoegd tot één centrale dienst: Advies & begeleiding. Advies & begeleiding is actief op de
snijvlakken van onderwijs, jeugdzorg, arbeidsmarkt, bedrijfsleven en overheden in Noord- en MiddenLimburg.
1.1.2 Kerntaken
Het onderwijs kan kinderen/jeugdigen met een beperking of handicap op een regulier basisschool of
een school voor voortgezet onderwijs vaak onvoldoende begeleiding bieden. Dit terwijl deze leerlingen
juist extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben en een aan hun mogelijkheden aangepast
programma. Deze steun in de rug kan gevonden worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs van
Onderwijsgroep Buitengewoon in de vorm van Passend Onderwijs of ambulante begeleiding.
Daarnaast biedt Onderwijsgroep Buitengewoon praktijkonderwijs aan voor kinderen uit regio NoordLimburg.
1.1.3 Maatschappelijke opdracht
Met betrekking tot de maatschappelijke opdracht voor de leerlingen die bij ons onderwijs volgen zijn,
afhankelijk van de individuele ontwikkelmogelijkheden, de volgende uitstroomprofielen door de
Rijksoverheid vastgesteld:
 diplomagericht (profiel vervolgonderwijs);
 arbeidsmarktgericht (profiel arbeid);
 (arbeidsmatige) dagbesteding (profiel dagbesteding).
Ons onderwijskundig beleid en onze organisatie-inrichting zijn gebaseerd op de uitstroomprofielen.

1

In het verleden registreerden we ook het aantal leerlingen dat we ambulant begeleidden in het regulier onderwijs. Dat
doen we niet meer, omdat die vorm van dienstverlening zich steeds meer richt op het begeleiden van
onderwijsprofessionals uit het reguliere onderwijs en minder op individuele leerlingen.
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1.2

Strategische koers

De afgelopen beleidsperiode is gestuurd op basis van het strategisch plan KOERS 2012-2016. Dit plan
bevatte, naast missie, visie en kernwaarden, 35 beloften in drie programma’s: Onderwijs, Omgeving
en Organisatie. De overgrote meerderheid van de beloften is omgezet in projecten en door eigen
medewerkers gerealiseerd. De evaluatie van dit plan (najaar 2016) is gebruikt bij het opstellen van
het nieuwe strategische plan voor de periode 2018-2022.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de onderwijskwaliteit veel aandacht gehad. Inmiddels beschikken,
op één na, alle scholen over een basisarrangement. De school voor Praktijkonderwijs heeft het
predicaat Excellent.
In 2017 heeft de voorbereiding voor het nieuwe strategische beleid 2018-2022 plaatsgevonden. Dit
nieuwe strategisch beleid wordt vastgesteld in 2018.

Missie
Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten van kinderen en jongeren met specifieke
opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
Visie
Wij zijn een onderwijsorganisatie, die in samenwerking met partners in het regulier onderwijs en de
zorg, vanuit een geïntegreerde kennis van onderwijs, gedrag en zorg, kwalitatief hoogwaardig
onderwijs aanbiedt aan leerlingen met als doel de mogelijkheden van deze leerlingen om zoveel
mogelijk op eigen kracht te kunnen deelnemen in de maatschappij te vergroten.
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Waarden
Wij werken vanuit bezieling, professionaliteit en in samenwerking aan de ontwikkeling van onze
leerlingen.
 Bezieling: we werken vanuit ons hart en met passie.
 Samenwerking: we kunnen dit alleen in samenwerking met partners.
 Professionaliteit: we handelen vanuit eigenaarschap, transparantie en vakmanschap.
 Ontwikkeling: we zijn gefocust op wat kinderen kúnnen, op kansen en mogelijkheden.
Strategie
De strategie 2018-2022 van Onderwijsgroep Buitengewoon is samen te vatten in de woorden:
Kwaliteit, Samenwerking en Ontwikkeling.

Kwaliteit





Blijvend verbeteren van de onderwijskwaliteit en werken op basis van een goed functionerend
kwaliteitsmanagementsysteem.
Besluit toekomst Advies & begeleiding.
Slimme (effectieve en efficiënte) bedrijfsvoering arrangeren voor scholen, bestuur en medewerkers:
keuzes maken inrichting eigen stafbureau en samenwerking met partners daarin.
Beheerste reductie (als gevolg van krimp) realiseren: formatie in lijn brengen met dalende
leerlingaantallen, op zo’n wijze dat dienstverlening voor kinderen én de beoogde innovatie ‘gewoon
door’ gaan.

Samenwerking




Samenwerking in uitvoering uitbouwen: tussen eigen scholen én met regulier onderwijs, zorg, jeugd
en overheden.
Co-creatie en partnerschap met ouders vergroten: expertise en betrokkenheid inzetten voor de
optimalisatie van het onderwijs in de Onderwijsgroep Buitengewoon scholen.
Versteviging samenwerking met bedrijven en instellingen, waarnaar leerlingen van
Onderwijsgroep Buitengewoon uitstromen.

Ontwikkeling





Innovatie en door-ontwikkeling stimuleren: gericht op eigen expertise in de scholen.
Stimulerende werkomgeving en ICT. Door ontwikkelen van en doelmatige en moderne inrichting
gebouwen en facilitaire voorzieningen.
Trots op het werk met de leerlingen laten zien (positief en krachtig imago bouwen).
Ontmoeting en dialoog structureren: in en tussen verschillende onderdelen Onderwijsgroep
Buitengewoon (doorbouwen op goede ervaringen met de dialoog in de strategiesessies) en tussen
de verschillende lagen daarbinnen (Raad van Toezicht, GMR, bestuur, schoolleiding, medewerkers)

Het strategisch beleid vormt de basis voor de schoolplannen van de individuele scholen en het
beleidskader voor de meerjarenbegroting. Jaarlijks wordt het strategisch beleid vertaald in de
strategische agenda voor dat jaar en de schoolplannen in het jaarplan voor de individuele school. Deze
jaarlijkse plannen vormen het beleidskader voor de begroting en het bestuursformatieplan. Het aantal
leerlingen, de daarmee samenhangende bekostiging en de overige financieringsstromen vormen het
financiële kader voor de (meerjaren)begroting en het bestuursformatieplan.
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2. Organisatie
2.1

Organisatiestructuur

Onderwijsgroep Buitengewoon bestaat uit drie sectoren: Primair Onderwijs (PO), Voortgezet
Onderwijs (VO) en Advies & begeleiding. Onder de sectoren PO en VO functioneren, na een
herschikking in 2017, in totaal vijf schoolleiders die elk leiding geven aan een of meerdere scholen. In
de sector PO is daarnaast sprake van een ‘algemeen directeur Talentencampus Venlo’. Onderwijsgroep
Buitengewoon participeert met SO in Talentencampus Venlo.
De sectoren werden in 2017 aangestuurd door twee directeuren: een directeur onderwijs (sectoren
PO en VO) en een directeur Advies & begeleiding. Eind 2017 heeft de Raad van Toezicht het voornemen
bekend gemaakt om het bestuursmodel aan te passen. Intentie is de directie- en bestuurslaag samen
te voegen en de aansturing van de organisatie voortaan te beleggen bij één directeur-bestuurder.
Het organogram van Onderwijsgroep Buitengewoon zag er in 2017 als volgt uit:
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2.1.1 Scholen/diensten
De volgende scholen behoren tot de stichting:

Scholen:

Schoolsoort:

Maaskei

SO en VSO ZMLK

Ulingshof

Schoolleiders
in 2017:

Adres:
Wessemerweg 3, 6097 NA, Heel

Mytyl en tyltyl

Dhr. H. Kehrens (tot 1
augustus 2017)
Dhr. P van de Laar (vanaf 1
augustus 2017)
Dhr. J. Verhoeckx

Talentencampus Venlo

SO ZMLK / ZMOK

Dhr. F. Vullings

Rijnbeekstraat 8, 5913 GB, Venlo

Impuls

VSO ZMLK

Dhr. G. Wismans

Lingsterhofweg 1, 5931 MA, Tegelen

Wildveld

Praktijkonderwijs

Dhr. J. Smulders

Roerdompstraat 5, 5912 BR, Venlo

Velddijk

VSO ZMOK

Geijsteren

SO ZMLK / ZMOK
Mytyl en tyltyl

Dhr. F. Verheijden
Bergstraat 58, 5931 CE, Tegelen
Dhr. J. Verhoeckx / Dhr.
G. Wismans waarneming
december 2017
Mevr. A. van Gastel
Gildestraat 7a, 5862 AH, Geijsteren
Mevr. N. Peeters (a.i.)
Dhr. P. van de Laar (vanaf 1
augustus 2017)

Ulingshofweg 26, 5915 PM, Venlo

In de schoolondersteuningsprofielen staat beschreven voor welke leerlingen de betreffende school
een passend aanbod heeft. Hieronder wordt een korte toelichting per school gegeven.
Scholen sector primair onderwijs
 Maaskei is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een soaanbod in Weert voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar en een vso-afdeling voor jongeren van 13 jaar
tot 20 jaar in Heel. De school is rolstoeltoegankelijk.


Ulingshof is een regionale school voor mytyl- en tyltylonderwijs voor onderwijs aan leerlingen met
een lichamelijke of meervoudige beperking, of langdurig somatisch zieke kinderen in de leeftijd
van 3 tot 18 à 20 jaar. De leerlingen worden tijdens schooltijd behandeld door de kinderrevalidatieafdeling van Adelante. De school is rolstoeltoegankelijk.



Talentencampus Venlo is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen
(ZMLK) en zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) met een so-afdeling voor kinderen van 4
jaar tot 12 jaar. Talentencampus SO is onderdeel van Talentencampus Venlo. De school is
rolstoeltoegankelijk.



Geijsteren is een expertiseschool in de gemeente Venray voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen
(ZMOK), zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en biedt mytyl- en tyltyl-onderwijs. Geijsteren
levert onderwijs op maat aan deze leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. De school is rolstoeltoegankelijk.
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Scholen sector voortgezet
(speciaal) onderwijs
 Wildveld is een school voor
praktijkonderwijs (VO) voor
leerlingen in de leeftijd van 12
tot (ongeveer) 18 jaar.


Velddijk is een school voor
voortgezet speciaal onderwijs
voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen (ZMOK-school). Velddijk biedt onderwijs en begeleiding op maat aan jongeren in
de leeftijd van 12 tot 20 jaar met
een (ernstige) gedragsstoornis
en/of psychische problematiek,
evenals onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).



Impuls is een onderwijsexpertise school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) voor jongeren
in de leeftijd van 13 jaar tot 20 jaar. De school is rolstoeltoegankelijk.

Sector Advies & begeleiding
De professionals van de sector Advies & begeleiding fungeren als een loket voor alle vragen rond
speciaal- en praktijkonderwijs en zorgen voor transparante onderzoekstrajecten, een snelle en
efficiënte doorloop van aanmelding tot plaatsing, deskundig advies en zorgvuldige begeleiding.
Daarnaast verzorgen zij begeleiding en ondersteuning aan leerkrachten in het regulier onderwijs en
van leerlingen geïndiceerd voor cluster 3 en 4 die onderwijs volgen in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.
Het team bestaat onder meer uit psychologen, (ortho)pedagogen, kinder- en jongerencoaches,
ambulant begeleiders, remedial teachers en kinderoefentherapeuten. Zij bieden diverse vormen van
begeleiding, coaching en advisering, zowel voor leerlingen, docenten, intern begeleiders/
zorgcoördinatoren, als voor schoolteams.
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2.2

Verslag van de Raad van Toezicht

2.2.1 Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan en houdt toezicht op het College van
Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in totaal zeven taken en veertien rollen. Die taken en rollen zijn
samengevat in het figuur op de volgende pagina.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en werken als een ‘collegiaal team’, dat collectief
en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen
samenwerken, individuele karakters mogen niet botsen. Dit betekent niet een grote gelijkvormigheid
tussen de karakters en competenties van de leden. Integendeel, verscheidenheid levert dynamiek en
creativiteit. Het betekent wel de goede instelling om als team te willen functioneren.

Naast het toezien op naleving van wet- en regelgeving en het uitvoeren van de statutair vastgestelde
taken, zoals het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van het bestuur,
het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid en het benoemen van de
accountant, besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de
doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria
centraal:
 realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting;
 bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en -resultaten;
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bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en
financiën;
het uitoefenen van goed werkgeverschap;
het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving;
het afleggen van verantwoording;
het toetsen van rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen.

De Raad van Toezicht heeft vier voorbereidingscommissies:
1. Remuneratiecommissie;
2. Commissie (onderwijs-)kwaliteit;
3. Auditcommissie;
4. Voordrachtcommissie.
De commissies bereiden de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor, brengen advies uit omtrent
de taken van de commissies en brengen verslag uit aan de voltallige Raad van Toezicht over de
werkzaamheden. De Raad van Toezicht blijft als college verantwoordelijk voor de besluiten en
handelingen, ook indien deze door de commissies zijn voorbereid en uitgevoerd.
De Remuneratiecommissie heeft in 2017 vier keer vergaderd (over het functioneren van de bestuurder
en zijn arbeidsvoorwaarden), de Commissie Kwaliteit vier keer (over de onderwijskwaliteit, het
inspectiebezoek en het dashboard kwaliteitszorg), de Auditcommissie vier keer (over de
managementrapportages, de begroting en de jaarrekening) en de Voordrachtcommissie drie keer
(over nieuwe kandidaten voor de Raad van Toezicht).
De Raad van Toezicht handelt aan de hand van een reglement en de leden voldoen aan de eerder
genoemde profielschets. Alle commissies hebben een eigen reglement. Van de vergaderingen van de
Raad van Toezicht en de adviescommissies worden verslagen gemaakt.
2.2.2 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat sinds 1 januari 2016 uit vijf leden. De samenstelling van de Raad van
Toezicht was in 2017 als volgt:


dhr. mr. R.M.V. Wienen
Voorzitter Raad van Toezicht (tot 1 augustus 2017)
Lid Remuneratiecommissie (tot 1 augustus 2017)
Lid Voordrachtcommissie (tot 1 augustus 2017)
 Partner RSM Nederland Belastingadviseurs N.V.
 Bestuurslid/penningmeester VVV-Venlo
 Bestuurslid Vrinde van Jocus
 Bestuurslid van beleggingsclub “os äörtje”
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mevr. H. van der Kruis MEM
Vicevoorzitter Raad van Toezicht (tot 1 augustus 2017)
Voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 1 augustus 2017 tot 18 december 2017)
Voorzitter Commissie Kwaliteit (tot 18 december 2017)
Lid Remuneratiecommissie (van 1 augustus 2017 tot 18 december 2017)
Lid Voordrachtcommissie (van 1 augustus 2017 tot 18 december 2017)
 Lid toezichthoudend bestuur stichting Akkoord! (tot 1 augustus 2017)
 Lid Raad van Advies Brain of buildings



dhr. drs. J.L.H.H. Kunnen
Lid Raad van Toezicht (tot 18 december 2017)
Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 18 december 2017)
Voorzitter Remuneratiecommissie
Lid Commissie Kwaliteit (tot 18 december 2017)
Voorzitter Voordrachtcommissie
 Voorzitter Begeleidingscommissie Sociaal Statuut Gemeente Helmond
 Penningmeester Hendrix’ Stichting
 Bestuurslid Coöperatie Zuidenwind



dhr. A.L.H.J. Bongers
Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Auditcommissie
Lid Remuneratiecommissie (vanaf 18 december 2017)
 Oprichter/eigenaar BlueTea BV
 Bestuur Jeugdsportfonds Limburg
 Bestuur AV Toekomst



dhr. J.P.G. Brouns, MSc. MSRE, BBA
Lid Raad van Toezicht (tot 18 december 2017)
Waarnemend vicevoorzitter Raad van Toezicht (vanaf 18 december 2017)
Lid Auditcommissie
Voorzitter Commissie kwaliteit (vanaf 18 december 2017)
 Eigenaar Jeroen Brouns Vastgoed Advies
 Bestuurder Virtus BV sinds 22 december 2017
 Bestuurslid Essentie
 Voorzitter Vereniging van Assetmanagers Woningcorporaties (VVAW) tot 1 juli 2017
 Lid Commissie Samenleving gemeente Horst aan de Maas



mevr. mr. J.S.J. Wismans – van Helden
Lid Raad van Toezicht (vanaf 1 augustus 2017)
Lid Commissie kwaliteit (vanaf 18 december 2017)
Lid Voordrachtcommissie (vanaf 18 december 2017)
 Vice President Financial Governance bij Océ-Technologies BV
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2.2.3 Aftreedschema Raad van Toezicht
In de vernieuwde statuten van de stichting is het aantal zittingstermijnen en de duur ervan gewijzigd.
Voorheen was de maximale zittingsperiode van leden 3 x 3 jaar. Na de vaststelling van de nieuwe
statuten - per 15 mei 2017 - is de zittingsperiode van de leden van de Raad van Toezicht op 2 x 4 jaar
gebracht. De Raad van Toezicht heeft op basis van deze wijziging eind augustus 2017 een nieuw rooster
van aftreden vastgesteld.
Het nieuwe rooster van aftreden ziet er per 31 december 2017 als volgt uit:

Naam

Functie

Benoeming
Herbenoeming Max. aantal
Uiterste
1e termijn
Aftredend Herbenoembaar
2e termijn per zittingsjaren
aftreeddatum
per

Dhr. Kunnen

Waarnemend
voorzitter

1-jul-13

1-jul-16

8 (3+3+2)

1-jul-19

Ja, max. 2 jaar

1-jul-21

Dhr. Brouns

Waarnemend
vicevoorzitter

1-jul-14

1-jul-17

8 (3+5)

1-jul-22

Nee

1-jul-22

Dhr. Bongers

Lid

1-jul-13

1-jul-16

8 (3+3+2)

1-jul-19

Ja, max. 2 jaar

1-jul-21

Mevr. Wismans

Lid

1-aug-17

-

8 (4+4)

1-aug-21

Ja

1-aug-25

Op 1 augustus 2017 heeft de heer R.M.V. Wienen vanwege het bereiken van de maximale
zittingstermijn afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Mevrouw H. Van der Kruis
werd per 1 augustus 2017 benoemd tot de nieuwe voorzitter, terwijl de heer J.L.H.H. Kunnen
gelijktijdig tot vicevoorzitter werd benoemd. Op 1 augustus 2017 is mevrouw J.S.J. Wismans-van
Helden aangetreden als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
2.2.4 Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van
Toezicht (excl. BTW) over 2017 is als
volgt:
Voorzitter
€ 5.888
Leden
€ 3.926
De bezoldiging over 2017 past
binnen de richtlijnen van de
Vereniging van Toezichthouders van
Onderwijsinstellingen. De vergoeding
is ongewijzigd ten opzichte van 2016.
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2.2.5 College van Bestuur
De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Onderwijsgroep Buitengewoon en wordt sinds 1 juni
2011 gevormd door:


dhr. P.C.M. Freij
 Lid netwerk Passend Onderwijs PO Raad
 Lid Algemeen Bestuur samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Limburg
 Lid Dagelijks Bestuur samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Limburg
 Bestuurslid Stichting Limburgs Landschap
 Bestuurslid Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg
 Bestuurslid Stichting Venloos Carillon
 Lid Raad van Toezicht Huis voor de Sport Limburg
 Voorzitter Jeugdcultuurfonds/Jeugdsportfonds Venlo

De Remuneratiecommissie voert namens de Raad van Toezicht voortgangs- en evaluatiegesprekken
met het College van Bestuur. In juli 2017 heeft dit jaarlijks gesprek plaatsgevonden. De beloning van
het College van Bestuur is opgenomen in de jaarrekening.
Eind 2017 is er om meerdere redenen een vertrouwensbreuk tussen het College van Bestuur en de
Raad van Toezicht ontstaan. Op 7 december 2017 heeft de heer Freij zich arbeidsongeschikt gemeld.
Omdat de verwachting bestond, dat deze arbeidsongeschiktheid van langere duur zou zijn, en omdat
de plaatsvervanger van de heer Freij, mevrouw K. Beems, eveneens langdurig arbeidsongeschikt was
heeft de Raad van Toezicht op 15 december 2017 een noodmaatregel moeten nemen. Op 15 december
2017 heeft de Raad van Toezicht besloten om mevrouw H. van der Kruis met ingang van 18 december
2017 tijdelijk aan te wijzen als waarnemend bestuurder van Onderwijsgroep Buitengewoon. De Raad
van Toezicht heeft dit besluit genomen op basis van artikel 6, lid 6 van de statuten van de Stichting
Onderwijsgroep Buitengewoon. In dit artikel wordt bepaald, dat de Raad van Toezicht bij "ontstentenis
of belet van alle leden van het College van Bestuur" tijdelijk een persoon kan aanwijzen als
waarnemend bestuurder. Mevrouw H. van der Kruis is per gelijke datum teruggetreden uit de Raad
van Toezicht. Per 1 mei 2018 is de heer M. Faas benoemd als directeur-bestuurder a.i.
2.2.6 Tegenstrijdig belang
In het verslagjaar hebben zich, noch bij de Raad van Toezicht, noch bij het College van Bestuur situaties
van tegenstrijdig belang voorgedaan.
2.2.7 Agenda 2017 Raad van Toezicht
Alle leden hebben zich in 2017 actief ingezet voor de kerntaak van de Raad van Toezicht: toezien op
het functioneren van het College van Bestuur in het belang van Passend Onderwijs voor alle leerlingen
en in het belang van de missie van de organisatie. De Raad van Toezicht kon zijn taak nauwgezet
uitvoeren mede op basis van verschillende vergaderingen van de Raad van Toezicht, werkbezoeken
aan scholen en diensten, gesprekken met diverse medewerkers, met het managementteam en met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, en door het volgen van trainingen en opleidingen.
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De Raad van Toezicht heeft in 2017 zeven keer regulier vergaderd. Elke reguliere vergadering bestaat
uit een besloten deel zonder de aanwezigheid van de bestuurder en uit een deel in aanwezigheid van
de bestuurder. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht vanwege de bijzondere omstandigheden eind
2017 drie keer een extra vergadering belegd buiten aanwezigheid van de (waarnemend) bestuurder.
In het najaar van 2017 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd.
De volgende onderwerpen hebben bijzondere aandacht gekregen:
 onderwijskwaliteit;
 strategie 2017-2022 en toekomstbestendigheid organisatie;
 governance;
 Advies & begeleiding: dienstverleningscontracten met samenwerkingsverbanden, reorganisatieen sociaal plan Advies & begeleiding, samenwerking met BCO;
 organisatieontwikkeling; specifieke aandacht is daarbij besteed aan de onhoudbaarheid van het
huidig bestuursmodel;
 diverse benoemingen;
 vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen inspectie;
 managementsrapportages, voortgangsrapportage Strategische agenda College van Bestuur;
 begroting en jaarrekening.

2.3

Governance

In het verslagjaar zijn geen wijzigingen in de governancestructuur aangebracht. De klokkenluidersregeling is aan de gewijzigde wet- en regelgeving aangepast.
In 2017 zijn de statuten van de Stichting gewijzigd. Daarmee is de statutaire naam nu overeenkomstig
de handelsnaam en is de grondslag van de stichting gewijzigd van Rooms-Katholiek in Algemeen
Bijzonder. Ook zijn in 2017 de reglementen van de Raad van Toezicht en bijbehorende commissies
gewijzigd en is het managementstatuut vernieuwd.

2.3.1 Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur conformeren zich aan de Code Goed Bestuur van de
PO-raad. Er is gekozen voor een code waarin vooral uitgangspunten voor goed bestuur centraal staan.
De code roept op tot werken op basis van principes voor goed bestuur en vermijdt zoveel als mogelijk
nieuwe plan- en regellast. Daarmee is er ruimte voor de onderwijsorganisaties voor een eigen wijze
van invulling van die principes.
In 2011 is besloten om, in het kader van artikel 4 lid1 van de Code Goed Bestuur, deze code te hanteren
voor de gehele stichting, dus tevens voor Wildveld, school voor praktijkonderwijs. De Code Goed
Bestuur is onderdeel van de governancestructuur van de onderwijsgroep en wordt jaarlijks besproken
in overleggen tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
Er is in 2017 niet afgeweken van het bepaalde in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.
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2.3.2 Horizontale verantwoording
Teneinde de kwaliteit van het onderwijs doorlopend te kunnen verbeteren en verhogen, onderzoekt
Onderwijsgroep Buitengewoon structureel het eigen handelen en de resultaten. Door middel van het
kwaliteitsbeleid en de bijbehorende evaluatieve cyclus krijgt deze verantwoording de komende
periode steeds meer vorm. De scholen voeren ouder- en leerling-tevredenheidsonderzoeken uit.
Advies & begeleiding doet frequent onderzoek naar de klanttevredenheid. Stichtingsbreed wordt
onder medewerkers frequent onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de organisatie, de school
en de eigen plek daarbinnen.
Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van onder andere:
 het jaarverslag;
 de nieuwsbrief naar medewerkers;
 schoolgidsen;
 voortgangsrapportages voor bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschap.
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2.4

Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Samenstelling en organisatie
Gedurende de verslagperiode heeft de GMR de volgende samenstelling gehad:
Naam

Geleding

School/
dienst

Zittingsperiode (van/tot)

Functie in
(G)MR

Karin Knechten

Personeel

Wildveld

Augustus 2006 tot heden

Voorzitter

Ans Janssen

Personeel

Impuls

Januari 2011 tot heden

Vicevoorzitter

Mien Luijten

Personeel

Geijsteren

Maart 2016 tot heden

Lid

Bettie van de Venn

Personeel

TCV

November 2016 tot heden

Lid

Jos Cremers

Personeel

Ulingshof

Augustus 2005 tot heden

Lid

Marjon Hesselink

Personeel

Velddijk

Januari 2014 tot heden

Lid

Rene Cuijpers

Personeel

Maaskei

Maart 2014 tot heden

Lid

Lia van de
Vondervoort
Waltred Jacobs

Personeel

SBB

Februari 2016 tot heden

Lid

Personeel

Februari 2016 tot heden

Lid

Hans Besseling

Ouder

Advies &
begeleiding
Impuls

Januari 2014 tot heden

Lid

Harm Platzbeecker

Ouder

Geijsteren/
Impuls (vanaf
01.08.2017)

Augustus 2013 tot heden

Lid

Er wordt regelmatig aan de oudergeledingen in de afzonderlijke medezeggenschapsraden gevraagd of
er ouders zijn die in de GMR willen aanschuiven. Het afgelopen schooljaar zijn de vacatures helaas niet
ingevuld.
Vanuit het bestuur/managementteam zijn het College van Bestuur en de bestuurssecretaris aanwezig
bij de GMR-vergaderingen. De GMR functioneert op basis van het medezeggenschapsstatuut en het
GMR-reglement van Onderwijsgroep Buitengewoon. Deze regelingen zijn te raadplegen via de portal
van Onderwijsgroep Buitengewoon en zijn in 2017 geactualiseerd.
De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in kwesties die op bovenschools niveau spelen
bij Onderwijsgroep Buitengewoon. Op school- en dienstniveau functioneert een MR. De GMR heeft
instemmings- en adviesbevoegdheid op voorgenomen besluiten van het bestuur, die van belang zijn
voor een meerderheid van alle scholen/diensten. Afgesproken is om besluiten die enkele scholen
aangaan ter advies voor te leggen aan de MR-en van die scholen. In de besluitvorming laat de GMR
zich leiden door de adviezen van de MR-en.
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Het postadres van de GMR is:
Onderwijsgroep Buitengewoon
T.a.v. GMR
Postbus 809
5900 AV Venlo
De GMR heeft – net als de Raad van Toezicht – voorbereidingscommissies ingesteld. Het overleg van
de commissies heeft een informeel karakter, ter voorbereiding op besluitvorming en bespreking van
agendapunten in de GMR-vergadering met het bestuur. De commissies hebben geen reglement.
Op dit moment kent de GMR de volgende commissies:
 Financiën & Bedrijfsvoering;
 Personeel & Organisatie;
 Kwaliteit & Cultuur.
Leden van de commissies hebben voorafgaand aan een GMR-vergadering zo nodig overleg met de
business controller, beleidsmedewerker HRM, manager Service- en Bestuursbureau, Directeur
Onderwijs, Directeur Advies & begeleiding en de bestuurssecretaris of de verantwoordelijke voor het
programma Kwaliteit & Cultuur. Vanaf 1 augustus 2017 heeft de manager Service-en Bestuursbureau
afscheid genomen en is deze functie niet opnieuw ingevuld.
Overleg en standpunten
Er hebben in 2017 zes reguliere vergaderingen plaatsgevonden met het College van Bestuur.
Voorafgaand aan elke overlegvergadering en vooroverleg GMR, voeren de voorzitter en vicevoorzitter
agendaoverleg met de bestuurssecretaris en/of het College van Bestuur.
Op 13 februari 2017 heeft het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden en op 26
juni 2017 is samen met de Raad van Toezicht een verkenning gedaan naar de uitstippeling van het
nieuwe strategisch meerjarenbeleid. De GMR heeft op 20 september 2017 een ‘Heidag’ georganiseerd.
De stand van zaken op de verschillende scholen/diensten is besproken en in subgroepen zijn de
volgende onderwerpen onder de loep genomen:
 starter in de (G)MR;
 overleg met het bevoegd gezag;
 geschillen oplossen en voorkomen;
 faciliteiten en activiteitenplan.
Bovenstaande is gedaan aan de hand van handreikingen vanuit het Project Versterking Medezeggenschap.
Verslagen van vergaderingen worden verspreid aan GMR-leden. Zij informeren de MR-en over
belangrijke punten die in de GMR-vergadering besproken zijn. De GMR communiceert stichtingsbreed
via de nieuwsbrief van Onderwijsgroep Buitengewoon.
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Een overzicht van de voornaamste onderwerpen en ontwikkelingen die in 2017 in de GMR besproken
zijn:
Besproken onderwerpen

Instemming

Advies

Informatie

Bespreking

Strategie en Beleid
Governance documenten: statuten en
reglementen
Evaluatie Koers

x
x

Scenario’s Onderwijsgroep Buitengewoon

x

Strategie 2017-2021

x

Criteria GMR t.b.v. strategische beleidsplan

x

Voortgang strategische agenda 2016-2017
(t/m mei 2017)
Voortgang Passend Onderwijs en
ondersteuningsplanraden
Jaarplannen sectoren VO en PO 2017-2018
op basis van strategische agenda
Voortgangsrapportage Strategische Agenda
2017-2018 (t/m september 2017)
Kwaliteit & Cultuur
Kaderbrief 2017-2018 inclusief strategische
agenda 2017-2018
Dashboard Kwaliteit 02
Terugblik inspectiebezoeken:
terugkoppeling startgesprek bestuur
met inspectie
terugkoppeling gesprek delegatie GMR
met inspectie
terugkoppeling inspectiebezoeken
scholen
Voortgangsrapportage risicoanalyse MT+
Stand van zaken programma kwaliteit en
cultuur
Financiën en bedrijfsvoering

x
x
x
x

x
x

x

x
x

MARAP 1 (augustus t/m november 2016)

x

Risicoanalyse MT

x

Jaarverslag 2016
Leerling prognoses (2017/2018-2021/2022)
Stand van zaken samenwerking
Onderwijsgroep Buitengewoon-Kerobei
Begroting 2017-2018
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Besproken onderwerpen

Instemming

MARAP II (augustus 2016 t/m maart 2017)

Advies

Informatie

Bespreking

x

MARAP schooljaar 2016-2017 en dashboard

x

Personeel & Organisatie
Medewerkers tevredenheidsonderzoek

x

Bestuursformatieplan 2017-2018

x

Aanpassing functiehuis SBB

x

Tussenevaluatie overlegmodel
Vervangingsbeleid leraren en
onderwijsassistenten
Huisvesting

x
x

Stand van zaken ontwikkeling
Talentencampus Venray, huisvesting
Velddijk/Wildveld
Programma van Eisen huisvesting
Wildveld/Velddijk
Overige onderwerpen

x

Evaluatie Advies & begeleiding

x

Ecologische stadstuin Venlo Zuid

x

Zwembad Ulingshof

x

Dagvaarding OCW inzake verlenen vso
licentie Wijnberg
Organogrammen scholen en diensten
Terugblik Heidag GMR 22.09.2017

x

x
x
x

De GMR kent de strategische agenda van het CvB en kan daardoor een proactieve houding aannemen.
De GMR hoeft niet te wachten op de voorstellen en ideeën van het bestuur, maar kan zelf
vooruitkijken, signaleren en kwesties aan de orde stellen.
Sinds het vorige jaarverslag heeft Onderwijsgroep Buitengewoon onverminderd te maken met externe
ontwikkelingen die veel invloed hebben op het beleid van het bestuur. Onder andere de terugloop van
leerlingenaantallen door krimp en de uitvoering van Passend Onderwijs.
Het beleid van de samenwerkingsverbanden inzake Passend Onderwijs heeft daarnaast invloed op de
toekomst van de dienst Advies & begeleiding, die voor een groot deel afhankelijk is van inkomsten
vanuit de samenwerkingsverbanden betreffende de ambulant begeleiders.
Tijdens de verslagperiode zijn het bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon en een groot aantal
scholen bezocht door de Onderwijsinspectie. Vanuit dit bezoek is een aantal opdrachten geformuleerd,
met name op het vlak van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. De GMR acht het van groot belang
deze aandachtspunten terug te zien als prioriteiten in het beleid van Onderwijsgroep Buitengewoon.
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Tijdens het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht is uitgebreid gesproken over de
onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en het belang van vertrouwen en communicatie door de hele lijn
van de organisatie. De GMR geeft aan dat de bestuurder zich breed moet laten informeren door de
Directeur Onderwijs en de schoolleiders om voldoende zicht op de onderwijskwaliteit op scholen te
krijgen; een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is namelijk nog in ontwikkeling.
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3. Onderwijskundig beleid
3.1

Onze visie op Passend Onderwijs

“Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als
het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding
en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best
op hun plek zijn.”
(Bron: website Passendonderwijs.nl)

Passend Onderwijs is voor Onderwijsgroep Buitengewoon meer dan alleen maar het rechtmatig
uitvoeren van deze wet. Passend Onderwijs is voor Onderwijsgroep Buitengewoon een kans om haar
missie nóg beter te realiseren. De basis voor goed en Passend Onderwijs ligt bij de reguliere scholen.
Het is juist de ‘gewone’ school in de eigen buurt die dé plek is voor burgers in wording. Dat geldt in
zeer sterke mate voor kinderen in de leeftijdscategorie van de basisschool. Maar ook voor het VO geldt:
deelnemen aan onderwijs in de eigen – groter wordende – omgeving, binnen de eigen peer-group is
het uitgangspunt. Onderwijs als opstap naar het deelnemen als volwaardig burger in onze
maatschappij begint niet bij segregatie maar bij integratie. Iedereen neemt op een gelijkwaardige
manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun
beperkingen. Kunnen kinderen en jongeren met een gedrags- of leerbeperking samen met kinderen
zonder beperking onderwijs volgen? Buitengewoon gelooft van wel!
Daarom wil Onderwijsgroep Buitengewoon een bijdrage leveren om zoveel mogelijk leerlingen binnen
dit regulier onderwijs de juiste ondersteuning te bieden, ook leerlingen met meer specifieke, c.q.
speciale onderwijsbehoeften. Een inbreng die soms begint bij de ondersteuning van de individuele
leerling, maar zich altijd zal uitstrekken naar de ondersteuning van leerkracht(en) en team. Het
versterken van de eigen kracht en autonomie en het stimuleren van voortdurende ontwikkeling is ook
van toepassing op onszelf en op de leerkrachten, de scholen en de partners waarmee we
samenwerken. Daarmee bevordert Onderwijsgroep Buitengewoon een duurzame versterking van het
onderwijs.
Met andere woorden: alle kinderen gaan in principe naar het regulier onderwijs. Dat heet zorgplicht.
Als dat wat moeilijker is, zorgt Onderwijsgroep Buitengewoon met haar expertise voor een bijdrage
binnen maximaal toegesneden ondersteunende arrangementen die het toch mogelijk maken dat het
kind onderwijs kan volgen binnen een reguliere plek. En als dat onvoldoende oplossing biedt, als ook
dat voor deze leerling nog niet een passende plek oplevert, dan verzorgt de onderwijsgroep optimaal
speciaal onderwijs. Waar mogelijk is de insteek om dat een kortdurende tijdelijke plaatsing te laten
zijn, waarbij de begeleiding expliciet gericht is op een terugkeer naar regulier onderwijs. Of, voor wat
betreft het VO, op deelname aan de maatschappij middels zinvolle dagbesteding, toeleiding naar
arbeid of schakelen naar vervolgonderwijs
Vanuit het PO verzorgt Onderwijsgroep Buitengewoon speciaal onderwijs in nauwe samenwerking met
het regulier onderwijs, (speciale) kinderopvang en Jeugdzorg. Dit wordt gerealiseerd in het concept
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Talentencampus Venlo, in diverse arrangementen binnen het regulier onderwijs en in het beschikbaar
hebben van een aantal voorzieningen voor speciaal onderwijs.
Vanuit het VO wordt in nauwe samenwerking met het reguliere VO en Jeugdzorg, ondersteuning
gerealiseerd door middel van het bijdragen aan maximaal toegesneden arrangementen. Daarbij wordt
gewerkt vanuit de drie uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. Dat geeft
richting aan de bijdrage van Onderwijsgroep Buitengewoon in de samenwerking en maakt maatwerk
met de samenwerkingspartners mogelijk. Dit wordt gerealiseerd in de syntheseklassen binnen het VO
en in samenwerkingsprojecten als ‘Omdat ’t Kan’.
Daarnaast realiseert Onderwijsgroep Buitengewoon een aanbod in een aantal voorzieningen voor
speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs georganiseerd in de drie uitstroomprofielen
dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.
In het MBO wordt in nauwe samenwerking het beleid van de MBO-scholen binnen Passend Onderwijs
ondersteund. In samenwerking met de collega’s van Triade werken in Noord- en Midden-Limburg
ambulant ondersteuners binnen de expertiseteams op de MBO- scholen in de regio.

3.2

Ontwikkelingen per sector

Onderwijsgroep Buitengewoon is verdeeld in
drie sectoren: PO, VO
en Advies & begeleiding. Sinds de invoering
van de planning- &
controlcyclus in 2015 en
het samenbrengen van
PO en VO onder één
onderwijsdirecteur in
2017, zijn de beleidsplannen van de drie
sectoren beter op
elkaar afgestemd en
gebaseerd op de strategische agenda van het
College van Bestuur. In
de jaarplannen geven
de sectoren aan hoe ze
concreet invulling wensen te geven aan de
uitgezette
beleidsdoelen, gekoppeld aan een planning voor het betreffende schooljaar. De sectordirecteuren leggen aan
de hand van de jaarplannen verantwoording af aan het College van Bestuur over het gevoerde
onderwijsbeleid.
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In 2016 is mede naar aanleiding van een aantal inspectiebezoeken, de nadruk gelegd op de
ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem. Onderwijsgroep Buitengewoon is er van overtuigd dat de
kwaliteit niet uitsluitend af te lezen valt uit de verplichte documenten, maar dat juist in de klas de
kwaliteit van het onderwijs vorm krijgt. Op basis van het succesvolle onderwijsconcept van het
Wildveld is eind 2016 het project ‘Zo doen wij dat’ gestart. ‘Zo doen wij dat’ beoogt een stichtingsbrede
handelwijze in de klas te hanteren, waarbij het zogenoemde Direct Instructiemodel in combinatie met
intercollegiale visitatie, de leskwaliteit moet garanderen en borgen. Het project moet de komende
jaren zijn vruchten afwerpen. Doel van het project is om de verworvenheden duurzaam te
implementeren in het beleid van de scholen binnen Onderwijsgroep Buitengewoon.
In deze paragraaf worden per sector kort de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 binnen het
betreffende onderdeel geschetst.
3.2.1 Sector PO
De belangrijkste ontwikkelingen in de sector PO in 2017 zijn:
 Ulingshof heeft in mei 2016 een tweede kwaliteitsonderzoek van de inspectie gehad. De school
had goede stappen voorwaarts gemaakt, maar op het moment van het onderzoek was de kwaliteit
nog onvoldoende geborgd. In 2017 heeft daarom een nieuw kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden
en heeft de inspectie Ulingshof het basisarrangement toegekend.
 Ook binnen de so-locatie in Geijsteren heeft in 2016 een kwaliteitsonderzoek van de inspectie
plaatsgevonden, het eerste sinds de start van de activiteiten. De inspectie constateerde dat de
school in haar jonge bestaan nog niet voldoende in staat was om aan alle kwaliteitscriteria te
voldoen. Dat heeft geleid tot en het opstellen van een verbeterplan en het aantrekken van externe
ondersteuning om samen met het team de noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen. Deze
inspanningen hebben er in 2017 toe geleid dat de inspectie de school in Geijsteren het
basisarrangement heeft toegekend.
 De so/vso locatie Maaskei in Heel heeft in 2016 van de inspectie het arrangement zwak
toegewezen gekregen. Ook hier is een verbeterplan opgesteld en is met behulp van externe
ondersteuning hard gewerkt om bij het kwaliteitsonderzoek in 2017 wel aan de eisen te voldoen.
Dat is gelukt. Bij het kwaliteitsonderzoek eind maart 2017 heeft Maaskei het basisarrangement
terugontvangen.
 De so nevenvestiging van de Maaskei in Weert huist in bij sbo het Palet. Samen met de partners
van het sbo worden integrale programma’s gemaakt. Hiertoe is een symbiose-overeenkomst door
de partijen ondertekend.
 De gesprekken tussen de so-afdeling van de Maaskei en sbo Op de Tump in Heel hebben niet geleid
tot verdere samenwerking gezien de te geringe leerlingenaantallen die het zou betreffen.
Uiteindelijk is per 1 augustus 2017 besloten alleen nog so aan te bieden in Weert in voornoemde
combinatie met het sbo.
 Voor vso leerlingen van de Maaskei is een symbioseovereenkomst afgesloten met het Kwadrant,
school voor praktijkonderwijs in Weert. Leerlingen van de Maaskei kunnen gedeeltelijk onderwijs
volgen op het Kwadrant en omgekeerd. Deze samenwerking is in 2017 geëvalueerd. De fysieke
afstand tussen beide locaties blijkt een struikelblok om tot een succesvolle symbiose te komen.
Door beide partijen (LVO en Onderwijsgroep Buitengewoon) is daarom de uitdrukkelijke wens
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uitgesproken om het vso (met uitzondering van de zorgleerlingen) van Heel naar Weert te
verhuizen. Het voornemen is om dat per 1 augustus 2019 te realiseren.
In 2016 heeft besluitvorming over de locatie van Talentencampus Venray plaatsgevonden. Het
pand in Veltum waarin de KEG en Coninxhof zijn gevestigd, wordt aangepast en verbouwd. Het is
niet haalbaar gebleken dit in 2017 te realiseren, ondanks de wens daartoe. De locatie Geijsteren
is te klein om kwalitatief goed onderwijs te geven aan de uiteenlopende doelgroepen leerlingen
en de gewenste samenwerking met SBO kan op die locatie geen vorm krijgen. Daarom is in 2017
besloten om so en sbo samen te huisvesten in het gebouw van sbo Focus, vooruitlopend op de te
realiseren talentencampus. De verhuizing heeft in februari 2018 plaatsgevonden.
Op de Talentencampus in Venlo heeft de nieuwe directiestructuur geleid tot intensievere
samenwerking tussen de onderwijspartners. Samenwerking met de Universiteit Tilburg moet
leiden tot een verdere wetenschappelijke onderbouwing van het concept van Passend Onderwijs
zoals dat in de Talentencampus Venlo wordt toegepast.

3.2.2 Sector VO
De belangrijkste ontwikkelingen in de sector VO in 2017 zijn:
 De Velddijk heeft in 2016 de inspectie op bezoek gehad in het kader van een themaonderzoek naar
het uitstroomprofiel Arbeid. Daarbij waren de inspecteurs risico’s opgevallen. In mei 2017 is
daarom bij de Velddijk een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de inspectie. Hoewel de
inspecteurs zeer te spreken waren over de manier waarop de school de noodzakelijke
kwaliteitsverbeteringen heeft doorgevoerd, vonden zij het nog te vroeg om een basisarrangement
uit te reiken. De achterstand was te groot om binnen een jaar weer helemaal op orde te krijgen.
De school is aangemoedigd op de ingeslagen weg door te gaan, want het basisarrangement ligt
binnen handbereik.
 De schoolleiders VO hebben gezamenlijk de onderwijsvisie VO opgesteld. Daarin worden de
verbanden duidelijk tussen de verschillende uitstroomprofielen en de verschillende ‘klimaten’.
Deze onderwijsvisie dient mede als basis voor het opstellen van het programma van eisen voor het
nieuwe Arbeidstoeleidingscentrum en het Expertisecentrum Gedrag. In 2017 heeft de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad positief geadviseerd inzake de VO visie.
 In 2016 heeft de gemeente het definitieve budget beschikbaar gesteld voor de verbouwing ten
behoeve van de realisatie van het Arbeidstoeleidingscentrum en het Expertisecentrum Gedrag.
Met het beschikbare budget kan de onderwijshuisvesting gerealiseerd worden. In 2017 is het
Programma van Eisen opgesteld en is de aanbestedingsprocedure gestart. De aanbesteding is
begin 2018 afgerond, maar heeft niet geleid tot een geldige inschrijving. Dit leidt ertoe dat alle
mogelijkheden voor huisvesting opnieuw worden onderzocht.
 De samenwerking tussen Ulingshof en Impuls is verder uitgewerkt. Het vso-aanbod van Ulingshof
is zodanig versterkt dat leerlingen niet langer buiten de regio hoeven te worden bediend. De stage
voor de vso leerlingen wordt gezamenlijk georganiseerd.
 In Venlo en Venray zijn syntheseklassen gestart binnen het reguliere onderwijs. vso leerlingen van
de Velddijk volgen lessen op College Den Hulster en Raayland College onder leiding van een vso
docent en een docent van het reguliere onderwijs. In 2017 werd deze vorm van Passend Onderwijs
geëvalueerd. Dat heeft geleid tot verdere uitbreiding van de syntheseklassen met het
Valuascollege. Met het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de aanvullende
bekostiging voor deze leerlingen die op de reguliere school worden ingeschreven.
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Onder de noemer ‘neem eens een kijkje in andermans keuken’ hebben docenten bij elkaar in de
les gekeken, zowel binnen de eigen school als bij collega’s van andere scholen en uitstroomprofielen. Dit intervisietraject is voor het eerst geëvalueerd in januari 2016. Op basis daarvan is
besloten met het keukenproject door te gaan en het nog breder in te zetten. In januari 2017 is ook
de sector PO aan het project toegevoegd.
Het Wildveld is in 2016 samen met een werkgroep in de wijk begonnen met het verkennen van de
mogelijkheden om een ecologische stadstuin op te zetten bij buurthuis D’n Tref in Venlo-Zuid. Daar
zou dan ook de kas van de afdeling groen van het Wildveld geplaatst kunnen worden. In 2017 is
de intentieverklaring met alle betrokken partijen ondertekend.

3.2.3 Sector Advies & begeleiding
Advies & begeleiding heeft de afgelopen jaren voornamelijk gefunctioneerd als uitvoerder van/voor
samenwerkingsverbanden. Met haar dienstverlening focust de dienst zich op vraagstukken die
scholen, in brede zin, helpen om beter passend onderwijs te geven. Er is geïnvesteerd, er is een naam
opgebouwd en er is expertise doorontwikkeld. De sector Advies & begeleiding bevindt zich in een
uitdagende omgeving. Oude zekerheden verdwijnen deels, waardoor de dienst zich steeds meer
ontwikkelt van een aanbieder van ambulante begeleiding naar een professionele adviesorganisatie.
De vraagstelling van de klant wijzigt. Er is steeds meer behoefte aan flexibiliteit en snelheid. De
complexiteit van de vraagstelling neemt toe. Klanttevredenheid staat centraal bij de dienst. In de
winter van 2016 is een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen. In dit onderzoek is de
kwaliteitsperceptie van haar primaire processen geëvalueerd door direct betrokkenen. De
tevredenheid van de daadwerkelijke gebruikers van de dienst is erg hoog. Met name de
laagdrempelige benadering, pragmatische insteek en passie voor het kind, worden gewaardeerd.
Besturen van samenwerkingsverbanden en schooldirecties ontberen een goed beeld van de
tevredenheid over de dienst. Daar is nog werk aan de winkel voor de dienst.
Advies & begeleiding heeft haar inkomsten afgelopen schooljaar voornamelijk gegenereerd uit
contracten en afspraken met zeven samenwerkingsverbanden, een contract met het MBO en de
inkoop binnen (v)so scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon. Met de twee grootste
samenwerkingsverbanden zijn driejarige contracten afgesloten met daarin afspraken over de inkoop
van de dienstverlening. Deze contracten lopen van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2018. Het MBO
heeft het contract weliswaar met 1 jaar verlengd tot 1 augustus 2019, maar de verwachting is dat de
hoofdaannemer van dit contract de dienstverlening volledig zelf zal uitvoeren. Het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg heeft het contract per 1 augustus 2018 beëindigt en vacatures beschikbaar
gesteld om een deel van de medewerkers van Advies & begeleiding werkzaam op dit contract over te
nemen. Met het samenwerkingsverband VO Noord-Limburg lopen gesprekken over de vorm en de
omvang waarin de dienstverlening met een jaar verlengd kan worden. De verwachting is dat de dienst
Advies & begeleiding met ingang van 1 augustus 2019 ophoudt te bestaan. Met het uitblijven van
perspectief en (langjarige) zekerheden en derhalve het toenemen van de risico’s, ziet Onderwijsgroep
Buitengewoon zich genoodzaakt het personeelsbestand af te bouwen. Hierbij is het streven
medewerkers daar waar mogelijk een passende werkplek aan te bieden binnen Onderwijsgroep
Buitengewoon dan wel bij één van de reguliere schoolbesturen. Voor de financiële gevolgen van deze
afbouw is de bestemmingsreserve bekostigingsrisico’s gevormd.

Bestuursverslag 2017
Onderwijsgroep Buitengewoon

30

3.3

Kengetallen leerlingen

Het totaal aantal leerlingen van Onderwijsgroep Buitengewoon:
School:

1-okt-11

1-okt-12

1-okt-13

1-okt-14

1-okt-15

1-okt-16

1-okt-17

Maaskei

121

110

106

107

112

110

105

Ulingshof

100

97

97

96

84

91

97

TCV*

155

156

125

91

78

141

147

Impuls*/Geijsteren

214

217

218

262

266

208

195

Wildveld

220

215

223

229

220

232

246

Velddijk

326

325

325

305

284

228

159

Totaal:

1136

1120

1094

1090

1045

1010

942

* Leerlingen van SO Vijverhof zijn met ingang van 1 oktober 2016 ingeschreven bij TCV in plaats van Impuls

Ontwikkeling aantal leerlingen voor de komende jaren:

aantal leerlingen per 1-10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1045

1010

942

905

856

825

808

795

Ambulante begeleiding leerlingen
Sinds de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 worden de gelden voor ambulante
begeleiding niet meer gekoppeld aan individuele leerlingen. Op basis van de gelden voor ambulante
begeleiding, zijn uren beschikbaar voor de reguliere scholen. Deze uren kunnen ingezet worden voor
begeleiding van individuele leerlingen, maar ook voor ondersteuning van leerkrachten bij het omgaan
met specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

3.4

Uitstroomgegevens en opbrengsten

Het vso kent drie uitstroomprofielen: dagbesteding, vervolgonderwijs en arbeid. Op de Velddijk
worden leerlingen in alle drie de profielen opgeleid. Impuls richt zich met name op dagbesteding, maar
kent ook uitstroom naar praktijkonderwijs of arbeid.
Maaskei vso en Ulingshof vso richten zich op uitstroomprofiel dagbesteding.
Onder Onderwijsgroep Buitengewoon ressorteert ook de school voor Praktijkonderwijs Wildveld. Daar
worden leerlingen onder startkwalificatieniveau opgeleid om rechtstreeks naar de arbeidsmarkt te
kunnen doorstromen. Ook de route naar MBO niveau-2 kan via het Wildveld worden gevolgd.
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In 2017 zijn de leerlingen als volgt uitgestroomd of doorgestroomd:

Uitstroom schoolverlaters Wildveld 2017

Uitstroomgegevens Velddijk 2017
Vervolgonderwijs

33

Arbeid / werk

21

Arbeid / werk

24

Vervolgonderwijs

8

Dagbesteding

12

Werkloos/onbekend

0

Andere VSO school

22

Totaal

29

Overig

9

Residentie

4

UWV/gemeente

9

Uitstroomgegevens Impuls vso 2017

Vrijstelling leerplicht

2

Andere ZML/ZMOK school (verhuisd)

2

Arbeid / werk (beschut werk of regulier)

5

Dagbesteding ( niet arbeidsmatig)

1

Arbeidsmatige dagbesteding

20

Totaal

28

Totaal

115

Uitstroomgegevens Maaskei vso 2017
Vervolgonderwijs (praktijkonderwijs)

0

Arbeid /werk (sociale werkvoorziening)

0

Dagbesteding

2

Arbeidsmatige dagbesteding

11

Overig

1

Totaal

14

Uitstroomgegevens vso Ulingshof 2017
Vervolgonderwijs

0

Arbeid / werk

0

Dagbesteding

3

Overig

0

Totaal

3
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3.5

Internationalisering

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft in 2017 geen activiteiten verricht in het kader van
internationalisering en heeft ook voor de komende jaren geen ambities op dit terrein.

3.6

Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Samenwerking met de Universiteit Tilburg moet de komende jaren leiden tot een verdere
wetenschappelijke onderbouwing van het concept van Passend Onderwijs zoals dat in de
Talentencampus Venlo wordt toegepast.
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4. Samenwerking
4.1

Samenwerkingsverbanden vanuit het wettelijk kader

4.1.1 Overzicht samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Onderwerp/thema

Onderwijsgroep
Buitengewoon /
School

Participerende partijen

Doel
Realisatie van de Wet Passend
Onderwijs binnen deze regio.
Namens Onderwijsgroep
Buitengewoon is Peter Freij in 2017 lid
van het algemeen bestuur van dit
samenwerkingsverband.
Realisatie van de Wet Passend
Onderwijs binnen deze regio.
Namens Onderwijsgroep
Buitengewoon is Peter Freij in 2017 lid
van het dagelijks en algemeen bestuur
van dit samenwerkingsverband.
Realisatie van de Wet Passend
Onderwijs binnen deze regio.
Namens Onderwijsgroep
Buitengewoon is Peter van de Laar in
2017 lid van de algemene
ledenvergadering van dit
samenwerkingsverband.
Realisatie van de Wet Passend
Onderwijs binnen deze regio.
Namens Onderwijsgroep
Buitengewoon is Alfred Kempe in 2017
lid van het algemeen bestuur van dit
samenwerkingsverband. Peter Freij is
lid van de Raad van Toezicht van dit
samenwerkingsverband.
Realisatie van de Wet Passend
Onderwijs binnen deze regio.
Namens Onderwijsgroep
Buitengewoon is Peter van de Laar in
2017 lid van het dagelijks en algemeen
bestuur van dit
samenwerkingsverband.
Realisatie van de Wet Passend
Onderwijs binnen deze regio.
Namens Onderwijsgroep
Buitengewoon is Alfred Kempe in 2017
lid van het bestuur van dit
samenwerkingsverband.

Passend Onderwijs

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Samenwerkingsverband
PO Noord-Limburg,
31.01

Passend Onderwijs

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Samenwerkingsverband
VO Noord-Limburg,
31.01

Passend Onderwijs

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Samenwerkingsverband
PO Roermond e.o.,
31.02

Passend Onderwijs

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Samenwerkingsverband
VO Roermond e.o.,
31.02

Passend Onderwijs

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Samenwerkingsverband
PO Weert-Nederweert,
31.03

Passend Onderwijs

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Samenwerkingsverband
VO Weert, Nederweert
en Cranendonck, 31.03
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Onderwerp/thema

Onderwijsgroep
Buitengewoon /
School

Praktijkonderwijs

Wildveld

Participerende partijen

Doel

Landelijk Werkverband
Praktijkonderwijs
(LWV), Platform,
Praktijkonderwijs (IN
PRAKTIJK GOED),
Samenwerkingsverband
PrO Limburg

Onderwijskundige vernieuwing en
professionalisering, begeleiding bij
diverse processen, met name
arbeidsmarkttoeleiding. Namens
Onderwijsgroep Buitengewoon neemt
Jack Smulders in 2017 deel aan dit
overleg.

4.1.2 Ontwikkelingen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg
In het contract van dit Samenwerkingsverband met de dienst Advies & begeleiding is onder meer
opgenomen dat in mei 2016 een uitspraak over mogelijke verlenging van de overeenkomst na 2018
zou worden gedaan. Helaas bleek dit niet mogelijk en werd een en ander verplaatst naar het einde van
het kalenderjaar. Het Samenwerkingsverband heeft besloten de overeenkomst niet te verlengen na 1
augustus 2018.
De claim van de vakbonden met betrekking tot de volgens de bonden verstrekkende betekenis van de
tripartiete overeenkomst, is door het bestuur van dit Samenwerkingsverband (SWV) beantwoord met
een erkenning van een smallere verplichting. Er worden vacatures opengesteld waarbij medewerkers
van Advies & begeleiding bij gebleken geschiktheid met voorkeur worden geplaatst.
In 2017 is een nieuwe coördinator benoemd voor het Samenwerkingsverband PO.
Samenwerkingsverband Voortgezet Passend Onderwijs Noord-Limburg
Ook in het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs stond de overeenkomst met de dienst Advies
& begeleiding voor mei 2016 geagendeerd. Ook dit SWV was echter niet in staat een uitspraak te doen
op dat moment, dit werd verdaagd naar eind 2016. Het directeurenoverleg werd verzocht het bestuur
hierover te adviseren. De opdracht werd door de directeuren verbreed naar een bezinning op de
ondersteuningsstructuur. Hierdoor bleek meer tijd nodig voor het gevraagde advies waardoor
besluitvorming werd verdaagd naar mei 2017.
De claim van de vakbonden met betrekking tot de volgens de bonden verstrekkende betekenis van de
tripartiete overeenkomst, is door het bestuur van het SWV, met verwijzing naar de afspraak in de
overeenkomst met de dienst Advies & begeleiding van Onderwijsgroep Buitengewoon, afgewezen.
Deze afspraak vermeldt het overnemen van de verplichtingen voortkomend uit de tripartiete
overeenkomst door de onderwijsgroep; een afspraak die volgens de vakbonden niet gemaakt had
mogen worden zonder hun instemming.
Binnen het SWV VO vond in 2016 een gesprek plaats over een nieuw Bestuurs- en Governancemodel.
Gekozen werd voor een bestuur/Raad van Toezicht model. In 2017 is een nieuwe coördinator
benoemd voor het Samenwerkingsverband VO.
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Overige samenwerkingsverbanden
Onderwijsgroep Buitengewoon participeert in de samenwerkingsverbanden Weert, Nederweert en
Cranendonck, omdat een aantal kinderen van de Maaskei uit deze regio afkomstig is. Op sbo ’t Palet
in Weert is bovendien een ‘mixgroep’ ingericht, waarbinnen leerlingen van sbo en so samen onderwijs
krijgen.
Vanwege onze (v)so locatie Maaskei in Heel participeren we in de samenwerkingsverbanden
Roermond. Binnen het SWV is discussie gevoerd over de governancestructuur. Het SWV kent namelijk
naast een algemeen bestuur ook een Raad van Toezicht, bestaande uit bestuurders van de
deelnemende instellingen. Daarmee is het intern toezicht niet correct geregeld. Daarnaast worden er
vragen gesteld bij de effectiviteit van deze structuur. De discussie heeft geleid tot nieuwe voorstellen
die in de loop van 2018 worden geïmplementeerd.
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4.2

Samenwerkingsverbanden vanuit onze maatschappelijke opdracht

Onderwerp/thema

OG
Buitengewoon /
School

Participerende partijen

Doel

Zorg

Ulingshof

Adelante

Binnen Mytyl- en tyltylschool
Ulingshof zijn onderwijs en
revalidatie geïntegreerd. Dat
wil zeggen dat leerlingen de
mogelijkheid hebben om
tijdens de schooltijd
behandeld te worden door
een van de medewerkers van
de kinderrevalidatie-afdeling
van Adelante. Deze
revalidatie-afdeling is
gehuisvest binnen een aparte
vleugel van Adelante die
grenst aan de school.

Talentencampus Venlo:
Bieden van een krachtige
leeromgeving

Talentencampus
Venlo so

Hertog Reinoudschool
(Bao)
De Opstap (sbo)
Stichting Fortior
Spring Kinderopvang

Door samen te werken met
één team in één organisatie in
één gebouw, kunnen we een
rijkere en krachtige
leeromgeving creëren met
meer mogelijkheden voor de
kinderen dan het huidige
systeem hen biedt. We
bieden onderwijs en opvang
op maat aan, passend bij het
ontwikkelingsperspectief van
ieder kind. Daardoor zijn we
in staat om het talent dat in
elk kind zit, optimaal te
benutten en te ontwikkelen
en om nieuwe talenten te
ontdekken.
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Onderwerp/thema

OG
Buitengewoon /
School

Participerende partijen

Doel

Talentencampus Venray:
Bieden van een krachtige
leeromgeving

Geijsteren

SPOVenray
Onderwijsgroep
Buitengewoon
Dynamiek
Scholengroep
St. Peuterspeelzalen
Venray (SPV)
Kinderwereld Venray
VieCuri

De ambitie is om samen te
werken met één team in één
organisatie in een passende
huisvesting om een rijkere en
krachtige leeromgeving te
creëren met meer
mogelijkheden voor de
kinderen dan het huidige
systeem hen biedt. We willen
onderwijs en opvang op maat
bieden, passend bij het
ontwikkelingsperspectief van
ieder kind. Daardoor zijn we
in staat om het talent dat in
elk kind zit, optimaal te
benutten en te ontwikkelen
en om nieuwe talenten te
ontdekken.

Sbo-so Venray

Geijsteren

Sbo Focus

Vooruitlopend op de vorming
van de talentencampus
Venray wordt de
samenwerking tot stand
gebracht met sbo Focus door
SO Geijsteren per februari
2018 onder te brengen in
hetzelfde gebouw.
Aanvankelijk zullen beide
scholen als aparte scholen
functioneren, maar op korte
termijn moet ook de
inhoudelijke samenwerking
vorm krijgen en resulteren in
mixgroepen (zoals bij het
Palet in Weert).
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Onderwerp/thema

OG
Buitengewoon /
School

Participerende partijen

Doel

Omdat het kan!

Advies &
begeleiding

Vincent van Gogh
Max Ernst GGZ
(voorheen Buro van
Roosmalen)
Rubicon
PSW
Onderwijsgroep
Buitengewoon

Deze vijf onderwijs- en
zorgspecialisten hebben hun
krachten gebundeld om
kinderen en jongeren met
complexe problematiek
maximaal te laten
participeren in onze
samenleving. Omdat het kan!
richt zich op kinderen en
jongeren van 0 – 23 jaar in
Noord- en Midden-Limburg
en hun sociale omgeving
(ouders, leerkrachten,
begeleiders) bij wie sprake is
van psychiatrie, verstandelijke
beperking, verslaving en/of
ernstige gedragsproblemen
en disfunctioneren op school.
Kinderen of jongeren die
dreigen vast te lopen en met
een ondersteuningsvraag op
twee levensgebieden, te
weten school en thuis.

Regionaal Onderwijs Zorg Platform

Maaskei

Herman Broerenschool
PSW

De bestuurders van de
Herman Broerenschool,
Onderwijsgroep
Buitengewoon en PSW
hebben een overeenkomst
getekend om een
samenwerking aan te gaan op
strategisch, tactisch en
operationeel niveau. Doel van
de samenwerking is: het
realiseren van een sluitende
onderwijs-zorg keten in
Noord- en Midden-Limburg
voor kinderen/jongeren met
een verstandelijke beperking,
zodat deze kinderen/jongeren
Passend Onderwijs en
passende zorg kunnen krijgen
zonder dat inhoudelijke,
financiële, organisatorische of
logistieke belemmeringen
daarbij in de weg staan.
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Onderwerp/thema

OG
Buitengewoon /
School

Vervolgopleiding /
arbeidstoeleiding

Participerende partijen

Doel

Velddijk
Wildveld

AOC Citaverde College

Behalen van Entree diploma.
Samenwerking op docent- en
op beleidsniveau.
Doorlopende leerlijnen.

Vervolgopleiding /
arbeidstoeleiding

Maaskei

St. Anna (Koraalgroep)
Daelzicht

Het doel van de
samenwerking is jongeren
trainen in primaire
arbeidsvaardigheden middels
een cursusaanbod wat leidt
tot certificering.

Vervolgopleiding/arbeidstoeleiding

Maaskei

Kwadrant (LVO)

Het doel van de
samenwerking is het inrichten
van symbiose opleidingen
tussen vso en PrO

Vervolgopleiding

Velddijk

Onderwijsgemeenschap
Venlo en Omstreken
(OGVO)
Stichting LVO:
Raaylandcollege

Leerlingen van de Velddijk
worden in de gelegenheid
gesteld een volledig VMBO –
basis of kader diploma te
behalen om zo door te
stromen naar een
vervolgopleiding binnen het
ROC.

Arbeidstoeleiding

Impuls
Wildveld
Velddijk

Werkgevers MKB
Zorggroep
Bedrijvennetwerk van
900 stagebedrijven

Leerlingen lopen stage bij
verschillende bedrijven en
instellingen, met kans op een
arbeidsovereenkomst. Door
intensieve begeleiding van
zowel de leerling als de
werkgever/werkcollega’s
wordt een reële kans op
deelname aan het
arbeidsproces geboden.
De samenwerking met
bedrijven en instellingen is
belangrijk om leerlingen reële
leerwerkplekken te bieden.

Convenant “Leren maak er werk
van”

Maaskei,
Velddijk, Impuls,
Wildveld

UWV werkbedrijf,
Gemeente Venlo,
MEE

Realisatie van
maatschappelijke participatie
en passende arbeidsintegratie
van jongeren met een
beperking.

Bestuursverslag 2017
Onderwijsgroep Buitengewoon

40

Onderwerp/thema

OG
Buitengewoon /
School

Participerende partijen

Doel

Baanwijs

Velddijk
Wildveld
Impuls

UWV
Gemeenten Noord
Limburg
Gilde Opleidingen
Citaverde
MEE
zorgaanbieders

Culturele- en Kunstzinnige
Vorming

Wildveld

Theater De Garage

Kennismaken met en
ontwikkelen van
podiumkunst.

Onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijsgroep
Buitengewoon

Koraalgroep

Besturen hebben de
intentieovereenkomst
getekend om zich samen
sterk te maken om kinderen
en jongeren met complexe
problematiek maximaal te
laten participeren in de
samenleving, onder andere
door het bieden van unieke
onderwijszorgarrangementen.
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5. Kwaliteitsbeleid
5.1

Systeem van kwaliteitszorg

De organisatie is hard aan de slag met het programma Kwaliteitszorg, omdat eerder al is gebleken dat
extra aandacht voor het verstevigen van de onderwijskwaliteit binnen Onderwijsgroep Buitengewoon
noodzakelijk is. Ook blijft voor alle scholen aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces
noodzakelijk. Uit het inspectieonderzoek in het voorjaar van 2017 bleek dat bij sommige onderdelen
van het onderwijsleerproces wel de ingrediënten aanwezig waren, maar er kon onvoldoende worden
aangetoond welke samenhang er was of hoe er op werd gestuurd.
De noodzaak om de stichtingsbrede onderwijskwaliteit op basisniveau te brengen en te houden was
en is binnen alle geledingen van de organisatie helder. Onder het motto ‘Alle pijlen op kwaliteit’ kreeg
het programma Kwaliteitszorg de hoogste prioriteit en dat zal ook de komende periode zo blijven. Er
is extra capaciteit ingezet, er zijn verbeter- en jaarplannen per school gemaakt waaraan contentieus
wordt gewerkt en er zijn Q-teams (kwaliteitsteams) per school geformeerd.

Intussen wordt gewerkt aan het verbeteren van het kwaliteitssysteem. De evaluatieve cyclus
bestaande uit drie pijlers, vormt de basis van dit systeem:
1. tweejaarlijkse schooldiagnose;
2. onderwijsinhoudelijke planning- en controlcyclus;
3. periodieke evaluatie kwaliteit onderwijsleerproces.
Hiermee krijgen zowel bestuur als schoolleiders stichtingbreed op eenduidige wijze zicht op de
onderwijskwaliteit en kan evaluatie en bijsturing plaastvinden.
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Om de onderwijskwaliteit te verbeteren volgen we een vier-sporen-aanpak:
1. het verbeteren van het handelen in de klas door middel van de stichtingsbrede invoering van het
onderwijsconcept excellent onderwijs (Wildveld) onder de projecttitel ‘Zo doen wij dat';
2. (door-)ontwikkeling onderwijskundig leiderschap, in alle lagen van de organisatie;
3. het uitvoeren van de onderwijsinhoudelijke jaar- en verbeterplannen per school;
4. het ontwikkelen en implementeren van het stichtingsbrede kwaliteitszorgsysteem.
Deze aanpak moet er toe leiden dat alle scholen binnen Onderwijsgroep Buitengewoon op een zo kort
mogelijke termijn minimaal voldoen aan de basiskwaliteitseisen en zich steeds verder doorontwikkelen. Ook in de komende jaren blijft dit het belangrijkste speerpunt binnen de organisatiedoelstellingen.

5.2

Inspectieonderzoek

5.2.1 Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen
"Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat moet er beter?"
Dat is de (nieuwe) manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs. Door middel van
onderzoek bij bestuur en scholen worden we als onderwijsorganisatie door de inspectie gestimuleerd
voortdurend de kwaliteit te verbeteren. Tussen maart en juli 2017 werd door een team van
inspecteurs, bij Onderwijsgroep Buitengewoon 'het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen'
uitgevoerd. Op bestuursniveau werd ingezoomd op de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Op
schoolniveau vonden drie soorten onderzoek plaats: drie verificatieonderzoeken, vijf onderzoeken
naar kwaliteitsverbetering en een risicogericht kwaliteitsonderzoek.
Alle
betrokkenen
binnen
Onderwijsgroep Buitengewoon
– van docenten in de klas,
schoolleiding, management en
bestuur tot en met de leden van
de GMR en de Raad van
Toezicht - hebben het proces als
intensief en soms spannend
ervaren, maar ook als prettig,
leerzaam en zeker zinvol. In de
nieuwe manier van toezicht
uitoefenen is er, naast de
controlerende taak van de
onderwijsinspectie,
meer
ruimte voor gesprek en samen
van gedachten wisselen over
wat goed gaat en wat beter kan
of moet.
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Onderwijsgroep Buitengewoon is blij met de constatering van de inspectie dat er de afgelopen periode
in een rap tempo niet alleen stevig is gewerkt aan de kwaliteitszorg, maar vooral dat dit merkbaar
vruchten heeft afgeworpen op onze scholen en bovenal voor de leerlingen. Drie scholen die in 2016
als ‘zwak’ waren beoordeeld, kregen in 2017 weer het basisarrangement toegekend. Niettemin is op
een groot aantal terreinen nog verbetering mogelijk of noodzakelijk. Zo kreeg de Velddijk van de
inspectie het oordeel ‘zwak’. In 2018 voert de inspectie een herstelonderzoek uit bij de
onderwijsgroep, waar mogelijk in combinatie met het onderzoek naar kwaliteitsverbetering bij de
Velddijk. Het herstelonderzoek richt zich op kwaliteitsstandaard KA1: het bestuur zorgt cyclisch,
systematisch en planmatig voor het realiseren van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en
kwaliteitszorgbeleid, zoals vastgelegd in de schoolplannen.
In het vierjaarlijks onderzoek worden ook de financiën van de stichting onder de loep genomen. De
inspectie heeft geconstateerd dat de financiële positie van Onderwijsgroep Buitengewoon in orde is.
5.2.2 Specifiek onderzoek
Bij het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen is door de inspectie geconstateerd dat er
sprake is van drie leerlingen die bij de Velddijk zijn ingeschreven op de teldatum van 1 oktober 2016
waarvoor geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het samenwerkingsverband. De inspectie
heeft een onderzoek ingesteld naar de rechtmatige verkrijging van de rijksbijdrage voor deze
leerlingen. De inspectie heeft vastgesteld dat de drie leerlingen die op teldatum 1 oktober 2016 bij de
Velddijk zijn ingeschreven, vanaf het begin van het schooljaar tot de teldatum meer dan de helft van
het aantal schooldagen zonder geldige reden hebben verzuimd. Deze leerlingen zijn derhalve op de
teldatum onrechtmatig ingeschreven op de school en geregistreerd in BRON. De door Onderwijsgroep
Buitengewoon onrechtmatig verkregen onderwijsbekostiging (ca. € 50.000) is in 2018 teruggevorderd.

5.3

Klachtenregeling

5.3.1 Vertrouwenscommissie
Voor alle scholen en diensten is er een vertrouwenscommissie ingesteld, waar ouders,
leerlingen en medewerkers met hun probleem of klacht terecht kunnen. Deze commissie bestaat uit
interne en externe vertrouwenspersonen. Elke school heeft 2 interne vertrouwenspersonen; een
vrouw en een man. Dit zijn 2 medewerkers van de stichting die voldoen aan alle wettelijke eisen die
de functie van vertrouwenspersoon met zich mee brengt. Wij streven ernaar om het onderwijs voor
alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokkenen te laten verlopen. Wanneer leerlingen,
ouders/verzorgers of medewerkers daarover toch vragen hebben, kunnen zij altijd terecht bij de
interne vertrouwenspersoon, de mentor of directie van de school. Er wordt naar gestreefd om
problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen.
5.3.2 Vertrouwenspersonen
Voor alle gevallen waarin klachten of problemen niet naar tevredenheid worden afgehandeld bestaat
een vertrouwenscommissie. Deze kan door de interne vertrouwenspersoon of door het College van
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Bestuur worden ingeschakeld. De externe vertrouwenspersonen nemen dan contact op met de
betrokkene. De externe vertrouwenspersonen in 2017 zijn:
 mevrouw E. Caris;
 mevrouw J. Kerouache.
De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Zij hebben geen dienstverband met het
schoolbestuur. Deze vertrouwenspersonen kunnen door bemiddeling zorgen dat het probleem wordt
opgelost. Ook kunnen zij helpen met het indienen van klachten bij de externe klachtencommissie.
Onderwijsgroep Buitengewoon is aangesloten bij de externe klachtencommissie:
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 – 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
Onderwijsgroep Buitengewoon hanteert een klachtenregeling opgesteld conform modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, die via de portal voor iedere medewerker te raadplegen is.
5.3.3 Activiteiten 2017
In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden van de externe vertrouwenscommissie:
 een gesprek met de coördinator Arbo en Sociale Veiligheid;
 een intervisiebijeenkomst met een extern deskundige.
De externe vertrouwenspersonen hebben de volgende activiteiten uitgevoerd:
 3 x gesprek met werknemer/directie/leidinggevende;
 3 x gesprek met zieke werknemers;
 3 x ouderondersteuning;
 1 x ondersteuning werknemer in gesprek
met derden;
 10 x telefonische consultatie.
Er is in het verslagjaar geen officiële
klachtenafhandeling aan de orde geweest.
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6. Human Resource Management
Het beleid van Onderwijsgroep Buitengewoon is erop gericht om het maximale uit de talenten van
kinderen en jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen te halen. Om dit waar te
maken is iedere medewerker van Onderwijsgroep Buitengewoon belangrijk, zij zijn het professionele
menselijk kapitaal van onze organisatie. Mensen ervaren plezier, trots en motivatie bij het ontdekken
en aanwenden van hun talent. Het ontwikkelen van talent van een medewerker moet daarom ruimte
krijgen zodat die talenten benut en gedeeld kunnen worden binnen Onderwijsgroep Buitengewoon.
Zo kunnen we die talenten optimaal inzetten om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Het HRMbeleid van Onderwijsgroep Buitengewoon is hier op gericht.
Uitgaan van eigen kracht, doen waar je goed in bent en die talenten delen met je collega’s, zorgen
ervoor dat er energie vrijkomt die gebruikt kan worden voor organisatieontwikkeling, professionele
groei en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om
verbeterpunten in beeld te krijgen om zo de organisatie én de medewerker sterker te maken.

6.1

Personele kengetallen

6.1.1 Personeelsbezetting 31-12-2017
In onderstaande cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten.

Leeftijdscategorie
15-24
25-34
35-44
45-54
55+
Totaal

Aantal medewerkers
Management /
directie
OOP
OP
0
2
1
0
23
48
1
48
44
3
34
25
7
30
62
11
137
180

Aantal FTE
Totaal
3
71
93
62
99
328

Management /
directie
0
0
1
3
7
11

OOP
1
18
35
25
22
101

OP
0
36
33
20
52
141

Totaal
1
54
69
48
81
253

Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een afname van 25 fte en 31 medewerkers.

Bestuursverslag 2017
Onderwijsgroep Buitengewoon

46

6.1.2 Man/vrouw verhouding
In de cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten. De verhouding man/vrouw bedraagt
31% : 69%. Deze verhouding is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd.

Aantal medewerkers
Leeftijdscategorie
15-24
25-34
35-44
45-54
55+
Totaal

Man
1
10
17
17
41
86

Vrouw
2
61
76
45
58
242

Aantal FTE

Totaal
3
71
93
62
99
328

Man
0
9
16
15
39
79

Vrouw
1
45
53
33
42
174

Totaal
1
54
69
48
81
253

6.1.3 Ziekteverzuim
Netto verzuimcijfer
2016 (in%)

Netto verzuimcijfer
2017 (in%)

Verschil
2016/2017

Totaal

8,11

7,98

-0,13

Advies & begeleiding

6,37

3,07

-3,3

Service – en Bestuursbureau

5,93

1,2

-4,73

Directie

6,41

11,78

5,37

Geijsteren

8,02

18,93

10,91

Ulingshof

11,31

10,56

-0,75

Talentencampus Venlo

12,3

5,72

-6,58

Wildveld

3,09

2,21

-0,88

Velddijk

8,55

12,15

3,6

Impuls

5,17

5,04

-0,13

Maaskei

13,56

14,92

1,36

Meldingsfrequentie
2016
1,11

Meldingsfrequentie
2017

Verschil
2016/2017

0,87
0,75
1,01
0,53
1,39
1,01
1,02
0,39
0,68
0,81
1,03

-0,24
0
-2,31
-0,67
-0,11
0,01
-0,36
0,01
-0,5
-0,27
-0,62

Totaal
Advies & begeleiding

0,75

Service – en Bestuursbureau

3,32

Directie

1,2

Geijsteren

1,5

Ulingshof

1

Talentencampus Venlo

1,38

Wildveld

0,38

Velddijk

1,18

Impuls

1,08

Maaskei

1,65
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Het verzuimpercentage is, ten opzichte van 2016 (8,11) in 2017 (7,98%) gedaald met 0,13%. Het
landelijk gemiddelde verzuimpercentage van 2016 binnen het speciaal onderwijs, is 7%.
We blijven hiermee boven het branchegemiddelde zitten, maar kijkend naar de ingezette acties is de
verwachting dat de dalende trend zich zal continueren. Het streven blijft om onder de 6%
voortschrijdend verzuimpercentage te komen.
De meldingsfrequentie is, ten opzichte van 2016 (1,11) in 2017 gedaald naar 0,87. De landelijk
gemiddelde verzuimfrequentie van 2016 binnen het speciaal onderwijs, ligt op 1,0. De verzuimfrequentie is binnen bijna alle aandachtsgebieden wederom gedaald en blijft hiermee onder het
branchegemiddelde van 1,0 zitten.
In hoofdstuk 6.2.3. is het verzuimbeleid en de verzuimbeheersing nader beschreven.
6.1.4 Verwachte toekomstige ontwikkelingen personeel
Kijkend naar de daling van de leerlingaantallen en rekening houdend met de ontwikkelingen binnen
Advies & begeleiding, zal er sprake zijn van een afbouwnoodzaak. Voor het schooljaar 2018-2019
verwachten we, op basis van huidige prognose en inzichten, dat de mogelijk ontstane bovenformatie
kan worden opgevangen door het deels niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd, het niet
vervangen van natuurlijke uitstroom en door adequate toepassing van het matchingsproces.
Vooruitkijkend is er, gebaseerd op de meerjaren leerlingenprognose tot 2021-2022, mogelijk sprake
van een grotere personele krimp. Gelet op de toekomstige pensioenuitstroom, de gemiddelde
reguliere uitstroom en de aanwezige flexibele schil, kan een deel van de verwachte bovenformatie met
natuurlijk verloop worden opgevangen. De feitelijke regelmogelijkheden van natuurlijk verloop én de
leerlingenprognoses zijn echter vooraf niet exact in kaart te brengen. Afhankelijk van de resterende
afbouwnoodzaak worden de rechtspositionele gevolgen hiervan zo nodig aanvullend beschreven in
een sociaal plan.

6.2

Ontwikkeling HRM-beleid

6.2.1 Beleid beheersing van uitkeringen na ontslag
Onderwijsgroep Buitengewoon ontvangt van het Ministerie de personele bekostiging voor een
schooljaar op basis van de leerlingtelling ‘1 oktober voorafgaand aan het schooljaar’, oftewel een T-1
bekostiging. Medio oktober berekent de stichting de personele bekostiging voor het nieuwe,
aankomende schooljaar op basis van de leerlingtelling van 1 oktober. De personele bekostiging van
het nieuwe, aankomende schooljaar wordt vergeleken met de personele bekostiging van het oude,
lopende schooljaar.
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Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:
1. Stijging van de personele bekostiging in het nieuwe, aankomende schooljaar.
 Er is geen ontslagruimte, want de personele bekostiging stijgt.
 Eventuele contracten die worden beëindigd op 1 augustus, zijn een risico voor Onderwijsgroep
Buitengewoon.
 Eventuele uitkeringskosten (WW-uitkeringen) door beëindiging van contracten per
1 augustus komen voor rekening van Onderwijsgroep Buitengewoon.
 Onderwijsgroep Buitengewoon heeft de financiële ruimte om de contracten te verlengen in
het nieuwe schooljaar.
 Om in het oude, lopende schooljaar een uitbreiding van het personeelsbestand te realiseren
en geen risico’s te nemen met uitkeringskosten, is payroll een alternatief.
2. Daling van de personele bekostiging in het nieuwe, aankomende schooljaar.
 Er is ontslagruimte, want de personele bekostiging daalt.
 Eventuele contracten die worden beëindigd op 1 augustus, zijn een beperkt risico voor
Onderwijsgroep Buitengewoon.
 Eventuele uitkeringskosten (WW-uitkeringen) door beëindiging van contracten per
1 augustus komen voor rekening van het Participatiefonds.
 Onderwijsgroep Buitengewoon heeft geen financiële ruimte om de contracten te verlengen in
het nieuwe schooljaar.
 Om in het oude, lopende schooljaar een uitbreiding van het personeelsbestand te realiseren
en geen risico’s te nemen met uitkeringskosten, is payroll een alternatief.
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft te maken met een terugloop van leerlingen, waardoor de
formatie na afloop van het schooljaar krimpt. Voor medewerkers die vertrekken wordt een bedrag ter
beschikking gesteld voor scholing dan wel sollicitatietraining. Wanneer ondanks bovengenoemde
maatregelen de uitkeringslasten van medewerkers na ontslag voor rekening van Onderwijsgroep
Buitengewoon komen, worden deze medewerkers actief benaderd op het moment dat er nieuwe
vacatures ontstaan binnen Onderwijsgroep Buitengewoon.
6.2.2 Vervangingspool
De vervangingsproblematiek blijft binnen het onderwijs een landelijk probleem. Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon zijn het afgelopen schooljaar (2016-2017) veel vervangers benoemd (totaal 106
verschillende vervangers). Dit zorgt enerzijds voor een –zeker voor onze doelgroepen- onwenselijke
verstoring van het onderwijsproces met lesuitval tot gevolg. Anderzijds brengt het een grote
administratieve workload (circa 1500 aktes per schooljaar) met zich mee. Het lijkt, gezien de krapte op
de arbeidsmarkt en de wet- en regelgeving rondom tijdelijke contracten bijna onmogelijk om de juiste
vervanger tijdig op de juiste plek te krijgen.
In 2017 is daarom besloten een interne vervangerspool op te zetten. De medewerkers uit de pool
krijgen een algemeen vervangingscontract voor een vast aantal uren. Zij zijn inzetbaar voor zowel korte
als langere vervangingsvragen voor de functie van leraar of onderwijsassistent binnen een cluster van
scholen die vergelijkbaar onderwijs bieden. Zo hoopt Onderwijsgroep Buitengewoon de continuïteit
en kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Daarnaast leidt de vervangerspool tot meer rust
en balans bij de personele bezetting van de scholen en neemt de administratieve last af.
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6.2.3 Gezonde werkdruk
Aanvullend op de structurele aandacht voor de vervangingsproblematiek, heeft de werkdrukverlaging
(o.a. project gezonde werkdruk) in 2017 op de HR-agenda gestaan. Het verzuimpercentage, de
werkdruk en de vervangingsproblematiek beïnvloeden elkaar namelijk direct. Met de inrichting van de
vervangerspool worden de personele wisselingen verminderd. Dit heeft weer een gunstig effect op de
werkdruk. Naar verwachting zal dit resulteren in een lager verzuimpercentage.
In 2015 is door het vervangingsfonds een 0-meting uitgevoerd. Middels enquêtes is inzichtelijk
gemaakt waar de oorzaken van werkdruk liggen en hoe deze te beïnvloeden zijn. Op basis van deze
uitkomsten is per school een plan van aanpak gemaakt (onderdeel van schooljaarplan) om de werkdruk
zover mogelijk te stabiliseren. In navolging op deze 0-meting heeft in 2017 een 1-meting
plaatsgevonden. Hiermee kan vergeleken worden wat de vooruitgang is op het gebied van de werkdruk
en werkbelasting. De uitkomsten van deze werkdrukscan zijn wederom besproken en toegelicht aan
de sectordirecteuren en aan de schoolleiders. De aanpak van de werkdruk vormt voortaan een
integraal onderdeel van het schooljaarplan.
6.2.4 Verzuimbeheersing
Minimaal drie keer
per jaar vindt het
SMT (sociaal
medisch team)
plaats. In het SMT
bespreken de
schoolleiders,
leidinggevenden,
bedrijfsarts en de
beleidsmedewerker
HRM de verzuimcijfers en de
individuele
verzuimende
medewerkers. Ook
in de verschillende
werkoverleggen staat de verzuimbeheersing op de agenda. Verzuimdossiers zijn hiermee
poortwachterproof en daar waar we verzuim (curatief) kunnen beïnvloeden worden de juiste
interventies ingezet.
De samenwerking met de arbodienst is verder aangescherpt en verbeterd. De adviezen en signalen
van de casemanagers zijn uitgebreid besproken met de arbodienst. Doel is de lijntjes kort te houden,
strak te sturen op de adviezen van de arbo-arts en daar waar mogelijk meer zakelijk om te gaan met
verzuimgedrag, onder het motto:
ziek zijn is geen keuze en verzuimen is gedrag / zakelijk op de inhoud, zacht op de relatie.
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Aanvullend worden alle frequent (vaker dan 3 maal) verzuimende medewerkers gesproken door de
schoolleiders en in goed overleg worden afspraken gemaakt op het gebied van verzuimbeheersing.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de medewerker medeverantwoordelijk is voor de re-integratie.
Het verzuimpercentage blijft echter nog te hoog. Dit komt onder andere doordat er sprake is van een
aantal langdurende (minimaal beïnvloedbare) verzuimgevallen. In de SMT’s zijn op deze dossiers
goede procesafspraken gemaakt.

6.3

Arbo en Sociale veiligheid

6.3.1 Sociale veiligheid
In 2017 is een vervolg gemaakt met het concretiseren van het in 2015 geüpdatete
veiligheidsbeleidsplan. Veel aandacht is uitgegaan naar het bepalen van de juiste inventarisatie van
incidenten en potentiële risico’s op incidenten. Hoewel incidentenregistratie geen verplichting is
volgens de regelgeving, is inzicht in de incidenten, maar vooral ook de risico’s op incidenten van belang
om een goed preventief beleid te kunnen voeren. Eind 2016 is een keuze gemaakt op welke wijze alle
scholen/diensten deze registratie op gelijke wijze gaan invoeren. In 2017 is dit geëffectueerd. In de
leerlingvolgsystemen is de module incidentmeldingen toegevoegd die vervolgens gekoppeld is aan een
centrale verzamelmodule waar analyses in uitgevoerd kunnen worden. In 2017 heeft de nadruk
gelegen op het vertrouwd maken van de medewerkers met deze nieuwe invoerwijze. Ook zijn er
gesprekken gevoerd met veiligheidscoördinatoren over de beoordeling en opvolging van potentiële
hoge risico.
Ervaringen zijn uitgewisseld, bestaande werkprotocollen op het gebied van (sociale) veiligheid
vergeleken en er is geïnventariseerd welke protocollen vernieuwing behoeven of ontbreken en welke
beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Via een jaarlijks terugkerende intervisiebijeenkomst hebben de vertrouwenspersonen onder
begeleiding van een deskundige hun bekwaamheid verhoogd en gesproken over hun ervaringen. Het
vertrouwenswerk is goed verankerd in de organisatie en een belangrijke voorwaarde voor een sociaal
veilig schoolklimaat.

6.3.2 Platform Veiligheid in en om de school
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft ook in 2017 deelgenomen aan het Platform Veiligheid in en om
de school. In dit platform waarin verschillende scholen, de politie, gemeente en de GGD
vertegenwoordigd zijn wordt samenwerking gezocht en kennis en ervaringen gedeeld om samen de
veiligheid op scholen te waarborgen en naar een hoger plan te tillen.
6.3.3 Risico-inventarisatie
De actiepunten uit het Plan van Aanpak van de diverse risico-inventarisaties zijn op de diverse locaties
opgepakt.
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6.3.4 Arbeidsomstandigheden
In 2017 is besloten om het onderhoud en inspectie van speel- en sportmaterialen, gebouwinstallaties
en hulpmiddelen bovenschools te organiseren. Op deze wijze kan de stichting de kwaliteit van
inspecties en het onderhoud borgen, wat de veiligheid verhoogt en de scholen ontlast. Er heeft ook
een klimaatonderzoek plaatsgevonden bij het Service- en Bestuursbureau. Het plan van aanpak ter
verbetering zal in 2018 uitgevoerd worden.
6.3.5 BHV
In 2017 zijn nieuwe BHV-medewerkers getraind en hebben er bijscholingen plaatsgevonden. Tevens is
besloten dat op een aantal scholen de EHBO-medewerkers hun deskundigheid moeten blijven
bijhouden. De noodprocedures en ontruimingsplannen zijn geoefend en waar nodig aangepast.
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7. Huisvestingsbeleid
De ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zijn te splitsen in de thema’s die bovenschools spelen
en de activiteiten die op de locaties plaatsvinden.

7.1

Bovenschoolse thema’s

7.1.1 Kostenbeheersing en -besparing
In het verlengde van de inspanningen in 2016, zijn in 2017 de nieuwe overeenkomsten voor het onderhoud aan de E- en W-installaties en afvalverwerking geïmplementeerd. Daarnaast zijn de diensten met
betrekking tot de beveiligingsinstallaties dit jaar centraal aanbesteed.
7.1.2 Samenwerking
Het tactisch overleg met de
gemeente Venlo is ook in 2017
voortgezet. Eenmaal per twee
maanden worden met de
ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor onderwijshuisvesting alle huisvestingszaken
doorgesproken.
Daarnaast hebben de gemeente
Venlo en de gezamenlijke
schoolbesturen PO en SO elkaar
gevonden in een nieuw Integraal
Huisvestingsplan met bijbehorend spreidingsplan. Aan de
hand van deze afspraken zal er
de komende jaren worden
geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van onderwijsgebouwen in Venlo. De afspraken worden in 2018
geformaliseerd in overeenkomsten.
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7.2

Activiteiten op locaties

7.2.1 Wildveld en Velddijk
Wildveld en Velddijk ontwikkelen zich de komende periode gezamenlijk tot het Arbeidstoeleidingscentrum en Expertisecentrum Gedrag voor Noord- en Midden-Limburg. Daartoe zouden
Wildveld en Velddijk samen gehuisvest worden in het monumentale gebouw (60 jaar oude LTS) aan de
Roerdompstraat te Venlo, de huidige locatie van het Wildveld.
2017 Stond vooral in het teken van het ontwikkelen van een gezamenlijk Programma van Eisen en het
opstarten van de aanbestedingsprocedure voor de renovatie. De aanbesteding is grotendeels in 2017
doorlopen en in 2018 afgerond. Dit heeft echter niet geleid tot een geldige inschrijving waardoor de
mogelijkheden voor huisvesting opnieuw onderzocht moeten worden.
Om op locatie Velddijk de periode tot aan realisatie te kunnen overbruggen zijn er in 2017 diverse
verbetermaatregelen op die locatie doorgevoerd. Maatregelen met name gericht op veiligheid en
installaties. Daarnaast is onder de noemer ‘Pimp your classroom’ een project uitgevoerd om de school
aantrekkelijker te maken. Kunstenaars hebben samen met de leerlingen de locatie op creatieve wijze
opgefleurd.

7.2.2 SO Geijsteren
In Venray is verder gewerkt aan de voorbereiding van een Talentencampus. Daarmee wordt de
samenvoeging van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang
voor alle kinderen in de leeftijd 0 – 12 jaar planmatig vormgegeven. Omdat nog geen concreet zicht is
op het moment van realisatie en de behoefte tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs om
de samenwerking alvast vorm te geven verder toeneemt, is besloten om SO Geijsteren te huisvesten
in het gebouw van sbo Focus. Eind 2017 heeft dan ook in het teken gestaan van de voorbereiding op
deze verhuisbeweging. Sinds 19 februari 2018 is SO Geijsteren gehuisvest in het gebouw van sbo Focus.
De teams van sbo Focus (SPOV) en SO Geijsteren krijgen hiermee de mogelijkheid om de samenwerking
vorm en inhoud te geven.
Bestuursverslag 2017
Onderwijsgroep Buitengewoon

54

8. Overig beheer
8.1

ICT

8.1.1 Infrastructuur- en werkplekbeheer
In 2017 is de tevredenheid over de ICT-diensten en -dienstverlening van onze leverancier
IT-Workz opnieuw gemeten. De 127 respondenten (ten opzichte van 207 in 2016) geven aan dat de
tevredenheid met 1% verbeterd is. Niet het verwachte resultaat na de gedane verbeteracties.
Het percentage van opgeloste meldingen door IT-Workz kwam in 2015 nauwelijks boven het
streefgetal van 90%. In 2016 ging dat beduidend beter. Die positieve ontwikkeling heeft zich verder
doorgezet in 2017 waarbij alleen rond de maand augustus het aantal onopgeloste meldingen onder
het niveau bleef. Dat is verklaarbaar aangezien dan alle scholen weer beginnen, en de helpdesk bij ITWorkz aanzienlijk wordt belast. Het aantal meldingen per maand loopt overigens terug; van zo’n 170
in 2015 naar 120 in 2017. De meeste meldingen betreffen gebruikersvragen. Minder meldingen gaan
over storingen.
Met inkooporganisaties zijn gesprekken gevoerd om deze infrastructuur- en werkplekbeheer in 2018
opnieuw Europees aan te besteden met als doel een nieuw contract eind 2018.
8.1.2 Bedrijfsvoering en ICT
Er is een start gemaakt
met een inventarisatie
van hardware op de
schoollocaties. Door niet
per school maar gezamenlijk op te trekken
bij aanschaf en vervanging, wordt schaalvoordeel behaald. Op basis
van de inventarisatie kan
verantwoord
worden
aanbesteed. Hardware
moet op orde zijn om
continuïteit en kwaliteit
van onderwijs en bedrijfsvoering te borgen.
Tevens zijn er voorbereidingen getroffen met betrekking tot enkele veranderingen die binnen Onderwijsgroep
Buitengewoon plaats gaan vinden. Dit betreffen onder meer de verhuizing van locatie Geijsteren naar
sbo Focus, als ook een intensievere samenwerking in Weert.
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8.1.3 Onderwijs en ICT
Er zijn diverse trainingen gevolgd om ParnasSys beter in te kunnen zetten. Zo wordt de module Zien!
intensiever ingezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Daarnaast is
er veel in SOMtoday geïnvesteerd zodat het beter aansluit bij de onderwijsprocessen van Wildveld en
Velddijk. Diverse rapportages zijn ontwikkeld, zoals Stagecontracten en het Ontwikkelperspectief,
zodat deze met één druk op de knop beschikbaar zijn.
8.1.4 ICT-beleid
De beheerorganisatie voor het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem, heeft op Velddijk verdere
invulling gekregen. Veiligheid is dit jaar voor het eerst integraal benaderd en naast sociale en fysieke
veiligheid is ook informatieveiligheid (en privacy) als beleidsthema op de agenda gezet. Onderdeel van
informatieveiligheid vormt onder andere het verplichte protocol datalekken en het privacyreglement
dat is opgesteld. Om Onderwijsgroep Buitengewoon goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming is aan de beleidsmedewerker ICT de taak ‘functionaris
voor de Gegevensbescherming’ toebedeeld. Er is een Plan van Aanpak ter voorbereiding op de komst
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesteld, dat in 2018 uitvoering krijgt.
Het concept ICT-beleidsplan heeft verdere invulling gekregen. Definitieve vaststelling wordt voorzien
in 2018.

8.1.5 Onderzoek en innovatie
Een medewerker van de Maaskei heeft – na het ontwikkelen van een eigen digitaal middel voor het
leren omgaan door leerlingen met WhatsApp – een bijdrage geleverd aan een officiële methode van
CED Groep genaamd ‘Sociaal offline-online’. Op het Wildveld is onder begeleiding van een
stagecoördinator geëxperimenteerd met Virtual Reality als middel om leerlingen beter voor te
bereiden op stage. Dit experiment heeft het Wildveld in samenwerking met Stichting Vraagstelling
verricht. Stichting Vraagstelling doet onderzoek naar de waarde van de inzet van dit innovatieve
middel.
8.1.6 Stichtingsbrede studiedag: ICT voor verbetering onderwijs en kwaliteit
In oktober 2017 vond de stichtingsbrede ICT-studiedag plaats. Deze dag was door de eigen
medewerkers van het ICT-team binnen de scholen en diensten georganiseerd voor 330 collega’s en
vond plaats op Impuls. Na een inspirerende opening door ‘onderwijs-mythbuster’ Pedro de Bruyckere,
werden gedurende de gehele dag talloze workshops gehouden: van thema’s als “hoe kwaliteit te
verbeteren met ParnasSys” tot inspiratiesessies over huidige en nieuwe ICT-mogelijkheden in de klas
passeerden de revue.
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9. Financieel Beleid
9.1

Treasury

Eind 2016 is een nieuw Treasurystatuut opgesteld, conform de gewijzigde wet- en regelgeving.
Treasury is “het sturen op, het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden
risico’s”. In het Treasurystatuut zijn de algemene grondslagen en beginselen van het Treasurybeleid
van Onderwijsgroep Buitengewoon vastgelegd. Het Treasurybeleid heeft primair als doel het beheren
van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. De algemene doelstellingen
van het Treasurybeleid zijn het realiseren en borgen van:
 voldoende liquiditeit;
 lage financieringskosten;
 risicomijdende uitzettingen;
 kosteneffectief betalingsverkeer;
 beheersen en bewaken financiële risico’s.
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft ook in 2017 haar beleggingsportefeuille bij ING voortgezet.
Onderwijsgroep Buitengewoon hanteert een zeer defensief beleggingsprofiel en belegt uitsluitend in
obligaties (bandbreedte 80 – 100%) en zakelijke waarden (bandbreedte 0 – 20 %). Het obligatiedeel is
samengesteld uit bedrijfsobligaties en staatsobligaties. Binnen het beleggingsprofiel is hiervoor geen
nadere bandbreedte benoemd. De volledige portefeuille voldoet aan de ratingseisen zoals gesteld in
de Regeling Beleggen & Belenen Onderwijsinstellingen.
De obligatieportefeuille heeft een looptijd tot en met 2025. Bij de samenstelling van de portefeuille
wordt rekening gehouden met een evenwichtige liquiditeitsvrijval in lossingen en couponrentes en een
evenwichtige spreiding over partijen. In 2017 zijn de volgende obligaties gelost:
 3,375% ING Bank 2010/2017 voor een bedrag van € 175.000;
 3,750% Nordea Bank 2010/2017 voor een bedrag van € 150.000;
 4,000% Belgium OLO 2007/2017 voor een bedrag van € 250.000.
Er hebben in 2017 geen aan- of verkoop van beleggingen plaatsgevonden.
Voor de vergelijking van de beleggingsportefeuille per 31-12-2017 met vorig boekjaar wordt verwezen
naar de jaarrekening.
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De beleggingsportefeuille heeft over het gehele jaar 2017 een negatief rendement behaald van 0,51%.
Het rendement wordt enerzijds veroorzaakt door uitgekeerde couponrente en anderzijds de daling
van de koersen van de obligaties. Dit ongerealiseerde koersresultaat is echter beperkt zichtbaar in de
jaarcijfers. Dit hangt samen met de gehanteerde waarderingsgrondslagen: obligaties worden
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde op balansdatum, met als ondergrens de
nominale waarde. De verschillende waarderingen met elkaar vergeleken:
Waarde van de effectenportefeuille op de balans per eind 2017

€ 3.235.186

Marktwaarde van de effectenportefeuille (waardering tegen beurskoers)

€ 3.408.395

Nominale waarde van de effectenportefeuille

€ 3.125.000

Naast de beleggingsportefeuille beschikt Onderwijsgroep Buitengewoon over een aantal
spaarrekeningen bij zowel de ING als de ABN AMRO Bank die dagelijks opvraagbaar zijn (stortingen en
opnames dagelijks vrij mogelijk).

9.2

Investeringsbeleid

Onderwijsgroep Buitengewoon hanteert een investeringsbeleid waarin het streven is dat
investeringen vanuit de afschrijvingen gedekt kunnen worden. Hierbij wordt enige marge gehanteerd.
Bij het opstellen van de begroting dienen schoolleiders en/of sectordirecteuren een aanvraag voor
investeringen voor het nieuwe schooljaar in. Na vaststelling en goedkeuring van de begroting heeft de
schoolleider de ruimte om deze investeringen uit te voeren.

9.3

Risicobeheersings- en controlesystemen

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen
van Onderwijsgroep Buitengewoon. Deze systemen hebben als doel het bewaken van de realisatie van
doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het naleven van de wet- en
regelgeving. Het stelsel van interne risicobeheersings- en controlesystemen zal in de komende jaren
regelmatig worden geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.
De externe accountant zal in de reguliere controle van de boekhouding per jaareinde een rapportage
opnemen over de financiële positie van Onderwijsgroep Buitengewoon.
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien
van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2017 niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

9.4

Risicomanagement

Risicomanagement is belegd bij de controller. Net als in iedere andere organisatie heeft
Onderwijsgroep Buitengewoon te maken met verschillende soorten risico’s:
 interne en externe risico’s op het niet behalen van beleidsdoelstellingen;
 financiële risico’s;
 operationele risico’s bij het uitvoeren van processen.
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In de Planning & Control-cyclus van Onderwijsgroep Buitengewoon is vastgelegd dat jaarlijks de
strategische agenda van het College van Bestuur en de daaruit afgeleide sectorplannen worden
vastgelegd. Hierin worden de beleidsdoelstellingen voor het komende jaar vastgelegd. In deze plannen
worden de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In een 4-maandelijkse cyclus wordt
de voortgang van de beleidsdoelstellingen bewaakt.
Ook wordt in de 4-maandelijkse cyclus de financiële rapportage opgesteld. Hierin worden de
belangrijkste financiële risico’s benoemd.
Daarnaast wordt 3-jaarlijks aan de hand van de risicotool zoals de PO Raad die heeft ontwikkeld, een
analyse gemaakt van de voor Onderwijsgroep Buitengewoon meeste relevante proces risico’s en de
wijze waarop die zijn / worden afgedekt. Eind 2015 is de risicotool ingevuld en in 2016 is hiervan een
analyse gemaakt met een plan van aanpak voor de geconstateerde procesrisico’s. De uitvoering
hiervan heeft in 2017 plaatsgevonden.
Bovendien wordt bij de uitvoering van projecten gewerkt volgens de methode ‘Projectmatig Creëren’.
Dit houdt onder meer in dat in alle projectplannen de risico’s voor het project beschreven worden en
ook de beheersmaatregelen benoemd worden.
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9.5

Financieel resultaat

De voor 2017 vastgestelde begroting2 sloot op een negatief resultaat van € 987.000. De structurele
begroting resulteerde in € 171.000 positief. Voor kwaliteit, innovatie en andere incidentele projecten
was een bedrag gereserveerd van € 1.157.000, waardoor het totale resultaat in de begroting uitkwam
op € 986.000 negatief.
Toelichting op de baten


Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen voor 2017 waren begroot op € 18,2 miljoen. De Rijksbijdragen kwamen uit op
bijna € 18,8 miljoen en daarmee € 569.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken van de
hogere Rijksbijdragen ten opzichte van de begroting zijn (in €):

Prijsstijging van de bekostiging
Afwijking leerlingenaantallen
Bekostiging EMB-kinderen
Meer groeibekostiging
Nagekomen bekostiging 2016
Lerarenbeurs
Uitkeringen VO
TOTAAL

174.000
-24.000
8.000
91.000
304.000
33.000
-17.000
569.000



Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen waren voor het jaar 2017 begroot op € 255.000. De realisatie kwam
uit op € 305.000. De overige overheidsbijdragen vallen hoger uit doordat in 2017 de
eindafrekening ESF over oude jaren is ontvangen.



Overige baten
De overige baten waren voor het jaar 2017 begroot op € 3.055.000. De realisatie kwam uit op
€ 3.125.000 en is daarmee ca. € 70.000 hoger dan begroot. Hieronder vallen onder meer de
opbrengsten uit ambulante begeleiding, detacheringen, vergoedingen van salariskosten en
opbrengsten uit externe activiteiten van het Wildveld, de Velddijk en Advies & begeleiding.
De interne baten die geboekt worden als dekking voor interne projectkosten zijn ten behoeve van
de jaarrekening geëlimineerd. Omwille van de vergelijkbaarheid is ook de presentatie van de cijfers
van 2016 hiervoor gecorrigeerd.

2

Onderwijsgroep Buitengewoon werkt met begrotingen op schooljaar. De kalenderjaar begroting 2016 wordt
bepaald door de 7/12 van de schooljaarbegroting 2015/2016 en 5/12 van de schooljaarbegroting 2016/2017.
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De belangrijkste oorzaak van de hogere baten dan begroot zijn (in €):

Meer huurinkomsten
Meer inkomsten uit detachering
Minder inkomsten ambulante begeleiding
Meer inkomsten SWV (groei- en synthesebekostiging)
Minder inkomsten Geld volgt leerling
Dwangsom
Premierestitutie VVF voorgaande jaren
Overig
TOTAAL


12.000
38.000
-195.000
47.000
-24.000
100.000
30.000
62.000
70.000

Totale baten
De totale baten zijn voor het jaar 2017 begroot op € 21,5 miljoen. De realisatie komt uit op € 22,2
miljoen en daarmee ca. € 0,7 miljoen hoger dan begroot als gevolg van de hierboven genoemde
elementen.

Toelichting op de lasten


Personeelslasten
De loonkosten (inclusief sociale lasten, opslagen en reserveringen, onder aftrek van de ontvangen
uitkeringen) waren voor het jaar 2017 begroot op € 17,7 miljoen. De feitelijke loonkosten voor
2017 bedragen 17,4 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de lagere salariskosten ligt in minder
inzet op formatie (€ 314.000 minder kosten) door enerzijds het later invullen van functies,
anderzijds door invulling van functies via externe inhuur.
Daar staat tegenover dat de
vervangingskosten als gevolg van
het hoge ziekteverzuim hoger zijn
(€ 82.000 meer kosten) dan
begroot. Sinds 1 augustus 2015 is
Onderwijsgroep
Buitengewoon
eigen risicodrager geworden voor
ziekteverzuim.
Om in te kunnen spelen op de
dalende
leerlingenaantallen
worden kosten begroot voor
flankerend beleid. In de realisatie
2017 zijn deze kosten € 56.000
lager dan begroot.
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De overige personeelskosten waren voor het jaar 2017 begroot op € 1,2 miljoen. In de realisatie
komen de overige personeelskosten uit op € 1,8 miljoen. De overschrijding is in hoofdlijnen te
verklaren vanuit (in €):

Lagere kosten voorziening negatief getoetsten
Hogere dotatie voorziening jubilea
Hogere dotatie langdurig zieken
Meer externe inhuur
Minder reiskosten
Minder scholingskosten
Meer werving- en selectiekosten
Overig
TOTAAL

-136.000
28.000
93.000
768.000
-58.000
-18.000
24.000
-75.000
626.000

De hogere kosten inhuur extern personeel worden enerzijds veroorzaakt doordat op een aantal
formatieplaatsen de invulling van de vacature tijdelijk via interim medewerkers plaatsvonden
alvorens een definitieve invulling aan de vacature te geven. Daarnaast heeft Onderwijsgroep
Buitengewoon, evenals collega onderwijsinstellingen te maken met het slechts moeizaam kunnen
vervullen van vervangingsvacatures. Hierdoor zijn wij genoodzaakt gebruik te maken van inhuur
via commerciële bureaus om te voorkomen dat klassen naar huis gestuurd moeten worden.
Een bijzonder onderdeel van de personeelskosten vormen de bestedingen in het kader van de
ontvangen baten voor de Prestatiebox ad € 180.124 Deze gelden zijn in 2017 volledig besteed en
opgenomen in de posten cursuskosten en projectkosten.


Afschrijvingen
De afschrijvingen waren voor het jaar 2017 begroot op € 369.000. De realisatie kwam uit op
€ 325.000 met name als gevolg van het later in het jaar realiseren van investeringen dan begroot.
 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten waren voor het jaar
2017 begroot op een kleine € 1,3 miljoen.
De feitelijke huisvestingslasten kwamen
hiermee overeen. De kosten voor huur,
verzekeringen en onderhoud zijn hoger
dan begroot, maar hier staat tegenover
dat de kosten voor energie en water en
schoonmaak
en
overige
huisvestingslasten lager zijn dan begroot.

Bestuursverslag 2017
Onderwijsgroep Buitengewoon

62



Overige lasten
De overige lasten waren voor het jaar 2017 begroot op € 2,0 miljoen. De realisatie kwam uit op
€ 1,6 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Minder telefoonkosten
Minder deskundigenadvies
Minder PR en marketingkosten
Minder ICT-kosten
Minder kosten projecten
Overig
TOTAAL

-34.000
-41.000
-42.000
-45.000
-206.000
-48.000
-416.000

In 2017 zijn nieuwe goedkopere contracten voor telefonie afgesloten en is het bellen via VOIP
geïntroduceerd hetgeen tot lagere kosten heeft geleid.
De lagere kosten voor inhuur van deskundigen en juridisch advies worden met name veroorzaakt
door het niet doorvoeren van een gerechtelijke procedure.
Ook in 2017 heeft de focus op verbetering van kwaliteit gelegen, hierdoor zijn een aantal projecten
op het gebied van PR en marketing en ICT niet opgepakt.
De kosten van overige projecten zijn lager dan begroot. In onderstaande tabel een overzicht van
de afwijkingen (in €):

Strategie
Kwaliteit
Innovatie
Arbeidstoeleidingscentrum
Pimp your classroom
Inzet derde geldstromen
Inrichting dienstencentrum
Overig
TOTAAL

-42.000
21.000
-33.000
-70.000
-25.000
-13.000
-22.000
-22.000
-206.000

De kosten voor strategie zijn lager omdat dit project met aanzienlijk minder externe ondersteuning
is opgepakt dan begroot. Projecten onder innovatie, inzet derde geldstromen en overig zijn
grotendeels niet uitgevoerd in verband met de focus op kwaliteit. Het project
arbeidstoeleidingscentrum is in afgeslankte vorm opgestart en deels vanuit andere middelen
gefinancierd. Het project Pimp your classroom is volledig gedekt vanuit extra sponsorgelden.
Het project inrichting dienstencentrum is niet uitgevoerd in verband met de ontwikkelingen
binnen Advies & begeleiding.
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Totale lasten
De totale lasten waren voor het jaar 2017 begroot op ruim € 22,6 miljoen. De realisatie komt uit
op € 23,4 miljoen. De oorzaken zijn hierboven beschreven.

Toelichting op de financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten waren voor het gehele jaar 2017 begroot op € 76.000. De financiële baten
en lasten komen over 2017 uit op € 49.000, lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door
een waardevermindering van de effectenportefeuille. Daar staan deels betere renteopbrengsten
tegenover.
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Totaalbeeld
Het begroot resultaat voor het gehele jaar 2017 bedraagt € 987.000 negatief. Het gerealiseerd
resultaat over 2017 beloopt € 189.000 negatief. Daarmee was het feitelijke resultaat € 798.000 hoger
dan begroot. De verschillenanalyse kent op hoofdlijnen de volgende elementen (in €):

Hogere bekostiging (met name prijsstijging, nagekomen 2016, groei)
Meer ESF-inkomsten
Meer overige baten
Minder loonkosten
Meer overige personeelskosten (met name inhuur)
Lagere afschrijvingen
Minder huisvestingslasten
Minder overige lasten (excl. projecten)
Minder projectkosten
Minder financiële baten en lasten
TOTAAL

569.000
50.000
70.000
288.000
-626.000
44.000
14.000
210.000
206.000
-27.000
798.000

Vergelijking met 2016
De baten liggen met bijna € 22,2 miljoen lager dan in 2016 (22,7 miljoen). De belangrijkste oorzaken:

Lagere bekostiging
Minder inkomsten ESF
Minder inkomsten ambulante begeleiding
Minder overige baten
TOTAAL

-134.000
-136.000
-228.000
40.000
-458.000

De lagere bekostiging ten opzichte van 2016 is het gevolg van minder leerlingen. Ondanks de
prijsstijging van de bekostiging leidt dit tot minder bekostiging.
Als gevolg van de Wet Passend Onderwijs wijzigt de financiering van de ambulante begeleiding,
hetgeen ertoe heeft geleid dat de inkomsten zijn teruggelopen. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft
met de samenwerkingsverbanden PO Venlo en VO Venlo 3-jarige contracten afgesloten, zodat de
inkomsten voor een langere periode zijn gegarandeerd. Een deel van deze contracten wordt flexibel
ingezet, hetgeen tot lagere opbrengsten leidt.
In 2016 zijn forse afrekeningen ESF oude jaren ontvangen.
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De lasten zijn met € 22,4 miljoen ca. € 0.9 miljoen lager dan in 2016. Uitsplitsing van de bedragen en
verklaring op hoofdlijnen:

Lagere personeelslasten
Lagere afschrijvingen
Lagere huisvestingslasten
Lagere overige lasten
TOTAAL

-532.000
-40.000
-43.000
-287.000
-902.000

De personeelslasten zijn lager, met name als gevolg van de lagere leerlingenaantallen, waardoor er
minder personeelsleden werkzaam zijn binnen Onderwijsgroep Buitengewoon. Gedeeltelijk wordt dit
teniet gedaan door hogere lasten voor externe inhuur.
De afschrijvingslasten zijn lager als gevolg van uitstel van investeringen in verband met de verwachte
nieuwbouw.
De huisvestingslasten zijn gedaald als gevolg van lagere energiekosten en lagere schoonmaakkosten.
Daar staat een stijging van de onderhoudskosten tegenover.
De overige lasten zijn met name gedaald door lagere projectkosten.
De financiële baten en lasten tenslotte zijn € 34.000 lager dan in 2016. Dit wordt met name veroorzaakt
door de waardevermindering van obligaties en minder rente-inkomsten.
Per saldo is het totaal resultaat in 2017 € 411.000 hoger dan in 2016.

9.6

Resultaatverdeling en vermogen

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat is als volgt:

Onttrekking aan de algemene reserve
189.000
TOTAAL
189.000
Daarnaast is € 123.000 van de Bapo-reserve vrijgekomen ten gunste van de algemene reserve. Er
worden geen nieuwe rechten meer opgebouwd in verband met het afschaffen van de Bapo-regeling.
De regeling Duurzame inzetbaarheid is hiervoor in de plaats gekomen. Hiervoor wordt een voorziening
op de balans opgenomen.
De algemene reserve komt daarmee ultimo 2017 op € 446.000. Daarnaast beschikt Onderwijsgroep
Buitengewoon over een bedrag van € 4.528.000 aan bestemmingsreserves. Onderdeel van de
bestemmingsreserves is de reserve voor bekostigingsrisico’s. Deze is onder meer bedoeld om
toekomstige risico’s met betrekking tot het eindigen van de contracten van Advies & begeleiding op te
vangen. Het totaal eigen vermogen ultimo 2017 bedraagt € 4.973.000.
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9.7

Indicatoren

Op grond van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren becijferd. Zie onderstaande tabel:
2017

2016

1,8

1,7

Rentabiliteit
Netto-resultaat / totale baten

-0,9%

-2,6%

Solvabiliteit 2
Eigen vermogen incl. voorzieningen / totaal vermogen

69,5%

71,7%

5,7%

5,6%

22,4%

22,8%

Liquiditeit
Kortlopende activa / kortlopende passiva

Huisvestingsratio
Huisvestingslasten (incl. afschr. Gebouwen) / totale lasten
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / totale baten

Uit dit overzicht blijkt dat de financiële vermogenspositie van Onderwijsgroep Buitengewoon als sterk
valt te kwalificeren.
Hieruit volgt dat de vermogenspositie ruimte biedt voor het opvangen van mogelijke financiële
tegenvallers in toekomstige jaren, dan wel de mogelijkheid biedt om een aantal gerichte eenmalige
verbeteringen te financieren op bijvoorbeeld het vlak van kwaliteit, huisvesting of ICT. Tegelijkertijd
realiseren wij ons dat dat op een verantwoorde wijze dient te gebeuren en dat structurele baten en
lasten niet onevenwichtig mogen worden.
Balanspositie in vergelijking tot 2016
In 2016 hebben zich geen wezenlijke wijzigingen voorgedaan in de financieringsstructuur van
Onderwijsgroep Buitengewoon.
De materiële vaste activa liggen eind 2017 op een vergelijkbaar niveau dan in 2016.
De wijzigingen in de financiële activa komen voort uit geplande lossingen en koerscorrecties. Er hebben
geen aan- of verkopen plaatsgevonden. De lossingen komen ten gunste van de liquide middelen.
De vorderingen nemen circa € 83.000 af ten opzichte van 2015. Hier zijn geen bijzonderheden te
vermelden.
Het eigen vermogen neemt af met het gerealiseerde resultaat over 2017.
De voorzieningen nemen in 2017 af met name als gevolg van de afname van de voorziening negatief
getoetsten en de voorziening voor duurzame inzetbaarheid. Daar staat een toename van de
voorziening groot onderhoud tegenover. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van het
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gemeentelijk huisvestingsplan is groot onderhoud deels uitgesteld. Ook de voorziening voor langdurig
zieken is toegenomen in 2017.
De kortlopende schulden zijn eind 2017 hoger dan in 2016 met name als gevolg van nog te betalen
bedragen voor flankerend beleid en nog te betalen bedragen inzake kosten voor gemene rekening
TCV.

9.8

Kasstromen en financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten is in 2017 positief en ruim voldoende om de investeringen
in materiële vaste activa te voldoen. Bovendien zijn de liquide middelen vanuit reguliere lossingen van
obligaties aangevuld, waardoor het saldo aan liquide middelen fors is gestegen ten opzichte van 2016.
Onderwijsgroep Buitengewoon maakt in 2017, evenals in 2016 geen gebruik van externe financiering.
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10. Continuïteitsparagraaf
10.1

Inleiding

In het kader van de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs, is het sinds 2013 verplicht een
continuïteitsparagraaf op te nemen in het jaarverslag. Onderwijsgroep Buitengewoon is een ambitieus
en maatschappelijk bewust schoolbestuur dat waarde hecht aan het afleggen van verantwoording over
genomen besluiten in het verleden, maar ook transparant is over haar voornemens richting de
toekomst.
Onderwijsgroep Buitengewoon stelt jaarlijks een meerjarenbegroting op. Hierin worden de
maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs, de interne ontwikkelingen binnen
Onderwijsgroep Buitengewoon en de ambities van Onderwijsgroep Buitengewoon vertaald in een
financiële prognose voor de komende jaren. Sinds 1 januari 2015 stelt Onderwijsgroep Buitengewoon
de (meerjaren)begroting op per schooljaar om zodoende een betere aansluiting te creëren met de
algehele aansturing van de sectoren en scholen. Hierdoor ontstaan betere bijsturingsmogelijkheden
binnen de organisatie en wordt een betere aansluiting tussen (beleids)doelstellingen en inzet van
financiële middelen gerealiseerd. Voor de gegevens in de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf
wordt de begroting omgezet naar kalenderjaar.
Het meerjarenperspectief van Onderwijsgroep Buitengewoon hangt sterk af van de ontwikkeling van
de leerlingenaantallen, het effect van de vereveningsopdracht van de samenwerkingsverbanden en de
ontwikkeling van de inkomsten uit ambulante begeleiding.

10.2

Kengetallen

Personeel en leerlingengegevens

KENGETAL
leerlingenaantal per 01-10
Personele bezetting in FTE per 31-12
- Management /directie
- Onderwijzend personeel
- Overige medewerkers
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2017

2018

2019

2020

942

905

856

825

11
101
141
253

7
97
119
223

7
82
101
190

7
78
97
182
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Onderwijsgroep Buitengewoon opereert binnen een krimpregio. Op basis hiervan zijn voor de
komende jaren dalende leerlingaantallen te verwachten. Onderwijsgroep Buitengewoon sluit voor de
leerlingenontwikkeling op basis van krimp voor de komende jaren aan bij de prognoses van de
samenwerkingsverbanden.
In het (V)SO in onze regio’s hebben we naast de invloed van demografische ontwikkelingen (krimp)
echter ook te maken met een aanzienlijke vereveningsopdracht. Het aantal (V)SO-leerlingen is
daarmee sterk afhankelijk van het beleid dat de verschillende samenwerkingsverbanden voeren om
de financiële gevolgen van de verevening op te vangen. In alle zes samenwerkingsverbanden is de
tendens om in te zetten op structurele vermindering van het aantal leerlingen in het (V)SO, om zo de
begroting van het samenwerkingsverband sluitend en duurzaam in balans te brengen. Dit heeft een
aanzienlijk effect op de leerlingaantallen van Onderwijsgroep Buitengewoon. Op basis van krimp en
negatieve verevening daalt het leerlingenaantal naar verwachting van 942 leerlingen in 2017 tot 825
leerlingen in 2020. Dit heeft gevolgen voor de formatie-omvang binnen onderwijzend en
ondersteunend personeel. De effecten hiervan zijn vastgelegd in het (meerjaren)
bestuursformatieplan. Jaarlijks wordt de opbouw van het personeelsbestand en het verwachte
natuurlijk verloop in kaart gebracht en beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om de noodzakelijke
afbouw te realiseren.
Ambulante begeleiding
Voor de ambulante dienst is de bekostiging met de invoering van Passend Onderwijs gewijzigd. Alle
middelen met betrekking tot ambulante begeleiding zijn overgegaan naar de
samenwerkingsverbanden. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft destijds met de twee grootste
samenwerkingsverbanden driejarige contracten afgesloten voor afname van de ambulante
begeleiding. Daarmee was de werkgelegenheid tot en met 1 augustus 2018 gegarandeerd op het
niveau van de afgesloten contracten (€ 1,7 mln). Beide samenwerkingsverbanden hebben te kennen
gegeven geen langdurige contracten meer af te sluiten. Hiermee komt door het ontbreken van
langdurige contracten het risico volledig bij Onderwijsgroep Buitengewoon te liggen. Begin 2018 is
derhalve het besluit genomen om de ambulante dienst van Advies & Begeleiding in schooljaar
2018/2019 af te bouwen. Met samenwerkingsverbanden en vakbonden worden gesprekken gevoerd
over de wijze van deze afbouw met als streven behoud van werkgelegenheid en expertise.
De afbouw van de ambulante dienst heeft gevolgen voor de formatie-omvang van ambulant
begeleiders. De effecten hiervan zijn vastgelegd in het (meerjaren)bestuursformatieplan.
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Balans
ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON

2017

2018

2019

2020

MVA
FVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

1.309
3.235
2.304
3.224
10.072

1.351
2.610
2.304
3.550
9.815

1.383
2.210
2.304
3.205
9.101

1.666
1.710
2.304
3.188
8.867

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

4.973
2.031
3.068
10.072

4.883
1.864
3.068
9.815

4.285
1.748
3.068
9.101

4.106
1.693
3.068
8.867

De begrote balans is opgesteld met de volgende uitgangspunten:
 er wordt uitgegaan van extra investeringen in materiële vaste activa boven het niveau van de
afschrijvingen, in 2018 en 2019 betreft dit vooral investeringen in ICT, in 2020 betreffen dit
daarnaast ook investeringen in meubilair, machines en inventaris in verband met de huisvesting
van de Velddijk en het Wildveld;
 de effectenportefeuille loopt terug in verband met reguliere lossingen;
 de liquide middelen vormen de sluitpost van de begrote balans;
 het resultaat is steeds in mindering gebracht op het eigen vermogen;
 er wordt geen externe financiering aangetrokken, de financieringsstructuur wordt niet wezenlijk
gewijzigd;
 de mutatie van de voorzieningen wordt voornamelijk bepaald door de mutaties in de
onderhoudsvoorziening op basis van de meerjarenonderhoudsplanning en mutatie in de
voorziening negatief getoetsten.
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Staat / Raming van Baten en Lasten

ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON

Rijksbijdragen OCW
Ov. overheidsbijdragen

2017

2018

2019

2020

18.770

17.720

16.526

15.705

305

193

91

31

Overige baten

3.125

2.500

1.125

504

Totaal baten

22.200

20.414

17.741

16.240

Personele lasten

19.226

16.885

14.863

13.344

Afschrijvingslasten

325

301

333

392

Huisvestingslasten

1.272

1.238

1.246

1.246

Overige lasten

1.269

1.371

1.305

1.278

Totaal lasten

22.092

19.795

17.747

16.260

49

28

26

20

Structureel resultaat

157

647

20

0

Projecten

-345

-737

-617

-179

Netto resultaat

-188

-90

-597

-179

Financiële baten en lasten

Toelichting:
Rijksbijdragen en middelen ambulante begeleiding
De rijksbijdragen lopen terug als gevolg van de verwachte afname van het aantal leerlingen. Er is geen
rekening gehouden met mogelijke prijsbijstellingen. De inkomsten uit ambulante begeleiding zullen
per 01-08-2018 teruglopen in verband met aflopen van de contracten en per 01-08-2019 teruglopen
tot nihil als gevolg van de afbouw van Advies & Begeleiding.
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen en –subsidies betreffen ESF- en VSV-middelen en gemeentelijke
bijdragen. De ESF-subsidiepot is leeg, alleen de lopende beschikkingen worden afgewikkeld, daarna
vervallen de ESF-middelen. De VSV-middelen zijn alleen in 2018 opgenomen voor toegekende
aanvragen.
Overige baten
De daling van de overige baten wordt met name veroorzaakt door de afbouw van Advies & begeleiding.
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Personeelslasten
De verwachting is dat de personeelslasten zullen dalen als gevolg van de dalende leerlingaantallen en
de afbouw van ambulante begeleiding. Hierbij is rekening gehouden met eenmalige kosten om deze
afname te realiseren. Deze kosten zijn inbegrepen in de projectkosten. Overige personele lasten
nemen af als gevolg van de daling van het personeelsbestand, alhoewel het effect hier beperkt is.
Afschrijvingen
De afschrijvingen blijven tot en met 2019 op ongeveer gelijk niveau, doordat de investeringen veelal
vervangingsinvesteringen betreffen. In schooljaar 2019-2020 worden forse investeringen in ICT,
machines en installaties en meubilair voorzien, met name afhankelijk van de ontwikkelingen rondom
huisvesting van de Velddijk en het wildveld.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in 2017 eenmalig hoog vanwege hogere onderhoudskosten.
Overige lasten
De overige lasten zullen naar verwachting in 2018 als gevolg van eenmalige uitgaven. In de jaren
daarna zullen de overige lasten iets dalen in verband met minder leerlingenaantallen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn voor de komende jaren begroot op een lager niveau als gevolg van
een afname van de financiële vaste activa en de liquide middelen.
Projecten
Onder projecten zijn incidentele bedragen begroot voor projecten met als doel kwaliteitsverbetering
en innovatie. Ook de bedragen voor de afbouw van het personeelsbestand zijn hieronder begroot. De
projecten worden gefinancierd uit het eigen vermogen. Hiermee wordt het eigen vermogen
afgebouwd tot een aanvaardbaar niveau.

10.3

Overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Onderwijsgroep Buitengewoon werkt middels een vastgestelde planning & control cyclus waarin is
vastgelegd welke planningsdocumenten en welke verantwoordingsdocumenten worden opgesteld.
Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon worden de volgende planningsdocumenten onderscheiden:
- Strategische agenda
- Jaarplannen
- Kaderbrief financieel en beleid
- (Meerjaren)Bestuursformatieplan
(Meerjaren)Begroting
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Onderwijsgroep Buitengewoon kent de volgende verantwoordingsdocumenten:
- MARAP
- Jaarrekening en jaarverslag
De rollen van College van Bestuur, de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad en de Raad van
Toezicht in de planning & control cyclus zijn beschreven.
Sinds 1 januari 2015 wordt de financiële administratie in huis gevoerd. Hiertoe zijn de
inkoopprocessen, het betaalproces en het verkoopproces ingericht, waarbij aandacht is voor
functiescheiding en autorisatie van inkoopfacturen en betalingen door daartoe bevoegde
medewerkers. Voor het inkoopproces wordt daarbij gebruikt gemaakt van een digitale workflow. Het
inkoop- en betaalproces is beschreven. In 2017 is het rapportageproces verder verbeterd en is een
eerste stap gezet in het beschrijven van het verkoopproces. Als gevolg van personele ontwikkelingen
is dit vertraagd. Dit wordt in 2018 voltooid.
Sinds 1 januari 2016 wordt ook de salarisadministratie intern gevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een digitale workflow voor het administreren van personeelswijzigingen. De procedure rondom
het uitzetten van vacatures en benoeming van personeel ligt vast, waarbij helder is vastgelegd wie
welke bevoegdheid hierin heeft. Er is in 2016 een aanvang gemaakt met het beschrijven van alle
procedures rondom personeel- en salarisadministratie. Als gevolg van personele ontwikkelingen is dit
vertraagd. Dit wordt in 2018 voltooid.
In 2016 is een start gemaakt met het updaten van de governance structuur hetgeen geleid heeft tot
nieuwe statuten en een vastgesteld reglement voor het toezicht en een nieuw managementstatuut in
2017. Eind 2017 heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen over te gaan tot een nieuw
bestuursmodel. In 2018 zal het managementstatuur hierop aangepast worden. Ook wordt in 2018 de
update van het reglement voor medezeggenschap afgerond.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste onzekerheid voor Onderwijsgroep Buitengewoon zijn de ontwikkelingen rond Passend
Onderwijs. We moeten blijven anticiperen op demografische krimp, minder kinderen in het speciaal
onderwijs terwijl de inhoudelijke problematiek toeneemt en de daarmee samenhangende financiële
onzekerheid. De formatie moet jaarlijks in lijn worden gebracht met de te bedienen
leerlingenaantallen. De verwachting is dat dit grotendeels met natuurlijk verloop kan worden opgelast.
De uitdaging hierbij is de juiste functieverdeling van het personeelsbestand.
Een ander belangrijk risico is de afbouw van Advies & Begeleiding. Met samenwerkingsverbanden en
vakbonden zijn gesprekken gevoerd over de wijze van deze afbouw met als streven behoud van
werkgelegenheid en expertise. Schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband PO hebben
vacatures opengesteld voor medewerkers. Het samenwerkingsverband VO gaat schooljaar 2018/2019
gebruiken om een besluit te nemen over de wijze van inrichting van de ondersteuning. Gezien de forse
afbouwnoodzaak bij Advies & Begeleiding wordt in het begin van het nieuwe schooljaar een
reorganisatie- en sociaal plan opgesteld.
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Rapportage toezichthoudend orgaan
Het toezichthoudend orgaan – de Raad van Toezicht – onderscheidt drie rollen: toezicht houden, de
werkgeversrol en fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. De taken en bevoegdheden
van de Raad zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement Raad van Toezicht. Voor
meer informatie over het toezichthoudend orgaan en de wijze waarop de Raad van Toezicht invulling
geeft aan de genoemde rollen wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Toezicht (pag. 14).
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

2017

2016

Solvabiliteit 2

69,5%

71,7%

Eigen vermogen incl. voorzieningen in
percentage van het totale vermogen.
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan
haar langetermijnverplichtingen te voldoen. 30% á 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 30% dan is de stichting
in staat om aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen.
Liquiditeit (Current ratio)

1,8

1,7

5,7%

5,6%

22,4%

22,8%

-0,9%

-2,6%

949

1.010

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan
haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,0 en 1,5 is goed. Ligt de waarde boven de 1,0 dan
is de stichting in staat aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio is de verhouding tussen de huisvestingslasten
(categorie 4.3) + de afschrijvingen gebouwen en de totale lasten.
Het ministerie houdt een bovengrens aan van 10%.

Weerstandsvermogen
Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van
de baten.
Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de
stichting als aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt
iets over de reservepositie van de stichting en over de
mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
Rentabiliteit
Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is
van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt
uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door
het resultaat (het "exploitatiesaldo") te delen door de totale
baten van de bedrijfsvoering.
Hiervoor wordt een norm tussen -5% en 5% gehanteerd.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Aantal FTE (exclusief vervanging)
Personeelskosten per FTE
Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten
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A1
1

Grondslagen
Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon en van de
onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.
Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2
titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn
660 Onderwijsinstellingen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de destreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande
jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het
verantwoordingsjaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts
qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Segmentatie
Door de invoering van de nieuwe richtlijnen van het Ministerie van OCW/EZ valt de school voor
praktijkonderwijs 't Wildveld onder de verslaggeving voor het Voortgezet Onderwijs. Tot en met 31
juli 2006 was hiervoor de declaratiebekostiging van toepassing, vanaf 1 augustus 2006 volledig
lumpsum.
2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van
eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Conform bestuursbesluit wordt
er afgeschreven vanaf de maand na investering.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.
Eigendom
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridische
eigendom berust bij het schoolbestuur.
Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.
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Financiële vaste activa
De obligaties (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde op balansdatum, met als ondergrens de nominale waarde.
De marktwaarde is een representatie van de geamortiseerde kostprijs.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer
dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste
activa.
Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag
en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld
in de toelichting op de balans.
Bestemmingsreserve Bapo
De bestemmingsreserve Bapo betreft de voorziening Bapo welke bestemd is om de kosten van niet
opgenomen Bapo-rechten uit het verleden te betalen. De reserve Bapo betreft uitsluitend nog niet
opgenomen Bapo-rechten uit de afgelopen jaren. De reserve Bapo is berekend volgens de
bepalingen in de RJ 271.
Overige bestemmingsreserves
Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon heeft een risico-analyse uitgevoerd. Deze analyse is
uitgevoerd in lijn met de bevindingen van de Commissie Don. Op basis van deze analyse zijn
bestemmingsreserves gealloceerd om deze risico's op te vangen. Deze staan hieronder nader
toegelicht.
Bestemmingsreserve Huisvesting
De Reserve Huisvesting is in het leven geroepen om de risico's op te vangen die voortvloeien uit de
bouwprojecten. De reserve wordt gesteld op 2% van het budget van de bouwprojecten waarbij
Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon optreedt als bouwheer.
Bestemmingsreserve Bekostigingsrisico
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om de bekostigingsrisico's op te vangen die
voortvloeien uit Passend Onderwijs. Doordat SSONML een werkgelegenheidsbeleid hanteert, heeft
de Stichting minder reactiesnelheid. Er dient rekening mee gehouden te worden dat personeel
gedurende een geheel jaar in dienst gehouden moet worden.
Bestemmingsreserve innovatie
De bestemmingsreserve innovatie is ingesteld voor onderwijskundige innovaties.
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Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn
gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst
zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn.
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de
toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
Voorziening groot onderhoud
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud
aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de
voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar.
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is,
rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in
de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond
van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve
indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum
conform de cao. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde. Tot 2017 werd hiervoor een
disconteringsvoet gehanteerd van 5%. Vanaf 2017 wordt echter een actuele disconteringsvoet
gehanteerd. Reden voor deze aanpassing is dat gehanteerde rekenrente niet meer in lijn lag met de
actuele marktrente (voor liquide middelen). De impact van deze aanpassing in 2017 bedraagt
€69.959.
Voorziening BTW
Deze voorziening is gevormd voor mogelijke naheffingen omzetbelasting over oude jaren.
Voorziening negatief getoetsten
Deze voorziening is gevormd voor dekking van de uitkeringslasten van vertrokken medewerkers die
negatief getoetst zijn door het participatiefonds.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer
personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de
werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De hoogte van de voorziening spaarverlof is
gebaseerd op de opgebouwde rechten spaarverlof. De in de cao bindende genormeerde bedragen
zijn hier niet van toepassing.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn
te plaatsen.
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3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt
door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de
subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder
de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Ouderbijdragen worden op
kasbasis verantwoord.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn
van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere
het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon heeft voor haar werknemers een toegezegd
pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben
op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de
werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen)
dit toelaat.
Per december 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. De
pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in
de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere
premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het
bestuur gemaakte keuzen.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen
40 jaar
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Verbouwingen
Stoffering
Machines en Installaties
Meubilair
Leermiddelen
Overige Inventaris
ICT-apparatuur

15 - 25 jaar
10 jaar
10 - 20 jaar
15 jaar
8 jaar
2 - 5 jaar
3 - 5 jaar

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
4

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het
saldo van baten en lasten aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed
hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van
de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als
behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van
gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
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Model A: Balans per 31 december 2017

(na resultaatverdeling)

(bedragen in €)

1.

Activa

31 december 2017

31 december 2016

Vaste Activa
1.2
1.3

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.309.388
3.235.186

Totaal vaste activa

1.5
1.7

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

4.544.574

2.304.245
3.223.562

Totaal vlottende activa
Totaal activa

2.
2.1
2.2
2.4

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal passiva
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1.300.729
3.858.189

5.158.918

2.387.790
2.496.419

5.527.807

4.884.209

10.072.381

10.043.127

31 december 2017
4.973.271
2.030.993
3.068.118

31 december 2016
5.161.974
2.041.056
2.840.097

10.072.381

10.043.127

10.072.381

10.043.127
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Model B: Staat van baten en lasten over 2017
(bedragen in €)

Realisatie
2017
3.
3.1
3.2
3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Realisatie
2016

Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

18.770.030
305.028
3.124.956

18.201.495
255.133
3.055.280

18.904.378
441.369
3.311.771

Totaal baten

22.200.013

21.511.908

22.657.518

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

19.226.744
324.993
1.272.088
1.613.787

18.889.815
368.854
1.286.004
2.029.507

19.759.174
364.993
1.315.490
1.900.530

Totaal lasten

22.437.611

22.574.180

23.340.187

Saldo baten en lasten
5

Begroting
2017

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
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(237.599)
48.895
(188.704)

(1.062.272)
75.599
(986.673)

(682.669)
82.916
(599.753)

85

Model C: Kasstroomoverzicht
(bedragen in €)

2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)
Schulden

(237.599)

(682.669)

324.993
(10.063)

364.993
-

83.545
228.021

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties:
Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)
Koersresultaat effecten
Opbrengsten effecten

2016

388.897
4.990
(14.777)
106.686

(317.676)
8.612
(15.971)
134.347

96.899
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

126.988

485.796

(190.688)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)

-333.652

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:

(464.746)
(333.652)

Lossing Obligaties

575.000

Mutatie liquide middelen

727.144

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen
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2.496.419
727.144

(464.746)

(655.434)
2.496.419
(655.434)

3.223.564

1.840.986
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Model VA: Vaste Activa
(bedragen in €)

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Cumulatieve
aanschafwaarde per 1
januari 2017

Cumulatieve
afschrijvingen
tot en met 1
januari 2017

Boekwaarde per
1 januari 2017

Investeringen

Desinvesteringen

a

b

a-b=c

d

e

19.202
2.633.528

95.414
1.015.880

18.399
272.690

Mutaties 2017
Afschrijvingen

f

1.2.01 Gebouwen en terreinen
1.2.02 Inventaris en apparatuur
Andere vaste
1.2.03 bedrijfsmiddelen

114.616
3.649.408

-

6.269
279.883

398.407

208.972

189.435

42.563

-

38.841

Materiële vaste activa

4.162.431

2.861.702

1.300.729

333.652

-

324.993

Correctie
cumulatieve
aanschafwaarde

Correctie
cumulatieve
afschrijvingen

g

h

Cumulatieve
Cumulatieve Boekwaarde per
aanschafwaarde afschrijvingen
31 december
per 31
tot en met 31
2017
december 2017 december 2017
a+d-e-g=i

b+f-h=j
25.471
2.913.411

i-j=k

-

-

133.015
3.922.098

107.544
1.008.687

440.970

247.813

193.157

-

-

4.496.083

3.186.695

1.309.388

Toelichting:
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.
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1.3

Financiële vaste activa

Boekwaarde per
1 januari 2017

Investeringen
en verstrekte
leningen

Mutaties 2017
Desinvesteringen
Boekwaarde per
en afgeloste
Koersresultaat
31 december
leningen
effecten
2017

1.3.6

Effecten
Financiële vaste activa

3.858.189
3.858.189

-

(575.000)
(575.000)

(48.003)
(48.003)

3.235.186
3.235.186

1.3.6.2

Obligaties
Effecten

3.858.189
3.858.189

-

(575.000)
(575.000)

(48.003)
(48.003)

3.235.186
3.235.186

3,375%
4,750%
3,875%
3,875%
2,625%
4,000%
3,500%
3,750%
2,250%
4,000%
1,750%
4,000%
4,650%
4,375%
2,750%
2,750%
2,000%
2,125%
Totaal

Nominale
waarde
175.000
225.000
175.000
150.000
150.000
250.000
150.000
150.000
150.000
150.000
200.000
250.000
250.000
225.000
300.000
250.000
200.000
300.000
3.700.000

ING Bank 2010/2017
Rabobank Nederland 2008/2018
Bank Ned. Gemeente 2009/2019
Ned. Waterschap Bank 2005/2020
Bank Ned. Gemeente 2010/2020
Rabobank Nederland 2012/2022
ABN AMRO bank 2012/2022
Nordea Bank 2010/2017
Bank Ned. Gemeente 2012/2022
Nederland 2008/2018
Nederland 2013/2023
Belgium OLO 2007/2017
Oostenrijk 2003/2018
Finland 2008/2019
Europese Investeringsbank 2011/2021
Europese Investeringsbank 2012/2025
ING Bank Covered Bonds 2012/2020
Luxemburg 2013/2023
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Aanschaf
waarde
178.465
245.052
185.483
159.626
157.221
264.903
166.260
153.603
151.748
165.296
193.960
260.758
270.490
253.899
316.208
257.688
204.364
298.131
3.883.155

Beurs- waarde 1 Balans- waarde Koers resultaat
januari 2017 1 januari 2017
2017
176.047
176.047
-1.047
236.543
236.543
-11.138
197.260
185.482
169.500
159.626
165.795
157.221
295.925
264.902
175.947
166.260
150.908
150.907
-908
169.020
151.747
160.875
160.875
-7.080
224.960
200.000
252.863
252.863
-2.863
263.925
263.925
-13.438
253.530
253.530
-11.531
342.585
316.209
303.250
257.688
215.800
204.364
344.835
300.000
4.099.566
3.858.189
(48.003)

Aan- en
verkoop 2017
-175.000

-150.000

-250.000

(575.000)

Beurs- waarde Balans- waarde
31 december
31 december
2017
2017
225.405
225.405
189.061
185.482
163.770
159.626
161.115
157.221
287.925
264.902
171.615
166.260
165.728
151.747
153.795
153.795
219.820
200.000
250.488
250.488
241.999
241.999
334.170
316.209
296.225
257.688
212.030
204.364
335.250
300.000
3.408.395
3.235.186
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Model VV: Voorraden en vorderingen
(bedragen in €)

31 december 2017
1.5

Vorderingen

1.5.01
1.5.02
1.5.06
1.5.07
1.5.08
1.5.09

Debiteuren
Vorderingen op OCW / EZ
Overige overheden
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Vorderingen

31 december 2016

497.463
885.494
3.355
746.515
102.693
68.726
2.304.246

342.191
951.544
890.093
114.190
89.772
2.387.790

1.5.01

Uitsplitsing
Debiteuren
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
Debiteuren

499.757
(2.294)
497.463

389.797
(47.606)
342.191

1.5.07

Afrekening TCV
Ambulante begeleiding
Te veel betaalde pensioenpremie
ESF subsidie
Nog te ontvangen overig
Overige vorderingen

118.630
379.270
151.571
97.043
746.515

79.291
394.135
77.817
259.976
78.874
890.093

Toelichting:
De vorderingen op OCW / EZ per 31 december 2017 betreffen het verschil tussen de
toegekende personele lumpsum vergoeding 2017-2018 en de daarop in 2017 ontvangen
voorschotten. Dit verschil in betaalritme wordt van het ministerie ontvangen in de maanden
januari tot en met juli 2018.
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Model EL: Effecten en Liquide middelen
(bedragen in €)

1.7

Liquide middelen
31 december 2017

1.7.01
1.7.02

1.7.02

31 december 2016

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

5.257
3.218.305

7.036
2.489.383

Liquide middelen

3.223.563

2.496.419

ABN AMRO Bank rekening courant (bestuursrekening)
ING Bank rekening courant (bestuursrekening)
ING Bank rekening courant (schoolbanken)
ING Bank beleggingsrekening
ING Bank spaarrekeningen
ABN AMRO Bank spaarrekeningen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

11.548
579.471
64.582
52.999
1.454.678
1.055.028
3.218.305

11.579
744.947
28.675
161.514
495.329
1.047.339
2.489.383

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur.
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Model EV: Eigen vermogen
(bedragen in €)

Stand per
1 januari 2017

Resultaat

2.1.01 Algemene reserve
2.1.02 Bestemmingsreserve (publiek)
Eigen Vermogen

511.068
4.650.906
5.161.974

(65.522)
(123.182)
(188.704)

BAPO
Huisvesting
Bekostigingrisico's
Innovatie
2.1.02 Bestemmingsreserve (publiek)

807.306
188.600
2.700.000
955.000
4.650.906

(123.182)
(123.182)

Overige
mutaties

Stand per
31 december 2017

-

445.547
4.527.724
4.973.271

-

684.124
188.600
2.700.000
955.000
4.527.724

Toelichting:
Bovengenoemde bestemmingsreserves zijn ook onderbouwd en toegelicht in het bestuursverslag.
Bapo reserve
De bestemmingsreserve Bapo betreft de voorziening Bapo welke bestemd is om de kosten van niet
opgenomen Bapo-rechten uit het verleden te betalen. De reserve Bapo betreft uitsluitend nog niet
opgenomen Bapo-rechten uit de afgelopen jaren. De reserve Bapo is berekend volgens de bepalingen in
de RJ 271.
Reserve huisvesting
Deze reserve vangt de risico’s op die voortvloeien uit bouwprojecten waar Stichting Onderwijsgroep
Buitengewoon optreedt als bouwheer.
De reserve wordt gesteld op 2% van het bouwproject.
Reserve bekostigingsrisico
In de komende jaren zullen als gevolg van Passend Onderwijs en de daaruit voortvloeiende
vereveningsopdracht voor de samenwerkingsverbanden in de regio’s waarin Stichting Onderwijsgroep
Buitengewoon opereert, de leerlingenaantallen in het speciaal (voortgezet) onderwijs afnemen.
Daarnaast zullen ook de middelen voor ambulante begeleiding afnemen.
Doordat Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon werkgelegenheidsbeleid hanteert, heeft de Stichting
minder reactiesnelheid om haar personeelsbestand aan te passen aan deze dalende opbrengsten. Om
dit op te vangen is deze bestemmingsreserve gevormd.
Reserve innovatie
De bestemmingsreserve innovatie is ingesteld voor onderwijskundige innovaties.
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden
(bedragen in €)

2.2

Voorzieningen

Stand per 1
januari 2017
2.2.01
2.2.03

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente
mutatie (bij
Kortlopend Langlopend
contante
Stand per 31
deel
deel
waarde)
december 2017
< 1 jaar
> 1 jaar

Personeelsvoorziening
Overige voorzieningen

909.142
1.131.914

337.112
300.000

323.309
68.260

250.206
5.400

-

672.739
1.358.254

293.337
269.830

379.402
1.088.424

Voorzieningen

2.041.056

637.112

391.569

255.606

-

2.030.993

563.167

1.467.826

250.206
-

-

263.502
31.909
115.873
261.455

186.689
2.312
98.495
5.841

76.813
29.597
17.378
255.614

534.864
34.885
35.500
222.865

186.447
1.096
93.278
48.952

207.604
4.072
12.905
10.362

2.2.01

Uitsplitsing
Negatief getoetsten
Spaarverlof
Langdurig zieken
Jubilea
Duurzame
inzetbaarheid
Personeelsvoorziening

81.028
909.142

7.339
337.112

88.366
323.309

250.206

-

672.739

293.337

379.402

2.2.03

Onderhoud
BTW
Overige voorzieningen

1.099.139
32.775
1.131.914

300.000
300.000

68.260
68.260

5.400
5.400

-

1.330.879
27.375
1.358.254

269.830
269.830

1.061.049
27.375
1.088.424
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Model KS: Kortlopende schulden
(bedragen in €)

Kortlopende schulden
31 december 2017
2.4.03
2.4.07
2.4.08
2.4.09
2.4.10
2.4.11

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en -dagen

Kortlopende schulden

2.4.07

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Lonen en salarissen
Te betalen levensloop

2.4.09

Uitkeringen ZW
Te betalen LPB
Flankerend beleid
Dwangsom Mutsaersstichting
Claim OSG
Kosten voor gemene rekening TCV
Nog te betalen bedragen
Overige kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen
Bouw Talentencampus
2.4.10

Voorbereidingskrediet Roerdompstraat
Vooruitontvangen bedragen
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31 december 2016

230.439
733.524
204.385
1.004.930
322.577
572.263

386.436
794.319
190.585
645.612
211.660
611.485

3.068.118

2.840.098

695.134
270
38.120
733.524

725.639
1.339
67.341
794.319

26.554
-

12.872

12.147
330.482
82.251
217.977
335.519
1.004.930

85.592
236.985
322.577

183
13.677
62.500
99.772
82.251
66.566
307.792
645.612

102.020
48.700
60.940
211.660
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Niet uit de balans blijkend actief

Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon neemt de vordering die voortvloeit uit de ‘regeling onvoorziene gevallen’ bij invoering van de
lumpsum in het VO niet op in de balans. De vordering bedraagt maximaal 7,5% van de personele bekostiging zijnde € 195.307. De
precieze omvang van de vordering zal bepaald worden op het moment dat zich deze situatie voordoet.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur bestuurskantoor
Het bestuur heeft op 26 oktober 2015 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Stichting BCO Onderwijsadvies. De huur inclusief
servicekosten bedraagt € 51.943 per jaar (prijspeil 2015). Het contract heeft een looptijd van 6 jaar en 2 maanden, met de optie
het vervolgens voor 5 jaar te verlengen.
Huur Nijvenheimstraat (locatie Wildveld)
Vanaf juni 1999 huurt Wildveld haar locatie van de Gemeente Venlo voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van ten minste
1 jaar. In de loop der jaren zijn er een aantal allonges aan het contract toegevoegd. In 2017 bedroeg de jaarlijkse huurprijs
€ 55.844
Huur Lingsterhofweg (locatie Impuls)
Op 23 april is een onderhoudsovereenkomst aangegaan met Stichting Antares Woonservice voor de servicekosten van het pand aan
de Lingsterhofweg 1 te Tegelen. Hierin is de locatie Impuls gevestigd. De huur wordt voldaan door de gemeente.
De overeenkomst is afgesloten voor 25 jaar vanaf oplevering gebouw (februari 2016), met een optie het vervolgens voor 5 jaar
te verlengen. De onderhoudsvergoeding bedraagt € 50.532 per jaar.
Dispensercontract (locatie Velddijk)
Locatie Velddijk heeft in maart 2014 een 3-jarig dispensercontract afgesloten met Castor B.V. In ruil voor het plaatsen
van 49 dispensers verplicht Velddijk zich om uitsluitend vullingen voor deze dispensers af te nemen bij Castor B.V.
Het contract wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd na de contractperiode.
Huur toiletunit (locatie Velddijk)
1-1-2011 heeft Velddijk een contract met Jan Snel B.V. afgesloten voor de plaatsing van een toiletunit op de Bergstraat 58 te Tegelen.
Het contract is aangegaan voor minimaal 52 weken tegen een tarief per week van € 84,20 excl. BTW per week.
Bruikleenovereenkomst frisdrankautomaat (locatie Wildveld)
Locatie Wildveld heeft vanaf januari 2013 een bruikleenovereenkomst afgesloten met Coca Cola Enterprise voor het plaatsen van
een frisdrankautomaat met als tegenprestatie het vullen van de automaat met frisdrank van Coca Cola Enterprise.
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 18 maanden waarna deze wordt verlengd voor onbepaalde duur
met een opzegtermijn van 45 dagen.
Bruikleenovereenkomst koffiemachine (locatie Wildveld)
Vanaf januari 2014 heeft Wildveld voor onbepaalde tijd een bruikleenovereenkomst afgesloten met Tiktak/Segafredo.
In ruil voor het plaatsen van een koffiemachine verplicht Wildveld zich om exclusief freshbrew koffie af te nemen bij TikTak.
De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
Lease copiers (meerdere locaties)
Het bestuur is op 15 maart 2016 een leascontract aangegaan met Toshiba voor de lease van 3 copiers voor € 349
excl. BTW per maand. De looptijd bedraagt 20 maanden vanaf 1 april 2016 met een optie voor nogmaals 20 maanden.
De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
Verhuur Boiler (locatie Maaskei)
De locatie Maaskei huurt vanaf maart 2009 een boiler van Volta Limburg voor een bedrag van € 13 excl. BTW per maand.
De duur van het contract is voor onbepaalde tijd met een minimale periode van 72 maanden. De opzegtermijn na het verstrijken
van de 72 maanden bedraagt ten minste 2 maanden.
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Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Bedrag
toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Lerarenbeurs
Lerarenbeurs
Lerarenbeurs
Lerarenbeurs

6/179/38888
6/616/02568
6/615/02540
6/672/08002

25-7-2016 €
25-7-2016 €
25-7-2016 €
12-9-2016 €

Lerarenbeurs
Lerarenbeurs
Lerarenbeurs
Lerarenbeurs

6/592/97893
7/591/10130
7/600/12492
7/599/12392

13-2-2017
24-7-2017
24-7-2017
24-7-2017

totaal

Ontvangen t/m
verslagjaar

Prestatie afgerond?
Ja/Nee

12.342
463
9.527
6.171

€
€
€
€

12.342
463
9.527
6.171

Ja
Ja
Ja
Nee

€
€
€
€

3.703
5.066
7.599
9.776

€
€
€
€

3.703
5.066
7.599
9.776

Ja
Nee
Nee
Nee

€

54.648

€

54.648

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag
toewijzing

totaal

Ontvangen t/m
verslagjaar

-

Totale
kosten

Te verrekenen
ultimo verslagjaar

-

-

-

ontvangen in
verslagjaar

lasten in
verslagjaar

totale kosten
31-12-2017

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Datum

bedrag
toewijzing

-
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saldo
1-1-2017

-

-

-

saldo nog te besteden
31-12-2017

-

-

-

-
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen
(bedragen in €)

Rijksbijdragen
Werkelijk
2017
3.1.01
3.1.02
3.1.03

Begroting
2017

Werkelijk
2016

Rijksbijdrage OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ
Inkomensoverdracht van rijksbijdragen
Rijksbijdragen

18.437.788
133.182
199.060
18.770.030

17.963.648
130.143
107.704
18.201.495

18.551.776
142.830
209.772
18.904.378

3.1.01

Uitsplitsing
Personele lumpsum
Personeel- & Arbeidsmarktbeleid
Prestatiebox
Ernstige meervoudige beperking
Materiële instandhouding
Vermindering Uitkering VO
Overige bijdragen
Rijksbijdrage OCW/EZ

15.779.702
396.442
180.124
110.699
1.988.252
-50.123
32.691
18.437.788

15.341.116
388.428
147.603
102.500
2.017.055
-33.054
17.963.648

15.846.531
403.588
131.005
116.066
2.071.568
-30.148
13.166
18.551.776

3.1.02

Leerplusarrangement VO
Lesmateriaal VO
Overige bijdragen
Overige subsidies OCW/EZ

56.940
72.242
4.000
133.182

57.225
69.585
3.333
130.143

55.440
67.514
19.876
142.830

3.1.03

Doorbetalingen Rijksbijdrage
Samenwerkingsverbanden
Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

199.060
199.060

107.704
107.704

209.772
209.772

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

33.754
271.274

33.233
221.900

34.878
406.491

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

305.028

255.133

441.369

7.250
14.029
12.475
33.754

6.750
11.583
14.900
33.233

8.737
7.271
1.110
11.152
6.608
34.878

271.274
271.274

221.900
221.900

406.491
406.491

3.2.01
3.2.02

3.2.01

Uitsplitsing
Vergoeding gymzaal
Verkeerseducatie
Huurvergoeding Velddijk
Maasgouw bewegingsonw Maaskei
Venlo bewegingsonderwijs Ulingshof
Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.02

ESF subsidie
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model AB: Opgave andere baten
(bedragen in €)

3.5

Overige baten
Werkelijk
2017

3.5.01
3.5.02
3.5.03
3.5.05
3.5.06

Werkelijk
2016

Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Ouderbijdragen
Overig

69.306
202.523
1.582
49.115
2.802.429

57.312
164.090
38.553
2.795.325

62.620
203.861
3.505
43.962
2.997.823

Overige baten

3.124.956

3.055.280

3.311.771

Uitsplitsing
Baten werk in opdracht van derden
Opbrengst SWV ambulante begeleiding

465.059
1.729.965

504.499
1.858.500

491.397
1.958.782

169.944
10.369

123.130
34.791

53.232
77.237

172.778
254.315
2.802.429

200.000
74.405
2.795.325

171.368

Opbrengst SWV / overig
Geld volgt leerling
Flex inzet Ambulante begeleiding
3.5.06

Begroting
2017

Overige baten
Overig

245.806
2.997.823

Toelichting
Gemiddeld over 2017 waren er 263 fte in dienst van Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon.
Hierin zijn de vervangers niet inbegrepen.
De verdeling personele bezetting in FTE is als volgt:
- Management/directie
- Onderwijzend personeel
- Overige medewerkers
Totaal
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11
149
103
263
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Model LA: Opgave van de lasten
(bedragen in €)

4

Lasten

4.1

Personele lasten
Werkelijk
2017

4.1.01
4.1.02
4.1.03

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

4.1.2.1

4.1.2.2
4.1.2.3

4.2

4.2.01
4.2.02

Werkelijk
2016

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen
Personele lasten

17.624.056
1.791.400
(188.712)
19.226.744

17.728.961
1.165.844
-4.990
18.889.815

18.163.119
1.695.073
(99.018)
19.759.174

Uitsplitsing
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Lonen en salarissen

13.576.434
2.193.046
1.854.576
17.624.056

13.739.945
2.216.120
1.772.896
17.728.961

14.084.248
2.275.546
1.803.325
18.163.119

Dotaties voorzieningen
Negatief getoetst
Spaarverlof
Jubilea
Langdurig zieken
Duurzame inzetbaarheid
Subtotaal
personeel niet in loondienst
overige
Kantinekosten
Cursus- en studiekosten
Wervingskosten personeel
Reiskosten
Activiteiten personeel
Arbokosten
Interne in- en uitleen personeel
Externe begeleiding en coaching
Overige
Subtotaal
Overige personele lasten

(63.758)
1.096
48.952
93.278
7.339
86.906

72.536
(1.000)
20.833
13.958
106.327

337.615
(2.079)
61.225
66.028
462.789

1.149.397

381.624

646.141

34.985
148.743
48.032
143.431
39.177
87.485
30.214
23.033
555.098
1.791.401

33.384
166.363
23.917
201.604
71.078
86.314
52.125
43.108
677.893
1.165.844

30.453
132.624
10.153
151.299
52.841
95.125
11.438
68.665
33.546
586.143
1.695.073

Afschrijvingslasten

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Afschrijvingslasten

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
4.2.02

Begroting
2017

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

324.993
324.993

368.854
368.854

364.993
364.993

6.270
285.440

2.226
332.104

33.283
324.993

34.524
368.854

3.947
332.256
28.790
364.993
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk
2017

4.3.01
4.3.02
4.3.03
4.3.04
4.3.05
4.3.06
4.3.07
4.3.08

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

126.872
12.331
268.919
234.904
278.770
1.780
300.000
48.513
1.272.088

Werkelijk
2017
4.4.01
4.4.02
4.4.03
4.4.04

Begroting
2017

119.563
4.714
209.436
303.457
283.967
21.337
300.000
73.016
1.315.490

Werkelijk
2016
482.561
797.049
43.282
577.638
1.900.530

18.361
1.320
19.681

14.305
1.320
15.625

13.837
1.573
15.410

4.4.01

Uitsplitsing
Abonnementen en contributie
Accountantskosten
Telefoon- en portokosten
Bijdrage administratiekantoor
Deskundigenadvies
Juridische kosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Representatiekosten
Public relations en marketing
Vergaderkosten
Administratie- en beheerslasten

33.981
19.681
59.971
85.437
89.084
52.993
11.503
12.914
13.939
25.825
5.273
410.602

37.595
15.625
94.307
81.491
130.003
50.416
14.587
11.187
32.138
68.025
5.458
540.832

38.844
15.410
97.465
84.426
97.891
45.849
12.825
10.145
22.504
49.795
7.407
482.561

4.4.02

Inventaris
Examen- en toetsgelden leerlingen
Reproductiekosten
Leermiddelen
ICT
Schoolzwemmen
Inventaris, apparatuur en leermiddelen

22.343
28.971
92.221
231.912
402.590
24.988
803.025

21.667
18.917
76.404
229.957
447.117
25.892
819.954

18.917
46.322
94.604
244.363
367.564
25.279
797.049

4.4.04

Vervoersmiddelen
Kosten (G)MR/RVT
Sportdag en vieringen
Schoolreis / schoolkamp / excursies
Kosten projecten
Overige lasten
Overig

14.102
6.432
42.424
35.832
345.102
15.979
459.871

16.584
15.290
30.803
36.046
550.929
19.069
668.721

15.328
8.193
42.148
25.895
477.388
8.686
577.638

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening
Andere controle opdracht
Fiscale adviezen
Andere niet-controle dienst
Accountantslasten
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410.602
803.025
(59.712)
459.871
1.613.787

122.641
9.383
222.305
255.349
294.133
16.870
300.000
65.323
1.286.004

Werkelijk
2016

540.832
819.954
668.721
2.029.507

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Dotatie / ontrekking overige voorzieningen
Overig
Overige lasten

Begroting
2017
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Model FB: Financiële baten en lasten
(bedragen in €)

5

5.1.01
5.3.01
5.4.01
5.5.01

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Waardeverminderingen obligaties
Opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Bankkosten (-/-)
Financiële baten en lasten
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Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

4.990
(48.003)
106.686
(14.778)

6.000
76.083
(6.484)

8.612
(44.071)
134.347
(15.972)

48.895

75.599

82.916
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Model E: Overzicht verbonden partijen

Juridische
vorm
Statutaire
Code
2017
zetel
activiteiten

Eigen
vermogen
31-12-2017
Eur

Stg Dienstverlening SSONML

stichting

Venlo

4

€

Talentencampus Venlo

stichting

Venlo

4
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4.992
n.v.t.

Art2:403
BW
Resultaat
BW
Deelname Consolidatie
2017
Ja/Nee
%
Ja/Nee
€

-74

Nee

n.v.t.

n.v.t.

Nee
n.v.t.

n.v.t.

101

Segmentatie staat van baten en lasten over 2017 VO
(bedragen in €)

Realisatie
2017
3.
3.1
3.2
3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Realisatie
2016

Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

2.249.539
88.723
194.323

2.153.971
69.189
194.127

2.156.478
147.908
174.802

Totaal baten

2.532.585

2.417.287

2.479.188

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2.199.439
46.299
26.430
204.455

2.209.663
57.668
28.646
179.133

2.104.317
41.434
62.872
195.992

Totaal lasten

2.476.623

2.475.109

2.404.615

Saldo baten en lasten
5

Begroting
2017

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

55.962
(272)
55.690

(57.822)
(250)
(58.072)

74.573
(261)
74.312

Segmentatie staat van baten en lasten over 2017 PO
(bedragen in €)

Realisatie
2017
3.
3.1
3.2
3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Realisatie
2016

Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

16.520.491
216.305
2.930.633

16.047.524
185.945
2.861.153

16.538.128
293.461
3.481.118

Totaal baten

19.667.428

19.094.621

20.312.707

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

17.027.305
278.694
1.245.658
1.409.332

16.680.152
311.186
1.257.358
1.850.374

17.654.857
323.559
1.252.618
1.838.915

Totaal lasten

19.960.988

20.099.071

21.069.949

Saldo baten en lasten
5

Begroting
2017

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
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(293.561)
49.167
(244.394)

(1.004.450)
75.849
(928.601)

(757.242)
83.177
(674.065)
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WNT-verantwoording 2017 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon van toepassing
zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse C.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

4
1
3
8

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon is € 129.000,00. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het
individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel
voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bedragen x € 1

P.C.M. Freij

Functiegegevens

Bestuurder

Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel bezoldigingsmaximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

1/1 - 31/12
1
Nee
Ja
€ 129.000

€ 121.806
€ 16.516
€ 138.322

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

€ 138.322 *

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband 2016 (fte)

1/1 - 31/12
1,0

Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 120.149
€ 247
€ 14.612

Totaal bezoldiging 2016
Individueel bezoldigingsmaximum 2016

€ 135.008
€ 140.000

* De overschrijding in 2017 van het inidividuele bezoldigsmaximum is toegestaan als gevolg van het geldende overgangsrecht, benoemd in artikel 7.3 lid 3 van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Bedragen x € 1

A.M.P. van der Kruis

Functie

Waarnemend bestuurder

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang - einde)
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

2017

2016

18/12 - 31/12
1

0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
€ 176
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen
€ 24.500
per maand
Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het
(gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW

175
0

€ 9.152
0

Ja
€ 3.120

0

€ 3.120

0

€0
€ 3.120

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

0
0

n.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Functie

R.M.V. Wienen

Voorzitter

A.M.P. van der
Kruis

J.L.H.H. Kunnen J.L.H.H. Kunnen

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Duur dienstverband

1/1 - 30/7

1/8 - 17/12

18/12 - 31/12

1/1 - 17/12

Individueel WNT-maximum

€ 11.288

€ 7.256

€ 806

€ 12.363

€ 7.510

€ 2.208

€ 209

€ 4.798

€ 7.510

€ 2.208

€ 209

€ 4.798

€ 7.510

€ 2.208

€ 209

€ 4.798

1/1 - 31/12

-

-

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2017
Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 7.125

€ 4.750

Totaal bezoldiging 2016

€ 7.125

-

-

€ 4.750

Individueel bezoldigingsmaximum 2016

€ 21.000

-

-

€ 14.000
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
Bedragen x € 1

Functie
Duur dienstverband

A.M.P. van der
Kruis
Lid

A.L.H.J. Bongers

Lid

J.S.J. Wismans - J.P.G. Brouns
van Helden
Lid

Lid

1/1 - 30/7

1/1 - 31/12

1/8 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 7.525

€ 12.900

€ 5.375

€ 12.900

€ 3.926

€ 3.926

€ 2.208

€ 3.926

€ 3.926

€ 3.926

€ 2.208

€ 3.926

€ 3.926

€ 3.926

€ 2.208

€ 3.926

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

-

1/1 - 31/12

€ 4.750

€ 3.926

Totaal bezoldiging 2016

€ 4.750

€ 3.926

-

€ 3.926

Individueel bezoldigingsmaximum 2016

€ 14.000

€ 14.000

-

€ 14.000

Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Vaststellen van de jaarrekening
Directeur-bestuurder a.i.

- M. Faas

Goedkeuren van de jaarrekening

Raad van Toezicht:

- J.L.H.H. Kunnen

- J.P.G. Brouns

- A.L.H.J. Bongers

Venlo,
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
Resultaat 2017
€ (65.522) wordt
€ (123.182) wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt
€
- wordt

onttrokken aan de algemene reserve
onttrokken aan de BAPO reserve
onttrokken aan de huisvesting reserve
onttrokken aan de bekostigingsrisico's reserve
onttrokken aan de expertise ontwikkeling reserve
toegevoegd aan de innovatie reserve
onttrokken aan de apparatuur en inventaris reserve
onttrokken aan de algemene bestemmingsreserve privaat
onttrokken aan het private bestemmingsfonds
onttrokken aan de herwaarderingsreserve
onttrokken aan de andere wettelijke reserves
onttrokken aan de statutaire reserves

€ (188.704) totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op
de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

Directeur-bestuurder a.i.

M. Faas
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