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VOORWOORD 

Het jaar 2018 was voor Onderwijsgroep Buitengewoon een bewogen jaar met ingrijpende 

veranderingen.  

 

In de eerste plaats werd afscheid genomen van het eenhoofdige College van bestuur. Dat leidde er ook 

toe dat de organisatiestructuur werd aangepast. De functies van sectordirecteur onderwijs, manager 

service- en bestuursbureau en sectordirecteur van de dienst Advies & begeleiding vervielen. 

Buitengewoon is qua omvang de afgelopen jaren gekrompen, waardoor deze managementlaag kon en 

moest vervallen. De organisatie wordt nu geleid door een directeur-bestuurder die direct leiding geeft 

aan de schoolleiders en het servicebureau. 

 

In de tweede plaats werd het besluit genomen om de dienst Advies en begeleiding op te heffen. Bij 

scholen en samenwerkingsverbanden bleek de bereidheid om langjarig ambulante dienstverlening in 

te kopen fors te verminderen. De rol van ambulante begeleiding zal op zeer kleine schaal, gekoppeld 

aan één van de scholen, weliswaar blijven bestaan. Door middel van goed flankerend sociaal beleid 

konden veel ambulante medewerkers van werk naar werk worden gebracht. 

 

In de derde plaats waren op het gebied van onderwijskwaliteit zowel hoogtepunten als 

teleurstellingen. De Velddijk kreeg in het verslagjaar voor de tweede keer op rij het predicaat zwak. 

Het Wildveld daarentegen ontving van de Inspectie voor het onderwijs het predicaat goed.  

 

In de vierde plaats hebben we financieel de zaken goed onder controle en boekten we in het verslag 

jaar een positief resultaat. Dat is belangrijk om een goede financiële basis te hebben voor de komende 

jaren. 

 

In 2018 kwam ook het nieuwe Meerjaren strategisch beleidsplan 2019-2022 tot stand. Onder de titel 

‘Samen Buitengewoon Sterk’ wordt de focus de komende jaren gelegd op onderwijskwaliteit, 

samenwerking en een verdere uitbouw van de arbeidstoeleiding voor onze leerlingen. 

 

 

Maarten Faas 

Directeur-bestuurder a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 

december 2018. De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans d.d. 31 

december 2018 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot 

en met 31 december 2018, 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. 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 Midden-

Limburg. Inmiddels wordt deze dienst weer afgebouwd. 

 

Tot 1 januari 2015 stond Onderwijsgroep Buitengewoon bekend onder haar statutaire naam ‘Stichting Speciaal 

Onderwijs Noord- en Midden-Limburg’.  

 

1.1.2    Kerntaken 

Het onderwijs kan kinderen/jeugdigen met een beperking of handicap op een reguliere 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 gespecialiseerd onderwijs of ambulante begeleiding. 

Daarnaast biedt Onderwijsgroep Buitengewoon praktijkonderwijs aan voor kinderen uit regio Noord-

Limburg. 

 

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. 

 

  



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         8 

1.2      Strategische koers 

  

In 2018 is het strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2022 opgesteld. Het plan is tot stand gekomen 

door input van onze medewerkers, ouders en samenwerkingspartners. Op elke school is een 

bijeenkomst gehouden over de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan, naast de scholen is dit ook 

gebeurd met de medewerkers van het servicebureau, van de dienst Advies & begeleiding, met ouders 

en uiteraard met de GMR en Raad van Toezicht. Ook is dit plan besproken met de directeuren van de 

samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Limburg, diverse besturen in het PO en VO alsmede met 

de gemeente Venlo. 

 

‘Samen Buitengewoon Sterk’ is de titel van het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan van 

Onderwijsgroep Buitengewoon. In dit plan worden de beleidslijnen uitgewerkt die nodig zijn om 

Onderwijsgroep Buitengewoon een goede onderwijsorganisatie te laten zijn en blijven. Als 

onderlegger voor dit plan dienen de Ondersteuningsplannen van de diverse Samenwerkings-

verbanden waar Buitengewoon onderdeel van uitmaakt.  

 
Missie 
Buitengewoon is er om het maximum te halen uit de talenten van leerlingen met specifieke opvoedings- en 

ontwikkelingsvragen op het gebied van gedrag of leren. Dit doen wij door (voortgezet) speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs op maat te bieden met een zo goed mogelijk toekomstgericht resultaat. 

 

Visie 
Buitengewoon is een onderwijsorganisatie die, in samenwerking met partners in het onderwijs, de zorg en de 

arbeidsmarkt, vanuit een geïntegreerde benadering, kwalitatief goed (voortgezet) speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs aanbiedt. Ons doel is om de mogelijkheden van onze leerlingen, om zoveel mogelijk op eigen 

kracht te kunnen deelnemen in de maatschappij, te vergroten. 

Dit doen we door ons te focussen op: 

 Didactiek en orthopedagogiek van de specifieke extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen; 

 Een curriculum van leergebiedoverstijgende leerdoelen; 

 Intensieve samenwerking met de (jeugd)zorg, kinderopvang en arbeidsmarkt; 

 Een hoog niveau van individuele leerlingenzorg door de commissies voor de begeleiding. 

 

Kernwaarden 
Wij werken vanuit gedrevenheid, professionaliteit en in samenwerking aan de (talent)ontwikkeling van onze 

leerlingen.  

 Gedrevenheid: we zijn gedreven in ons werk. 

 Professionaliteit: we werken voortdurend aan onze kennis en expertise van het (voortgezet) 

speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en willen zelf ook steeds leren en beter worden in ons vak. 

Daarnaast hebben we een professionele houding; komen we onze afspraken na en nemen we eigen 

verantwoordelijkheid.  

 Samenwerking: we kunnen dit alleen doen in samenwerking met elkaar, ouders en onze omgeving. 

 (Talent)ontwikkeling: we zijn gefocust op wat leerlingen kúnnen, op kansen en mogelijkheden en 
de toekomst van onze leerlingen.  
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We hebben de ambities van het Nederlands onderwijs doorvertaald naar het (voortgezet) speciaal  

onderwijs en praktijkonderwijs. Dit betekent een ambitieuze onderwijskundige agenda voor Buitengewoon. 

Voor de planperiode 2019 – 2022 gaan we bij Buitengewoon inzetten op de volgende thema’s:  

1. Kwaliteit 

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft recent nog fors alle zeilen moeten bijzetten om de basiskwaliteit op 

orde te krijgen binnen de scholen. Eén school heeft nog de kwalificatie zwak. Dus de komende twee jaar 

moet er vooral een hele sterke focus zijn op kwaliteit. Hierbij stellen we de volgende doelen:   

     Het onderwijsproces op orde 

 Een goed pedagogisch klimaat en een veilige school 

 Kwaliteitszorg op orde. 

2. Samenwerking  

Daarnaast is de doorgaande ontwikkeling in de samenwerking met ouders, zorgpartners, 

onderwijscollega’s, kinderopvang en de arbeidsmarkt en toeleiding tot die arbeidsmarkt essentieel. 

Het is nodig dat Buitengewoon werkt aan de versterking van de positie van de ouders van onze 

leerlingen.  

3. Arbeidstoeleiding 

Een centraal thema binnen de samenwerking is arbeidstoeleiding. Heel veel van onze leerlingen zullen 

geen startkwalificatie kunnen behalen en zullen door middel van individuele trajecten moeten worden 

begeleid naar arbeid (met alle beschikbare instrumenten uit de participatiewet). Ook zullen deze 

leerlingen na de schoolperiode in de arbeidssituatie moeten worden begeleid, wat ook nogal eens geldt 

voor de werkgever en de ouders. 

4. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid medewerkers 

5. Optimaal gebruik van digitale leermiddelen en ICT  

 

Het is een levende strategie die verder is uitgewerkt in een activiteitenplan en wordt doorvertaald 

naar school- en jaarplannen. Iedere school vanuit zijn eigen perspectief maar omgeven door dezelfde 

kaders. In dialoog met 

medewerkers, leerlingen, 

ouders en samenwerkings-

partners. Zo ontstaat een 

goede basis voor de 

gezamenlijke sturing op de 

strategie. Zowel op 

stichtingsniveau als binnen de 

scholen. 
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2. Organisatie 

2.1      Organisatiestructuur 

Onderwijsgroep Buitengewoon bestaat uit twee sectoren: Onderwijs en Advies & begeleiding. Onder 

de sector Onderwijs functioneren in totaal vier schoolleiders die elk leiding geven aan een of meerdere 

scholen. Daarnaast is sprake van een ‘algemeen directeur Talentencampus Venlo’. Onderwijsgroep 

Buitengewoon participeert met speciaal onderwijs in de 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, waarbij de directie- en bestuurslaag wordt 

samengevoegd en de aansturing van de organisatie wordt belegd bij één directeur-bestuurder. In 2018 

is dit gerealiseerd.  

 

Het organogram van Onderwijsgroep Buitengewoon zag er in 2018 als volgt uit: 
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2.1.1    Scholen/diensten  

De volgende scholen behoren tot de stichting: 

 

Scholen: Schoolsoort: 
Schoolleiders  

in 2018: 
Adres: 

Maaskei SO en VSO ZMLK Dhr. P van de Laar  Wessemerweg 3, 6097 NA, Heel 

Ulingshof Mytyl en tyltyl Dhr. J. Verhoeckx (tot 

31.07.2018 

Dhr. G. Wismans (vanaf 

1.8.2018) 

Ulingshofweg 26, 5915 PM, Venlo 

Talentencampus-so 

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 Dhr. J. Verhoeckx / Dhr.  

G. Wismans 

(waarneming tot 

31.7.2018) 

Dhr. J. Verhoeckx (vanaf 

1.8.2018) 

Bergstraat 58, 5931 CE, Tegelen 

Spectrum SO ZMLK / ZMOK  

Mytyl en tyltyl 

Dhr. P. van de Laar Groenewoltsepad 2, 5801 AP 

Venray 

 

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 so-

aanbod 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 20 jaar. De leerlingen worden tijdens schooltijd behandeld door de kinder-

revalidatieafdeling van Adelante. De school is rolstoeltoegankelijk. 

 

 Talentencampus-so 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. 
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 Spectrum is een expertiseschool in de gemeente Venray voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen 

(ZMOK), zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en biedt mytyl- en tyltyl-onderwijs. Spectrum levert 

onderwijs op maat aan deze leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. De school is rolstoel-

toegankelijk. 

 

Scholen sector voortgezet (speciaal) onderwijs 

 Wildveld is een school voor praktijkonderwijs 

(VO) voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 

(ongeveer) 18 jaar. De school is rolstoel-

toegankelijk. 

 

 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). De begane 

grond is rolstoeltoegankelijk. 

 

 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 

(voortgezet) speciaal onderwijs 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. Samenwerkingsverbanden hebben aangegeven de ondersteuning in het regulier 

onderwijs anders vorm te willen geven. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 het besluit is genomen de 

sector Advies & begeleiding per 1 augustus 2019 volledig af te bouwen. Een groot deel van de 

noodzakelijke afbouw is reeds gerealiseerd met behulp van een  vrijwillige vertrekregeling en middels 

natuurlijk verloop. Voor de resterende medewerkers ligt er een reorganisatieplan, met als kern behoud 

van werkgelegenheid en herplaatsing in een passende functie intern.  
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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 orgaan, dat toezicht houdt op het bestuur. De leden van de Raad 

van Toezicht zijn onafhankelijk en werken als een collegiaal team, dat bij voorkeur op basis van 

consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten het vermogen hebben om te kunnen 

samenwerken. Individuele karakters mogen niet botsen, hetgeen niet betekent, dat er een grote 

gelijkvormigheid tussen de karakters en competenties van de leden moet bestaan. Integendeel, 

verscheidenheid levert dynamiek en creativiteit.  

 

Naast het toezien op naleving van wet- en regelgeving en het uitvoeren van de statutair vastgestelde 

taken, zoals het benoemen, schorsen, 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:  

 het realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting;  

 het bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en -resultaten;  

 het 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; en 

 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 en brengen verslag uit aan 

de voltallige Raad van Toezicht. 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 2018 twee keer vergaderd, de Commissie kwaliteit vier keer, de 

Auditcommissie drie keer en de Voordrachtcommissie twee keer. De voltallige Raad van Toezicht heeft             

- vanwege de uitzonderlijke situatie in dit verslagjaar - 15 keer vergaderd. 

 

De Raad van Toezicht handelt aan de hand van een reglement; ook alle commissies hebben een eigen 

reglement. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de adviescommissies worden verslagen 

gemaakt. 
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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 2018 als volgt: 

 
 dhr. drs. J.L.H.H. (Jo) Kunnen 

Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 18 december 2017 tot 1 september 2018) 

Voorzitter van de Raad van Toezicht (vanaf 1 september 2018) 

Voorzitter Remuneratiecommissie 

Lid Commissie Kwaliteit (tot 1 september 2018) 

Voorzitter Voordrachtcommissie 

 

Hoofdfunctie:  

Tot 2014: Algemeen Directeur Westrom 

 

Nevenfuncties: 

 Voorzitter Begeleidingscommissie Sociaal Statuut Gemeente Helmond 

 Penningmeester Hendrix Stichting 

 Bestuurslid Coöperatie Zuidenwind 

 

 dhr. A.L.H.J. (Ton) Bongers 

Lid Raad van Toezicht 

Voorzitter Auditcommissie  

Lid Remuneratiecommissie (vanaf 18 december 2017 tot 1 september 2018) 

Lid Voordrachtcommissie (vanaf 1 september 2018) 

 

Hoofdfunctie: 

Eigenaar BlueTea BV 

 

Nevenfuncties: 

 Bestuur Jeugdsportfonds Limburg 

 Bestuur AV Toekomst 

 

 dhr. J.P.G. (Jeroen) Brouns, MSc. MSRE, BBA 

Waarnemend vicevoorzitter Raad van Toezicht (vanaf 18 december 2017 tot 1 september 2018) 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht (vanaf 1 september 2018) 

Lid Auditcommissie  

Voorzitter Commissie Kwaliteit (vanaf 18 december 2017 tot 1 september 2018) 

 

Hoofdfunctie:  

Consultant  / bestuurder bij Virtus BV 

 

Nevenfuncties: 

 Bestuurslid Essentie (tot 24 mei 2018) 

 Lid Commissie Samenleving gemeente Horst aan de Maas (tot 21 maart 2018) 
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 Lid gemeenteraad van Horst aan de Maas (vanaf 5 juni 2018) 

 

 mevr. mr. J.S.J. (Susan) Wismans – van Helden 

Lid Raad van Toezicht (tot 25 januari 2018) 

 

Hoofdfunctie: 

Vice President Financial Governance bij Océ-Technologies BV 

 

 mevr. A.J.M. (Addie) Smolders 

Lid Raad van Toezicht (vanaf 1 september 2018) 

Voorzitter Commissie Kwaliteit (vanaf 1 september 2018) 

Lid Remuneratiecommissie (vanaf 1 september 2018) 

 

Hoofdfunctie: 

Tot 2015: Bestuurder Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven 

 

Nevenfuncties: 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Zuiderbos in Vught 

 Voorzitter Raad van Advies OMO Scholengroep Helmond 

 Secretaris bestuur Cultuurcentrum Deurne 

 Voorzitter Jury Project Speciaal LECSO 

 

 mevr. drs. M.A.G. (Monique) Lafleur-Janssen 

Lid Raad van Toezicht (vanaf 1 september 2018) 

Lid Commissie Kwaliteit (vanaf 1 september 2018) 

 

Hoofdfunctie: 

Tot 1 mei 2018: Onderwijsdirecteur Blariacumcollege Venlo 

 

Nevenfuncties: 

 Voorzitter Venloos Symfonie Orkest (VSO) 

 Secretaris Stichtingsbestuur Waterscouting Belletable Stella Maris 

 Lid Stuurgroep GVMO (Groot Venloos Muziekgezelschappen Overleg) 

 

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht 

Op 25 januari 2018 heeft mevrouw J.S.J. Wismans-van Helden haar lidmaatschap van de Raad van 

Toezicht neergelegd, omdat haar lidmaatschap niet te combineren was met haar andere 

werkzaamheden. Mevrouw Wismans was lid sedert 1 augustus 2017. 

Medio 2018 is de raad via een extern wervingsbureau overgegaan tot het werven van twee nieuwe 

leden. Op de openbare oproep hebben in totaal 12 kandidaten gereageerd. Met de benoeming van 

mevrouw M. Lafleur-Janssen en mevrouw A. Smolders is de raad ingaande 1 september 2018 weer op 

volle sterkte.  
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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.  

Het nieuwe rooster van aftreden ziet er per 31 december 2018 als volgt uit: 

 

Naam Functie Benoeming 

1e termijn 

per 

Her-

benoeming 

2e termijn 

per 

Max. 

aantal 

zittings-

jaren 

Aftredend Her-

benoembaar 

Uiterste 

aftreed-

datum 

Dhr. Kunnen Voorzitter 1-jul-13 1-jul-16 8 (3+3+2) 1-jul-19 Ja, max. 2 jaar 1-jul-21 

Dhr. Brouns 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. Smolders Lid 1-sep-18 1-sep-22 8 (4+4) 1-sep-22 Ja 1-sep-26 

Mevr. Lafleur Lid 1-sep-18 1-sep-22 8 (4+4) 1-sep-22 Ja 1-sep-26 

 

2.2.4    Honorarium  

De bezoldiging van de leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht bedroeg in schooljaar 

2017/2018 respectievelijk € 3.926 en € 5.888 exclusief BTW. Mede gelet op de richtlijnen van de 

Vereniging van Toezichthouders van Onderwijsinstellingen (VTOI) heeft de raad met ingang van  

schooljaar 2018/2019 de bezoldiging bepaald op € 5.160 voor de leden en € 7.740 voor de voorzitter. 

Met deze bedragen komt het honorarium van de leden uit op 4% (in plaats van de toegestane 10%) en 

het honorarium van de voorzitter op 6% (in plaats van de toegestane 15%) van het 

bezoldigingsmaximum van de bestuurder in klasse C. De raad heeft bewust gekozen voor een redelijke 

en beperkte aanpassing van het sedert schooljaar 2014/2015 ongewijzigd honorarium.  

 

2.2.5    College van Bestuur / directeur-bestuurder 

De topstructuur bij Onderwijsgroep Buitengewoon is per 1 mei 2018 aangepast. Tot die datum was er 

een College van Bestuur; vanaf 1 mei 2018 is er een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht treedt 

op als werkgever van het College van Bestuur / de directeur-bestuurder. Het College van Bestuur / de 

directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Onderwijsgroep 

Buitengewoon. De Remuneratiecommissie voert namens de Raad van Toezicht periodiek voortgangs- 

en evaluatiegesprekken met het College van Bestuur / de directeur-bestuurder.  

 

Vertrek van de heer Freij als bestuurder 

Zoals al gemeld in het Jaarverslag 2017 is er eind 2017 om meerdere redenen een onoverbrugbare 

vertrouwensbreuk tussen het toenmalige College van Bestuur - in de persoon van de heer P.C.M. Freij 

- en de Raad van Toezicht ontstaan. Tijdens een gesprek op 6 december 2017 is tussen partijen 

afgesproken om te streven naar een vertrek met wederzijds goedvinden. Omdat er nadien geen 
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overeenstemming kon worden bereikt over de overeen te komen voorwaarden, zag de Raad van 

Toezicht zich op 13 april 2018 genoodzaakt om bij de kantonrechter in Roermond een verzoek tot 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de heer Freij in te dienen. 

Op 22 mei 2018 heeft de kantonrechter dit ontbindingsverzoek behandeld. Tijdens deze zitting zijn 

partijen alsnog een minnelijke regeling overeengekomen. Op 30 mei 2018 heeft de kantonrechter 

conform deze regeling uitspraak gedaan. Ingaande 1 juni 2018 is daarop de arbeidsovereenkomst met 

de heer Freij met de onderwijsgroep beëindigd. 

 

Benoeming van mevrouw Van der Kruis als tijdelijk waarnemend bestuurder 

Vanwege de arbeidsongeschiktheid van de heer Freij als bestuurder en van zijn plaatsvervanger, 

mevrouw K. Beems, 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.   

Met de benoeming van de heer M. Faas als directeur-bestuurder ad interim per 1 mei 2018 is op gelijke 

datum mevrouw Van der Kruis teruggetreden als waarnemend bestuurder. 

 

Wijziging topstructuur Onderwijsgroep Buitengewoon 

Op 19 februari 2018 heeft de Raad van Toezicht - op basis van diverse in- en externe ontwikkelingen - 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgesteld om de organisatie van Onderwijsgroep 

Buitengewoon voortaan rechtstreeks te laten aansturen door een directeur-bestuurder. De functies 

directeur onderwijs en directeur Advies & begeleiding zouden daarmee komen te vervallen. Na een 

positief advies van de GMR heeft de raad besloten om ingaande 1 mei 2018 de topstructuur van de 

onderwijsgroep in deze zin aan te passen. 

 

Benoeming van de heer Faas als directeur-bestuurder ad interim 

Op 20 april 2018 heeft de Raad van Toezicht besloten om de heer M. Faas ingaande 1 mei 2018 te 

benoemen tot directeur-bestuurder op interim-basis. De heer Faas kan bogen op een uitgebreide 

ervaring als directeur en bestuurder in de jeugdzorg, GGZ en speciaal onderwijs. De heer Faas heeft de 

opdracht gekregen om rust en vertrouwen in de organisatie (terug) te brengen, de onderwijskwaliteit 

bij alle scholen op het gewenst niveau te brengen en om voor eind 2018 een meerjarenbeleidsplan 

voor de onderwijsgroep uit te brengen. 

 

2.2.6    Tegenstrijdig belang 

In het verslagjaar hebben zich, noch bij de Raad van Toezicht, noch bij het College van Bestuur / de 

directeur-bestuurder situaties van tegenstrijdig belang voorgedaan. 
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2.2.7    Agenda 2018 Raad van Toezicht 

Alle leden hebben zich in 2018 actief ingezet voor de kerntaak van de Raad van Toezicht: toezien op 

het functioneren van het College van Bestuur / de directeur-bestuurder in het belang van passend 

onderwijs voor alle leerlingen en in het belang van de missie van de organisatie. Het hoeft geen betoog, 

dat het jaar 2018 voor Onderwijsgroep Buitengewoon een roerig jaar was. De Raad van Toezicht kon 

zijn taak nauwgezet uitvoeren mede op basis van goed overleg met de waarnemend bestuurder en de 

directeur-bestuurder ad interim, het managementteam en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad.  

De Raad van Toezicht heeft in 2018 vijftien keer regulier vergaderd. De meeste vergaderingen 

bestonden uit een besloten deel buiten aanwezigheid van de bestuurder en uit een formeel 

vergaderdeel in aanwezigheid van de bestuurder.  

In het najaar van 2018 heeft de Raad van Toezicht onder leiding van een extern deskundige een 

zelfevaluatie uitgevoerd.  

 

De volgende onderwerpen hebben in het verslagjaar bijzondere aandacht gekregen: 

 het juridisch geschil met de voormalig bestuurder;  

 de onderwijskwaliteit bij alle scholen van de onderwijsgroep;  

 de huisvestingsproblematiek bij diverse scholen; 

 de strategie voor de toekomst van de organisatie; 

 de toekomst van de sector Advies & begeleiding; 

 de samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en met diverse externe 

partners; 

 de organisatieontwikkeling; specifieke aandacht is daarbij besteed aan de onhoudbaarheid van 

het oude bestuursmodel;  

 het voorstel tot wijziging van de topstructuur;  

 diverse benoemingen, waaronder de benoeming van een interim directeur-bestuurder; 

 het werven van twee nieuwe leden voor de raad;  

 het tussentijds onderzoek door de onderwijsinspectie; 

 de periodieke management rapportages; 

 het accountantsverslag; 

 de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. 
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2.3      Governance  

In het verslagjaar heeft de Raad van 

toezicht de bestuursstructuur aangepast. 

Van het ‘College van bestuur-model’ is 

overgegaan naar het model van de 

‘directeur-bestuurder’. De directeur-

bestuurder vormt het bevoegd gezag van 

de Stichting en geeft direct leiding aan de 

schoolleiders en het servicebureau. 

Onderwijsgroep Buitengewoon is als 

organisatie de afgelopen jaren veel kleiner 

geworden, waardoor voor een effectieve 

besturing van de organisatie geen echelon 

meer nodig is tussen bestuur en 

schoolleiders en servicebureau. 

 

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 het Wildveld, school voor praktijkonderwijs. De Code Goed 

Bestuur is onderdeel van de governance structuur van de onderwijsgroep en wordt jaarlijks besproken 

in overleggen tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.  

 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2.5 heeft de Raad van Toezicht - conform de bepalingen ter zake in de 

vigerende statuten van de stichting - met de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht 

tot tijdelijk waarnemend bestuurder een noodmaatregel moeten nemen wegens 

arbeidsongeschiktheid van zowel de bestuurder als ook diens waarnemer. Hiermee is, in het belang 

van de continuïteit in bestuur, tijdelijk afgeweken van de Code Goed Bestuur. Met de benoeming van 

de heer M. Faas als directeur-bestuurder ad interim per 1 mei 2018 is aan deze situatie een einde 

gekomen. 

 

 

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 
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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)  

 

2.4.1    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 van Dartel Personeel Velddijk Januari 2014 tot augustus 2018 Lid 

Ruud Beeren Personeel Velddijk Augustus 2018 tot heden Lid 

Rene Cuijpers Personeel Maaskei Maart 2014 tot augustus 2018 Lid 

Veerle Boogers Personeel Maaskei Augustus 2018 tot heden Lid 

Lia van de 

Vondervoort 

Personeel SBB Februari 2016 tot heden Lid 

Waltred Jacobs Personeel Advies & 

begeleiding 

Februari 2016 tot augustus 2018 Lid 

Hans Besseling Ouder Impuls Januari 2014 tot augustus 2018 Lid 

Harm Platzbeecker Ouder Impuls 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 en heeft een ouder afscheid genomen in verband met schoolverlaten van dochter.  

 

Vanuit het bestuur/managementteam is de directeur-bestuurder a.i. aanwezig bij de GMR-

vergaderingen. De GMR functioneert op basis van het medezeggenschapsstatuut en het GMR-

reglement van Onderwijsgroep Buitengewoon.  

 

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.  

 

Op dit moment kent de GMR de volgende commissies:  

 Financiën & Bedrijfsvoering; 

 Personeel & Organisatie; 

 Kwaliteit  

 

Leden van de commissies hebben voorafgaand aan een GMR-vergadering zo nodig overleg met de 

business controller of de beleidsmedewerker HRM.  

 

2.4.2    Overleg en standpunten 

Er hebben in 2018 vijf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, in februari en april met de 

waarnemend directeur bestuurder, in de overige maanden met de directeur-bestuurder ad interim. 

Voorafgaand aan elke overlegvergadering en vooroverleg GMR, voerden de voorzitter en 

vicevoorzitter agendaoverleg met de waarnemend directeur bestuurder, later met de directeur- 

bestuurder ad interim.  

De GMR heeft op 11 september 2018 een ‘Heidag’ georganiseerd. De stand van zaken op de 

verschillende scholen/diensten is besproken, er is overleg geweest met de directeur-bestuurder en er 

is gesproken over invulling van het taakbeleid op de diverse scholen. 

Op 9 april is er een overleg met de Raad van Toezicht geweest in verband met werving van een interim 

directeur-bestuurder. Twee leden van de GMR hebben zitting genomen in de sollicitatiecommissie. In 

augustus is de GMR betrokken geweest bij de werving van twee nieuwe leden van de Raad van 

Toezicht. Op 17 december 2018 heeft het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. 

Daarbij zijn de actuele zaken binnen Onderwijsgroep Buitengewoon besproken. Ook is tijdens dit 

overleg het strategisch beleidsplan 2019-2022 en de profielschets van de nieuwe directeur bestuurder 

aan de orde geweest. 

 

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 stichting breed 

via de nieuwsbrief van Onderwijsgroep Buitengewoon. 
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Een overzicht van de voornaamste onderwerpen en ontwikkelingen die in 2018 in de GMR besproken 

zijn:   

 

Besproken onderwerpen Instemming Advies Informatie Bespreking 

STRATEGIE EN BELEID     

Strategisch Beleidsplan 2019-2022  x   

Voortgang Strategische Agenda   x  

KWALITEIT & CULTUUR     

Terugkoppeling voortgangsgesprek 

inspectie en vervolgacties: 

herstelopdracht Bestuur, 

Kwaliteitsonderzoek Velddijk en school- 

plannen 

  x  

Programma Kwaliteit (voortgang)   x  

Inspectiebezoek:  

 Terugkoppeling vervolggesprek 
bestuur met inspectie 

 Verbeteringsplan ‘Katern ons 
stelsel van kwaliteitszorg’ 

 Plan van aanpak 
‘Innovatietraject Sturen op 
Onderwijskwaliteit’ 

  x  

Terugkoppeling inspectiebezoek 

Wildveld 
  x  

Budgetovereenkomst huisvesting 

Gemeente Venlo 
 x   

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING     

Marap schooljaar aug-nov 2017 en 

dashboard 
   x 

Stand van zaken Advies & begeleiding   x  

Voortgangsrapportage Strategische 

Agenda 
  x  

Kaderbrief 2018-2019     

Privacyreglement x    

Jaarverslag 2017 OG Buitengewoon    x 

Marap (t/m maart 2018) en dashboard    x 

Begroting 2018-2019 en 

meerjarenbegroting 
   x 

Marap 2017/2018    x 
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Besproken onderwerpen Instemming Advies Informatie Bespreking 

PERSONEEL & ORGANISATIE     

Evaluatie Clooser    x 

Concept Bestuursformatieplan x    

Preventiemedewerker x    

Gedragswetenschappers x    

Coördinator Advies & begeleiding x    

ArboNed Samenwerkingsvoorwaarden x    

Wijziging schoolleiders  x   

Bestuursformatieplan 2018-2019 x    

Advies & begeleiding    x 

Wijziging allocatiemodel x    

Reorganisatie Advies & begeleiding  x    

Voortgang gesprekkencyclus   x  

Protocol Sociale Media x    

HUISVESTING     

Huisvesting Roerdompstraat   x  

Huisvesting Velddijk   x  

OVERIGE ONDERWERPEN     

Managementstatuut  x   

Stand van zaken Spectrum/Focus   x  

Stand van zaken Velddijk/Wildveld   x  

Heidag GMR    x 

Maaskei Project OZC Hei-Kei   x  

Terugkoppeling Heidag GMR   x  

 

De GMR vindt het belangrijk dat de directeur bestuurder de GMR in een vroeg stadium betrekt bij 

plannen en daar helder over communiceert. De GMR  wil proactief zijn en draagt hiertoe ook zelf 

onderwerpen ter bespreking aan. 

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft op dit moment te maken met veel ontwikkelingen, zowel intern 

als extern. Denk hierbij intern aan het definitief maken van het strategisch beleidsplan 2019-2022 en 

de gevolgen voor uitvoering van dit plan; extern aan de terugloop leerlingenaantallen en dus daling 

van inkomsten, beleid van de samenwerkingsverbanden inzake Passend Onderwijs, toetsingskader van 

de onderwijsinspectie, nieuwe afspraken ten aanzien van het werkverdelingsplan.  
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Beleid van Onderwijsgroep Buitengewoon naar aanleiding van de externe en interne ontwikkelingen 

bepaalt de agenda van de GMR-vergaderingen.  
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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. 
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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 VSO, 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 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. 
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3.2      Ontwikkelingen per sector 

 

In 2018 zijn de sectoren PO en VO samengevoegd tot 1 sector Onderwijs. In 2018 werd deze sector 

aangestuurd door de directeur Onderwijs. In 2018 is volop ingezet op verdere verbetering en borging 

van de kwaliteit op de verschillende scholen. 

 

Binnen de sector Advies & begeleiding vinden de activiteiten op gebied van ambulante begeleiding 

plaats. Ook onze gedragswetenschappers en psychodiagnostisch medewerkers verrichten hun 

werkzaamheden vanuit deze sector. 

 

In deze paragraaf zullen kort per sector de belangrijkste ontwikkelingen benoemd worden. 

 

3.2.1    Sector Onderwijs  

 

De belangrijkste ontwikkelingen in de sector Onderwijs in 2018 zijn: 

 In 2018 is vervolg gegeven aan het opleidingsprogramma voor schoolleiders en bestuur om tot 

uniforme sturing op de onderwijskwaliteit te komen. Dit heeft onder meer geleid tot een 

eenduidige procedure en format voor verzameling en analyse van de uitstroomgegevens binnen 

het (V)SO. Schoolleiders verzamelen de gegevens, duiden de data en nemen acties op in hun 

schoolplannen.  

 Er is een start gemaakt met het stichtingsbreed werken met het doelgroepenmodel en hieraan 

gekoppelde leerlijnen. Dit wordt in 2019 verder vorm gegeven door het ontwikkelen van een 

eenduidige procedure voor de analyse van tussen- en eindopbrengsten. 

 Sinds 19 februari 2018 is SO Geijsteren (inmiddels SO Spectrum) gehuisvest in het gebouw van 

SBO Focus. De teams van SBO Focus (SPOV) en SO Spectrum hebben het afgelopen jaar 

geïnvesteerd in een verdere samenwerking en expertisedeling. De ervaringen met de 

samenvoeging van SBO Focus en Spectrum zijn positief. SPOV (Focus) en Onderwijsgroep 

Buitengewoon (Spectrum) willen de expertisefunctie die het speciaal basisonderwijs van Focus 

en het speciaal onderwijs van 

Spectrum biedt, breder inzetten 

voor het gehele onderwijs. Het doel 

van beide besturen is om de 

expertise van Focus en Spectrum te 

bundelen en te integreren tot één 

school met de meest specifieke 

ondersteuning van alle basisscholen 

binnen de regio Venray. 

 Het afgelopen jaar is de 

samenwerking van de Maaskei met 

andere (onderwijs)partners verder 

geïntensiveerd. Het doel van de 

Maaskei is om haar vso-leerlingen 

toe te leiden naar werk of 
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dagbesteding en ze zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de samenleving. Dit vereist 

een rijke, naar buiten toe gerichte leeromgeving welke maar ten dele op de huidige locatie 

geboden kan worden. Daarom heeft de Maaskei aansluiting gezocht bij de reguliere voortgezet 

onderwijsschool Philips van Horne. Een school die middenin de wijk ligt en omringd wordt door 

voorzieningen (denk aan winkels, ontbijt- en lunchvoorzieningen, verzorgingstehuis en openbaar 

vervoer) die een bijdrage leveren aan een rijke leeromgeving, een betere toeleiding naar arbeid 

en sociale integratie. 

 Ook met zorgpartners werkt de Maaskei intensief samen. Onder de naam HeiKei is het  

OnderwijsZorgCentrum gestart op de locatie van KDC de Heisterkes in Haelen, waar PSW zorg en 

begeleiding biedt aan kinderen met ernstige beperkingen. De Maaskei verzorgt hier het 

onderwijs. Het is de bedoeling dat de bestaande ZML-groepen van de Maaskei ook een plek gaan 

krijgen in het nieuwe OnderwijsZorgCentrum.  

 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.  

 Bij de Velddijk is in 2018 een onderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie naar de verbetering 

van de kwaliteit. Helaas heeft dit nog niet geleid tot het basisarrangement. 

 In 2018 hebben de syntheseklassen binnen het reguliere onderwijs een vervolg gekregen. vso 

leerlingen van de Velddijk volgen lessen op College Den Hulster, Valuascollege en Raayland College 

onder leiding van een vso docent en een docent van het reguliere onderwijs. Met het 

samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de aanvullende bekostiging voor deze 

leerlingen die op de reguliere school worden ingeschreven. 

 Het Wildveld had het predicaat excellent op het gebied van arbeidstoeleiding. In 2018 heeft de 

onderwijsinspectie het Wildveld het arrangement ‘goed’ toegekend. Van hieruit heeft het Wildveld 

de procedure om excellent te worden doorlopen 

hetgeen in 2019 heeft geresulteerd in toekenning 

van het predicaat ‘Excellente school 2019-2021’. 

Het Wildveld excelleert op het gebied van 

arbeidsmarktkwalificatie; van passend onderwijs 

naar passend werk. 

 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 achter de 

Mariakerk 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. Inmiddels is de aanvraag bij de 

gemeente Venlo ingediend en wordt medio 2019 

verwacht dat er een akkoord komt voor het 

opzetten van een ecologische stadstuin in Venlo-



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         30 

Zuid. Deze ecologische stadstuin zal dan als leerwerkvoorziening breed beschikbaar komen voor 

jongeren van Onderwijsgroep Buitengewoon. 

3.2.2    Sector Advies & begeleiding 

Het jaar 2018 is samen te vatten als: tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open. Met het 

vooruitzicht dat de ‘vaste’ inkoop van de ambulante begeleiding na 1 augustus 2018 voor het grootste 

gedeelte zou eindigen waren de activiteiten en werkzaamheden zowel gericht op kwaliteit en 

continuïteit van de dienstverlening tot einde contract als op het anticiperen van de financiële - en 

personele gevolgen vanaf augustus 2018. 

 

Om de vrijwillige mobiliteit van medewerkers van Advies & begeleiding te stimuleren zijn er vanaf 

maart 2018 maatwerkgesprekken gevoerd met medewerkers en zijn medewerkers gestimuleerd tot 

een vrijwillige beëindiging van het dienstverband bij Onderwijsgroep Buitengewoon op basis van 

individuele afspraken. Dit heeft er toe geleid dat diverse ambulant begeleiders in dienst zijn getreden 

bij stichtingen van het samenwerkingsverband PO Noord-Limburg en is de expertise van de ambulante 

begeleiding op deze wijze geborgd. Diverse medewerkers hebben de keuze gemaakt hun loopbaan 

buiten Onderwijsgroep Buitengewoon voort te zetten of vroegtijdig te stoppen met werken. 

 

In juni 2018 is aan de PGMR het voorgenomen besluit voorgelegd tot het opheffen van Advies & 

begeleiding per 1 augustus 2019. Er is een reorganisatieplan opgesteld waarop de PGMR van 

Onderwijsgroep Buitengewoon instemming heeft verleend. Onderwijsgroep Buitengewoon hanteert 

het zogenoemde werkgelegenheidsbeleid. Daarom zal Onderwijsgroep Buitengewoon zich maximaal 

inspannen om alle medewerkers die nog werkzaam zijn bij Advies & begeleiding binnen de regelruimte 

van de eigen functie, hetzij bij andere besturen, hetzij bij samenwerkingsverbanden of bij een van de 

scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon aan het werk te houden.  

 

In dat kader is er met het Samenwerkingsverband VO Noord-Limburg een raamovereenkomst 

overeengekomen betreffende de detachering van ambulante begeleiders en zijn we in gesprek hoe de 

ambulante begeleiding de komende 

jaren in gezamenlijkheid via het 

samenwerkingsverband blijft 

georganiseerd. Ook bij Gilde 

Opleidingen zijn ambulant 

begeleiders gedetacheerd in het 

schooljaar 2018 – 2019 en lopen 

gesprekken hoe de inzet van deze 

ambulant begeleiders de komende 

jaren door Gilde Opleidingen kan 

worden gecontinueerd.  

 

De reorganisatie heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een personele 

afbouw van 34 FTE per 1 januari 

2018 naar 21 FTE per 31 december 

2018.  
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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 

1-okt 

18 

Maaskei               121 110 106 107 112 110 105 92 

Ulingshof             100 97 97 96 84 91 97 91 

TCV*               155 156 125 91 78 141 147 156 

Impuls*/Spectrum   214 217 218 262 266 208 195 194 

Wildveld             220 215 223 229 220 232 246 244 

Velddijk              326 325 325 305 284 228 159 126 

Totaal:  1136 1120 1094 1090 1045 1010 942 904 

* 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: 

  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

aantal leerlingen per 1-10 1045 1010 942 904 856 825 808 795 

 

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 

Vanuit het speciaal onderwijs stromen leerlingen door naar vervolgonderwijs, daar waar mogelijk naar 

regulier voortgezet onderwijs, daar waar nodig naar voortgezet speciaal onderwijs. 

 

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 voorbereid op een arbeidsmarktkwalificatie 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 2018 zijn de leerlingen als volgt uitgestroomd of doorgestroomd: 

 

Aantal leerlingen per uitstroombestemming  VSO / Pro 

Bestemming 

Im
p

u
ls

 

M
aa

sk
ei

 v
so

 

U
lin

gs
h

o
f 

vs
o

  

V
el

d
d

ijk
 

W
ild

ve
ld

 P
ro

 

Dagbesteding activerend 5 3 1 
  

Dagbesteding arbeidsmatig 19 4 2 3 
 

Reguliere arbeidsplaats 5 10 1 18 39 

Vrijwilligerswerk 
 

2 
   

Beschut werk / beschermde werkomgeving 2 1 
 

1 
 

Praktijkonderwijs 1 4 
 

3 
 

vmbo gl + tl 
   

1 
 

mbo niveau 1 2 
  

5 6 

mbo niveau 2 
   

1 7 

mbo niveau 3/4 
   

2 
 

Arbeidstrainingscentrum 
     

Andere school 
 

1 1 17 
 

Overig 2 1 1 3 1 

TOTAAL 36 26 6 54 53 
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Aantal leerlingen per uitstroombestemming SO 

Bestemming 

U
lin

gs
h

o
f 

so
 

M
aa

sk
ei

 s
o

 

Sp
ec

tr
u

m
 

Ta
le

n
te

n
ca

m
p

u
s 

so
 

vso dagbesteding beleving 1 1 
  

vso dagbesteding activerend 
  

1 6 

vso dagbesteding arbeidsmatig 1 2 
 

10 

vso arbeid/praktijkgericht 5 
 

1 5 

praktijkonderwijs 1 
  

1 

vso vervolgonderwijs 
   

2 

vmbo bbl + kbl 
   

8 

vmbo gl + tl 
   

7 

havo 
   

2 

regulier basisonderwijs 3 
  

1 

speciaal basisonderwijs 
   

1 

andere school 1 2 3 3 

overig 
   

2 

TOTAAL 12 5 5 48 

 

 

3.5    Internationalisering  

Het Wildveld is een pilot internationalisering gestart en heeft een uitwisselingspartner gevonden in 

het arbeidscentrum Cercimira te Seixo Mira in Portugal, dat jong volwassenen -afhankelijk van hun 

beperking- toeleidt naar arbeid of dagbesteding.   
Verder heeft Onderwijsgroep Buitengewoon in 2018 geen activiteiten verricht in het kader van 

internationalisering.  

 

 

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 

Passend Onderwijs  Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Samenwerkingsverband 

PO Noord-Limburg, 

31.01 

Realisatie van de Wet Passend 

Onderwijs binnen deze regio. 

Namens Onderwijsgroep 

Buitengewoon is Maarten Faas in 

2018 lid van het algemeen 

bestuur van dit 

samenwerkingsverband. 

Passend Onderwijs Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Samenwerkingsverband 

VO Noord-Limburg, 

31.01 

Realisatie van de Wet Passend 

Onderwijs binnen deze regio. 

Namens Onderwijsgroep 

Buitengewoon is Maarten Faas in 

2018 lid van het dagelijks en 

algemeen bestuur van dit 

samenwerkingsverband. 

Passend Onderwijs Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Samenwerkingsverband 

PO Roermond e.o., 

31.02 

Realisatie van de Wet Passend 

Onderwijs binnen deze regio. 

Namens Onderwijsgroep 

Buitengewoon is Maarten Faas in 

2018 lid van de algemene 

ledenvergadering van dit 

samenwerkingsverband. 

Passend Onderwijs Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Samenwerkingsverband 

VO Roermond e.o., 

31.02 

Realisatie van de Wet Passend 

Onderwijs binnen deze regio. 

Namens Onderwijsgroep 

Buitengewoon is Peter van de 

Laar in 2018 lid van het algemeen 

bestuur van dit 

samenwerkingsverband. Maarten 

Faas is lid van de Raad van 

Toezicht van dit 

samenwerkingsverband. 

Passend Onderwijs Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Samenwerkingsverband 

PO Weert-Nederweert, 

31.03 

Realisatie van de Wet Passend 

Onderwijs binnen deze regio. 

Namens Onderwijsgroep 

Buitengewoon is Peter van de 
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Onderwerp/thema 

Onderwijsgroep 

Buitengewoon / 

School 

Participerende partijen Doel 

Laar in 2018 lid van het dagelijks 

en algemeen bestuur van dit 

samenwerkingsverband. 

Passend Onderwijs Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Samenwerkingsverband 

VO Weert, Nederweert 

en Cranendonck, 31.03 

Realisatie van de Wet Passend 

Onderwijs binnen deze regio. 

Namens Onderwijsgroep 

Buitengewoon is Peter van de 

Laar in 2018 lid van het bestuur 

van dit samenwerkingsverband. 

 

 

Onderwerp/thema 

Onderwijsgroep 

Buitengewoon / 

School 

Participerende partijen Doel 

Praktijkonderwijs Wildveld 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 2018 

deel aan dit overleg. 

    

 

4.1.2    Ontwikkelingen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg 

Het contract met dit Samenwerkingsverband voor de dienst Advies & begeleiding is in 2018 beëindigd. 

De in het samenwerkingsverband participerende schoolbesturen hebben zich ingespannen de 

ambulante begeleiders over te nemen dan wel ander werk aan te bieden. Via eigen flankerend beleid 

heeft Buitengewoon sociaal beleid gevoerd om voor alle betrokken medewerkers passende 

oplossingen te vinden. 

Een psycholoog van Buitengewoon participeert in de zogenaamde ondersteuningsloketten van dit 

samenwerkingsverband waarbinnen de specifieke vragen om extra zware ondersteuning worden 

besproken voor leerlingen van de scholen in het samenwerkingsverband. 

 

Samenwerkingsverband Voortgezet Passend Onderwijs Noord-Limburg  

In het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs stond de overeenkomst met de dienst Advies & 

begeleiding ook op de agenda. Voor schooljaar 2018/2019 is besloten te komen tot een 

raamovereenkomst om de ambulante begeleiders te behouden op de scholen voor voortgezet 

onderwijs waar deze actief zijn. De inhoudelijke begeleiding en aansturing van deze medewerkers is 
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verlegd van Buitengewoon naar de directeur van het samenwerkingsverband. Er vinden gesprekken 

plaats over de wijze waarop de komende vier schooljaren, dus tot 2022/2023 deze expertise voor het 

reguliere kan worden behouden.  

Naast ambulante begeleiders werkt Buitengewoon samen met de scholen voor voortgezet onderwijs 

in de zogenaamde ‘syntheseklassen’. Dit zijn kleine groepen leerlingen op reguliere scholen voor 

voortgezet onderwijs. Deze worden geleid door leraren uit het vso van Buitengewoon met name van 

de Velddijk. In deze groepen worden leerlingen begeleid voor wie vanwege hun gedrag verwijzing en 

plaatsing op het vso dreigt of een substantieel risico vormt. 

 

Overige samenwerkingsverbanden 

Onderwijsgroep Buitengewoon participeert in de samenwerkingsverbanden Weert, Nederweert en 

Cranendonck, omdat een aantal leerlingen 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. Ook participeert Buitengewoon in het samenwerkingsverband VO van Weert e.o. 

Vanwege onze (v)so locatie de Maaskei in Heel participeren we in de samenwerkingsverbanden PO en 

VO Roermond.  

 

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.  

Met Adelante gaan we voor 

het keurmerk EKEP (een kind 

een plan). 

 

Talentencampus Venlo: 

Bieden van een krachtige 

leeromgeving 

Talentencampus Venlo so 

 

Stichting Fortior 

Spring Kinderopvang 

PSW-junior 

Unik 

 

Door samen te werken met 

één team in één organisatie in 

één gebouw, kunnen we een 

rijkere en krachtige 

leeromgeving creëren met 
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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. 

 

Sbo-so Venray 

 

 

 

 

 

 

Spectrum Sbo Focus In februari 2018 is Spectrum 

(vh SO Geijsteren) verhuisd 

naar het gebouw van sbo 

Focus. Aanvankelijk zullen 

beide scholen als aparte 

scholen functioneren. Op 

korte termijn krijgt ook de 

inhoudelijke samenwerking 

vorm. Hiervoor wordt in 

voorjaar 2019 de 

Experimenteerstatus 

aangevraagd met als doel toe 

te werken naar een volledige 

integratie van het speciaal 

onderwijs. De Experimenteer-

status kan uiteindelijk leiden 

tot een fusie tussen beide 

scholen. 

 

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, 
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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 besturen hebben een 

overeenkomst getekend om 

een samenwerking aan te 

gaan op strategisch, tactisch 

en operationeel niveau met 

als doel: 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. 

Vervolgopleiding / 

arbeidstoeleiding 

 

Wildveld 

 

AOC Citaverde College 

Gilde Opleidingen 

 

Behalen van Entree diploma. 

Samenwerking op docent- en 

op beleidsniveau. 

Doorlopende leerlijnen. 

Pro-VMBO brugklas. 

 

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. 
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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), scholen 

College den Hulster 

(Venlo) en het  

Valuascollege (Venlo)   

Stichting LVO: Raayland 

College Venlo 

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 vervolg-

opleiding binnen het ROC.  

In het uitstroomprofiel 

Vervolgonderwijs wordt bij de 

vmbo-basisberoepsgerichte 

en vmbo-kaderberoeps-

gerichte leerweg voor de 

praktijkvakken samengewerkt 

met de 3 VO-scholen. 

 

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. 

 

Dagbesteding Impuls 

Maaskei 

Ulingshof 

Zorginstellingen 

dagbestedingsbedrijven 

Leerlingen van de genoemde 

scholen hebben leerlingen die 

uitstromen naar 

belevingsgerichte/ 

activerende en arbeidsmatige 

dagbesteding. 

Voor de uitstroom mogen 

leerlingen 3 maanden stage 



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         40 

lopen. 

 

EMB Impuls 

Maaskei 

Ulingshof 

TCV 

Dichterbij, PSW Er is een EMB platform, vanuit 

de gedachte dat alle 

leerlingen recht hebben op 

onderwijs.  

 

Baanwijs 

 

 

Velddijk 

Wildveld 

Impuls 

UWV 

Gemeenten Noord 

Limburg 

Gilde Opleidingen 

Citaverde College 

MEE 

Zorgaanbieders 

De door de netwerkpartners 

vastgelegde ambitie van 

Baanwijs, is zorgen dat alle 

jongeren in kwetsbare 

posities in de regio Noord-

Limburg naar 

vervolgonderwijs gaan, hun 

werkplek hebben en 

behouden, passende 

dagbesteding hebben of in 

een toeleidingstraject naar 

arbeid zitten. 

Cultuureducatie 

 

 

 

Culturele- en Kunstzinnige       

Vorming 

 

Alle scholen van de 

stichting 

 

 

Wildveld 

 

Stichting Stimulans 

en onderdeel van 

Cultuurpad 

 

Theater De Garage 

 

Het programma waar we het 

geheel mee vormgeven heet 

Lokaal C 

 

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. 

 

 

 



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         41 

5.   Kwaliteitsbeleid 

5.1      Systeem van kwaliteitszorg  

De noodzaak om de stichtingsbrede onderwijskwaliteit op basisniveau te brengen en te houden was 

en is binnen alle geledingen van de organisatie helder.  

Binnen Buitengewoon heeft in 2018 de focus gelegen op twee ontwikkelingen. 

 

Inspectie vraagt jaarlijks aan de (v)so-scholen om de opbrengstgegevens aan te leveren. Deze 

Prestatieanalyse speciaal onderwijs bestaat uit vier indicatoren, die samen het risico op schoolniveau 

bepalen. Het gaat dan om: 

- de einduitstroom; 

- het niveau van de uitstroom in relatie tot het IQ; 

- de bestendiging; 

- de tussentijdse uitstroom.  

Per indicator kan een school de volgende scores krijgen: voldoende, 

onvoldoende, geen oordeel en onbekend. Onder leiding van mw. 

drs. Anneke Lassing-van Midden hebben wij in 2018 gewerkt aan 

een uniforme procedure om deze prestatieanalyse tijdig gereed te 

maken en te delen. 

In januari leveren schoolleiders hun voorlopige analyse aan bij de 

directeur-bestuurder, de business controller en de 

portefeuillehouder kwaliteitszorg. De portefeuillehouder 

kwaliteitszorg verwerkt de gegevens in een totaaloverzicht voor 

Onderwijsgroep Buitengewoon en levert dit aan bij de directeur-bestuurder en business controller. De 

Prestatieanalyse Onderwijsgroep Buitengewoon wordt geagendeerd in het schoolleidersoverleg en 

aangeboden aan de RVT en GMR. In het overleg tussen directeur-bestuurder en de schoolleiders gaat 

het om de opvolging van de prestatie-analyse; wat zegt de prestatie-analyse over de opbrengsten van 

het onderwijs van de school en op welke punten moet worden bijgestuurd om deze opbrengsten te 

verbeteren. 

 

In 2019 wordt onder leiding van mw. Drs. Anneke Lassing-van Midden verder gewerkt aan de 

ontwikkeling van uniforme procedures voor de analyse van tussenopbrengsten en eindopbrengsten 

(v)so. 

 

Binnen Buitengewoon is het ‘Kader kwaliteitszorg directeur-bestuurder’ vastgesteld. Dit kader vormt 

de richtlijnen voor het zicht houden op en sturen op de kwaliteit door de directeur-bestuurder van 

Buitengewoon. De richtlijn volgt het INK-model waarop tevens het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 

2019-2022 ‘Samen Buitengewoon Sterk’ is gebaseerd. Het geeft richtlijnen voor het sturen op: 

- Leiderschap, met name de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap. 

- Beleid en strategie, aandacht voor het vierjaarlijkse Schoolplan en het jaarlijkse Schooljaarplan 

en het Schoolleidersoverleg en bilateraal overleg. 

- Een goede besturing en management van personeel en middelen. 

- Bij het primaire proces komen facetten aan de orde zoals: 

 Het op orde zijn van de OPP’s; 
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 De tussenopbrengsten (v)so; 

 De controle op de goede uitvoering van de gesprekkencyclus; 

 Zicht houden op de kwaliteit van de commissies voor de begeleiding; 

 Borgen van de veiligheid; 

 Volgen en opvolgen van klachten, incidenten, schorsingen en verwijderingen; 

 Het organiseren van interne audits. 

- Waardering personeel, met het meten van werknemertevredenheid. 

- Waardering ‘klanten’, met het meten van leerlingentevredenheid en oudertevredenheid 

- In beeld hebben van eindresultaten door zicht en opvolging op de prestatieanalyse en de 

eindopbrengsten. 

 

Deze acties moeten er toe leiden dat alle scholen binnen Onderwijsgroep Buitengewoon minimaal 

voldoen aan de basiskwaliteitseisen en zich steeds verder door-ontwikkelen. Ook in de komende jaren 

blijft de focus op kwaliteit het belangrijkste speerpunt binnen de organisatie. 

 

5.2      Inspectieonderzoek 

5.2.1    Herstel onderzoek de Velddijk 

Op 21 november 2018 heeft het herstelonderzoek, vanwege de vorig jaar ontvangen kwalificatie ‘zwak’  

door de inspectie van het onderwijs plaats gevonden. Helaas is het ons niet gelukt om het 

basisarrangement terug te behalen. Dat betekent dat de Velddijk nog een jaar de kwalificatie ‘zwak’ 

behoudt en dat er de komende periode een maximale inspanning nodig is om de onderwijskwaliteit 

substantieel te verbeteren. 

 

5.2.2. Kwaliteitsonderzoek Wildveld 

Op 12 juni 2018 heeft bij het Wildveld een kwaliteitsonderzoek door de inspectie plaatsgevonden. Dit 

heeft geleid tot de waardering goed. 

 

5.2.3 Onderzoek bestuur en scholen 

Op 11 december 2018 heeft een voortgangsgesprek plaats gevonden over de herstelopdracht van de 

inspectie van het onderwijs aan het bestuur om concreet beleid te voeren om zicht te houden en te 

sturen op de onderwijskwaliteit op de scholen van Buitengewoon. De vorderingen zoals ze zijn geboekt 

en welke hierboven beschreven staan (§ 5.1) zijn door de inspectie gezien. De inspectie wil echter de 

genoemde herstelopdracht bestuur pas opheffen als de Velddijk weer een basisarrangement heeft. 

 

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, 
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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 de directeur-

bestuurder worden ingeschakeld. De externe vertrouwenspersonen nemen dan contact op met de 

betrokkene. Op 5 november 2018 is een van de externe vertrouwenspersonen, mevrouw E. Caris, 

onverwacht overleden. De ontstane vacature is nog niet ingevuld.  

 

De externe vertrouwenspersonen per 31.12.2018 zijn: 

 mevrouw J. Tegelaers-Kerouache; 

 vacature 

 

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 modelklachten-

regeling primair en voortgezet onderwijs, die via de portal voor iedere medewerker te raadplegen is.  

 

5.3.3    Activiteiten 2018 

In de praktijk is, in geval van een vertrouwenssituatie, het eerste contact voor directie, ouders of 

medewerkers met mevrouw E. Caris. Vanwege haar onverwachte overlijden is een compleet overzicht 

over 2018 niet meer te genereren. 

 

De externe vertrouwenspersonen hebben, voor zover bekend, de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 

 meerdere gesprekken met een ouder en betrokken medewerker in een langslepend conflict 

 gesprek directie en teamleider inzake een klacht van een ouder  

 

Er is in het verslagjaar één officiële klachtenafhandeling bij de onderwijsgeschillencommissie aan de 

orde geweest. Het betrof een medewerker van de dienst Advies & begeleiding. Klager is hier deels in 

het gelijk gesteld. Buitengewoon heeft maatregelen getroffen om dergelijke klachten te voorkomen.  
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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 HRM-

beleid 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 31-12-2018 

 

In onderstaande cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten. 

Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een afname van 19 fte en 21 medewerkers.  

 

6.1.2    Man/vrouw verhouding 

In onderstaande cijfers zijn alle vervangers buiten beschouwing gelaten. De verhouding man/vrouw 

bedraagt 26% : 74%. In 2016 was de verhouding man/vrouw 31% : 69%. Hiermee is de verhouding met 

5% verschoven (aantal vrouwelijke werknemers is hierdoor relatief groter geworden).  

 

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

15-24 0,60 4,50 5,10 1 6 7

25-34 6,39 37,86 44,24 9 50 59

35-44 16,10 49,42 65,52 18 72 90

45-54 14,51 29,18 43,68 16 42 58

55+ 34,68 40,80 75,48 37 56 93

Eindtotaal 72,27 161,75 234,02 81 226 307

Aantal FTE Aantal medewerkers

Leeftijdscategorie Management OOP OP Totaal Management OOP OP Totaal

15-24 2,90 2,20 5,10 4 3 7

25-34 14,93 29,31 44,24 21 38 59

35-44 1,00 30,60 33,92 65,52 1 44 45 90

45-54 1,00 21,96 20,73 43,68 1 30 27 58

55+ 4,49 22,62 48,37 75,48 5 30 58 93

Totaal 6,49 93,00 134,53 234,02 7 129 171 307

Aantal medewerkersAantal FTE
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6.1.3    Ziekteverzuim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voortschrijdend verzuimpercentage is op jaarbasis in vergelijking met vorig jaar gedaald van 7,86% 

naar 6,3%. Er blijft een duidelijke dalende trend in de grafiek zichtbaar. Deze dalende trend zal zich 

naar verwachting, en in het verlengde van de ingezette interventies, voort blijven zetten. Het 

gemiddelde (branche) verzuimpercentage binnen het speciaal onderwijs is gedaald van 7,32% naar 

6,8% (bron vervangingsfonds). We zitten hiermee ruim onder het branchegemiddelde! We blijven 

uiteraard streven om onder de 6% (interne KPI-stelling) voortschrijdend verzuimpercentage te komen 

én te blijven. 

 

 

 

De verzuimfrequentie is op jaarniveau licht gestegen, maar blijft netjes onder het 

branchegemiddelde van 1,2 (bron vervangingsfonds). 
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De verzuimduur is in vergelijking met vorig jaar gedaald van 20,8 naar 13,7 dagen. Er is een duidelijke 

dalende trend in de grafiek zichtbaar. De gemiddelde verzuimduur binnen de branche is 21 dagen 

(bron vervangingsfonds). We zitten hiermee ruim onder het branchegemiddelde. Deze dalende trend 

zal zich naar verwachting voort blijven zetten. Een aantal langdurige verzuimende medewerkers 

hebben namelijk met goed resultaat het poortwachter proces doorlopen en zijn volledig hersteld. 

Aanvullend zijn een aantal WIA-trajecten succesvol afgerond. 

 

6.2      Formatieve ontwikkelingen personeel 

Kijkend naar de daling van de leerlingaantallen, en rekening houdend met de ontwikkelingen binnen 

Advies & begeleiding, is er sprake van een afbouwnoodzaak. Voor het schooljaar 2018-2019 is de 

ontstane bovenformativiteit binnen de scholen opgevangen door het deels niet verlengen van 

contracten voor bepaalde tijd, het niet vervangen van natuurlijke uitstroom en door adequate 

toepassing van het matchingsproces. Binnen de dienst Advies & begeleiding is echter wel een 

resterende afbouwnoodzaak, aangezien in 2018 het besluit is genomen om de dienst met ingang van 

1 augustus 2019 op te heffen. Hiervoor is een reorganisatieplan opgesteld waarin de effecten en 

personele gevolgen uitgebreid verwoord staan. Omdat Onderwijsgroep Buitengewoon het 

zogenoemde ‘werkgelegenheidsbeleid’ hanteert, zullen er geen gedwongen ontslagen vallen en is met 

de vakbonden afgesproken dat een sociaal plan niet nodig is. Betreffende medewerkers kunnen  

namelijk binnen de regelruimte van de eigen functie werkzaamheden blijven verrichten. In het 

reorganisatieplan is wel een faciliteitenregeling (inclusief een vrijwillige vertrekregeling) opgenomen. 

Hiermee wordt de vrijwillige mobiliteit van medewerkers van Advies & begeleiding volop gestimuleerd. 

Het overgrote deel van de betreffende medewerkers is inmiddels intern of extern herplaatst door 

gebruik te maken van de faciliteitenregeling. Resterende medewerkers die geen gebruik maken van de 

faciliteitenregeling worden in goed overleg gedetacheerd of binnen de stichting verplaatst binnen de 

regelruimte van de eigen functie. 

 

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 het overgrote deel van de verwachte 
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bovenformatie met natuurlijk verloop worden opgevangen. De feitelijke regelmogelijkheden van 

natuurlijk verloop én de leerlingenprognoses zijn echter vooraf niet exact in kaart te brengen.  

 

6.3      Inzetbaarheid medewerkers 

6.3.1    Vitaliteitsbeleid 

Vitaliteit en gezondheid worden beïnvloed door veel verschillende factoren. Leefstijl heeft invloed op 

de gezondheidstoestand van werknemers, maar ook de fysieke en sociale (werk)omgeving spelen 

hierbij een grote rol. Middels het vitaliteitsbeleid structureren we alle ideeën en acties vanuit de 

scholen zodat gezamenlijk bekeken wordt waar nog welke invloed op kan/mag worden uitgeoefend. 

Hiermee beogen we (daar waar nodig) de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te 

vergroten zodat toekomstig verzuim zo veel als mogelijk voorkomen kan worden. Voorkomen is 

namelijk beter dan genezen! 

 

Er is voor schooljaar 2018-2019 gekozen voor een trapsgewijze implementatie. 

Elke maand wordt in de nieuwsbrief specifiek aandacht gegeven aan vitaliteit. Dit 

is te herkennen aan het ontworpen interne logo voor vitaliteit. Zo gaan we 

bijvoorbeeld als stichting in 2019 meedoen aan de Venloop met een aantal teams 

en zijn de mogelijkheden van bedrijfsfitness vernieuwd en verbeterd. Uiteindelijk 

leiden alle interventies tot een praktisch ingericht vitaliteitsbeleid. 

 

6.3.2    Professioneel statuut 

Sociale partners in het onderwijs streven ernaar samen met de beroepsgroep (verenigd in de 

onderwijscoöperatie) de wettelijke zorgplicht voor professionele autonomie en professionele ruimte 

op alle onderwijsinstellingen te vertalen in een professioneel statuut. In schooljaar 2018-2019 is hier 

nader vorm aan gegeven en is binnen Onderwijsgroep Buitengewoon het kader geformuleerd voor 

onze scholen waarin de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het 

uitgangspunt vormt. Aan de hand hiervan maken de schoolleiders en de leraren (en andere 

medewerkers) met elkaar afspraken over de benutting van de professionele ruimte in de dagelijkse 

praktijk. Het professioneel statuut geeft onder meer de regeling weer die schoolleiding en leraren 

vaststellen met betrekking tot de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. Het 

professioneel statuut maakt deel uit van de zogenoemde “professionele keten” uit de Wet BLL (Beroep 

Leraar en Lerarenregister): de omschrijving van het beroep van leraar, de zeggenschap van de leraar 

in zijn beroepsuitoefening en het gestructureerd werken aan het eigen bekwaamheidsonderhoud. 

 

6.3.3    Werkdrukakkoord 

Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben in 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van 

de werkdruk in het primair onderwijs.  Middels dit werkdrukakkoord is per school een budget 

beschikbaar gesteld waarmee de scholen zelf invulling kunnen geven aan de werkdrukverlaging.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de behoefte per school kan verschillen als het gaat om werkdrukverlaging. 

Belangrijk is dat de aanpak op de scholen zelf gedragen wordt. Daarom wordt op elke school een 

gesprek gevoerd in het team over de aanpak van werkdruk, waarbij alle medewerkers mee kunnen 
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praten. Op basis van deze 

uitgangspunten is bepaald dat elke 

school zelf, via het bestuur, een bedrag 

ontvangt op basis van het aantal 

leerlingen (teldatum 1 oktober 2017) 

voor het schooljaar 2018/2019.  

 

Om alles transparant en volgens de 

richtlijnen te laten verlopen zijn in het 

schoolleidersoverleg in maart 2018 

overkoepelende procesafspraken 

gemaakt. Het procesvoorstel (met 

tijdlijn) dient voor de schoolleider en 

school als richtlijn voor de verdere 

uitvoering en besluitvorming rondom 

de besteding van de werkdrukmiddelen 

(waarbij ruimte is gegeven voor de 

uiteindelijke verdere invulling per 

school). Hieronder wordt het proces 

verwoord en de daadwerkelijk 

ingezette middelen weergeven. 

 

Stap 1: analyse oorzaken werkdruk       

De schoolleider gaat in gesprek met het schoolteam over de werkdruk (de uitkomsten van het eerder 

gelopen project ‘gezonde werkdruk’ kunnen hierbij als extra input dienen, evenals de eerdere 

uitkomsten van het medewerkersonderzoek). 

 Agenderen werkdrukakkoord MT-agenda op schoolniveau (procesafspraken maken) 

 Agenderen werkdrukakkoord op P-MR agenda op schoolniveau (FACT-sheet PO-raad) 

 P-MR maakt in afstemming met schoolleider werkgroepje op schoolniveau en haalt ideeën op 

 Werkdrukmiddelen bespreekbaar maken in teamoverleg (bijvoorbeeld op studiemiddag) 

      

Stap 2: mogelijke oplossingen benoemen met prioriteitenlijst      

 Op basis van de analyse per school bepalen wat bestedingsdoelen zijn (lange en korte termijn) 

 De input vanuit scholen (uiterlijk eind mei 2018) wordt geagendeerd op het schoolleidersoverleg 

zodat daar waar nodig interventies op stichtingsniveau kunnen worden afgestemd  

       

Stap 3: formaliseren keuze (instemming P-MR) over de in te zetten middelen en/of interventies 

Per school concreet benoemen (met instemming van de P-MR) waar en wanneer de 

werkdrukmiddelen aan besteed worden 
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Stap 4: consolideren input vanuit scholen ter input jaarverslag en ter borging bestedingsplan 

Voor alle scholen (waar de middelen zijn ingezet) is gekozen voor extra inzet van onderwijsassistenten 

(in totaal 2,00 FTE op stichtingsniveau). Hiermee wordt beoogd de werkdruk van leraren te verlagen 

aangezien er door de extra inzet van onderwijsassistenten meer regelruimte ontstaat in de 

werkzaamheden voor leraren. De bestedingsruimte voor de werkdrukmiddelen zijn verassend genoeg 

nog niet volledig en niet bij alle scholen ingezet. Begin 2019 zal hier daarom extra aandacht aan worden 

gegeven zodat deze middelen alsnog volledig worden ingezet. Voor kalenderjaar 2018 (5/12 van de 

werkdruk-middelen schooljaar 2018/2019) zijn de middelen als volgt besteed:  

  

 
6.4      Arbo en Sociale veiligheid 

6.4.1    Sociale veiligheid 

In navolging van de in 2017 ingezette acties met betrekking tot het concretiseren van het 

veiligheidsbeleidsplan is er eind 2018 een nieuw protocol incidentenregistratie gemaakt. Bovendien is 

de handleiding incidentenregistratie aangepast, de categorisering en rubricering is nu gelijk aan de 

indeling die de inspectie hanteert. In 2018 is de rapportagetool IRIS + gestopt en is onderzocht of er 

alternatieven zijn om incidenten te rapporteren uit de verschillende systemen. De stand van zaken 

eind 2018 is dat er nog geen goed alternatief voorhanden is om zowel sociale veiligheid alsook de 

informatieveiligheid te rapporteren. Vooralsnog rapporteren we om die reden handmatig vanuit 

ParnasSys en Somtoday. Verder is in 2018 het protocol social media opgesteld dat begin 2019 is 

vastgesteld. 

 

6.4.2    Platform Veiligheid in en om de school 

Op initiatief van de gemeente Venlo is medio 2018 de gezamenlijke investering in het Platform 

heroverwogen. De aanleiding hiertoe was het afnemende animo bij scholen om tijd en energie te 

steken in het bijwonen van de bijeenkomsten, de voorbereidingen de inhoudelijke bijdrage. 

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft evenals andere partijen aangegeven waarde te hechten aan het 

platform vanwege het delen van kennis en het onderhouden van contacten. Afgesproken is dat de 

vertegenwoordiging plaats zal vinden door de Schoolleider van het Wildveld. Mocht deze verhinderd 

zijn dan zal de Coördinator Arbo & Sociale Veiligheid deel nemen. Op 28 november 2018 heeft de 

eerste bijeenkomst plaatsgevonden en zijn procesafspraken gemaakt over de vorm en frequentie van 

de bijeenkomsten.  

 

6.4.3    Risico-inventarisatie 

De actiepunten uit het Plan van Aanpak van de diverse risico-inventarisaties zijn op de diverse locaties 

opgepakt. Bij de Talentencampus is een pilot uitgevoerd met een Digitaal Veiligheid Volg Systeem 

(DVVS).  De mogelijkheden om het systeem in te zetten voor Onderwijsgroep Buitengewoon als geheel 

School Per leerling Aantal leerlingen Bestedingsruimte 2018/2019 Bestedingsruimte 2018 Inzet 2018 € Inzet 2018 FTE

Maaskei € 156 105 € 16.333 € 6.805 € 2.043 0,50

Ulingshof € 156 97 € 15.088 € 6.287 € 6.681 0,35

Geijsteren € 156 36 € 5.600 € 2.333 € 0 0,00

TCV € 156 147 € 22.866 € 9.527 € 675 0,55

Impuls € 156 159 € 24.732 € 10.305 € 5.350 0,60

Velddijk € 156 152 € 23.644 € 9.852 € 0 0,00

Totaal € 156 696 € 108.263 € 45.110 € 14.749 2,00
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zullen nader bekeken worden in 2019. In 2019 zal het medewerker-tevredenheid-onderzoek (MTO) 

worden uitgevoerd. 

 

6.4.4    Arbeidsomstandigheden 

Het onderhoud en inspectie van speel- en sportmaterialen, gebouwinstallaties, hulpmiddelen en 

blusmiddelen wordt periodiek volgens plan uitgevoerd. In 2017 is een klimaatonderzoek uitgevoerd 

bij het Service- en Bestuursbureau. Het knelpunt was de capaciteit van de luchtbehandeling/ventilatie 

Eind 2018 is vervolgens de technische installatie uitgevoerd. Begin 2019 zullen per ruimte de ventilatie 

instellingen worden aangepast. Begin 2019 zal in het kader van vitaliteitsbeleid aan alle medewerkers 

een PMO (periodiek medisch onderzoek) worden aangeboden.  

 

6.4.5    BHV 

In 2018 hebben de BHV-medewerkers op de locaties deelgenomen aan de oefen-carrousel. Hierbij zijn 

de noodprocedures en ontruimingsplannen geoefend, geëvalueerd 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      Schoonmaak 

In 2019 loopt het schoonmaakcontract af. In december is dan ook een partij gezocht die ons bij een 

nieuwe aanbesteding gaat ondersteunen.  

 

7.1.2      Samenwerking 

Het tactisch overleg met de gemeente Venlo is ook in 2018 voortgezet. Eenmaal per twee maanden 

worden met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor onderwijshuisvesting alle 

huisvestingszaken doorgesproken. Het Integraal Huisvestingsplan met bijbehorend spreidingsplan 

overeengekomen tussen de schoolbesturen primair onderwijs en (v)so is eind 2018 formeel getekend. 

Aan de hand van deze afspraken zal er de komende jaren worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering 

en verduurzaming van onderwijsgebouwen in Venlo. Voor Onderwijsgroep Buitengewoon betekent dit 

dat op zeer korte termijn gestart zal worden met een haalbaarheidsonderzoek naar levensduur 

verlengende renovatie voor locatie Ulingshof.  

 

7.2      Activiteiten op locaties 

7.2.1    Wildveld en Velddijk 

In het jaarverslag van verleden jaar werd reeds melding gemaakt over het niet slagen van de renovatie 

van het pand aan de Roerdompstraat voor de scholen Wildveld en Velddijk. Het afgelopen jaar is 

ingestoken op een mogelijke integratie van beide scholen met het regulier voortgezet onderwijs. Dit 

heeft vooralsnog helaas niet tot een 

permanente oplossing geleid. De noodzaak 

voor vervangende huisvesting voor met 

name de Velddijk blijft onverminderd 

groot. De huidige huisvesting is mede 

oorzaak voor het verlies in kwaliteit in de 

orthopedagogische setting en adequaat 

onderwijskundig aanbod. Er wordt 

onderzocht of huisvesting binnen het 

gebouw van een reguliere VO-school 

mogelijk is. We hopen op korte termijn tot 

definitieve keuzes te komen. Hierin zijn we 

echter deels afhankelijk van onze partners 

in het regulier voortgezet onderwijs en de 

gemeente.  
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7.2.2    So Spectrum (vh Geijsteren) 

Sinds 19 februari 2018 is So Geijsteren (inmiddels So Spectrum) gehuisvest in het gebouw van sbo 

Focus. De beweging van Geijsteren naar Focus werd gezien als een eerste stap in de richting van een 

gezamenlijke Talentencampus in Venray. Het uiteindelijke doel was om in de Talentencampus 

basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang voor alle kinderen in de 

leeftijd van 0-13 jaar planmatig vorm te gaan geven. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de 

beoogde locatie grote gebouwelijke, ruimtelijke en financiële beperkingen met zich meebrengt waarop 

besloten is om het project stop te zetten. 

 

 

7.2.3    Maaskei 

Het afgelopen jaar is de samenwerking van de Maaskei met andere (onderwijs)partners verder 

geïntensiveerd. In het verlengde hiervan zijn ook op het gebied van huisvesting diverse ontwikkelingen 

in gang gezet.  

 

Vso Maaskei zoekt aansluiting bij vo Philips van Horne in Weert 

Om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de participatiemaatschappij en de nieuwe inzichten van 

eigentijds en uitdagend onderwijs is de Maaskei voornemens om haar ruim 50 vso-leerlingen een plek 

te geven bij de scholengemeenschap Philips van Horne in Weert. 

 

Inmiddels heeft het Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 

toestemming gegeven voor het realiseren van een nevenvestiging per 1 augustus 2019 en ook de 

gemeenteraad van Weert heeft inmiddels ingestemd. Hiermee stelt de gemeente Weert tevens een 

krediet beschikbaar voor de noodzakelijke verbouwing bij de Philips van Horne.  

 

De plannen voor de verbouwing worden inmiddels ontwikkeld en het ontwerp gaat richting een 

eindfase. De komende periode staat in het teken van het afronden van het ontwerp en het 

voorbereiden van de verbouwing, terwijl wordt gewacht op de goedkeuring van het ministerie voor de 

realisatie van de nevenvestiging.  

 

So Maaskei in OnderwijsZorgCentrum De HeiKei 

Het OnderwijsZorgCentrum is onder de naam HeiKei gestart op de locatie van KDC de Heisterkes in 

Haelen, waar PSW zorg en begeleiding biedt aan kinderen met ernstige beperkingen.  

Het is de bedoeling dat de bestaande ZML-groepen van de Maaskei ook een plek gaan krijgen in het 

nieuwe OnderwijsZorgCentrum. De afgelopen periode is er door PSW en Onderwijsgroep 

Buitengewoon dan ook hard gewerkt aan een ontwerp en begroting voor het onderbrengen van deze 

groepen op locatie “de Heisterkes”. Inmiddels is er toestemming van het samenwerkingsverband 

Passend Primair Onderwijs Midden-Limburg voor het vestigen van een nevenvestiging en is ook de 

aanvraag richting het ministerie verstuurd. De gemeenteraad heeft in de eerste week van februari 

2019 toestemming gegeven voor de nevenvestiging en beraad zich over het beschikbaar stellen van 

een krediet. Voor Onderwijsgroep Buitengewoon staat de komende periode in het teken van het 

verfijnen van het ontwerp om uiteindelijk te komen tot definitieve aan-/verbouwplannen zodat 

spoedig ook de bestaande ZML-groepen van de Maaskei een plek kunnen krijgen in het nieuwe 

OnderwijsZorgCentrum. 
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So Maaskei naar KEC Weert 

Aan de Beatrixlaan 3 te Weert is inmiddels het nieuwe Kennis- en Expertisecentrum (KEC) Weert 

opgeleverd. Het KEC Weert wordt vanaf maart 2019 het nieuwe onderkomen voor de so-leerlingen 

van de mix-groepen van de Maaskei die nu naar de nevenvestiging bij sbo ’t Pallet in Weert gaan.  

 

Op het gebied van passend onderwijs en jeugdzorg liggen er diverse kansen en uitdagingen voor het 

KEC. Meerderweert (sbo ’t Pallet), Aloysius Stichting (Widdonckschool Weert), de Wijnberg, de 

Mutsaersstichting en Onderwijsgroep Buitengewoon (de Maaskei) onderkennen dit. Zij wensen aan 

deze kansen en uitdagingen een toekomstbestendige invulling te geven door een intensieve 

samenwerking, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en expertise mét gezamenlijke 

huisvesting. 

 

7.2.3    Ulingshof 

Met het vaststellen van het nieuwe Integraal huisvestingsplan po / (v)so van de Gemeente Venlo is 

duidelijk dat er een renovatiebudget beschikbaar komt voor Mytylschool Ulingshof. Eind 2018 zijn we 

gestart met een formuleren van een programma van eisen dat als basis kan dienen voor het uit te 

voeren haalbaarheidsonderzoek begin 2019.   
 
 

  



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         54 

8. Overig beheer 

8.1      ICT + Informatieveiligheid 

8.1.1    Infrastructuur- en werkplekbeheer 

In 2018 is wederom gebleken dat de infrastructuur en werkplekken stabiel zijn en conform verwachting 

worden beheerd. Er zijn weinig verstoringen in het werken. Van de meldingen (40% minder dan in 

2017) aan de helpdesk van de ICT-dienstverlener is zo’n 60% een vraag en geen verstoring. 

 

Voor de leerlingen en medewerkers van onze school so Geijsteren en inmiddels beter bekend als so 

Spectrum is het een jaar van veranderingen in infrastructuur en werkplek geweest. Allereerst zijn ze in 

februari verhuisd van Geijsteren naar een nieuwe werkomgeving in het pand van sbo Focus in Venray. 

Ze zijn daarbij dezelfde ICT-oplossing gaan gebruiken als sbo Focus. Na de zomervakantie bleek sbo 

Focus te switchen van ICT-partij en zouden ze per december hetzelfde jaar overstappen van een 

Windows-werkplek naar een voornamelijk op Google-gebaseerde werkplek, in ieder geval voor het 

onderwijs. In het kader van de intensivering van de samenwerking is een business case gemaakt en is 

besloten om mee te gaan met de oplossing van sbo Focus. Het project is inmiddels naar tevredenheid 

opgeleverd.  

 

De leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen van Ulingshof kunnen op hun eigen devices, vaak 

gekoppeld aan een rolstoel, sinds dit jaar ook zelf gebruik maken van het draadloos netwerk zonder 

meerdere malen hoeven in te loggen. PC-instellingen worden op maat vastgelegd waarmee de laatste 

drempels weggenomen zijn, opdat de leerlingen gelijk kunnen leren en communiceren. 

 

In de tweede helft van 2018 stond een Europese aanbesteding op de planning om te komen tot nieuwe 

afspraken rondom het beheer van de infrastructuur en de werkplekken. Nieuwe afspraken zouden 

moeten voldoen aan de uitgangspunten: flexibiliteit, schaalbaarheid en betaalbaarheid. Bij het 

opstellen van het programma van eisen bij de Europese aanbesteding voor perceel ICT-beheer bleek 

het lastig om de migratie van de huidige situatie naar de gewenste situatie zowel in termen van slimme 

fasering, planning in de tijd, als in de duidelijke inhoudelijke beschrijving op papier te zetten. Om die 

reden is additioneel een consultatieronde georganiseerd met 4 grote ICT-beheerpartijen. Deze partijen 

hebben allen aangegeven dat het beter is om eerst een project te doen waarin de servers uit het 

datacenter van onze huidige ICT-dienstverlener naar de public cloud (Microsoft Azure) verhuizen. Dat 

project gebeurt nu eerst aan het begin van 2019 en de aanbesteding schuift daardoor op. Om de 

continuïteit te garanderen is met onze IC-dienstverlener afgesproken om de huidige dienstverlening 

tijdelijk voort te zetten. 

 



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         55 

8.1.2    Bedrijfsvoering en ICT 

Wat betreft de betere inzet van de online werkomgeving van Microsoft, Office 365 zijn nog geen grote 

slagen gemaakt. Het gebruik van O365 Groepen om online (projectmatig) samen te werken - ook met 

externen - is in de pilotfase flink toegenomen. Reden voor de vertraging is de aanbesteding rondom 

ICT-beheer, waar dit een raakvlak mee heeft. In het voorafgaande project om meer in ‘the cloud’ te 

gaan werken wordt deze overgang 

meegenomen. Er is gestart met een 

functioneel ontwerp voor een nieuwe 

portal/intranet gericht op informeren, 

communiceren, samenwerken en kennis 

delen. Office 365 is daarvoor de basis. Het 

functioneel ontwerp moet rond april 

2019 klaar zijn, zodat implementatie kan 

starten en een eerste versie naar 

verwachting rond september 2019 klaar 

is. 

 

In het kader van ontlasting van de ICT-

coördinatoren bij het afschrijven en 

vervangen van hardware is begin 2018 

alle hardware op alle locaties 

geïnventariseerd. Deze input is ook 

gebruikt om beter en rechtmatig te kunnen inkopen. Op basis daarvan is namelijk medio 2018 in 

samenwerking met de aanpalende besturen Fortior, Kerobei en Akkoord! een Europese aanbesteding 

doorlopen. Drie mantelcontractanten zijn geselecteerd voor de inkoop van pc’s, laptops en tablets, en 

drie mantelcontractanten voor de inkoop van touchscreens. De eerste minicompetitie is eind 2018 

afgerond en heeft voor onze stichting reeds een inkoopvoordeel van zo’n € 20.000 opgeleverd. 

 

De Europese aanbesteding multifunctionele printers (MFP’s) is aan het einde van het jaar gegund. Dat 

betekent dat alle MFP’s op de locaties worden vervangen door nieuwe apparaten die functionaliteiten 

bieden om o.a. draadloos te kunnen printen, te scannen naar online diensten, en ouderwets te kunnen 

kopiëren. Er komen minder MFP’s in verband met ander print- en scangedrag en ook door de 

samenwerking van Spectrum en Maaskei met scholen van andere besturen. Het nieuwe contract levert 

ons naar verwachting een jaarlijkse besparing op van € 30.000. 

 

8.1.3    Onderwijs en ICT 

Scholen zijn autonoom als het gaat om de inzet van ICT in de klas ter verbetering van de 

onderwijsprocessen. Ieder kan daarin zijn eigen route volgen in het tempo dat past bij de school. Zo 

was Wildveld afgelopen jaar onder andere bezig met het gebruik van een e-Portfolio om leerlingen 

aantoonbaar eigenaar te maken van hun leerproces. Er is ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

rapportages uit SOMtoday om het onderwijs beter te kunnen begeleiden. Bovenschools is een training 

geregeld in Business Objects, de SOMtoday-tool om rapportages zelf te kunnen bouwen. De Velddijk 

is aangesloten bij de landelijke vso-gebruikersgroep van SOMtoday en plukt daar inmiddels de 

vruchten van. Iedere locatie zet op een eigen manier in op de integratie van 21st Century Skills. 
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Bij Impuls, Ulingshof en de Maaskei is onderzoek gedaan naar de inzet van de adaptieve software 

Gynzy Verwerking om leerlingen op maat te voorzien van directe feedback en de docent te 

ondersteunen. Door een rondje langs de scholen hebben alle locaties kennis kunnen maken met 

Virtual Reality in de les. In 2019 wordt onderzocht of gewerkt kan worden met een ICT-leskist met ICT-

middelen om het leren leuker, aantrekkelijker en realistischer te maken. Denk naast VR ook aan 

robotjes om te leren programmeren, ofwel logisch en stapsgewijs na te denken. Een leraar op de 

Talentencampus Venlo werkt in de les regelmatig met op kindgerichte BeeBots voor het oplossen van 

simpele opdrachten. 

 

Via het ICT-coördinatorenoverleg, waar ingezet wordt op kennisdeling en samenwerking, worden 

enkele bovenschoolse initiatieven ontplooid of op de voet gevolgd. Bijvoorbeeld voor de inzet van 

iPads in de klas wordt ondersteuning aangeboden. Ook wordt ingezet op de verbeterde inzet van 

digibord-software door bijeenkomsten te organiseren en van elkaar te leren of scholing te regelen. 

 

8.1.4    ICT-beleid en Informatieveiligheid 

Eind 2018 is het strategisch beleidsplan 2019-2022 vastgesteld. Op basis hiervan wordt in 2019 het 

ICT- beleidsplan aangepast. 

 

Een van de substantiële thema’s met een ICT-raakvlak is in heel Europa de inwerkingtreding van de 

nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geweest. Zo ook bij 

Onderwijsgroep Buitengewoon. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft intern gezorgd voor 

bewustwording via algemene informatiesessies op alle locaties en gesprekken op maat met het 

management. Via de nieuwsbrief, posters, video’s of andere (soms ludieke) activiteiten is herhaaldelijk 

aandacht gevraagd voor dit onderwerp in het belang van de informatieveiligheid en privacy van onze 

leerlingen, ouders/verzorgers, 

medewerkers en samenwerkings-

partners.  

 

De volgende producten zijn in het 

kader van de AVG via advies of 

instemming van de GMR 

opgeleverd, te weten: de notitie 

met taken en bevoegdheden ter 

aanstelling van de FG, het Protocol 

datalekken, een 

Bruikleenovereenkomst voor 

mobiele devices, en Toestemmings-

formulier voor het gebruik van 

beeldmateriaal van leerlingen. Er is 

een concept Privacyreglement 

opgesteld en een generieke Privacy-

passage opgenomen in de Schoolgidsen op de websites van de locaties. De leveranciers die in opdracht 

van ons persoonsgegevens verwerken zijn in beeld gebracht en er is gestart met het afsluiten van 
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Verwerkersovereenkomsten. Naast de vele vragen zijn in 2018 negen datalekken gemeld waarop acties 

zijn ondernomen om te leren en herhaling te voorkomen.  

 

Een maatregel is bijvoorbeeld dat het wachtwoordbeleid voor toegang tot het netwerk en de werkplek 

is aangescherpt. Voor toegang tot leerling-informatiesystemen ParnasSys en SOMtoday is voor enkele 

functiegroepen 2-Factor-authenticatie verplicht gesteld. En voor de personeels- en 

salarisadministratie staat de invoering van 2-Factor-authenticatie voor AFAS Insite voor alle 

medewerkers gepland. Gebruikersaccounts van medewerkers die uit dienst zijn, zijn gecontroleerd en 

zijn zo nodig uitgeschakeld. Voor de samenwerking tussen Ulingshof en zorgpartner Adelante worden 

de risico’s van de gegevensverwerking in kaart gebracht en maatregelen getroffen. In 2019 staat als 

eerste de invulling van het Verwerkingsregister met alle nodige details op de planning. 

 
  



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         58 

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 2018 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 2038. Bij de samenstelling van de portefeuille 

wordt rekening gehouden met een evenwichtige liquiditeitsvrijval in lossingen en couponrentes en een 

evenwichtige spreiding over partijen. In de samenstelling en omvang van de beleggingsportefeuille 

heeft in 2018 een aantal wijzigingen plaatsgevonden om het rendement op overtollige kasmiddelen te 

verbeteren. Obligaties met negatieve effectieve rendementen zijn verkocht. De hierdoor vrijkomende 

middelen zijn geïnvesteerd in obligaties met hogere rendementen. Bovendien is een deel van de 

middelen op de spaarrekening geïnvesteerd in obligaties.  

 

In 2018 zijn de volgende obligaties gelost: 

 4,650% Austria 2003/2018 voor een bedrag van € 250.000; 

 4,750% Rabobank 2008/2018  voor een bedrag van € 225.000; 

 4,000% Nederland 2008/2018 voor een bedrag van € 150.000. 

 

In oktober 2018 zijn de volgende obligaties verkocht: 

 4,375% Finland 2008/2019, nominaal bedrag van € 225.000; 

 3,875% BNG 2009/2019, nominaal bedrag van € 175.000;  

 2,250% BNG 2012/2022, nominaal bedrag van € 150.000;  

 1,750% Nederland 2013/2023, nominaal bedrag van € 200.000;  

 2,750% EIB 2011/2021, nominaal bedrag van € 300.000;  

 2,125% Luxembourg 2013/2023, nominaal bedrag van € 300.000;  

 3,875% NWB 2005/2020, nominaal bedrag van € 150.000;  
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 2,625% BNG 2010/2020, nominaal bedrag van € 150.000;  

 2,000% ING Bank Covered Bonds 2012/2020, nominaal bedrag van € 200.000; 

 3,500% ABN AMRO 2012/2022 voor een bedrag van € 150.000. 

In totaal is voor een nominaal bedrag van € 2.000.000 aan obligaties verkocht. 

 

In oktober 2018 zijn de volgende obligaties gekocht: 

 3,400% Ireland Treasury Bond 2014/2024, nominaal bedrag van € 200.000; 

 VAR% BNP Paribas Fortis 2017/2024, nominaal bedrag van € 200.000;  

 2,500% ABN AMRO 2013/2023 voor een bedrag van € 200.000. 

 0,375% Svenska Handelsbanken 2018/2023, nominaal bedrag van € 200.000;  

 0.250% Allianz Finance II 2017/2023, nominaal bedrag van € 200.000;  

 0,500% Finnvera 2016/2025, nominaal bedrag van € 200.000;  

 4,125% Rabobank 2010/2025, nominaal bedrag van € 200.000;  

 0,200% EFSF 2015/2025, nominaal bedrag van € 250.000;  

 3,375% European Union 2012/2038, nominaal bedrag van € 250.000;  

 0,750% BNG 2018/2028, nominaal bedrag van € 200.000;  

 0.875% Allianz Finance II 2017/2027, nominaal bedrag van € 200.000;  

 2,500% Nederland 2012/2033, nominaal bedrag van € 250.000;  

 0,500% EIB 2017/2027, nominaal bedrag van € 200.000;  

 6,250% Austria 1997/2027, nominaal bedrag van € 250.000; 

 0,500% EIB 2017/2027, nominaal bedrag van € 100.000. 

In totaal is voor een nominaal bedrag van € 3.300.000 aan obligaties gekocht. 

 

Voor de vergelijking van de beleggingsportefeuille per 31-12-2018 met vorig boekjaar wordt verwezen 

naar de jaarrekening. 
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De beleggingsportefeuille heeft over het gehele jaar 2018 een positief rendement behaald van 0,45%. 

Het rendement wordt enerzijds veroorzaakt door uitgekeerde couponrente en anderzijds de 

koersresultaten van de obligaties. Dit 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 2018 € 4.206.887 

Marktwaarde van de effectenportefeuille (waardering tegen beurskoers) € 4.256.807 

Nominale waarde van de effectenportefeuille € 3.800.000 

 

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 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 

De directeur-bestuurder 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 controle-

systemen ten aanzien van financiële 

verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 

2018 niet naar behoren hebben 

gefunctioneerd. 
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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. 

 

In de planning- & control-cyclus van Onderwijsgroep Buitengewoon is vastgelegd dat jaarlijks de 

strategische agenda van de directeur-bestuurder wordt vastgelegd. Hierin worden de 

beleidsdoelstellingen voor het komende jaar vastgelegd. 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 2018 is de risicotool ingevuld en is hiervan een analyse 

gemaakt met een plan van aanpak voor de geconstateerde procesrisico’s. De acties zijn opgenomen in 

het meerjarig strategisch beleidsplan. 

 

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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De belangrijkste strategische risico’s zijn: 

 De terugloop van het aantal leerlingen als gevolg van de verevening en de demografische krimp. 

Hierdoor komt minder budget beschikbaar. Als gevolg daarvan krimpt de organisatie. Met 

consequenties voor het personeelsbestand en mogelijk voor de (onderwijs)kwaliteit.  

 De professionele competenties van ons personeel zullen moeten worden versterkt om goed te 

kunnen reageren op de ontwikkelingen binnen onderwijs. 

 Een belangrijke ambitie is het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen (zo veel mogelijk) onder 

één dak. Voor Buitengewoon betekent dit veel nauwer samenwerken met de collega-

onderwijsinstellingen.  

 Leerlingen en gezinnen zijn gebaat bij een integrale benadering en hebben veelal behoefte aan 

het ontvangen van (aanvullende) zorg, hulpverlening en opvang. Intensivering van de 

samenwerking met partners in de domeinen Jeugd, Zorg en Arbeid is noodzakelijk. Ook 

gemeenten vragen (vanuit wmo-perspectief, de Jeugdwet en de Participatiewet) om een meer 

integrale aanpak, zowel vanuit kostenoogpunt als vanuit de te bereiken resultaten met kinderen 

en gezinnen. 

 

 

9.5        Financieel resultaat 

De voor 2018 vastgestelde begroting1 sloot op een negatief resultaat van € 1.018.000. De structurele 

begroting resulteerde in € 222.000 positief. Voor kwaliteit, innovatie en andere incidentele projecten 

was een bedrag gereserveerd van € 1.240.000, waardoor het totale resultaat in de begroting uitkwam 

op € 1.018.000 negatief.  

 

Toelichting op de baten 

 

 Rijksbijdragen 

De Rijksbijdragen voor 2018 waren begroot op € 17,4 miljoen. De Rijksbijdragen kwamen uit bijna 

€ 18,6 miljoen en daarmee € 1.170.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken van de 

hogere Rijksbijdragen ten opzichte van de begroting zijn (in €): 

 

 

 Overige overheidsbijdragen 

                                                           
1 Onderwijsgroep Buitengewoon werkt met begrotingen op schooljaar. De kalenderjaar begroting 

2018 wordt bepaald door de 7/12 van de schooljaarbegroting 2017/2018 en 5/12 van de 

schooljaarbegroting 2018/2019. 

Prijsstijging van de bekostiging 549.000                 

Bekostiging EMB-kinderen 7.000                      

Meer groeibekostiging 100.000                 

Nagekomen bekostiging 2017 494.000                 

Lerarenbeurs 14.000                    

Uitkeringen VO 6.000                      

TOTAAL 1.170.000              
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De overige overheidsbijdragen waren voor het jaar 2018 begroot op € 211.000. De realisatie kwam 

uit op € 394.000. De overige overheidsbijdragen vallen met name hoger uit doordat in 2018 de 

bijdrage van de gemeente Venlo voor het (deels in 2017) uitgevoerde onderhoud bij de locatie 

Velddijk is ontvangen (€ 128.000) en doordat meer VSV-middelen (€ 53.000) zijn ontvangen. 

 

 Overige baten 

De overige baten waren voor het jaar 2018 begroot op € 2.327.000. De realisatie kwam uit op 

€ 2.591.000 en is daarmee ca. € 264.000 hoger dan begroot. Hieronder vallen onder meer de 

opbrengsten uit ambulante begeleiding, detacheringen, verhuuropbrengsten, ouderbijdragen, 

vergoedingen van salariskosten en opbrengsten uit externe activiteiten van het Wildveld, de 

Velddijk en Advies & begeleiding.  

 

De belangrijkste oorzaak van de hogere baten dan begroot zijn (in €): 

 

 Totale baten 

De totale baten zijn voor het jaar 2018 begroot op € 19,9 miljoen. De realisatie komt uit op € 21,5 

miljoen en daarmee ca. € 1,6 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 2018 begroot op € 16,5 miljoen. De feitelijke loonkosten voor 

2017 bedragen 16,3 miljoen. Ondanks de salarisstijgingen in zowel PO als VO komen de 

salariskosten voor de formatie uit op het begrote niveau in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt 

door de afbouw bij Advies & begeleiding, door het niet invullen van een aantal functies op 

managementniveau en door invulling van functies via externe inhuur.  

 

De vervangingskosten als gevolg van ziekte en zwangerschap, gecorrigeerd voor de ontvangen 

uitkeringen vallen circa € 75.000 lager uit 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 2018 zijn deze kosten € 183.000 lager dan begroot. 

Meer huurinkomsten 21.000                   

Meer inkomsten uit detachering 388.000                 

Minder inkomsten ambulante begeleiding -251.000                

Minder flexinkomsten ambulante begeleiding -102.000                

Meer inkomsten SWV (synthesebekostiging) 149.000                 

Meer inkomsten Geld volgt leerling 16.000                   

Overig 43.000                   

TOTAAL 264.000                 
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De overige personeelskosten waren voor het jaar 2018 begroot op € 1,2 miljoen. In de realisatie 
komen de overige personeelskosten uit op € 1,3 miljoen en zijn daarmee iets hoger de begroting.  

 

Er is bovendien sprake van een andere verdeling van de kosten dan begroot. Dit wordt in 

onderstaande tabel weergegeven (in €): 

 

Meer kosten formatie 7.000                     

Minder vervangingskosten na aftrek uitkeringen -75.000                  

Minder kosten flankerend beleid -183.000                

TOTAAL -251.000                

Vrijval voorziening negatief getoetsten -123.000                

Hogere dotatie voorziening jubilea 21.000                   

Vrijval langdurig zieken -52.000                  

Meer externe inhuur 351.000                 

Minder reiskosten -24.000                  

Minder scholingskosten -16.000                  

Minder werving- en selectiekosten -17.000                  

Overig -75.000                  

TOTAAL 65.000                   
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De vrijval in de voorziening negatief getoetsten wordt veroorzaakt doordat de uitkeringslasten van 

1 medewerker alsnog ten laste van het participatiefonds gebracht kunnen worden. 

 

De vrijval van de voorziening langdurig zieken is het gevolg van het eerder beëindigen van het 

dienstverband van 1 medewerker als voorzien. 

 

De hogere kosten inhuur extern personeel worden enerzijds veroorzaakt doordat op een aantal 

formatieplaatsen de invulling van de vacatures bij Advies & begeleiding tijdelijk via interim 

medewerkers plaatsvonden omdat de vacatures geen structureel karakter hadden. Daarnaast 

heeft Onderwijsgroep Buitengewoon, evenals collega onderwijsinstellingen te maken met het 

slechts moeizaam kunnen vervullen van (vervangings)vacatures. Hierdoor zijn wij genoodzaakt 

gebruik te maken van inhuur via commerciële bureaus om te voorkomen dat klassen naar huis 

gestuurd moeten worden. Bovendien is in 2018 vooralsnog een directeur-bestuurder op interim 

basis aangesteld. In 2019 zal deze positie structureel ingevuld worden. 

 

Een bijzonder onderdeel van de personeelskosten vormen de bestedingen in het kader van de 

ontvangen baten voor de Prestatiebox ad € 208.222 Deze gelden zijn in 2018 volledig besteed en 

opgenomen in de posten cursuskosten en projectkosten.  

 

 Afschrijvingen 

De afschrijvingen waren voor het jaar 2018 begroot op € 313.000. De realisatie kwam uit op 

€ 298.000 met name als gevolg van het later in het jaar realiseren van investeringen dan begroot.  

 

  



Bestuursverslag 2018 Onderwijsgroep Buitengewoon                                                                                                         66 

 Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten waren voor het jaar 2017 begroot op een kleine € 1,3 miljoen. De feitelijke 

huisvestingslasten bedroegen circa € 1,4 miljoen. 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. In 2018 is de schattingswijze 

van de voorziening groot onderhoud aangescherpt en is een inschatting per 

onderhoudscomponent gemaakt. Dit resulteert in een hogere dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening in 2018 van € 128.000. 

 

 Overige lasten 

De overige lasten waren voor het jaar 2018 begroot op € 1,7 miljoen. De realisatie kwam uit op 

€ 1,1 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn in onderstaande tabel opgenomen: 

 

 

De versnelde afbouw van Advies & begeleiding en de nieuwe, goedkopere contracten voor 

telefonie leiden tot lagere telefoonkosten dan begroot. 

De kosten voor inhuur van deskundigen en juridisch advies zijn te hoog opgenomen in de 

begroting. Bovendien heeft de bestuurswisseling invloed gehad op de omvang van de inhuur van 

deskundigenadvies. Ook hebben als gevolg hiervan een aantal PR-activiteiten niet plaatsgevonden. 

 

De aanbesteding van ICT is uitgesteld, waardoor hiervoor minder kosten zijn gemaakt in 2018. 

 

De overige kosten zijn onder meer lager doordat een claim van het vroegere administratiekantoor 

van in 2018 is afgewikkeld ten gunste van Onderwijsgroep Buitengewoon. 

 

De kosten van overige projecten zijn lager dan begroot. Als gevolg van de wisseling op bestuurs- 

en managementniveau zijn veel projecten niet of in een andere vorm opgepakt. 

In onderstaande tabel een overzicht van de afwijkingen (in €): 

 

Minder telefoonkosten -33.000                  

Minder deskundigenadvies -38.000                  

Minder juridische kosten -35.000                  

Minder PR en marketingkosten -34.000                  

Minder ICT-kosten -43.000                  

Minder kosten projecten -300.000                

Overig -91.000                  

TOTAAL -574.000                

Strategie -60.000                  

Kwaliteit -132.000                

Omdat 't Kan -43.000                  

Inzet derde geldstromen -30.000                  

Inrichting dienstencentrum -22.000                  

Overig -13.000                  

TOTAAL -300.000                
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De kosten voor strategie zijn lager omdat dit project volledig intern is uitgevoerd, daar waar in de 

begroting met externe inzet rekening was gehouden. Project kwaliteit is deels volgens begroting 

uitgevoerd. Onderdelen zijn echter niet uitgevoerd, mede als gevolg van de bestuurswissel. Het 

project Omdat ’t Kan heeft inkomsten uit voorgaande jaren ontvangen in 2018 waardoor het 

project in 2018 een positief resultaat heeft gerealiseerd. De inrichting van het dienstencentrum 

gaat definitief niet door als gevolg van het besluit om Advies & begeleiding af te bouwen.  

 

 Totale lasten 

De totale lasten waren voor het jaar 2018 begroot op € 21 miljoen. De realisatie komt uit op ruim 

€ 20,3 miljoen. De oorzaken zijn hierboven beschreven. 

 

 

Toelichting op de financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten waren voor het gehele jaar 2018 begroot op € 63.000. De financiële baten 

en lasten komen over 2018 uit op € 136.000, hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door 

de resultaten behaald bij verkoop bij optimalisatie van de effectenportefeuille.  

  

  

Totaalbeeld 

Het begroot resultaat voor het gehele jaar 2018 bedraagt € 1.018.000 negatief. Het gerealiseerd 

resultaat over 2018 beloopt € 1.327.000 positief. Daarmee was het feitelijke resultaat € 2.345.000 

hoger dan begroot. De verschillenanalyse kent op hoofdlijnen de volgende elementen (in €):  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Hogere bekostiging (met name prijsstijging, nagekomen 2017, groei) 1.170.000              

Meer overige overheidsbaten (bijdrage onderhoud en VSV) 183.000                 

Meer overige baten 264.000                 

Minder loonkosten 251.000                 

Meer overige personeelskosten (met name inhuur) -65.000                  

Lagere afschrijvingen 15.000                   

Meer  huisvestingslasten -120.000                

Minder overige lasten (excl. projecten) 274.000                 

Minder projectkosten 300.000                 

Meer financiële baten en lasten 73.000                   

TOTAAL 2.345.000              
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Vergelijking met 2017 

De baten liggen met bijna € 21,5 miljoen lager dan in 2017 (22,2 miljoen). De belangrijkste oorzaken: 

 

 

De lagere bekostiging ten opzichte van 2017 is het gevolg van minder leerlingen. Ondanks de 

prijsstijging van de bekostiging leidt dit tot minder bekostiging. 

  

De ESF-inkomsten zijn in 2018, als gevolg van het opraken van de subsidiepot, lager dan in 2017. Daar 

staat tegenover dat er in 2018 meer VSV-middelen zijn ontvangen en een bijdrage van de gemeente in 

het onderhoud bij de Velddijk. 

 

De overige baten lopen met name terug als gevolg van minder inkomsten voor ambulante begeleiding. 

 

De lasten zijn met € 20,3 miljoen ca. € 2.1 miljoen lager dan in 2017. Uitsplitsing van de bedragen en 

verklaring op hoofdlijnen: 

 

De personeelslasten zijn lager, doordat er 

minder personeelsleden werkzaam zijn binnen 

Onderwijsgroep Buitengewoon. Dit wordt 

veroorzaakt door de afbouw binnen Advies & 

begeleiding, lagere leerlingenaantallen en een 

andere managementstructuur. Gedeeltelijk 

wordt dit teniet gedaan door gestegen 

loonkosten als gevolg van de nieuwe cao-

afspraken. 

 

De afschrijvingslasten zijn lager als gevolg van 

uitstel van investeringen in verband met de 

verwachte nieuwbouw. 

 

De huisvestingslasten zijn hoger als gevolg van 

de aangescherpte schattingswijze van de onderhoudsvoorziening. 

 

De overige lasten zijn met name gedaald door lagere projectkosten. 

 

Lagere bekostiging -218.000                

Meer overige overheidsbaten (bijdrage onderhoud en meer VSV, minder ESF) 89.000                   

Minder overige baten -534.000                

TOTAAL -663.000                

Lagere personeelslasten -1.656.000             

Lagere afschrijvingen -27.000                  

Hogere huisvestingslasten 100.000                 

Lagere overige lasten -508.000                

TOTAAL -2.091.000             
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De financiële baten en lasten tenslotte zijn € 87.000 hoger dan in 2017. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de koersresultaten bij verkoop van obligaties. 

 

Per saldo is het totaal resultaat in 2018 € 1,5 miljoen hoger dan in 2017. 

 

9.6        Resultaatverdeling en vermogen 

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

 

Daarnaast is € 168.000 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.  

 

Bovendien is de reserve huisvesting (€ 189.000) vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Er 

liggen op dit moment heen concrete plannen voor de huisvesting van het Wildveld en de Velddijk. 

 

Ook is het besluit genomen om de reserve bekostigingsrisico’s en de reserve innovatie vrij te laten 

vallen ten gunste van de algemene reserve. De reserve bekostigingsrisico’s is in het verleden gevormd 

om gevolgen van Passend Onderwijs en de daaruit voortvloeiende vereveningsopdracht voor de 

samenwerkingsverbanden in de regio’s waarin Onderwijsgroep Buitengewoon opereert en de afname 

van inkomsten voor ambulante begeleiding op te vangen. Doordat 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 destijds  

deze bestemmingsreserve gevormd. Echter als gevolg van het beleid dat is gevoerd met betrekking tot 

de flexibele schil en de gesprekken met de samenwerkingsverbanden over behoud van expertise heeft 

Onderwijsgroep Buitengewoon de afbouw van het personeelsbestand veelal middels natuurlijk 

verloop kunnen opvangen. Op dit moment wordt de reserve bekostigingsrisico’s niet meer 

noodzakelijk geacht. 

 

Daarnaast is in het verleden een bestemmingsreserve gevormd voor onderwijskundige innovaties. 

Jaarlijks bij het opstellen van de begroting worden extra middelen ter beschikking gesteld, gefinancierd 

vanuit het eigen vermogen, voor projecten op allerlei gebieden. Basis voor toekenning van deze 

middelen vormt het meerjaren strategisch beleidsplan. Dit blijft ook in de komende jaren zo, maar 

deze zullen rechtstreeks vanuit de algemene reserve gedekt worden. 

 

De algemene reserve komt daarmee ultimo 2018 op € 5.784.000. Daarnaast beschikt Onderwijsgroep 

Buitengewoon over een bedrag van € 517.000 aan bestemmingsreserves. Het totaal eigen vermogen 

ultimo 2018 bedraagt € 6.300.000. 

 
  

Toevoeging aan de algemene reserve 1.327.000              

TOTAAL 1.327.000              
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9.7        Indicatoren 

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

 

 

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 2017 

In 2018 hebben zich geen wezenlijke wijzigingen voorgedaan in de financieringsstructuur van 

Onderwijsgroep Buitengewoon. 

 

De materiële vaste activa liggen eind 2018 op een iets lager niveau dan in 2017. Dit wordt met name 

veroorzaakt door uitgestelde investeringen in verband met de verwachte nieuwbouw. 

 

De wijzigingen in de financiële activa komen voort uit geplande lossingen, koerscorrecties en 

optimalisatie van de effectenportefeuille.  

 

De vorderingen nemen circa € 650.000 af ten opzichte van 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door 

minder inkomsten en daarmee minder openstaande vorderingen uit ambulante begeleiding. 

 

Het eigen vermogen neemt toe met het gerealiseerde resultaat over 2018. 

 

De voorzieningen nemen in 2018 toe met name als gevolg van de toename van de voorziening groot 

onderhoud en de voorziening jubilea. Daar staat een afname van de voorziening langdurig zieken en 

2018 2017

Liquiditeit

Kortlopende activa / kortlopende passiva 2,1 1,8

Rentabiliteit

Netto-resultaat / totale baten 6,2% -0,9%

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen incl. voorzieningen / totaal vermogen 76,1% 69,5%

Huisvestingsratio

Huisvestingslasten (incl. afschr. Gebouwen) / totale lasten 6,8% 5,7%

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten 29,3% 22,4%
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een afname van de voorziening negatief getoetsten tegenover. Als gevolg van de ontwikkelingen op 

het gebied van het gemeentelijk huisvestingsplan is groot onderhoud deels uitgesteld. Bovendien is de 

schattingswijze aangepast hetgeen tot een extra dotatie heeft geleid. 

 

De kortlopende schulden zijn eind 2018 lager dan in 2017 met name als gevolg van minder nog te 

betalen bedragen voor flankerend beleid. 

 

9.8        Kasstromen en financiering 

 

De kasstroom uit operationele activiteiten is in 2018 positief en ruim voldoende om de investeringen 

in materiële vaste activa te voldoen. Een deel van de overtollige kasgelden is in 2018 omgezet in 

effecten bij de optimalisatie van de effectenportefeuille.  

 

Onderwijsgroep Buitengewoon maakt in 2018, evenals in 2017 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 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 2018 2019 2020 2021

leerlingenaantal per 01-10 903               856               825               808               

Personele bezetting in FTE per 31-12

- Management /directie 7                    7                    7                    7                    

- Onderwijzend personeel 134               108               103               100               

- Overige medewerkers 93                 75                 72                 69                 

234               190               182               176               
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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 903 leerlingen in 2018 tot 808 leerlingen 

in 2021. 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. In 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) bestuurs-

formatieplan. 
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Balans 

 

 

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 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. 

 
  

ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON 2018 2019 2020 2021

MVA 1.229                     1.261                     1.544                     1.504                     

FVA 4.207                     3.982                     3.482                     3.182                     

Vorderingen 1.653                     1.653                     1.653                     1.653                     

Liquide middelen 4.087                     3.912                     3.550                     3.996                     

Totaal activa 11.176                   10.808                   10.229                   10.335                   

Eigen vermogen 6.300                     5.703                     5.524                     5.374                     

Voorzieningen 2.200                     2.429                     2.029                     2.285                     

Kortlopende schulden 2.676                     2.676                     2.676                     2.676                     

Totaal passiva 11.176                   10.808                   10.229                   10.335                   
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Staat / Raming van 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 01-08-2019 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. 

 

 

 
  

ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON 2018 2019 2020 2021

Rijksbijdragen OCW 18.552 16.526 15.705 15.055

Ov. overheidsbijdragen 395 91 31 31

Overige baten 2.591 1.125 504 504

Totaal baten 21.538 17.741 16.240 15.590

Personele lasten 17.571 14.863 13.344 12.694

Afschrijvingslasten 298 333 392 390

Huisvestingslasten 1.372 1.246 1.246 1.246

Overige lasten 1.077 1.305 1.278 1.275

Totaal lasten 20.318 17.747 16.260 15.605

Financiële baten en lasten 136 26 20 16

Structureel resultaat 1.356 20 0 0

Projecten -29 -617 -179 -150 

Netto resultaat 1.327 -597 -179 -150
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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 2018 eenmalig hoog vanwege een hogere dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening als gevolg van een preciezere schattingswijze op componentniveau. Dit is 

nader toegelicht bij de toelichting op 2018.  

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn in 2018 laag als gevolg vrijval van reserveringen en lagere juridische kosten en 

lagere kosten voor public relations en marketing.  

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten zijn in 2018 hoog als gevolg van een optimalisatie van de 

effectenportefeuille waarbij koersresultaten zijn gerealiseerd. 

 

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. 
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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: 

- Strategisch meerjarenbeleidsplan 

- Strategische agenda  

- Jaarplannen 

- Kaderbrief financieel en beleid 

- (Meerjaren)Bestuursformatieplan 

-  (Meerjaren)Begroting 

 

Onderwijsgroep Buitengewoon kent de volgende verantwoordingsdocumenten: 

- MARAP 

- Jaarrekening en jaarverslag 

 

De rollen van de directeur-bestuurder, 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 gebruik gemaakt van een digitale workflow. Het 

inkoop- en betaalproces is beschreven.  

 

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. In 2019 vindt een optimalisatie van de personeelsprocessen plaats 

waarbij deze processen beschreven worden. 

 

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 is het managementstatuut hierop aangepast. Eind 2018 is gestart met het 

updaten van de reglementen voor medezeggenschap. Dit wordt begin 2019 afgerond. 
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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 2018 2017

Solvabiliteit 2 76,1% 69,5%

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) 2,1                1,8             

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 6,8% 5,7%

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 29,3% 22,4%

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 6,2% -0,9%

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) 903 949

Aantal FTE (exclusief vervanging) 242 263

Personeelskosten per FTE  €        68.127  €     67.012 

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten 86,4% 85,7%
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A1   Grondslagen

1                    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.

Jaarrekening 2018 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 82



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 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 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. 

Per balansdatum 2018 heeft een betere inschatting van de voorziening per component 

plaatsgevonden (schattingswijziging), welke heeft geresulteerd in een extra dotatie voor deze 

voorziening in 2018 ad € 127.944.

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, waarbij een actuele 

disconteringsvoet wordt gehanteerd. In 2018 is er voor gekozen de percentages ten aanzien van de 

blijfkansen in de berekening te hanteren, zoals de PO-Raad deze ook hanteert in het door hun 

aangeboden rekenmodel voorziening jubilea. Reden voor deze aanpassing is dat gehanteerde 

percentages beduidend lager lagen dan in het model van de PO-Raad. De impact van deze 

aanpassing in 2018 bedraagt €95.026. 

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 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97%. 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                               15 - 25 jaar

Stoffering                                            10 jaar

Machines en installaties                  10 - 20 jaar

Meubilair                                        8 - 15 jaar 

Leermiddelen                                        8 jaar

Overige inventaris                            2 - 5 jaar 

ICT-apparatuur                                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 2018  (na resultaatverdeling)

(bedragen in €)

1. Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.228.924 1.309.388     

1.1.3 Financiële vaste activa 4.206.887 3.235.186     

Totaal vaste activa 5.435.811      4.544.574         

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 1.653.229 2.304.245     

1.2.4 Liquide middelen 4.087.534 3.223.562     

Totaal vlottende activa 5.740.763      5.527.807         

Totaal activa 11.176.575 10.072.381    

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 6.300.158 4.973.271     

2.2 Voorzieningen 2.200.199 2.030.993     

2.4 Kortlopende schulden 2.676.218 3.068.118     

11.176.575    10.072.381       

Totaal passiva 11.176.575 10.072.381    

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Model B:  Staat van baten en lasten over 2018

(bedragen in €)

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 18.552.275      17.382.297      18.770.030      

3.2 Overige overheidsbijdragen 394.460           210.554           305.028           

3.5 Overige baten 2.591.310        2.326.915        3.124.956        

Totaal baten 21.538.045      19.919.766      22.200.013      

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 17.570.970      17.756.531      19.226.744      

4.2 Afschrijvingen 297.681           312.576           324.993           

4.3 Huisvestingslasten 1.372.501        1.252.019        1.272.088        

4.4 Overige lasten 1.105.921        1.680.139        1.613.787        

Totaal lasten 20.347.073      21.001.265      22.437.611      

Saldo baten en lasten 1.190.972        (1.081.499)       (237.599)          

6 Financiële baten en lasten 135.915           63.099             48.895             

Nettoresultaat 1.326.887      (1.018.400)    (188.704)       
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Model C:  Kasstroomoverzicht

(bedragen in €)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 1.190.972     (237.599)     

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 297.681        324.993      

Mutaties voorzieningen 169.206        (10.063)       

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 651.016        83.545        

Schulden (391.901)       228.021      

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 1.916.974     388.897      

Ontvangen interest 1.905            4.990          

Betaalde interest (-/-) (11.630)         (14.777)       

Koersresultaat effecten -                   -                 

Opbrengsten effecten 79.075           106.686      

69.350          96.899        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 1.986.324     485.796      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) (217.217)       (333.652)     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: (217.217)       (333.652)     

Lossing Obligaties 2.770.962     575.000      

Aankoop Obligaties (3.676.097)    

Mutatie liquide middelen 863.972        152.144      

Beginstand liquide middelen 3.223.562      2.496.419    

Mutatie liquide middelen 863.972         727.145      

Eindstand liquide middelen 4.087.533     3.223.564   

2018 2017
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(bedragen in €)

Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaarde per 1 

januari 2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 1 

januari 2018

Boekwaarde per 

1 januari 2018

Investeringen Des- 

investeringen

Afschrijvingen Correctie 

cumulatieve 

aanschafwaar

de

Correctie 

cumulatieve 

afschrijvingen

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 31 

december 2018

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde per 

31 december 

2018

a b a - b = c d e f g h a + d - e - g = i b + f - h = j i - j = k

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 133.015                     25.471            107.544          4.822                -                     6.738              -                  -                   137.837          32.209            105.627          

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 3.922.098                  2.913.411       1.008.687       169.455             11.899            229.989          -265.395       -253.496       3.826.158       2.889.904       936.255          

1.1.2.4

Overige materiële 

vaste activa 440.970                     247.813          193.157          42.940               12.354            36.702            -50.239        -37.885         433.671          246.630          187.042          

Materiële vaste activa 4.496.083                 3.186.695       1.309.388       217.217            24.253            273.429          (315.634)      (291.381)       4.397.666       3.168.743       1.228.924       

Toelichting:

Model VA: Vaste Activa

Mutaties 2018

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.
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1.1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde per 

1 januari 2018

Investeringen 

en verstrekte 

leningen

Desinvesteringen 

en afgeloste 

leningen

Koersresultaat 

effecten

Boekwaarde per 

31 december 

2018

1.1.3.7.1 Effecten        3.235.186        3.676.097           2.770.962             66.565        4.206.887 

Financiële vaste activa 3.235.186       3.676.097       2.770.962         66.565            4.206.887       

1.1.3.7.3 Obligaties 3.235.186       3.676.097       2.770.962         66.565            4.206.887       
Effecten 3.235.186       3.676.097       2.770.962         66.565            4.206.887       

Nominale 

waarde

Aanschaf 

waarde

Beurswaarde 1 

januari 2018

Balanswaarde 1 

januari 2018

Koersresultaat 

2018

Aan- en 

verkoop 2018

Beurswaarde 

31 december 

2018

Balanswaarde 

31 december 

2018

4,750% Rabobank Nederland 2008/2018           245.052              225.405           225.405                -405        -225.000                  -                      -   

3,875% Bank Ned. Gemeente 2009/2019           185.483              189.061           185.482              -2.807        -182.676                  -                      -   

3,875% Ned. Waterschap Bank 2005/2020           159.626              163.770           159.626              -1.188        -158.438                  -                      -   

2,625% Bank Ned. Gemeente 2010/2020           157.221              161.115           157.221               1.077        -158.298                  -                      -   

4,000% Rabobank Nederland 2012/2022 250.000                    264.903              287.925           264.902                    -                   -            278.275           264.902 

3,500% ABN AMRO bank 2012/2022           166.260              171.615           166.260                  735        -166.995                  -                      -   

2,250% Bank Ned. Gemeente 2012/2022           151.748              165.728           151.747             11.310        -163.058                  -                      -   

4,000% Nederland 2008/2018           165.296              153.795           153.795              -3.795        -150.000                  -                      -   

1,750% Nederland 2013/2023           193.960              219.820           200.000             18.185        -218.185                  -                      -   

4,650% Oostenrijk 2003/2018           270.490              250.488           250.488                -488        -250.000                  -                      -   

4,375% Finland 2008/2019           253.899              241.999           241.999              -9.367        -232.632                  -                      -   

2,750% Europese Investeringsbank 2011/2021           316.209              334.170           316.209             10.011        -326.220                  -                      -   

2,750% Europese Investeringsbank 2012/2025 250.000                    257.688              296.225           257.688                    -                   -            290.950           257.688 

2,000% ING Bank Covered Bonds 2012/2020           204.364              212.030           204.364               3.924        -208.288                  -                      -   

2,125% Luxemburg 2013/2023           298.131              335.250           300.000             31.173        -331.173                  -                      -   

2,500% Nederland 2012/2033 250.000                    308.239                      -                      -                      -           308.239          313.370           308.239 

0,750% Bank Ned. Gemeente 2018/2028 200.000                    199.304                      -                      -                    696         199.304 200.870                   200.000 

6,250% Austria 1997/2027 250.000                    373.195                      -                      -                      -           373.195 373.950                   373.195 

0,500% Europese Investeringsbank 2017/2027 300.000                    297.232                      -                      -                 2.768         297.232 300.060                   300.000 

0,875% Allianz Finance II 2017/2027 200.000                    197.488                      -                      -                 2.512         197.488 197.022                   200.000 

3,375% European Union 2012/2038 250.000                    340.863                      -                      -                      -           340.863 342.075                   340.863 

2,875% BNP Paribas 2012/2022 200.000                    219.332                      -                      -                -1.242         219.332 218.090                   218.090 

0,250% Allianz Finance II 2017/2023 200.000                    199.072                      -                      -                    928         199.072 198.560                   200.000 

0,375% Svenska Handelsbanken 2018/2023 200.000                    199.000                      -                      -                 1.000         199.000 198.850                   200.000 

2,500% ABN AMRO bank 2013/2023 200.000                    219.052                      -                      -                -1.362         219.052 217.690                   217.690 

VAR% BNP Paribas Fortis 2017/2024 200.000                    200.460                      -                      -                      -           200.460 201.570                   200.460 

3,400% Ireland Treasury Bond 2014/2024 200.000                    234.162                      -                      -                  -422         234.162 233.740                   233.740 

4,125% Rabobank Nederland 2010/2025 200.000                    242.758                      -                      -                  -738         242.758 242.020                   242.020 

0,200% EFSF 2015/2025 250.000                    246.383                      -                      -                 3.618         246.383 248.225                   250.000 

0,500% Finnvera 2016/2026 200.000                    199.558                      -                      -                    442         199.558 201.490                   200.000 

Totaal 3.800.000       6.966.424       3.408.395          3.235.186       66.565            905.136        4.256.807      4.206.887       

Mutaties 2018
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Model VV: Voorraden en vorderingen

(bedragen in €)

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 547.624       497.463       

1.2.2.2 Vorderingen op OCW / EZ 853.211       885.494       

1.2.2.8 Overige overheden -                  3.355           

1.2.2.10 Overige vorderingen 118.016       746.515       

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 86.810         102.693       

1.2.2.14 Te ontvangen interest 47.568         68.725         

Vorderingen 1.653.229    2.304.245    

Uitsplitsing 

Debiteuren 547.624       499.757       

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid                   -          (2.294)

1.2.1.1 Debiteuren 547.624       497.463       

383             118.630       

Ambulante begeleiding 6.554           379.270       

66.959         151.571       

44.120         97.043         

1.2.2.10 Overige vorderingen 118.016       746.515       

Toelichting:

31 december 2018 31 december 2017

Afrekening TCV 

ESF subsidie

Nog te ontvangen overig

De vorderingen op OCW / EZ per 31 december 2018 betreffen het verschil tussen de

toegekende personele lumpsum vergoeding 2018-2019 en de daarop in 2018 ontvangen 

voorschotten. Dit verschil in betaalritme wordt van het ministerie ontvangen in de maanden 

januari tot en met juli 2019.
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

(bedragen in €)

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen 8.221           5.257           

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 4.079.313    3.218.305    

Liquide middelen 4.087.534    3.223.562    

ABN AMRO Bank rekening courant (bestuursrekening)          11.517          11.548 

ING Bank rekening courant (bestuursrekening)        421.556        579.471 

ING Bank rekening courant (schoolbanken)          46.104          64.582 

ING Bank beleggingsrekening          35.258          52.999 

ING Bank spaarrekeningen     2.506.105     1.454.678 

ABN AMRO Bank spaarrekeningen     1.058.773     1.055.028 

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 4.079.313    3.218.305    

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur.

31 december 2018 31 december 2017
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Model EV: Eigen vermogen

(bedragen in €)

Stand per
Resultaat

Stand per

1 januari 2018 31 december 2018

2.1.1.1 Algemene reserve 445.547         5.338.025        5.783.572              

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 4.527.724      (4.011.138)       516.586                 

Eigen Vermogen 4.973.271    1.326.887      -                 6.300.158            

BAPO 684.124          (167.538)          516.586                 

Huisvesting 188.600          (188.600)          -                  -                            

Bekostigingrisico's 2.700.000       (2.700.000)       -                  -                            

Innovatie 955.000          (955.000)          -                  -                            

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 4.527.724    (4.011.138)    -                 516.586               

Toelichting:

Bapo reserve

Reserve huisvesting

Per balansdatum 2018 zijn er geen bouwprojecten meer, waarbij wordt opgetreden als bouwheer. 

Reserve bekostigingsrisico

Reserve innovatie

De bestemmingsreserve innovatie was ingesteld voor onderwijskundige innovaties, maar is in 2018 

vrijgevallen. 

Jaarlijks bij het opstellen van de begroting worden extra middelen ter beschikking gesteld, gefinancierd 

vanuit het eigen vermogen, voor projecten op allerlei gebieden. Basis voor toekenning van deze middelen 

vormt het meerjaren strategisch beleidsplan. Dit blijft ook in de komende jaren zo, maar deze zullen 

rechtstreeks vanuit de algemene reserve gedekt worden. 

Overige 

mutaties

Bovengenoemde bestemmingsreserves zijn ook onderbouwd en toegelicht in het bestuursverslag.

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.

Deze reserve vangt de risico’s op die voortvloeien uit bouwprojecten waar Stichting Onderwijsgroep 

Buitengewoon optreedt als bouwheer.

De reserve bekostigingsrisico’s is in het verleden gevormd om gevolgen van Passend Onderwijs en de 

daaruit voortvloeiende vereveningsopdracht voor de samenwerkingsverbanden in de regio’s waarin 

Onderwijsgroep Buitengewoon opereert en de afname van inkomsten voor ambulante begeleiding op te 

vangen. Doordat 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 destijds deze bestemmingsreserve gevormd. Echter als gevolg van het beleid dat is gevoerd met 

betrekking tot de flexibele schil en de gesprekken met de samenwerkingsverbanden over behoud van 

expertise heeft Onderwijsgroep Buitengewoon de afbouw van het personeelsbestand veelal middels 

natuurlijk verloop kunnen opvangen. Op dit moment wordt de reserve bekostigingsrisico’s niet meer 

noodzakelijk geacht.
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per 1 

januari 2018 Dotaties

Onttrek-

kingen Vrijval

Rente 

mutatie (bij 

contante 

waarde)

Stand per 31 

december 2018

Kortlopend 

deel

< 1 jaar

Langlopend 

deel 

> 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorziening 672.739     96.059     225.315   120.100  -             423.383          100.833   322.550    

2.2.3

Voorziening groot 

onderhoud 1.330.879  427.944   3.982      -             -             1.754.841       14.380    1.740.461 

2.2.4 Overige voorzieningen 27.375       -              5.400      -             -             21.975            1.750      20.225      

Voorzieningen 2.030.993  524.003   234.697   120.100   -              2.200.199       116.963   2.083.236  

Uitsplitsing

Negatief getoetsten 263.502     19.828     131.230    75.343     -              76.757            76.757     -                

Spaarverlof 31.909       2.112       9.751       -             -              24.270            8.750      15.520       

Langdurig zieken 115.873     3.125       67.410     44.757     -              6.831              6.831      -                

Jubilea 261.455     70.994     16.924     -             -              315.525           8.495      307.030     

2.2.1 Personeelsvoorziening 672.739     96.059     225.315   120.100   -              423.383          100.833   322.550    

BTW 27.375       -              5.400       -             -              21.975            1.750      20.225      

2.2.4 Overige voorzieningen 27.375       -              5.400       -             -              21.975            1.750      20.225      
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Model KS: Kortlopende schulden

(bedragen in €)

Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren 136.540     230.439      

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 657.075     733.524      

2.4.10 Pensioenen 189.646     204.385      

2.4.12 Overige kortlopende schulden 855.742     1.004.930   

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 318.884     322.577      

2.4.17 Vakantiegeld 518.332     572.263      

Kortlopende schulden 2.676.218  3.068.118   

Loonheffing 613.711     695.134      

Omzetbelasting 1.475         270            

Premies sociale verzekeringen 41.889       38.120        

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 657.075     733.524      

Lonen en salarissen 15.139      26.554        

Te betalen LPB 13.714       12.147        

Flankerend beleid 178.516    330.482     

Claim OSG 40.000      82.251       

Kosten voor gemene rekening TCV 281.039    217.977     

Nog te betalen bedragen 327.334     335.519      

2.4.12 Overige kortlopende schulden 855.742     1.004.930   

Vooruitontvangen bedragen 75.040       80.138        

Vooruitontvangen baten detachering 72.448      5.454         

Voorbereidingskrediet Roerdompstraat 171.396    236.985      

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 318.884     322.577      

31 december 2018 31 december 2017
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Niet uit de balans blijkend actief

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur bestuurskantoor

Het bestuur heeft op 26 oktober 2015 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Stichting BCO Onderwijsadvies. 

In 2018 bedroeg de jaarlijkse huurprijs (inclusief servicekosten) € 53.479 per jaar. 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 2018 bedroeg de jaarlijkse huurprijs

€ 56.023

Huur Lingsterhofweg (locatie Impuls)

Op 23 april 2016 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. In 2018 bedroeg de jaarlijkse onderhoudsvergoeding € 50.532.

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.

Inleen personeel (locatie Velddijk)

Vanaf oktober 2018 maakt Velddijk tevens gebruik van de inzet van leerkrachten via bureau Maandag. Per balansdatum 2018 

zijn er overeenkomsten voor de inzet van 4 leerkrachten afgesloten, allen met een looptijd tot 6 juli 2019. 

Inleen personeel (bestuurskantoor)

De functie van directeur-bestuurder bij Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon wordt vanaf mei 2018 ingevuld door een externe 

functionaris, via B&T interim-management bv. De aangegane overeenkomst heeft een looptijd tot en met 30 april 2019, met een 

eventuele optie tot verlenging tot het najaar van 2019.

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 € 216.873. 

De precieze omvang van de vordering zal bepaald worden op het moment dat zich deze situatie voordoet.
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Model G:  Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag Ontvangen t/m Prestatie afgerond?

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar Ja/Nee

Lerarenbeurs 7/591/10130 24-7-2017 5.066€           5.066€           Ja

Lerarenbeurs 7/600/12492 24-7-2017 7.599€           7.599€           Ja

Lerarenbeurs 7/599/12392 24-7-2017 9.776€           9.776€           Ja

Lerarenbeurs 8/591/21078 23-7-2018 4.433€           4.433€           Nee

Lerarenbeurs 8/591/21143 23-7-2018 5.066€           5.066€           Nee

Lerarenbeurs 8/681/29372 23-7-2018 7.124€           7.124€           Nee

Lerarenbeurs

totaal 39.065€         39.065€         

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

Bedrag Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

totaal -                   -                   -                -                   

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

bedrag saldo ontvangen in lasten in totale kosten

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1-1-2018 verslagjaar verslagjaar 31-12-2018

-                -         

-                -            -                -             -                

Toewijzing

saldo nog te besteden

31-12-2018

-                      

Toewijzing

Toewijzing
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

(bedragen in €)

Rijksbijdragen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 18.174.497   17.109.235    18.437.788         

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 138.150        132.960         133.182             

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 239.628        140.102         199.060             

Rijksbijdragen 18.552.275   17.382.297    18.770.030         

-                

Uitsplitsing

Personele lumpsum 15.531.025   14.559.110    15.779.702         

Personeel- & Arbeidsmarktbeleid 440.665        412.736         396.442              

Prestatiebox 208.222        168.340         180.124              

Ernstige meervoudige beperking 106.967        99.583           110.699              

Materiële instandhouding 1.906.655     1.908.732      1.988.252           

Vermindering Uitkering VO -32.885         -39.266         -50.123              

Overige bijdragen 13.848          -                32.691                

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 18.174.497   17.109.235    18.437.788         

-                  

Leerplusarrangement VO 56.940          54.823           56.940                

Lesmateriaal VO 77.210          73.470           72.242                

Overige bijdragen 4.000            4.667             4.000                  

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 138.150       132.960         133.182             

 Doorbetalingen Rijksbijdrage 

Samenwerkingsverbanden 239.628        140.102         199.060              

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 239.628       140.102         199.060             

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 161.853       30.900           33.754               

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 232.607       179.654         271.274             

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 394.460       210.554         305.028             

Uitsplitsing

Verkeerseducatie 6.479            5.000             7.250                 

Maasgebouw bewegingsonderwijs Maaskei 11.523         11.000           14.029               

Venlo bijdrage onderhoud gebouwen 128.303       -                -                        

Venlo bewegingsonderwijs Ulingshof 15.548         14.900           12.475               

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 161.853       30.900           33.754               

ESF subsidie 149.851        149.654         255.343              

VSV middelen 82.756          30.000           15.931                

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 232.607       179.654         271.274             
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Model AB: Opgave andere baten

(bedragen in €)

3.5 Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

3.5.1 Verhuur 89.341          68.078           69.306               

3.5.2 Detachering personeel 521.857        133.988         202.523             

3.5.3 Schenking -               -                1.582                 

3.5.5 Ouderbijdragen 37.353          34.490           49.115               

3.5.10 Overig 1.942.759     2.090.359      2.802.429           

Overige baten 2.591.310     2.326.915      3.124.956           

Uitsplitsing

   Baten werk in opdracht van derden 352.581       328.707        465.059             

Opbrengst SWV ambulante begeleiding 1.172.239    1.423.250     1.729.965          

Opbrengst SWV / overig 247.738       99.455          169.944             

Geld volgt leerling 46.318         29.584          10.369               

Flex inzet Ambulante begeleiding 14.788         116.667        172.778             

Overige baten 109.095       92.696          254.315             

3.5.10 Overig 1.942.759  2.090.359    2.802.429        

-                  

Toelichting

Gemiddeld over 2018 waren er 242 fte in dienst van Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon.

Hierin zijn de vervangers niet inbegrepen.

De verdeling personele bezetting in FTE is als volgt: 2018

- Management/directie 7                   

- Onderwijzend personeel 139               

- Overige medewerkers 96                 

Totaal 242               
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Model LA: Opgave van de lasten

(bedragen in €)

4 Lasten

4.1 Personele lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

4.1.1 Lonen,salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 16.486.840   16.546.176    17.624.056         

4.1.2 Overige personele lasten 1.282.866     1.217.342      1.791.400           

4.1.3 Uitkeringen (198.736)      -6.987           (188.712)            

Personele lasten 17.570.970   17.756.531    19.226.744         

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 12.488.816   12.823.286    13.576.434         

4.1.1.2 Sociale lasten 2.258.660     2.068.272      2.193.046           

4.1.1.3 Pensioenpremies 1.739.364     1.654.618      1.854.576           

Lonen en salarissen 16.486.840  16.546.176    17.624.056        

4.1.2.1 Dotaties voorzieningen

Negatief getoetst (55.515)        67.249           (63.758)              

Spaarverlof 2.112           (2.400)           1.096                 

Jubilea 70.994         50.000           48.952               

Duurzame inzetbaarheid -                  -                7.339                 

Langdurig zieken (41.632)        10.430           93.276               

Subtotaal (24.041)        125.279         86.905               

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 845.227       493.655        1.149.397           

4.1.2.3 overige

Kantinekosten 30.456         26.933          34.985               

Cursus- en studiekosten 132.292       148.234        148.743             

Wervingskosten personeel 8.893           25.792          48.032               

Reiskosten 134.504       158.292        143.431             

Activiteiten personeel 40.599         66.096          39.177               

Arbokosten 81.338         81.855          87.485               

Externe begeleiding en coaching 25.665         55.938          30.214               

Overige 7.933           35.268          23.033               

Subtotaal 461.680        598.408         555.099             

Overige personele lasten 1.282.866     1.217.342     1.791.400          

4.2 Afschrijvingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

4.2.1 Immateriële vaste activa -                  -                -                        

4.2.2 Materiële vaste activa 297.681       312.576         324.993             

Afschrijvingslasten 297.681       312.576         324.993             

Gebouwen en terreinen 6.739           6.359            6.270                 

Inventaris en apparatuur 235.297       277.705        285.440             

Andere vaste bedrijfsmiddelen 31.392         28.512          33.283               

Desinvesteringen 24.253         -               -                        

4.2.2 Materiële vaste activa 297.681     312.576      324.993           

Jaarrekening 2018 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 101



4.3 Huisvestingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

4.3.1 Huur 144.307       130.734         126.872             

4.3.2 Verzekeringen 11.839         9.792             12.331               

4.3.3 Onderhoud 248.562       212.732         268.919             

4.3.4 Energie en water 212.279       243.692         234.904             

4.3.5 Schoonmaakkosten 268.443       287.536         278.770             

4.3.6 Heffingen 9.900           10.013           1.780                 

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 427.944       300.000         300.000             

4.3.8 Overige huisvestingslasten 49.227         57.520           48.513               

Huisvestingslasten 1.372.501     1.252.019      1.272.088           

4.4 Overige lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 263.529       481.809     410.602              

4.4.2 Inventaris en apparatuur 387.552       434.316     424.933              

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 304.932       298.984     353.104              

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen 1.949           -            -59.712              

4.4.5 Overig 147.959       465.030     484.859              

Overige lasten 1.105.921     1.680.139      1.613.787           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 19.489         15.180          18.361               

Andere controle opdracht 1.320          1.320            1.320                 

Fiscale adviezen 469             -               -                    

Andere niet-controle dienst -                 -               -                    

Accountantslasten 21.278         16.500           19.681                

Uitsplitsing

Abonnementen en contributie 30.238         39.296          33.981               

Accountantskosten 21.278         16.500          19.681               

Telefoon- en portokosten 50.821         84.531          59.971               

Bijdrage administratiekantoor 36.169         83.015          85.437               

Deskundigenadvies 66.090         103.566        89.084               

Juridische kosten 15.047         49.792          52.993               

Drukwerk 8.162          14.700          11.503               

Kantoorbenodigdheden 6.631          8.792            12.914               

Representatiekosten 9.606          25.608          13.939               

Public relations en marketing 17.117         50.713          25.825               

Vergaderkosten 2.370          5.296            5.273                 

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 263.529       481.809         410.602              

Inventaris 17.202         21.521          22.343               

ICT 370.350       412.795        402.590             

4.4.2 Inventaris en apparatuur 387.552       434.316         424.933              

Reproductiekosten 77.663         68.988          92.221               

Examen- en toetsgelden leerlingen 18.022         19.500          28.971               

Leermiddelen 209.247       210.496        231.912             

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 304.932       298.984         353.104              

Vervoersmiddelen 11.869         14.958          14.102               

Kosten (G)MR/RVT 4.248          10.201          6.432                 

Sportdag en vieringen 36.138         33.560          42.424               

Schoolreis / schoolkamp / excursies 38.848         30.896          35.832               

Schoolzwemmen 25.383         24.541          24.988               

Kosten projecten 29.015         329.182        345.102             

Overige lasten 2.458          21.692          15.979               

4.4.5 Overig 147.959       465.030         484.859              
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Model FB: Financiële baten en lasten

(bedragen in €)

6 Financiële baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2018 2018 2017

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.905           6.000             4.990                 

6.1.2 Opbrengsten financiële effecten 79.075         76.083           106.686             

6.1.3 Waardeveranderingen effecten 66.566         (12.500)         (48.003)              

6.2.1 Rentelasten en soortgeijke kosten (11.631)        (6.484)           (14.778)              

Financiële baten en lasten 135.915       63.099           48.895               
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Model E:  Overzicht verbonden partijen

Juridische 

vorm 

2017

Statutaire 

zetel

Code 

activiteiten

Eigen 

vermogen      

31-12-2018 

Eur

Resultaat 

2018

Art2:403 

BW

BW

Ja/Nee

Deelname 

%

Consolidatie 

Ja/Nee

Stg Dienstverlening SSONML stichting Venlo 4 4.914€         -78€      Nee Nee

Talentencampus Venlo stichting Venlo 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Segmentatie staat van baten en lasten over 2018 VO

(bedragen in €)

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.290.946       3.036.143       3.036.143       

3.2 Overige overheidsbijdragen 96.718            88.723            88.723            

3.5 Overige baten 196.740          183.668          194.323          

Totaal baten 3.584.404       3.308.534       3.319.189       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.259.433       2.261.124       2.199.439       

4.2 Afschrijvingen 49.694            52.905            46.299            

4.3 Huisvestingslasten 23.660            16.421            26.430            

4.4 Overige lasten 990.302          985.317          991.059          

Totaal lasten 3.323.089       3.315.767       3.263.227       

Saldo baten en lasten 261.315          (7.233)             55.962            

5 Financiële baten en lasten (147)               (146)               (272)               

Nettoresultaat 261.168        (7.379)           55.690          

Segmentatie staat van baten en lasten over 2018 PO

(bedragen in €)

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 15.261.328      14.346.154      16.520.491      

3.2 Overige overheidsbijdragen 297.742          121.831          216.305          

3.5 Overige baten 2.394.570       2.143.247       2.144.029       

Totaal baten 17.953.640      16.611.232      18.880.824      

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 15.311.537      15.495.407      17.027.305      

4.2 Afschrijvingen 247.987          259.671          278.694          

4.3 Huisvestingslasten 1.348.841       1.235.598       1.245.658       

4.4 Overige lasten 115.619          694.822          622.728          

Totaal lasten 17.023.984      17.685.498      19.174.384      

Saldo baten en lasten 929.656          (1.074.266)      (293.561)         

5 Financiële baten en lasten 136.062          63.245            49.167            

Nettoresultaat 1.065.718     (1.011.021)   (244.394)       
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 3

Totaal aantal complexiteitspunten 8

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 P.C.M. Freij

Functiegegevens Bestuurder

Duur dienstverband in 2018 1/1 - 31/5

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                          

Gewezen topfunctionaris Ja

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Individueel bezoldigingsmaximum € 55.417

Bezoldiging

Beloning € 54.302

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.515

Subtotaal € 61.817

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 61.817 *

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (fte) 1,0

Bezoldiging 2017

Beloning € 121.806

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.516

Totaal bezoldiging 2017 € 138.322 *

Individueel bezoldigingsmaximum 2017 € 129.000

* De overschrijding in 2017 en in 2018 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.

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.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon is € 133.000,00. 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.

1a. Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
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Bedragen x € 1 A.M.P. van der Kruis M. Faas

Functie Waarnemend bestuurder Directeur-bestuurder

Kalenderjaar 2018 2017 2018 2017

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang - einde) 1/1 - 30/4 18/12 - 31/12 1/5 - 31/12 -

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar
4 1 8 -

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 182 € 176 € 182 € 176

Maxima op basis van de normbedragen 

per maand
€ 101.200 € 24.500 € 190.000 -

Individueel toepasselijk maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
€ 101.200 € 9.152 € 110.110 -

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het 

(gemiddeld) maximum uurtarief?
Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 36.000 € 3.120 € 79.341 -

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
€ 36.000 € 3.120 € 79.341 -

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 -

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 36.000 € 3.120 € 79.341 -

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 J.L.H.H. Kunnen A.L.H.J. Bongers J.P.G. Brouns J.S.J. Wismans - 

van Helden

Functie Voorzitter Lid Lid Lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 25/1

Individueel WNT-maximum € 19.950 € 13.300 € 13.300 € 1.108

Bezoldiging

Beloning € 5.141 € 3.926 € 3.926 € 464

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal € 5.141 € 3.926 € 3.926 € 464

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 5.141 € 3.926 € 3.926 € 464

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/8 - 31/12

Bezoldiging 2017

Beloning € 5.007 € 3.926 € 3.926 € 2.208

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017 € 5.007 € 3.926 € 3.926 € 2.208

Individueel bezoldigingsmaximum 2017 € 13.169 € 14.000 € 14.000 € 5.375

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Jaarrekening 2018 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 107



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1 M.A.G. Lafleur - A.J.M. Smolders

Janssen

Functie Lid Lid

Duur dienstverband 1/9 - 31/12 1/9 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 1.847 € 1.847

Bezoldiging

Beloning € 1.309 € 1.309

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal € 1.309 € 1.309

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 1.309 € 1.309

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017 - -

Bezoldiging 2017

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2017 - -

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Bedragen x € 1 P.C.M. Freij

Functie(s) gedurende dienstverband Bestuurder

Deeltijdfactor in fte 1,00                        

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2018

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband € 48.045

Individueel toepasselijk maximum € 75.000

-/- Onverschuldigd deel € 0

Totaal uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband € 48.045

Waarvan betaald in 2018 € 48.045

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan N.v.t.
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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

- M.A.G. Lafleur - Janssen

- A.J.M. Smolders

Venlo,  9 april 2019

Jaarrekening 2018 Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 109



Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2018

5.338.025€    wordt toegevoegd aan de algemene reserve

(167.538)€      wordt onttrokken aan de BAPO reserve

(188.600)€      wordt onttrokken aan de huisvesting reserve

(2.700.000)€   wordt onttrokken aan de bekostigingsrisico's reserve

(955.000)€      wordt onttrokken aan de innovatie reserve

1.326.887€    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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ACCOUNTANTS 
registeraccountants en belastingadviseurs 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 

Koolhovenstraat 11 
3772 MT Barneveld 
Postbus 272 
3770 AG Barneveld 

T (0342) 40 85 08 
F (0342) 40 81 41 
barneveld@vanreeacc.nl 
www.vanreeacc.nl 
KvK nr. 08107895 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Onderwijsgröep Buitengewoon te 
Venlo gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep 
Buitengewoon op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2018; 
2. de staat van baten en lasten over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Van Ree J..::-1..ountants s een r-anoel. nasm van Van RP.e Accountants BV 
Op al onze diensten 11¡n dt> SRA·Algtmene voorwaarden van roepass.ng die gedeponeerd zi¡n onder nummer 4v-.8V,96 b1 de Kamer van K:.. ... ,phande! t;, Utrectit 

Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden 



ACCOUNTANTS 
registeraccountants en belastingadviseurs 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie 
bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 ü) Uitvoeringsregeling WNT 
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in 
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 

• bestuursverslag; 
• overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
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overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's 
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
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voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing. 

Barneveld, 9 april 2019 
Van Ree Accountants 

w.g. 

M.A. Rozendaal RA 
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