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‘Onze leerlingen
verdienen het
beste onderwijs!’

Voor u ligt het jaarplan 2015 en de begroting 2015-2018. Het plan heeft als
titel BOOR Verbetert meegekregen. Wij gaan met elkaar het beste onderwijs
verzorgen en dat zal niet onopgemerkt blijven bij de ouders in deze stad. Voor
komend jaar hebben we dan ook een ambitieuze doelstelling: geen zwakke
scholen of afdelingen meer. Maar ook scholen met voldoende opbrengsten,
zullen nog beter worden.
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Om dit te realiseren is een financieel gezonde en stabiele organisatie noodzakelijk.
Het afgelopen jaar hebben we een enorme slag gemaakt in de kwaliteit van de
administratie. We hebben inzicht in onze financiën en hierdoor is iedereen weer
in staat zijn werk goed te doen en zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het
afgelopen jaar hebben wij kunnen afsluiten met een positief resultaat en dit is ook
de verwachting voor 2015. Voor een gezonde financiële positie is het noodzakelijk
om ons weerstandsvermogen op minimaal 10% te brengen.
We kunnen terug kijken op een periode waarin we veel hebben bereikt, maar we
willen ons verder blijven verbeteren. Komend jaar zetten wij in op het versterken
van de professionele cultuur, een verdere professionalisering van onze medewerkers, het bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers door de inzet van
strategisch personeelsbeleid en een daling van het ziekteverzuim door invoering
van gezondheidsbeleid. We werken ook aan het vergroten van de zichtbaarheid
van onze openbare identiteit, een passende leeromgeving voor al onze leerlingen
en het vaststellen van het toekomstperspectief voor elke school en afdeling. Van
belang is verder het ontwikkelen van een onderwijshuisvestingsvisie, een verbetering van de huisvestingsorganisatie en een verdere uitwerking van het inkoopbeleid. Dit alles om onze onderwijsdoelstelling te realiseren.
Onze leerlingen zijn onze dagelijkse inspiratiebron en in hun opdracht zijn we aan het
werk. Met passie en enthousiasme. Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs!

Rotterdam, 27 oktober 2014
Huub van Blijswijk Voorzitter college van bestuur
Didier Dohmen Lid college van bestuur
Anne de Visch Eybergen Lid college van bestuur
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1.
Voor u ligt het jaarplan 2015 en begroting 2015-2018 BOOR Verbetert.
De ambities van BOOR voor de komende jaren zijn vastgelegd in het BOOR
Strategisch Beleidsplan 2013-2016 Het kind voorop, www.boorbestuur.nl/
strategischbeleidsplan. In dit jaarplan vertalen wij onze strategie in doelstellingen voor het komende jaar. De financiële consequenties daarvan zijn in
de begroting vastgelegd. In dit jaarplan richten wij ons op de organisatiebrede
speerpunten voor 2015. Wij hebben ervoor gekozen om de vele goingconcernactiviteiten niet in dit jaarplan op te nemen, hoe belangrijk ze ook zijn. Een
overzicht van onze speerpunten is opgenomen in het laatste hoofdstuk.
BOOR verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. Wij hebben een zeer
gevarieerd onderwijsaanbod met 82 scholen voor (speciaal) basisonderwijs,
(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Ruim 3.500
medewerkers verzorgen kwaliteitsonderwijs aan ongeveer 30.000 leerlingen.
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Het beleid van BOOR staat niet op zichzelf. Het is verbonden met het stedelijk
en landelijk onderwijsbeleid. Met name noemen wij de bestuursakkoorden
2012-2015 tussen de PO-Raad en de VO-raad en het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en het Rotterdamse coalitieakkoord. Deze ambities
integreren wij in onze organisatiebrede jaarplannen en schoolplannen. In de
bijlage Kaderstellende documenten is een aantal belangrijke onderleggers
voor ons beleid opgenomen.
Om onze doelstellingen te realiseren, werken wij intensief samen met partners
in Rotterdam en omgeving, zoals de gemeente, jeugdzorg, culturele instellingen,
sportverenigingen, woningbouwcoöperaties, adviesorganisaties en andere
schoolbesturen en onderwijsinstellingen.
In het jaarplan en de begroting wordt gesproken over het primair onderwijs (po)
en voortgezet onderwijs (vo). Het primair onderwijs is onder te verdelen in het
(speciaal) basisonderwijs (bao/sbo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs
(so/vso).
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Het jaarplan en de begroting is tot stand gekomen in samenwerking met de
bovenschoolse directie in het primair onderwijs, het college van schoolleiders
in het voortgezet onderwijs, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden,
de stafadviseurs van het servicebureau en het college van bestuur. Het is een
verantwoordingsdocument en is bedoeld voor direct betrokkenen, zoals
medewerkers, leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden,
ouders, leerlingen, belanghebbenden en andere belangstellenden. Reacties op
ons jaarplan en begroting zijn welkom op info@stichtingboor.nl.
Het jaarplan 2015 en begroting 2015-2018 BOOR Verbetert en andere beleidsstukken zijn terug te vinden op www.boorbestuur.nl. Wilt u regelmatig op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen onze organisatie? U kunt zich dan
aanmelden voor het BOOR Magazine op www.stichtingboor.nl.

2. Onderwijs en kwaliteit
2.
2.1 (SPECIAAL) BASISONDERWIJS
Om te komen tot het best mogelijke onderwijs op de scholen voor (speciaal)
basisonderwijs, zijn wij gestart met het traject Samen Leren Inhoud Geven.
Einddoel is niet alleen dat er geen (zeer) zwakke scholen meer zijn, maar ook
dat scholen met voldoende opbrengsten nog beter worden. In de scholengroepen werken (bovenschools) directeuren gezamenlijk aan het verbeteren van
hun vaardigheden op het gebied van leiding geven aan een lerende organisatie,
het sturen van schoolontwikkeling en het verhogen van opbrengsten door het
gebruik van data.
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Alle (speciale) basisscholen hebben zichzelf op basis van (tussen)resultaten en
fase van ontwikkeling ingedeeld in een begeleidingstraject om de opbrengsten
te verhogen. Scholen die veel ondersteuning nodig hebben om de resultaten
op meer vakgebieden op het gewenste niveau te brengen volgen een intensief
traject. Scholen die ondersteuning nodig hebben op één vakgebied volgen
een groeitraject. Scholen die zich willen ontwikkelen van goed naar steengoed
volgen het oogsttraject. Deze scholen hebben reeds voldoende opbrengsten
op alle vakgebieden. Deze activiteiten worden gefinancierd met zowel eigen als
externe middelen en met de hulp van onze kritische vrienden, die om niet werkzaamheden voor ons verrichten.

Alle activiteiten in het kader van Samen leren inhoud geven moeten leiden tot
professionele leergemeenschappen op alle (speciale) basisscholen, waarin
ruimte is om van elkaar te leren en talentontwikkeling bij kinderen, leerkrachten
en directeuren centraal staat.
1. In het (speciaal) basisonderwijs halen alle scholen een voldoende op de eindtoets 2015.
2. In het (speciaal) basisonderwijs scoren alle scholen voldoende volgens de inspectienorm op de E-toetsen in juni 2015.
Met het verder toenemen van de onderwijskwaliteit van onze basisscholen is de
tijd rijp om te investeren in verbetering en vergroting van de doorstroom van het
(speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook voor doorgaande
leerlijnen binnen de kwaliteit van ons openbaar onderwijs hebben wij een
verantwoordelijkheid naar onze kinderen. Professionele gesprekken tussen de
directeuren (speciaal) basisonderwijs, de leerkrachten van groep 7 en 8 en de
ontvangende partijen, brugklascoördinatoren en rectoren voortgezet onderwijs,
zullen hiertoe worden gefaciliteerd en geïntensiveerd.
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2.2 (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS
Het (voortgezet) speciaal onderwijs volgt het projectplan Speciaal Onderwijs
Kwaliteitszorg (Sokwazo). De focus in 2015 ligt op de Ontwikkeling van de
professionele cultuur. Bij de ontwikkeling van de professionele cultuur is er
zowel aandacht voor de ontwikkeling van het professioneel handelen als de
ontwikkeling van leergemeenschappen en kenniskringen. Daarnaast besteden
de scholen aandacht aan Opbrengstgericht werken en het ontwikkelingsperspectief. Het doel is om de gewenste opbrengsten van zowel de sector als
van de individuele scholen te formuleren. Daarbij zoekt een aantal scholen de
gezamenlijkheid ten aanzien van de implementatie van een digitaal leerlingvolgsysteem. Het auditdoel wordt wederom gekoppeld aan bovengenoemd
aandachtsgebied, waarbij het doelgericht werken in de klas en het werken
vanuit hoge verwachtingen extra belicht worden.
Het digitale kwaliteitshandboek wordt in 2015 doorontwikkeld tot een digitaal
kwaliteitssysteem, waarbij inzichtelijk wordt wat de sector verstaat onder
kwaliteitszorg, welke doelen het nastreeft, wat de opbrengsten zijn, hoe de
evaluaties plaatsvinden en welke consequenties de evaluaties hebben.
Door evaluaties en continue aandacht voor de plan-do-check-act-cyclus bij
projecten besteden de scholen aandacht aan het cyclisch proces van de
kwaliteitszorg. Daarnaast is Sokwazo gekoppeld aan de beleidscyclus om
integrale kwaliteitszorg te verwezenlijken. In 2015 volgen alle scholen de
kwaliteitsagenda die de cyclische planning van de verschillende tevredenheidspeilingen, kwaliteitsonderzoeken (interne audits) en evaluatiemomenten bevat.
3. Alle scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs handhaven minimaal het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs en minimaal één school ontvangt het
predicaat excellente school van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

2.3 VOORTGEZET ONDERWIJS
Het kwaliteitsbeleid in het voortgezet onderwijs is vastgelegd in het BOOR
Kwaliteitsprofiel. De indicatoren zijn door de sector geselecteerd en voorzien
van een norm. Het kwaliteitsprofiel maakt deel uit van het jaarverslag, het
managementcontract en de gesprekscyclus.
Komend jaar ligt de focus in het voortgezet onderwijs op het werken aan
de ontwikkeling van talenten van leerlingen, een hoog niveau van hun basisvaardigheden en de professionalisering van de medewerkers. De richtlijn is de
doorlopende leerlijn voor de leerling.
Zoals in paragraaf 2.1 (Speciaal) basisonderwijs aangegeven is een belangrijk aandachtspunt de verbetering van de doorstroom van het primair onderwijs
naar het voortgezet onderwijs en het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. De nieuwe Rotterdamse doorstroomprocedure van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt
(gefaseerd) ingevoerd en geëvalueerd. Het doel hiervan is te komen tot een
meer uniforme procedure rond de aanmelding van leerlingen in het voortgezet
onderwijs.
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De sector heeft een ruim, gevarieerd en onderscheidend aanbod van verschillende schoolprofielen, die toegesneden zijn op de talenten van de individuele
leerling. In 2015 zal er specifiek aandacht zijn voor de professionalisering van
docenten door scholing en uitwisseling van kennis en deskundigheid die
aansluit bij de diverse schoolprofielen.
Vanwege het onderscheidende aanbod, is er veel belangstelling voor onze
scholen. We hebben dan ook een aantal groeischolen, maar ook een aantal
scholen waar verdere groei niet meer mogelijk is vanwege ruimtegebrek. We
zijn ons ervan bewust dat we hierdoor niet iedere leerling kunnen plaatsen op
een school van eerste keuze en dit heeft zeker onze aandacht.
Ook in 2015 speelt het taal- en rekenbeleid een belangrijke rol bij het
verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen. Hierbij ligt het accent
op begrijpend lezen, woordenschat en rekenen/wiskunde in de eerste twee
leerjaren. Schoolleiders hebben een belangrijke rol bij het ontwikkelen en
versterken van deze vaardigheden. Er zal in 2015 aandacht besteed worden aan
hoe je leiding geeft aan het taal- en rekenbeleid in de school. Dit start met een
conferentie van het Rotterdams Effect, een duurzaam taal- en rekenproject in
Rotterdam. In schooljaar 2014-2015 zijn de scholen gestart met een tweejarige
pilot voor DiaCijfer voor rekenen. Dit in navolging van DiaTaal om beter te
monitoren hoe de leerlingen ervoor staan.
Om leerlingen te behouden zal er ingezet worden op het verder terugdringen
van voortijdig schoolverlaten en het versterken van de ouderbetrokkenheid door
het stimuleren van de inzet van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind.

De professionalisering van docenten en leidinggevenden en het opbrengstgericht werken komen tot uitdrukking in het resultaat. We zullen ons in 2015
met name op de volgende resultaatafspraken richten:
– Een voldoende voor het rendement onderbouw volgens de inspectienormen.
– Een voldoende voor het rendement bovenbouw volgens de inspectienormen.
Het gemiddelde cijfer op het centraal schriftelijk examen is minimaal gelijk
aan de landelijke cijfers.
– Het verschil tussen schoolexamen en centraal schriftelijk examen is niet
groter dan 0,5 punt.
– Het slagingspercentage van elke afdeling is minimaal 90%.
– Een positieve score met betrekking tot de tevredenheidspeilingen.
– Een positieve beoordeling door leerplicht.
4. Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben een basisarrangement van de
Inspectie van het Onderwijs en scoren voldoende op de resultaatafspraken voor 2015.
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2.4 TECHNOLOGIE EN PEDAGOGIEK
In 2014 hebben wij ons de vraag gesteld hoe technologie ons kan ondersteunen
binnen het veranderende onderwijs in het primair onderwijs. We hebben ons
laten inspireren door de denkwijze van Michael Fullan. Zijn denkwijze gaat om
het integreren van technologie en pedagogiek voor het produceren van nieuwe,
innovatieve en spannende leerervaringen. Deze ontwikkeling moet boeiend zijn
voor leerling en leerkracht, efficiënt en eenvoudig in gebruik zijn, gebruikmaken
van overal beschikbare technieken en gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen. Eind 2014 presenteren wij onze visie, waarbij technologie
als ondersteuning van onze pedagogiek gaat gelden. In 2015 moeten deze
uitgangspunten zichtbaar worden in ons handelen en maken we afspraken
over de infrastructuur binnen onze organisatie.
In het verlengde hiervan ontwikkelen wij een digitaal profiel voor een aantal
basisscholen. De voorbereidingen vinden al plaats in het laatste kwartaal van
2014 en in het eerste half jaar van 2015 starten we met vier basisscholen die dit
profiel gaan hanteren en uitwerken.
5. Op 1 augustus 2015 hanteren minimaal vier basisscholen een digitaal profiel,
gebaseerd op onze ict-visie.

3. Personeel
3.
3.1 MANAGEMENT DEVELOPMENT
Schoolleiders spelen een cruciale rol in het realiseren van onze ambities. De
afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in de professionalisering van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Komend jaar gaan we extra
investeren in de ontwikkeling van de schoolleider. Deze professionalisering
wordt gekoppeld aan mogelijkheden voor beoordelen.
In het primair onderwijs worden al regelmatig kweekvijvers georganiseerd.
Komend jaar richten wij een kweekvijver in voor docenten in het voortgezet
onderwijs die een leidinggevende functie ambiëren in de (nabije) toekomst.
De scholen stellen gezamenlijk de voorwaarden en het traject op voor deze
oriënterende cursus.
6. Inrichting kweekvijver voor docenten in het voortgezet onderwijs die een leidinggevende functie ambiëren in de (nabije) toekomst.
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3.2 STRATEGISCH PERSONEELSBELEID EN MOBILITEIT
Wij gaan de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling voor alle medewerkers
vergroten en mobiliteit actief bevorderen. Dat doet recht aan de verantwoordelijkheid die wij hebben voor ons zittend personeel en is van belang gezien de
schaarste op de lokale arbeidsmarkt in de toekomst. Voor onze medewerkers
liggen er binnen BOOR veel kansen om kennis te maken met verschillende
functies, scholen en sectoren. Dit bevordert ontwikkeling van medewerkers en
organisatie. Goed werkende inzichten en ervaring kunnen gedeeld en toegepast worden elders in de organisatie. Binnen BOOR is mobiliteit nu vooral
nog het verplicht herplaatsen van boventalligen aan het einde van het schooljaar. Hierdoor missen we de meer positieve, proactieve mobiliteit, die goed is
voor de ontwikkeling van medewerkers en organisatie.
Om deze positieve wending mogelijk te maken, ontwikkelen we strategisch
personeelsbeleid. Hierin beschrijven we onder meer uitgangspunten en opvattingen over de volgende onderwerpen: diversiteit, personele bewegingen en
mogelijkheden de komende jaren (strategische personeelsplanning), het wegnemen van beperkingen tussen sectoren , vitaliteit, de toekomst van functies
van het onderwijsondersteunend personeel en het stimuleren van loopbaanontwikkeling en mobiliteit.
7. Er wordt strategisch personeelsbeleid ontwikkeld, als kader voor onder meer loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling zijn zichtbaar
binnen BOOR.
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3.3 GEZONDHEIDSBELEID
Binnen BOOR gaan we het ziekteverzuim verlagen. Er is samen met het
Vervangingsfonds een uitgebreid projectplan Ziekteverzuim reduceren naar
het landelijk gemiddelde geschreven, om het ziekteverzuim in het primair
onderwijs te laten dalen naar het landelijke gemiddelde van 6%. Gedurende
heel 2015 en 2016 werken wij actief aan het gezondheidsbeleid en aan het beter
opleiden van casemanagers. De praktijk om de kosten van verzuim te verdelen
onder de scholen voor primair onderwijs is in 2014 al losgelaten, zodat
directeuren rechtstreeks de effecten van een actief gezondheidsbeleid ondervinden. In de sector voortgezet onderwijs scherpen wij de onderlinge afspraken
aan met betrekking tot vergoeding van de kosten van langdurig ziekteverzuim.
8. In het primair onderwijs is het ziekteverzuim maximaal 6%.

4. Identiteit
4.1 WEZENSKENMERKEN
In onze organisatie en in onze scholen zijn de wezenskenmerken van het
openbaar onderwijs zichtbaar aanwezig: algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit. Die zichtbaarheid manifesteert zich in het gedrag
van de medewerkers en in de inrichting van de schoolgebouwen.
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In het strategisch beleidsplan Het kind voorop zijn de wezenskenmerken verder
uitgewerkt in de identiteit en kernwaarden van BOOR. Deze zijn terug te vinden
op www.boorbestuur.nl/identiteitenkernwaarden. Wij hebben deze kenmerken nadrukkelijk verbonden met artikel 1 van de Grondwet en met de
universele verklaring van de rechten van de mens en het internationaal verdrag
inzake de rechten van het kind. In onze scholen wordt door de directeur of
rector en leerkrachten besproken wat dit in de dagelijkse schoolpraktijk
betekent. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt en dilemma’s opgelost.
De omgeving van de school, ouders, leden van de gemeenteraad en andere
belanghebbenden worden van harte uitgenodigd om in de school te zien wat
het gesprek over identiteit oplevert. Tijdens de schoolbezoeken zullen de leden
van het college van bestuur in het gesprek met directeur, personeel, ouders
en leerlingen nadrukkelijk vragen naar de opbrengsten van het werken aan de
zichtbaarheid van de openbare identiteit.
9. In onze scholen bespreekt de directeur of rector met het personeel wat de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs betekenen voor het werk in de school.

Identiteit

4.2 STERKE BINDING MET DE SAMENLEVING
De schoolgemeenschap verbindt zich met de maatschappelijke omgeving. Onze
scholen zijn sterk gericht op de wijk en de stad; daarin wordt samengewerkt
met maatschappelijke partners. In 2015 zal in het gesprek met het bestuur aan
de orde komen op welke manier de verankering in de wijk is gerealiseerd en
zichtbaar gemaakt.
10. De school toont aan op welke manier de school de verankering in de wijk realiseert en
zichtbaar maakt.

4.3 PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN, OUDERS EN MEDEWERKERS
De directeur of rector bevordert de actieve participatie van leerlingen, ouders
en medewerkers in het beleid en de organisatie van de school. Deze samenwerking heeft tot doel de aansluiting tussen thuis en school te verbeteren, te
zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en het verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs. Voorbeelden van actieve participatie zijn, naast de
(verplichte) medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlingenraad. Een

andere vorm van participatie ontstaat wanneer de school met de ouders van de
leerlingen een educatief partnerschap aangaat, waarbij sprake is van onderwijsen opvoedingsondersteunend handelen.
11. De directeur of rector toont aan op welke manier in de school actieve participatie van
leerlingen, ouders en medewerkers is gerealiseerd.

4.4 INTEGRITEIT
Afgelopen jaar is de integriteitscode voor BOOR vastgesteld en is in te zien
op www.boorbestuur.nl/integriteit. De vaststelling van deze code is geen
doel op zichzelf. Veel belangrijker is dat onze medewerkers en representanten
van BOOR deze code begrijpen en naleven. Hiertoe wordt eind 2014 een
implementatieplan opgesteld. Voor het eind van het schooljaar 2014-2015
heeft elke school de integriteitscode aan de hand van casuïstiek besproken
in de school. Hierover wordt gerapporteerd aan de leidinggevende.
12. Voor het eind van het schooljaar 2014-2015 heeft elke school de integriteitscode aan de
hand van casuïstiek besproken in de school.
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5. Passend onderwijs
5.
Alle kinderen zijn bij ons welkom en hebben recht op het beste onderwijs dat
bij hun past. Passend onderwijs is dan ook een belangrijk thema binnen BOOR.
Niet voor niets is onze voorzitter van het college van bestuur voorzitter van het
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam). Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraden van
Koers VO en PPO Rotterdam.
5.1 NIEUW JEUGDZORGSTELSEL
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor alle
hulp en ondersteuning aan Rotterdamse kinderen, jongeren en hun ouders.
Komend jaar moet elke school aangesloten zijn op het nieuwe jeugdzorgstelsel
van Rotterdam en omstreken, zodat effectieve samenwerking op basis van één
gezin, één plan, één regie mogelijk is. Dit betekent dat elke school een schoolmaatschappelijk werker heeft, die als verbindingsfunctionaris naar de wijkteams
functioneert en volgens plan gepositioneerd is in het schoolondersteuningsteam. Om op gestructureerde wijze de situatie van een kind in te schatten,
15
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hanteert elke schoolmaatschappelijk werker het ernsttaxatiemodel dat ook
in de jeugdzorg wordt gebruikt als instrument. Een andere maatregel is dat
onderwijsdoelen voor de kinderen deel uit maken van een gezamenlijk plan van
aanpak voor gezinnen. Er is een integrale aanpak van onderwijsondersteuning
en jeugdhulp in uitvoering op scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en
bovenschoolse tijdelijke lesplaatsen.
13. Elke school is op 1 oktober 2015 organisatorisch en inhoudelijk aangesloten op het
nieuwe jeugdzorgstelsel in Rotterdam en omstreken.

5.2 BIJSTELLEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning de
school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Een school is in
ontwikkeling en groeit in het ondersteuningsaanbod. In samenspraak met de
medezeggenschapsraad en het team stellen de scholen daar waar nodig hun
ondersteuningsprofiel bij. De scholen bespreken het bijgestelde profiel in hun
medezeggenschapsraad en maken het nieuwe profiel kenbaar aan de partners,
waaronder de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO.
14. Op 1 juli 2015 heeft elke school het schoolondersteuningsprofiel waar nodig bijgesteld.
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5.3 SCHOLING
Op basis van het herijkte schoolondersteuningsprofiel richt elke school een
scholingsplan in om het vermogen tot differentiatie van de teamleden te
vergroten. Ze voeren het scholingsplan uit om te voldoen aan het basisprofiel
van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam of de kwaliteitscriteria
die Koers VO heeft opgesteld, dan wel om de ambities in het schoolondersteuningsprofiel te verwezenlijken.
15. Op 1 juli 2015 heeft elke school een scholingsplan, dat gebaseerd is op het bijgestelde
schoolondersteuningsprofiel.

6. Organisatie en bestuur
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6.1 PROFESSIONELE CULTUUR
Wij werken aan het versterken van de professionele cultuur, waarin iedereen in
gezamenlijkheid een hoge onderwijskwaliteit wil realiseren. Wij onderscheiden
twee aspecten in de professionele cultuur, namelijk professionaliteit van
personeelsleden (vakmanschap) en het gedrag dat hoort bij een professionele
cultuur. De vragen die daarbij horen zijn: Waaraan herken je een professional en
een professionele organisatie en welk gedrag hoort daarbij? Dit betekent dat er
duidelijke met elkaar afgestemde kaders moeten zijn hoe men zich binnen deze
cultuur gedraagt. Pas dan kan een team, de school of de organisatie verder
gaan werken aan het versterken van een professionele cultuur. Wij streven naar
een professionele cultuur die herkenbaar is aan vier kenmerken van onze medewerkers:
– Resultaatgerichtheid, resultaten willen bereiken en daartoe initiatief nemen.
– Rekenschap willen afleggen.
– Verantwoordelijkheid willen nemen voor de eigen professionaliteit,
inzetbaarheid en ontwikkeling en verantwoordelijkheid willen nemen voor het
gezamenlijke resultaat.
– Erkende ongelijkheid.
Iedere school stelt zijn eigen professioneel statuut vast. Hierin zijn de
professionele opvattingen vastgelegd en zo concreet mogelijk gemaakt. Het
strategisch beleidsplan Het kind voorop en het strategisch hrm-beleidsplan
Mensenwerk kadert dit professioneel statuut in. Bij het opstellen van deze
opvattingen over de professionele cultuur in beide aspecten kan uitgegaan
worden van het volgende overzicht:
VAN EEN NIET-PROFESSIONELE
CULTUUR

NAAR EEN PROFESSIONELE
CULTUUR

Praten over elkaar

Praten met elkaar

Iedereen praat over alles mee

Meepraten waar verantwoordelijkheden
en competenties liggen

Notulen

Besluitenlijst

Topdown-beleid
(van bovenaf opgelegd)

Bottomup-beleid (van onderop ondernomen) binnen vastgestelde kaders

Opvattingen

Feiten
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Iedereen heeft overal verstand van

Expert-groepen, meepraten en
meedenken op basis van bewezen
expertise

Afwachten (reactief zijn)

Proactief zijn (ondernemen)

Het ligt niet aan mij maar aan iets of
iemand anders (extern attribueren)

Zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen bij jezelf (zelfreflectie)

Plenair

Groepjes die terugkoppelen

Het vooral gezellig houden

Elkaar durven aanspreken

Voor jezelf houden

Leren van elkaar

De fout ontkennen

Fouten erkennen en analyseren

Afspraken staan ter discussie

Afspraak is afspraak

Leidinggevenden zorgen ervoor dat elke medewerker betrokken is bij en weet
heeft van de opvattingen over de professionele cultuur die voor hem of haar
van kracht is. Het statuut is onderwerp van bespreking tussen schoolleider en
degene waaraan hij of zij rekenschap aflegt.
16. Elke school stelt een professioneel statuut vast.
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6.2 VERANTWOORDING
Momenteel verantwoorden scholen zich naar verschillende belanghebbenden
op verschillende manieren. Sommige vormen van verantwoording zijn verplicht,
zoals bijvoorbeeld aan de onderwijsinspectie. Andere vormen van verantwoording wil de school graag afleggen, zoals bijvoorbeeld naar ouders en leerlingen.
BOOR wil zich graag verantwoorden met het schoolplan als basis. Dit schoolplan beslaat een periode van vier jaar. Deze periode is opgedeeld in vier jaarplannen. Elk jaarplan bevat doelen waaraan de school gaat werken. De plannen
vormen de basis van de begrotingen. In het jaarverslag evalueert de school de
gedane inspanningen en stelt vast of de doelen behaald zijn. Op basis hiervan
worden de doelen voor het nieuwe schooljaar vastgelegd in het nieuwe jaarplan.
Deze jaarplannen en jaarverslagen zijn de verantwoording van de school naar
alle belanghebbenden, zowel horizontaal als verticaal. Deze vorm van verantwoording is doelmatig en biedt alle belanghebbenden de informatie die zij
nodig hebben. In 2015 verantwoorden scholen zich volgens deze cyclus.
17. De scholen verantwoorden zich naar alle belanghebbenden door middel van een schoolplan, jaarplan en jaarverslag, waarbij de plannen de basis vormen voor de begrotingen.
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6.3 KLEINE SCHOLEN EN AFDELINGEN
De afgelopen jaren heeft BOOR geen beleid gehad, waarin de gewenste schoolgrootte voor scholen of afdelingen was vastgesteld. Op basis van de wettelijke
opheffingsnorm en de bepalingen rond de gemiddelde schoolgrootte werden
scholen onder de norm in stand gehouden, gesloten of gefuseerd. Dit werd
jaarlijks besloten op basis van de 1-oktobertelling. In het najaar van 2014 zal het
bestuur een beleidsnotitie Kleine scholen en afdelingen vaststellen. Uitgangspunt is dat op basis van criteria op het gebied van kwaliteit, financiën, spreiding
en demografische ontwikkelingen wordt vastgesteld of een school of afdeling
bestaansrecht heeft, dan wel in de naaste toekomst kan verkrijgen.
18. Voor iedere school en afdeling wordt vastgesteld welk toekomstperspectief deze
school of afdeling heeft.

Organisatie
en bestuur

6.4 MEDEZEGGENSCHAP
Om de medezeggenschap binnen BOOR te versterken, zijn wij in september
2013 gestart met het project Deltaplan Medezeggenschap. Het deltaplan is in
te zien op www.boorbestuur.nl/medezeggenschap. De eerste resultaten
zijn geboekt. Zo’n 200 leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden volgden in het schooljaar 2013-2014 een medezeggenschapscursus.
Verder werden reglementen en het medezeggenschapsstatuut geactualiseerd
en opnieuw vastgesteld. De communicatie, informatie en overleg werden
aanzienlijk verbeterd. In 2015 zetten wij het project voort met de bedoeling om
de bereikte resultaten te borgen en verder te werken aan de versterking van de
medezeggenschap binnen BOOR. De focus in 2015 zal liggen op de scholing
van directeuren, waarbij aandacht is voor kennis, houding en gedrag. Dit moet
leiden tot een verbetering in de communicatie met de medezeggenschap. Daarnaast gaan wij in 2015 de mate van tevredenheid rondom de relatie bestuur,
directeur en medezeggenschapsraad binnen de school onderzoeken.
19. Het onderzoeken van de mate van tevredenheid rondom de relatie bestuur, directeur en
medezeggenschapsraad binnen de school.

7. Huisvesting
7.
7.1 VISIE ONDERWIJSHUISVESTING EN VERBETERING
HUISVESTINGSORGANISATIE
De onderwijshuisvesting is voor BOOR een primair bedrijfsmiddel dat een
belangrijk basis vormt voor de wijze waarop onderwijs wordt gegeven en van
grote invloed is op de financiële positie van BOOR. De locatie en kwaliteit van
de huisvesting beïnvloedt de keuze van ouders en kinderen voor een school
sterk. Bovendien heeft de kwaliteit van het binnenklimaat direct effect heeft
op leerprestatie van kinderen.
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Om te komen tot een visie op het gebied van onderwijshuisvesting en een verbetering van de huisvestingsorganisatie is gestart met het ontwikkelen van een
plan van aanpak. De huisvestingsorganisatie moet kantelen van een beheersorganisatie naar een strategische organisatie. Het plan van aanpak is verdeeld
in een korte termijn, een middellange termijn en een lange termijn en bestrijkt
een periode tot 2025. In 2015 zal dit plan verder uitgewerkt worden. Belangrijk is
dat keuzes die hierin worden gemaakt een breed draagvlak hebben bij belanghebbenden binnen de organisatie.
7.2 FACILITAIR MANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM
In 2015 ligt de nadruk op het op orde hebben van de informatie door het
implementeren van een facilitair managementinformatiesysteem. Met een dergelijk systeem zijn wij in staat onze gebouwen te beheren, de onderhoudsprocessen
doelmatig te laten verlopen en actuele managementinformatie te verschaffen.

Huisvesting

20. Het implementeren van een facilitair managementinformatiesysteem.

7.3 BOUWPROJECTEN
In 2015 staan twee grote bouwprojecten op de planning. Voor het huisvestingsprogramma 2014 is een subsidie toegekend voor nieuwbouw van Wolfert
Dalton. De aanbesteding van het projectmanagement is in 2014 afgerond en
er wordt gestart met het opstellen van een programma van eisen.
Een ander bouwproject betreft het realiseren van de Kindercampus Bloemhof
door de gemeente. In dit project is voor beide locaties van basisschool Bloemhof (Putsebocht en Oleanderstraat) renovatie goedgekeurd door de gemeente.
De programma’s van eisen zijn in 2014 opgesteld en de voorbereidingen voor de
start van de bouw worden getroffen.
De planvorming nieuwbouw door de gemeente van het Huis op Zuid waar basisschool Nelson Mandela na realisatie zal inhuizen, heeft forse vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is dat Woonbron zich terug trekt op hun kerntaak.
Het is nog onbekend wat dit betekent voor 2015.

7.4 VOLLEDIGE DOORDECENTRALISATIE
De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om op de lange termijn de
verantwoordelijkheid voor het voorzien in de onderwijshuisvesting over te
dragen aan het schoolbestuur, de zogenaamde volledige doordecentralisatie.
Dit gaat verder dan de doordecentralisatie van het onderhoud. Bij volledige
doordecentralisatie worden de gebouwen aan ons overgedragen en de gelden
die de gemeente ontvangt voor de instandhouding van schoolgebouwen
worden direct aan ons toegekend. Het beschikbare geld zouden wij dan zelf
kunnen inzetten voor de eisen en wensen van de school, de leerlingen en de
ouders. Volledige doordecentralisatie brengt echter risico’s met zich mee.
In 2015 participeren wij in de pilot van de gemeente Rotterdam om te komen
tot een businesscase, om te bezien of een verdere doordecentralisatie wel
wenselijk en financieel haalbaar is.
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7.5 GEMEENTELIJK MEERJARENPLAN ONDERWIJSHUISVESTING
De gemeente Rotterdam heeft samen met de Rotterdamse schoolbesturen
de wens uitgesproken om de voorspelbaarheid van de huisvestingsbehoefte
te verbeteren. Het doel hiervan is om in het schoolgebouwenbestand een
kwaliteits- en efficiencyslag te maken ten behoeve van toekomstig gebruik.
Hiervoor wordt in samenspraak met de schoolbesturen een Meerjarenplan
onderwijshuisvesting 2015-2025 opgesteld. Er zijn concrete afspraken gemaakt
over de kwaliteitsverbetering van het schoolgebouwenbestand, het terugbrengen van de totale capaciteit van de schoolgebouwen, het vastleggen
van investeringsafspraken en de aanpak van kleine scholen en afdelingen.
Het meerjarenplan heeft gevolgen voor de huisvesting van onze scholen. In
de vereniging van samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs en
voortgezet onderwijs in Rotterdam (FOKOR) is afgesproken om in het primair
onderwijs gezamenlijk minimaal twintig schoollocaties af te stoten in de periode
2015-2017, waarvan in 2015 minimaal vijf locaties. Uitwerking van deze plannen
en onze inzet zullen wij in het najaar 2014 concretiseren. Ons streven is om in
2015 de leegstand in het primair onderwijs te reduceren met 10.000m2.
21. In het primair onderwijs streven we naar een leegstandsreductie van 10.000 m2.

Bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen speelt communicatie een
belangrijke rol. Daarnaast zullen wij ons ook komend jaar nog blijven focussen
op het herstel en behoud van het vertrouwen in BOOR. De reputatie van BOOR
heeft zowel in- als extern door zaken uit het verleden schade opgelopen, waardoor er een zeker wantrouwen ten opzichte van BOOR is ontstaan. Dit maakt
dat er complexe vraagstukken liggen op het gebied van bijvoorbeeld bestuurscommunicatie, corporate communicatie en interne communicatie.
Om hier richting aan te geven en samenhang te brengen in alle losse activiteiten
die wij ondernemen op het gebied van communicatie, leveren wij in het eerste
kwartaal een strategisch communicatieplan 2015-2016 op. Het plan levert een
bijdrage aan de realisatie van de missie en visie van BOOR, die zijn vastgelegd
het huidige strategische beleidsplan Het kind voorop met een looptijd tot 2016.
Jaarlijks voegen wij een uitvoeringsprogramma toe, waarin alle communicatieactiviteiten en -middelen beschreven staan voor het betreffende jaar, met een
begroting en planning.
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22. In het eerste kwartaal van 2015 stellen wij een strategisch communicatieplan 20152016 op, met een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2015.

9. Inkoop
9.1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
In 2015 ontwikkelen wij beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. In dit beleid leggen wij vast dat wij met onze bedrijfsvoering
rekening willen houden met de effecten op mens, milieu en maatschappij.
Dit betekent dat wij – binnen wettelijke kaders – eisen zullen gaan stellen aan
leveranciers, dienstverleners en aannemers met betrekking tot hun rol als
werkgever en dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen voor de invloed
die onze bedrijfsactiviteiten hebben op de maatschappij. Uitgangspunt is dat wij
ons bewust zijn van het belang van een goed functionerende lokaal en regionaal
bedrijfsleven voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van de stad.
23. Er is beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en elke
overeenkomst wordt hieraan getoetst.
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9.2 ONRECHTMATIGHEDEN
In 2014 is de opzet en implementatie van het centraal inkoopbeleid afgerond
en maakt het deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. In de interne controle
in 2014 is vastgesteld dat nog niet altijd op de juiste wijze wordt aanbesteed.
Het gaat daarbij voor een deel om contracten uit het verleden die destijds niet
juist zijn aanbesteed en die meerjarig lopen. Er zal een actieve voorlichting
op het gebied van inkoop plaatsvinden, zodat een ieder doordrongen is van
het inkoopbeleid en op de juiste wijze gaat aanbesteden. In 2015 wordt via de
interne controle het inkoopproces binnen BOOR gemonitord.
24. Alle nieuwe contracten worden rechtmatig aanbesteed.

9.3 CONTRACTREGISTER
In 2014 is er een contractregister ontwikkeld dat gepubliceerd is via intranet. In
2015 wordt dit contractregister verder aangevuld, zodat eind 2015 90% van de
bestaande contracten hierin te raadplegen zijn. Daarnaast wordt in 2015 onderzocht of dit register opgenomen kan worden in het nieuwe facilitair managementinformatiesysteem.
25. In het contractregister is 90% van de contracten te raadplegen.

9.4 INKOOP- EN LEVERANCIERSMANAGEMENTSYSTEEM
Gezien het inkoopvolume en de hoeveelheid contracten die wij afsluiten, speelt
leveranciers- en contractmanagement een zeer belangrijke rol bij het reduceren
van kosten en het terugbrengen van het aantal leveranciers. In 2015 implementeren wij een inkoop- en leveranciersmanagementsysteem. Het budget kan

beter worden bewaakt en het genereren van rapportages maakt een adequaat
en proactief beleid mogelijk, waardoor wij beter kunnen gaan sturen op het
inkoop- en leveranciersbeleid.
26. Het implementeren van een inkoop- en leveranciersmanagementsysteem.

9.5 INKOOPSAMENWERKINGSVERBANDEN
In 2015 richten wij ons op het behalen van inkoopvoordelen door inkoopsamenwerkingsverbanden aan te gaan met partners binnen en buiten de regio. Deze
samenwerking richt zich in eerste instantie op het delen en vergroten van kennis
en daarna op het bundelen van het inkoopvolume. Inkoopsamenwerkingsverbanden worden alleen aangegaan als er een meerwaarde is voor BOOR.
27. Het vergroten van kennis en het bereiken van inkoopvoordelen door het vinden van
inkoopsamenwerking met partners binnen en buiten de regio.
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10. Financiën en bedrijfsvoering

10.1 FINANCIËLE POSITIE
Onze financiële positie is door het positieve resultaat van 2013 verbeterd,
maar nog erg broos. Het weerstandsvermogen bedroeg begin 2014 nog slechts
5,3% van de exploitatie, terwijl dit minimaal 10% zou moeten zijn. Dit minimale
weerstandsvermogen volgt uit een landelijke studie van een commissie van
deskundigen onder leiding van professor Don. Dit wordt ook door de Inspectie
van het Onderwijs als norm in het toezicht gehanteerd. Deze factoren en onze
eigen risico analyses zijn voor ons zwaarwegend om zo snel mogelijk het weerstandsvermogen op 10% te brengen. Hiermee ontstaat ook weer voldoende
financiële ruimte voor investeringen in de kwaliteit en de ontwikkeling van het
onderwijs bij BOOR. Voorts is er dan sprake van voldoende buffers om tegenslagen te kunnen opvangen, zonder een beroep op vooraf ongewisse steun van
anderen of het in de knel komen van belangrijke uitgaven.
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Het weerstandsvermogen wordt gevormd door onze algemene reserves. Deze
zijn sinds de verzelfstandiging in 2008 afgenomen van € 37,4 miljoen naar € 10,5
miljoen eind 2012. Om het weerstandsvermogen zo snel als mogelijk op het
door de inspectie en commissie Don gestelde minimumniveau van 10% te
krijgen, streven we ernaar om jaarlijks in de begroting een financieel resultaat
van minimaal 1% te realiseren. Indien mogelijk voegen we extra toe aan de
reserves. In paragraaf 11.5.2 Ontwikkeling weerstandsvermogen wordt een
doorkijk gegeven van de verwachte ontwikkeling van ons weerstandsvermogen.
Om de ingeslagen goede weg te kunnen vervolgen en een solide financieel
fundament te realiseren, zijn wij in gesprek met het ministerie en de gemeente
over diverse vormen van hulp en ondersteuning, om zodoende onder meer de
reserves weer op peil te brengen. Dit zonder dat het ten koste gaat van
investeringen in ons onderwijs en wij tegelijkertijd een impuls kunnen geven
aan die kwaliteit. Met een financieel gezonde en stabiele organisatie kunnen wij
het best denkbare kwalitatieve openbaar onderwijs voor leerlingen in Rotterdam
neerzetten.
10.2 BUDGETDISCIPLINE
In de afgelopen periode is de budgetdiscipline binnen BOOR verbeterd, mede
door de invulling van een aantal randvoorwaarden. Het is zaak dit in 2015 vast
te houden.
Instrumenten
Een budgetverantwoordelijke moet inzicht hebben in de opbouw en uitputting
van zijn budget. Er is maandelijks tussentijdse informatie voor budget-

verantwoordelijken beschikbaar. Elke vier maanden worden deze financiële
maandrapportages gebundeld en aangeboden aan het algemeen bestuur
en vervolgens de gemeente en andere belanghebbenden. Een budgetverantwoordelijke heeft via de applicatie Transparant nagenoeg realtime inzicht
in zijn uitgaven en inkomsten. De informatievoorziening is op dit moment nog
zuiver financieel. Separaat wordt tussentijds informatie verstrekt over personele
aangelegenheden en onderwijskwaliteit. Het is wenselijk om deze informatie op
termijn samen te voegen in een integrale managementrapportage.
28. De gegevens op het gebied van financiën, personeel en kwaliteit worden samengevoegd in een integrale managementrapportage.
Vanuit het team Finance & Control van BOOR Services worden budgetverantwoordelijken ondersteund bij het beoordelen van de financiële informatie.
Zij vinden in de controllers een kritische sparringpartner die hen helpt binnen
de budgettaire kaders te blijven.
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Budgetverantwoordelijken en financiële medewerkers binnen BOOR, werken op
diverse terreinen samen met het externe administratiekantoor. Deze samenwerking
verliep in de afgelopen jaren stroef. Door duidelijke werkafspraken, een service
level agreement (in 2014) en constante bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie, moet sprake zijn van een vlekkeloze samenwerking.
Cultuur
In paragraaf 6.1 Professionele cultuur zijn de elementen van een professionele cultuur die wij nastreven opgenomen. De financiële discipline is binnen
BOOR nog niet overal op orde. Onder financiële discipline wordt in dit verband
verstaan dat directeuren en schoolleiders zich verantwoordelijk voelen voor de
financiële beheersing, hun verantwoordelijkheid nemen, overweg kunnen met
de systemen en hun beleid koppelen aan het financiële beeld. De budgettaire
kaders vormen daarbij het uitgangspunt. Kortom: We blijven binnen het budget.
29. Een directeur of schoolleider neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van
budgetdiscipline en heeft de instrumenten om inzicht te krijgen in de problemen en
mogelijke oplossingen.

10.3 RISICOMANAGEMENT
Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met risico’s op tal van terreinen.
Deze risico’s kunnen voor een deel financieel worden vertaald en voor een
deel niet. Gezien de vele uitdagingen die BOOR kent, is besloten om risicomanagement vooral praktisch te beleggen binnen de organisatie. De belangrijkste strategische risico’s zijn geïnventariseerd en worden periodiek
geactualiseerd. Een overzicht is opgenomen in bijlage 2 Strategische risico’s.
Het is van belang een voldoende buffer aan te houden voor het opvangen van
deze risico’s. Binnen de onderwijssector is een minimale buffer van 10% vereist.
BOOR heeft eind 2015 naar verwachting een weerstandsvermogen van 6,5%.

Voor een toelichting op de groei van het vermogen, wordt verwezen naar paragraaf 11.5.2 Ontwikkeling weerstandsvermogen.
De gemeente Rotterdam hanteert het risicocumulatiemodel om een beeld te
krijgen van de weerbaarheid van een organisatie. Volgens dit model worden
alle risico’s afgezet tegen de beschikbare weerstand. De omvang van de
risico’s wordt berekend volgens een risico-simulatiemodel. Uitgaande van
de in bijlage 2 Strategische risico’s opgenomen risico’s, komt de weerstandsratio voor BOOR uit op 1,4. In deze bijlage is ook de berekening van deze ratio
opgenomen.
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De ratio ligt (ruim) boven de 1, wat voor een gemeentelijke organisatie een
gezonde situatie zou betekenen. In de situatie van BOOR zou deze norm hoger
moeten liggen. Enerzijds omdat een onderwijsinstelling risico’s in de ene
activiteit veelal niet kan compenseren met kansen in de andere activiteit,
omdat alle activiteiten zich op hetzelfde vlak bevinden. Daarnaast wordt in het
Rotterdamse model bij een hoog risico gerekend met een kans van 50%, terwijl
in de praktijk bij BOOR de kans dat een risico zich voordoet in een aantal
gevallen aanzienlijk hoger ligt. Tenslotte houdt het model er rekening mee
dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen, maar dat sprake is van een
beperkte onderlinge afhankelijkheid tussen de risico’s. Ook dit gaat binnen
BOOR niet op, omdat een aantal risico’s verband houden met elkaar. BOOR zal
daarom – naast de ratio uit het risicocumulatiemodel – de focus houden op het
opbouwen van een weerstandsvermogen van minimaal 10% van de exploitatie.
Deze ondergrens wordt door de onderwijsinspectie gehanteerd en is bevestigd
door de commissie Don.
10.4 ICT-STRATEGIE
In 2015 stellen wij een organisatiebrede ict-strategie op. Externe ontwikkelingen
spelen een belangrijke rol. Waar staat ict in de onderwijsmarkt in vijf tot tien
jaar? En waar willen wij staan in vijf jaar? Dit vertalen wij in onze ict-visie en
ict-missie. Hierin nemen we de interne ontwikkelingen mee. Waar staat de
organisatie nu en wat kunnen we daadwerkelijk realiseren? Dit vertalen we in
concrete stappenplannen.
30. Opstellen van een organisatiebrede ict-strategie.

11. Begroting
11.
11.1 INLEIDING
De doelstellingen uit het jaarplan 2015 zijn voor zover mogelijk financieel
vertaald en verwerkt in de begroting 2015-2018. De uitgangspunten bij het
opstellen van de begroting zijn vastgelegd in de (interne) kaderbrief 2015.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens toegelicht:
– De begroting 2015, inclusief een toelichting op de belangrijkste uitgangspunten die aan deze begroting ten grondslag hebben gelegen.
– De meerjarenbegroting, inclusief de verwachte ontwikkeling van het
weerstandsvermogen.
– De begrotingscijfers per post van de staat van baten en lasten.
– De meerjarenbegroting per sector, inclusief de bijzonderheden per sector.
11.2 BEGROTING
In onderstaande tabel is de begroting voor het jaar 2015 opgenomen. Ter vergelijking zijn de begrotingscijfers van 2014 en de realisatie van 2013 opgenomen.
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Bedragen in € 1.000
Omschrijving

Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Baten
Jaarplan en
begroting
BOOR Verbetert

Rijksbijdragen Ministerie van OCW

225.208

214.931

222.797

Overige overheidsbijdragen

17.250

21.185

17.073

Overige baten

12.396

8.838

9.359

254.854

244.954

249.229

199.239

197.655

199.966

19.964

15.616

17.786

4.395

3.548

4.260

27.801

24.307

22.844

251.399

241.126

244.855

3.455

3.828

4.374

-/- 421

-/- 780

-/- 490

0

817

0

3.034

3.865

3.884

Totaal baten
Begroting

Lasten
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige materiële lasten
Totaal lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering
Financiële baten en lasten
Taakstelling
Resultaat
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11.3.1 Algemeen
De begroting van BOOR voor het jaar 2015 bestaat uit de individuele schoolbegrotingen, een bovenschoolse begroting per sector en begrotingen voor het
bestuur en BOOR Services. Deze begrotingen zijn opgesteld aan de hand van
de kaders die in de (interne) kaderbrief 2015 zijn gesteld. Dit betreffen onder
meer de volgende uitgangspunten:
– De individuele schoolbegrotingen sluiten minimaal met een voordelig
resultaat van 1% van de baten. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het
weerstandsvermogen van de betreffende school.
– Het bestaande vacaturebeleid wordt gecontinueerd.
– Onder stringente voorwaarden mogen in 2015 weer investeringen worden
gedaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op dekking van de kapitaallasten in de begroting en ruimte in de liquiditeitspositie.
– De voordelen van de centrale inkoop (zoals het aanbestedingsvoordeel voor
energie) komen ten gunste van de individuele schoolbegrotingen.
– Binnen de sectoren wordt gewerkt met een bovenschoolse begroting. Vanuit
de scholen vinden afdrachten plaats waarmee bovenschoolse kosten worden
gedekt. We streven er naar zoveel mogelijk kosten toe te rekenen aan de
individuele schoolbegrotingen. Het aantal afdrachten is daarom ten opzichte
van 2014 sterk verminderd. Bewaking van de bovenschoolse begrotingen
gebeurt door het bovenschools managementteam voor het primair onderwijs
en het college van schoolleiders voor het voortgezet onderwijs.

– Centrale kosten – zoals bestuur, BOOR Services en het administratiekantoor –
worden over de sectoren verdeeld volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel.
– De financiële kaders voor de ontwikkeling van rijksbijdragen zijn gebaseerd
op informatie van het ministerie en/of de PO-Raad en VO-raad.
– Een deel van de extra gelden uit de najaarsakkoorden, wordt ingezet ter
versterking van het weerstandsvermogen.
11.4 ACTUELE ONTWIKKELINGEN
11.4.1 Forecast resultaat 2014
De bedrijfsvoering is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Door de goede
financiële resultaten over 2013, de door de scholen genomen maatregelen
en een verbeterd budgetbeheer, is onze financiële en liquiditeitspositie sterk
verbeterd. Volgens de meest recente forecast komen we voor geheel 2014 iets
onder het niveau van de begroting uit, te weten een voordelig resultaat van € 3,5
miljoen. Dit resultaat zal worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen van
de scholen.
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11.4.2 Ontwikkelingen cao
Gelijktijdig met het opstellen van de begroting 2015 is een akkoord bereikt
over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Dit akkoord is verwerkt
in de begroting. Naast een salarisverhoging van 1,2% is in de nieuwe cao
afgesproken dat de huidige seniorenregeling komt te vervallen. Er komt
een nieuwe regeling voor alle medewerkers in het kader van leeftijdsbewust
personeelsbeleid en werkdrukverlaging, waarvoor per medewerker – naar rato
van de omvang van de betrekking – 50 klokuren op jaarbasis beschikbaar
worden gesteld. Hiernaast zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid en
de professionalisering van werknemers. Voor het voortgezet onderwijs zijn
bovengenoemde maatregelen in deze begroting doorgerekend. We hebben
rekening gehouden met de gedeeltelijke compensatie vanuit het rijk, waardoor
het financiële effect per saldo circa € 0,6 miljoen bedraagt.
Begin juli 2014 is ook voor het primair onderwijs een onderhandelaarsakkoord
tot stand gekomen. Naar verwachting wordt de cao eind september, na de
ledenraadpleging, definitief. Op basis van de nieuwe cao stijgen de salariskosten op 1 september 2014 met 1,2% en wordt de huidige bapo-regeling
afgeschaft. Hiervoor is een overgangsregeling afgesproken. Verder zijn afspraken gemaakt over professionalisering, het aanpakken van de werkdruk
en duurzame inzetbaarheid. In het kader van professionalisering krijgen werknemers twee uur per week voor hun professionele ontwikkeling. Om medewerkers in het primair onderwijs in staat te stellen te werken aan duurzame
inzetbaarheid krijgen zij een budget van 40 uur per jaar voor coaching, studieverlof en dergelijke. Medewerkers vanaf 57 jaar hebben fulltime recht op 130 uur
per jaar. Voor het primair onderwijs zijn bovengenoemde maatregelen in deze
begroting verwerkt.

11.4.3 Ontwikkeling rijksbekostiging
In het afgelopen jaar zijn door het Rijk extra middelen toegekend aan het
onderwijs. Dit betreffen zowel structurele als incidentele middelen. De middelen
zijn beschikbaar gesteld om enerzijds bezuinigingen uit het verleden te
compenseren en anderzijds te investeren in het onderwijs en de werkgelegenheid. De middelen worden tevens ingezet ter dekking van de nieuwe onderwijscao’s en voor het versterken van de financiële positie van onderwijsinstellingen.
In de interne kaderstelling voor de begroting is aangegeven wat het financiële
effect van de extra middelen voor BOOR de komende jaren zal zijn. Daarbij is
aangegeven dat – zeker de eerste jaren – een deel van de extra middelen moet
worden ingezet om het weerstandsvermogen van de scholen te versterken.
Zoals bekend ligt dat vermogen bij een groot aantal scholen op een
onverantwoord laag niveau.
In de begroting zijn voor de komende jaren – uitgaande van een continuering
van het landelijke bekostigingsbeleid – de volgende extra middelen opgenomen:
Bedragen in € 1.000
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Jaar

(s)bao

(v)so

vo

Totaal

2015

2.766

1.023

1.774

5.563

2016

2.725

1.008

1.809

5.542

2017

3.490

1.291

2.566

7.347

2018

3.903

1.443

3.017

8.363

11.4.4 Ontwikkeling gemeentelijke subsidie
De gemeente Rotterdam stelt jaarlijks middelen ter beschikking voor de uitvoering
van het Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB-gelden). Voor het schooljaar 20142015 heeft de gemeente een bedrag van € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor
het voortgezet onderwijs (vergelijkbaar met 2013-2014) en een bedrag van € 15,8
miljoen voor het primair onderwijs (€ 0,3 miljoen hoger dan in 2013-2014). Voor de
jaren daarna is in de begroting uitgegaan van ongewijzigd gemeentelijk beleid.
11.4.5 Ontwikkeling liquiditeit
In de afgelopen jaren heeft BOOR te kampen gehad met een zeer broze
liquiditeitspositie. Door een strakke monitoring, de invoering van saldocompensatie op onze bankrekeningen, de investeringsstop en het voordelige
financiële resultaat van 2013, is onze liquiditeit aanzienlijk verbeterd. Toch is
deze nog onvoldoende comfortabel, zodat strakke beheersmaatregelen
nodig blijven.
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om over te gaan naar
zogenaamd schatkistbankieren. Dit betekent dat we onze financiering
– zowel kortlopend “rood staan” als langlopende leningen – bij het Rijk kan
worden afgesloten. Omdat de rentepercentages bij het Rijk aanzienlijk lager
liggen dan bij reguliere banken, levert dit voor BOOR een financieel voordeel op.

Voor de scholen en ons reguliere betalingsverkeer verandert er niets. Om over te
kunnen gaan naar schatkistbankieren, moet BOOR aan een aantal voorwaarden
voldoen waaronder een adequaat weerstandsvermogen en moet de gemeente
een garantie afgeven.
11.4.6 Ontwikkelingen onderhoudslasten gebouwen
Met betrekking tot het onderhoud aan onze schoolgebouwen gaat er de komende periode veel veranderen. Op dit moment is BOOR in het primair onderwijs
verantwoordelijk voor het binnenonderhoud van de gebouwen en de gemeente
voor het buitenonderhoud. Vanaf 2015 wordt deze verantwoordelijkheid – en de
daarbij behorende middelen – door de gemeente overgedragen naar BOOR.
Op dit moment vindt een schouw plaats van de onderhoudsstaat van onze
gebouwen, waarna een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. De komende periode wordt ook duidelijk welke middelen wij voor het buitenonderhoud in
het primair onderwijs overgedragen krijgen. Zodra deze informatie beschikbaar
is, worden de onderhoudsbudgetten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Ook
kan dan een onderhoudsvoorziening worden gevormd voor eventueel achterstallig onderhoud en voor het opvangen van pieken in het onderhoud.
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Om ondanks deze onzekerheden inzicht te krijgen in de financiële verwachting
voor de komende jaren, zijn in de meerjarenbegroting normbedragen opgenomen voor onderhoud. Ook is aan de hand van normbedragen bepaald welk
bedrag in een onderhoudsvoorziening op de balans moet worden opgenomen.
Het spreekt voor zich dat deze inschattingen worden bijgesteld zodra het
meerjarenonderhoudsplan gereed is. In paragraaf 11.5.1 Uitgangspunten
meerjarenbegroting wordt ingegaan op de financiële omvang.

11.5 MEERJARENBEGROTING
De meerjarenbegroting 2015 tot en met 2018 is gebaseerd op een doorrekening
van de cijfers 2015, rekening houdend met de ontwikkeling van het leerlingaantal en de in de (interne) kaderbrief 2015 vastgestelde maatregelen en
indexeringen. De meerjarenbegroting is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving

2015

2016

2017

2018

222.797

224.352

228.469

232.444

17.073

16.682

16.795

16.882

Overige baten

9.359

9.418

9.543

9.689

Totaal Baten

249.229

250.452

254.807

259.015

199.966

202.497

205.939

208.991

17.786

18.764

18.998

19.167

4.260

4.117

3.949

3.738

22.844

22.807

23.130

23.443

244.855

248.185

252.016

255.340

4.374

2.267

2.791

3.675

-/- 490

-/- 475

-/- 460

-/- 445

3.884

1.792

2.331

3.230

Baten
Rijksbijdrage Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdrage

Lasten
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige materiële lasten
Totaal lasten
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11.5.1 Uitgangspunten
Zoals hiervoor al aangegeven is deze meerjarenbegroting de resultante van
de (financiële) beleidsuitgangspunten die in de (interne) kaderbrief 2015 zijn
gesteld. De ontwikkeling van de baten is gebaseerd op de door de scholen
verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen, de verwachte ontwikkeling van
de (extra) rijksbijdragen en de gemeentelijke ROB-gelden.
Bij de raming van de personele lasten is rekening gehouden met benodigde
investeringen in onderwijskwaliteit en zijn voorzienbare mutaties, zoals natuurlijke
uitstroom, in de raming meegenomen. Voor wat betreft de materiële kosten is per
school een reële inschatting gemaakt, waarbij rekening is gehouden met lopende
contracten en verwachte prijsmutaties. Tevens is rekening gehouden met de ontwikkeling in de kosten waarvoor een aanbestedingstraject in gang gezet wordt.
Zoals in paragraaf 11.4.6 Ontwikkelingen onderhoudslasten gebouwen is
toegelicht, is de inschatting voor de onderhoudslasten (onderdeel van de huisvestingslasten) vanaf het jaar 2016 verhoogd om op het niveau van landelijke
gemiddelden te komen. Binnenkort komt de informatie beschikbaar over de
staat van onderhoud van de gebouwen. Op basis daarvan wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en kan een betere inschatting van de onderhoudslasten en benodigde voorziening worden gemaakt.

11.5.2 Ontwikkeling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bedroeg begin 2014 € 13,5 miljoen (5,3% van de
exploitatie). Op basis van de verwachte resultaten over de jaren 2014 tot en
met 2018, kan een prognose worden gemaakt van de ontwikkeling van ons
weerstandsvermogen. We hebben er in deze prognose rekening mee gehouden
dat BOOR – vanwege achterstallig onderhoud – in 2014 een voorziening voor
onderhoud zal moeten vormen. De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is daardoor als volgt:

Weerstandsvermogen eind 2013

€ 13.545.000

Verwacht resultaat 2014*

€ 3.515.000

Vorming onderhoudsvoorziening

-/- € 4.781.000

Weerstandsvermogen eind 2014

€ 12.279.000

Verwacht resultaat 2015

4,9%

€ 3.884.000

Weerstandsvermogen eind 2015

€ 16.163.000

Verwacht resultaat 2016

6,5%

€ 1.792.000

Weerstandsvermogen eind 2016

€ 17.955.000

Verwacht resultaat 2017

7,2%

€ 2.331.000

Weerstandsvermogen eind 2017

€ 20.286.000

Verwacht resultaat 2018
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% van de
exploitatie
5,3%

8,0%

€ 3.230.000

Weerstandsvermogen eind 2018

€ 23.516.000

9,1%

* De resultaatverwachting voor 2014 ligt op dit moment iets onder het verwachte resultaat volgens de begroting 2014. Dit wordt nader toegelicht in de voortgangsrapportage
tot en met augustus 2014 (www.boorbestuur.nl/voortgangsrapportages).
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Per sector is de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen als volgt:
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Verwachte ontwikkeling weerstandsvermogen
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Uit deze doorkijk valt op te maken dat BOOR – ondanks de positieve financiële
resultaten in de komende jaren – de komende jaren nog niet op het gewenste
weerstandsvermogen van 10% uit komt. De belangrijkste oorzaak daarvan is
het verhogen van de huisvestingsbudgetten naar een normaal niveau en de
vorming van een onderhoudsvoorziening voor het achterstallig onderhoud dat

we in de afgelopen jaren hebben opgelopen. De komende periode zal beleid
worden ontwikkeld om de opbouw van het weerstandsvermogen te versnellen,
zodat BOOR sneller uit de gevarenzone komt. Dit beleid zal worden uitgewerkt
in de kaderstelling voor de begroting 2016 en verder.
Overigens is waarschijnlijk ook sprake van achterstallig onderhoud aan de
buitenzijde van scholen in het primair onderwijs. De verantwoordelijkheid voor
dit onderhoud ligt nu nog bij de gemeente, maar komt met ingang van 2015
over naar BOOR. We gaan ervan uit dat op het moment van overdracht van
het buitenonderhoud geen achterstallig onderhoud meer bestaat. Mocht die er
onverhoopt toch zijn, dan zal dit door de gemeente worden gecompenseerd.
Het is tevens belangrijk te vermelden dat de hier geschetste verwachte
vermogensontwikkeling is gebaseerd op de uitgangspunten in de (interne)
kaderbrief 2015 en dat een groot aantal onzekerheden een forse impact kunnen
hebben op de resultaten en de vermogenspositie in de komende jaren.
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Daarnaast valt uit de grafiek op te maken dat de opbouw van weerstandsvermogen sterk wisselt per sector. Ook op schoolniveau is sprake van
verschillen in de omvang van het weerstandsvermogen. Op dit moment heeft
BOOR nog geen beleid geformuleerd voor de gewenste omvang van het weerstandsvermogen op schoolniveau.
31. Het formuleren van beleid over de gewenste omvang van het weerstandsvermogen
(zowel op totaalniveau als per school) en de inzetbaarheid van dat vermogen voor
innovaties en investeringen.
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11.6 TOELICHTING BATEN
De voornaamste bronnen van inkomsten voor BOOR zijn de bijdragen van de
Rijksoverheid en de gemeentelijke subsidies. De opbouw van de baten is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving
Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen

Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015
225.208

214.931

222.797

17.250

21.185

17.073

Overige baten

12.396

8.838

9.359

Totaal Baten

254.854

244.954

249.229

11.6.1 Rijksbijdragen
De rijksbijdragen voor het voortgezet onderwijs zijn berekend op basis van het
verwachte leerlingaantal per 1 oktober 2014 en voor het primair onderwijs op
basis van het leerlingaantal op 1 oktober 2013 (voor schooljaar 2014-2015) en
de verwachting voor 1 oktober 2014 (voor schooljaar 2015-2016). De inschatting
van het leerlingaantal voor de komende jaren gebeurt door de schoolleiding in
samenwerking met de bovenschoolse directie, aan de hand van het beeld van de
afgelope jaren, de te verwachten ontwikkelingen en de (gemeentelijke) prognoses.

Alle niet op leerlingaantallen gebaseerde rijksbijdragen zijn per school ingeschat
door de schoolleiding en zijn inclusief de extra rijksbijdragen uit het najaarsakkoord 2013 (zie paragraaf 11.4.1. Forecast resultaat 2014). De rijksbijdragen
worden voor 2015 geraamd op € 222.797.000 en zijn als volgt opgebouwd:

Bedragen in € 1.000
Omschrijving

Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Rijksbijdrage personeel

177.350

168.874

Rijksbijdrage materieel

26.143

25.976

26.819

Overige subsidies OCW

10.912

9.525

10.277

Rijksbijdrage Personeelsen arbeidsmarktbeleid
Rijksbijdrage Loonkosten OOP (po)

10.194

10.002

9.723

609

554

507

225.208

214.931

222.797

Totaal rijksbijdragen

175.472

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen per sector is als volgt:
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2014

2015

teldatum: 1-10-2013

teldatum: 1-10-2014

30.009 leerlingen

(speciaal)
basisonderwijs:
(voortgezet)
speciaal onderwijs:
totaal
primair onderwijs:
voorgezet onderwijs:

30.538 leerlingen

2016

2017

2018

teldatum: 1-10-2015

teldatum: 1-10-2016

teldatum: 1-10-2017

31.203 leerlingen

31.696 leerlingen

32.304 leerlingen

18.173 leerlingen

18.300 leerlingen

18.541 leerlingen

18.746 leerlingen

19.003 leerlingen

1.847 leerlingen

1.897 leerlingen

1.936 leerlingen

1.939 leerlingen

1.939 leerlingen

20.020 leerlingen

20.197 leerlingen

20.477 leerlingen

20.685 leerlingen

20.942 leerlingen

9.989 leerlingen

10.341 leerlingen

10.726 leerlingen

11.011 leerlingen

11.362 leerlingen

De stijging van het aantal leerlingen vindt met name plaats bij het voortgezet
onderwijs, in het bijzonder bij enkele groeischolen. Bij het opstellen van de
meerjarenbegroting in het primair onderwijs is – naast de in de tabel opgenomen
verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen – rekening gehouden met een
daling van het aantal gewichtenleerlingen. Hierna hebben wij een toelichting
opgenomen op de rijksbijdragen groter dan € 1 miljoen en de opvallende
afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Rijksbijdrage personeel
De toename van deze middelen ten opzichte van de begroting 2014, wordt
verklaard door de extra gelden die het Rijk voor de onderwijssector beschikbaar
heeft gesteld.
Rijksbijdrage materieel
De stijging van de rijksbijdrage is het gevolg van de groei van het aantal leerlingen.
Overige subsidies ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
De stijging van de overige subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap ten opzichte van 2014 is grotendeels te verklaren door de groei
van het aantal leerlingen. Onder deze subsidies vallen bijvoorbeeld het leerplusarrangement en de prestatiebox.
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
De basis voor de bekostiging inzake het personeels- en arbeidsmarktbeleid is
ook hier het aantal leerlingen. De daling van het aantal leerlingen in het primair
onderwijs (deze bekostiging is alleen op het primair onderwijs van toepassing) is
de verklaring voor de daling in 2015 ten opzichte van 2014.
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11.6.2 Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen betreffen met name subsidies in het kader van
het Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB). Voor het schooljaar 2014-2015 zijn deze
subsidies al beschikt. In de begroting 2015 is voor het schooljaar 2015-2016 en
meerjarig uitgegaan van ongewijzigd beleid op dit punt. De overige overheidsbijdragen zijn voor 2015 geraamd op € 17.073.000 en zijn als volgt opgebouwd:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving
ROB-subsidie
Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015
12.906

12.702

14.064

0

5.176

0

WSNS

1.067

1.040

988

Gemeentelijke bijdragen – Huisvesting

1.624

1.304

1.495

Overige
Totaal overige overheidsbijdragen

1.653

963

526

17.250

21.185

17.073

Hierna hebben wij een toelichting opgenomen op de overige overheidsbijdragen
groter dan € 1 miljoen en de opvallende afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Subsidies Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB)
De afname van de subsidies in het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid
(ROB) 2015 ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt doordat in de begroting
2014 ook de bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie (ad € 4 miljoen)
onder deze post was geraamd. Omdat we deze bijdrage volledig moeten doorbetalen aan de peuterspeelzalen, hebben we deze post in 2015 niet langer als
opbrengst (en last) in de begroting opgenomen.

PPO / WSNS
Het recent gevormde samenwerkingsverband PPO Rotterdam is voortgekomen
uit Weer Samen Naar School (WSNS). Het PPO ondersteunt het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs met diensten, met het doel kinderen met
gedrags- en leerproblemen zoveel mogelijk op reguliere scholen les te geven.
De verwachte uitgaven voor 2015 liggen in lijn met voorgaande jaren.
Gemeentelijke bijdrage – huisvesting
In het kader van de doordecentralisatie is voor de vestigingen van De Wolfert
in Lansingerland afgesproken dat de gemeente een bedrag per leerling aan
BOOR vergoedt. De stijging in de bijdrage wordt veroorzaakt door het groeiend
leerlingenaantal.
11.6.3 Overige baten
De overige baten bestaan voor een belangrijk deel uit ouderbijdragen. Deze
zijn bepaald op basis van het aantal leerlingen. De overige baten zijn ingeschat
op basis van bekende contracten (huur- en detacheringsopbrengsten) en
de realisatie in het verleden. De overige baten zijn voor 2015 geraamd op
€ 9.359.000 en zijn als volgt opgebouwd:
Bedragen in € 1.000
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Omschrijving
Ouderbijdragen
Doorberekende salarissen aan derden
Verhuur lokaliteiten

Jaarplan en
begroting
BOOR Verbetert
Begroting

Overige bijdragen
Totaal overige baten

Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015
4.709

2.832

5.003

610

1.361

1.236

937

611

432

6.140

4.034

2.687

12.396

8.838

9.359

Hierna hebben wij een toelichting opgenomen op de baten van meer dan € 1
miljoen en de opvallende afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Ouderbijdragen
De ouderbijdragen houden gelijke tred met de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Hierbij dient te worden vermeld dat ongeveer de helft van deze baten
in het kader van internationaal onderwijs verplicht is, de andere helft is de
vrijwillige ouderbijdrage. In de begroting is rekening gehouden met het risico
van oninbaarheid vanwege het vrijwillige karakter. De begrote ouderbijdragen
2015 zijn iets hoger dan de realisatie 2013 als gevolg van de groei in het aantal
leerlingen. De toename ten opzichte van de begroting 2014 wordt veroorzaakt
doordat in de begroting 2014 een deel van de ouderbijdragen werd gesaldeerd
met de uitgaven die daarvoor werden gedaan.
Doorberekende salariskosten derden
Deze post betreft doorbelaste salariskosten van eigen medewerkers die op
verscheidende manieren worden ingezet buiten onze organisatie. De raming
voor 2015 ligt in lijn met de begroting 2014.

Overige bijdragen
Deze post wordt gevormd door diverse bijdragen, variërend van de opbrengst
van diverse schoolprojecten tot de opbrengst van kantines. De terugloop van
de opbrengst wordt onder meer veroorzaakt door de terugloop in de opbrengst
voor projecten.
11.7 TOELICHTING LASTEN
De totale lasten van BOOR bestaan voor circa 81% uit personele lasten.
De opbouw van de lasten is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige materiële lasten
Totaal lasten
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Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

199.239

197.655

199.966

19.964

15.616

17.786

4.395

3.548

4.260

27.801

24.307

22.844

251.399

241.126

244.855

11.7.1 Personele lasten
De in de begroting 2015 opgenomen personele lasten zijn afgeleid van de
formatieplannen voor de komende (school)jaren. Bij de inschatting van de
kosten is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de nieuwe cao’s.
In de raming zijn ook de voorzienbare mutaties, zoals uitstroom, wijzigingen in
werktijdfactor en periodieken meegenomen.
De personele lasten zijn voor 2015 geraamd op € 199.966.000 en zijn als volgt
opgebouwd:

Begroting

Bedragen in € 1.000
Omschrijving
Lonen en salarissen
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
(inclusief ROB-projecten)
Overig
Totaal personele lasten

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

178.416

180.944

185.296

153

218

100

5.512

12.541

8.368

15.158

3.951

6.201

199.239

197.654

199.966

Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen op de bedragen van meer dan
€ 1 miljoen en de opvallende afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Lonen en salarissen
De raming van de kosten voor lonen en salarissen is gebaseerd op de formatie
voor het lopende en volgende schooljaren, waarbij rekening is gehouden met
de nieuwe cao’s, individuele aanpassingen zoals periodieke salarisverhogingen,
pensioneringen (voor zover bekend) en afloop van tijdelijke contracten. Daarnaast zijn in deze post ook de kosten opgenomen voor de vervanging van
medewerkers die gebruik maken van de bapo.
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Personeel niet in loondienst
De lasten voor personeel niet in loondienst zijn geraamd aan de hand van
de individuele beoordelingen van de schooldirecties ten aanzien van de extra
inzet. Hierbij wordt rekening gehouden met de extra inzetverplichtingen,
vanwege gesubsidieerde projecten. In 2014 is in dit bedrag ook de VVE-doorbetalingsverplichting (€ 4 miljoen) opgenomen (zie ook de toelichting bij de
overige overheidsbijdragen). Zonder deze doorbetaling, ligt het begrote bedrag
voor 2015 op het niveau van 2014.
Overige personele lasten
De overige personele lasten betreffen onder andere opleidingskosten, keuringskosten, wervingskosten en diverse overige personele kosten. Deze kosten zijn
op schoolniveau geraamd door de betreffende schoolleiders.
11.7.2 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten betreffen onder andere de kosten voor huur, energie,
schoonmaak en onderhoud, publiekrechtelijke heffingen en overige huisvestingslasten. De huisvestingslasten zijn voor 2015 geraamd op € 17.786.000
en zijn als volgt opgebouwd:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving

Realisatie 2013

Begroting 2014

801

786

756

Onderhoud

5.351

3.733

4.958

Energie en water

5.309

4.477

4.953

Schoonmaakkosten

5.553

4.511

4.569

457

1.349

1.119

Huur

Heffingen
Overige
Totaal huisvestingslasten

Begroting 2015

2.493

760

1.431

19.964

15.616

17.786

Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen op de bedragen van meer dan
€ 1 miljoen en de opvallende afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Huur
De huurlasten zijn gebaseerd op de lopende contracten en ingeschat door de
schoolleiding.
Onderhoud
De raming voor onderhoudslasten is voor het primair onderwijs gebaseerd op
de realisatiecijfers van 2013 en voor het voortgezet onderwijs op individuele
ramingen van de schooldirecties, waarbij – gezien de druk op de begroting –
ook voor 2015 nog slechts het strikt noodzakelijke onderhoud is opgenomen.
Voor 2016 en latere jaren is in de begroting rekening gehouden met normale
onderhoudslasten, gebaseerd op normbedragen per m2. BOOR heeft momenteel geen voorzieningen voor onderhoud. Alle onderhoudskosten worden direct
in de exploitatie verantwoord. De onderhoudsbudgetten zijn daarbij taakstellend. Na het gereedkomen van het meerjarenonderhoudsplan eind 2014,
wordt een voorziening getroffen voor (achterstallig) onderhoud. Voor een
toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot de onderhoudslasten van
de gebouwen, wordt verwezen naar paragraaf 11.4.6. Ontwikkelingen onderhoudslasten gebouwen.
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Energie en water
De energielasten dalen ten opzichte van de realisatie 2013 als gevolg van de
aanbesteding van het energiecontract. De raming in de begroting 2014 was
lager, omdat rekening werd gehouden met een aantal voordelige afrekeningen
uit voorgaande jaren.
Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn geraamd op locatieniveau door de individuele
schooldirecties en blijven voor 2015 op het niveau van 2014.
Heffingen
De daling ten opzichte van de begroting 2014 is onder andere een gevolg
van het afstoten van panden. Ook werd in de begroting 2014 nog rekening
gehouden met naheffingen over voorgaande jaren.
Overige huisvestingslasten
Dit betreffen onder meer de kosten voor afvalcontainers en bewaking. Deze
kosten zijn op schoolniveau door de individuele schooldirecties geraamd. In
2013 was deze post aanzienlijk hoger als gevolg van verliezen op huisvestingsprojecten. De toename ten opzichte van 2014 is een gevolg van beter inzicht in
(onder andere) de kosten voor bewaking.

11.7.3 Afschrijvingen
Voor het afschrijven van activa, worden de volgende termijnen gehanteerd:
Omschrijving

Termijn

Omschrijving

Termijn

Meubilair

9-20 jaar

Elektronische apparatuur

4-6 jaar

Meubilair en Stoffering

25 jaar

Infrastructuur

6-12 jaar

Methodisch materiaal

5-10 jaar

Machines

10-15 jaar

Muziekinstrumenten

12 jaar

De afschrijvingen zijn voor 2015 geraamd op € 4.260.000 en liggen daarmee op
het niveau van de realisatie 2013. De toename ten opzichte van de begroting
2014 wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten van de tijdelijke huisvesting
Wolfert Pro in de gemeente Lansingerland waarmee in de begroting 2014 nog
geen rekening was gehouden.
11.7.4 Overige materiële lasten
De overige materiële lasten zijn per school ingeschat door de schoolleiding.
Hierbij zijn de in het verleden verantwoorde kosten als referentiekader
gehanteerd. De overige materiële lasten zijn voor 2015 geraamd op
€ 22.844.000 en zijn als volgt opgebouwd:
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Bedragen in € 1.000
Omschrijving
Administratie en beheerslasten
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Inventaris, apparatuur
en leermiddelen
Overige
Totaal overige materiële lasten

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

16.343

13.998

13.528

6.330

5.934

5.965

5.128

4.375

3.350

27.801

24.307

22.844

Begroting

Hieronder is een toelichting opgenomen op de afzonderlijke posten.
Administratie en beheerslasten
Dit betreft de raming voor telefoonkosten, vergaderkosten, drukwerk, reprokosten en dergelijke, die door de individuele schoolleiders zijn geraamd. Op
centraal niveau is een raming opgenomen voor accountants- en advieskosten
en de kosten voor het administratiekantoor (Vizyr). Voor 2015 wordt een lichte
daling van deze kosten verwacht vanwege verwachte aanbestedingsvoordelen
voor een aantal nieuw aan te besteden contracten (onder andere de accountant,
telefonie en kopieerapparaten). De kosten waren in 2013 overigens aanzienlijk
hoger door onder meer administratieve ondersteuning, advieskosten en een
naheffing van de belastingdienst.
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Deze kosten worden op locatieniveau geraamd door de individuele locatiedirecties. In deze kosten zijn geen bijzondere wijzigingen ten opzichte van
voorgaande jaren voorzien. Het grootste gedeelte van deze post bestaat uit
leermiddelen en reprokosten voor lesprogramma’s.

Overige materiele lasten
De overige materiële lasten betreft hoofdzakelijk leerlinggerelateerde uitgaven.
Deze uitgaven zijn door de scholen kritisch bekeken in het kader van de
begroting 2015. Waar mogelijk zijn bezuinigingen gerealiseerd.
11.8 TOELICHTING FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Het saldo van de financiële baten en lasten is voor 2015 geraamd op € 490.000
(last) en is als volgt opgebouwd:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving
Financiële baten

Realisatie 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

323

35

112

Financiële lasten

-/- 744

-/- 815

-/- 602

Totaal financiële baten en lasten

-/- 421

-/- 780

-/- 490

Financiële baten
De financiële baten komen met name uit de beleggingsportefeuille. De daling
ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door de verkoop van een deel van de
beleggingsportefeuille. Gezien de broze liquiditeitspositie medio 2013, werden
deze inkomsten voor 2014 niet verwacht.
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Financiële lasten
De rentelasten betreffen de lasten van het rekening courant-krediet en de
afgesloten leningen ten behoeve van nieuwbouw Wolfert Lyceum in de
gemeente Lansingerland. De lasten zijn lager dan in voorgaande jaren, door
de verbeterde liquiditeitspositie en de invoering van saldo- en rentecompensatie
op de bankrekeningen.

11.9 TOELICHTING PER SECTOR
De begroting 2015 geeft het volgende beeld per sector:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving

(S)BAO

VO

(V)SO

Bestuur

BOOR

Totaal

102.601

81.561

38.635

0

0

222.797

12.563

3.721

790

0

0

17.073

Services

Baten
Rijksbijdragen
Ministerie van
OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

1.940

5.828

1.368

176

46

9.359

Totaal Baten

117.104

91.110

40.793

176

46

249.229

Personele lasten

92.314

70.047

33.983

813

2.809

199.966

Huisvestingslasten

10.118

4.891

2.555

77

144

17.786

Afschrijvingen

1.641

2.166

429

9

15

4.260

10.634

12.435

3.322

-/- 625

-/- 2.921

22.844

114.706

89.539

40.290

273

46

244.855

2.398

1.570

503

-/- 97

0

4.374

Lasten

Overige
materiële lasten
Totaal lasten
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Resultaat
uit gewone
bedrijfsvoering
Financiële
baten en lasten
Financiële baten

0

10

0

102

0

112

Financiële lasten

0

-/- 597

0

-/- 5

0

-/- 602

Totaal
financiële
baten en lasten

0

-/- 587

0

97

0

-/- 490

2.398

983

503

0

0

3.844

Resultaat

Verdeling middelen
De totale middelen van BOOR worden verdeeld naar de drie sectoren, bestuur,
BOOR Services en het administratiekantoor. De verdeling is daarbij als volgt:
Omschrijving
(Speciaal) basisonderwijs

44,9%

Voortgezet onderwijs

35,6%

(Voortgezet) speciaal onderwijs

15,8%

Subtotaal

96,3%

Bestuur

0,3%

BOOR Services

1,4%

Administratiekantoor

2,0%

Totaal

100,0%

11.9.1 Begroting (speciaal) basisonderwijs
De begroting van het (speciaal) basisonderwijs is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving

Realisatie Begroting
2013
2014

Begroting Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
2018

Baten
Rijksbijdrage
Ministerie van
OCW
Overige overheidsbijdrage

109.838

101.831

102.601

101.471

102.730

103.546

12.969

16.868

12.563

12.189

12.166

12.166

Overige baten

4.787

2.997

1.940

1.958

1.975

1.996

Totaal Baten

127.594

121.696

117.104

115.619

116.871

117.708

Personele lasten

99.386

100.042

92.314

92.497

93.568

94.139

Huisvestingslasten

14.661

8.940

10.118

9.858

9.882

9.899

Afschrijvingen

556

1.539

1.641

1.556

1.400

1.244

10.463

10.181

10.634

10.501

10.508

10.543

125.066

120.702

114.706

114.412

115.358

115.824

2.528

994

2.398

1.206

1.513

1.884

Lasten

Overige
materiële lasten
Totaal lasten
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Resultaat
uit gewone
bedrijfsvoering
Financiële
baten en lasten
Financiële baten

73

10

0

0

0

0

Financiële lasten

0

-/- 75

0

0

0

0

Totaal
financiële
baten en lasten

73

-/- 65

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

2.601

1.746

2.398

1.206

1.513

1.884

Taakstelling
Resultaat

Resultaat
De begroting voor het (speciaal) basisonderwijs is gebaseerd op de vastgestelde meerjarige formatiebegrotingen voor de schooljaren 2014-2015 tot
en met 2018-2019.
Bijzonderheden
– De baten nemen ten opzichte van de begroting 2014 af met € 4,5 miljoen. Dit
wordt veroorzaakt door een daling van de ROB-gelden (zie toelichting inzake
VVE-doorbetalingsverplichting onder de overige overheidsbijdrage). Tevens
zijn de overige bijdragen lager begroot. Dit betreft minder inkomsten verhuur
van leegstaande ruimtes (€ 0,5 miljoen) en minder inkomsten uit individuele
projecten (€ 0,8 miljoen). De rijksbekostiging is ten opzichte van 2014

gestegen (€ 0,9 miljoen) door de extra middelen toegekend door het Rijk
(zie ontwikkeling rijksbekostiging).
– De personele lasten zijn – naast de onder de algemene toelichting aangegeven
verklaring – lager opgenomen dan in de begroting 2014 door met name de
volledige invloed van de bezuinigingsoperatie van vorig jaar en de realisering
van de in de begroting 2014 opgenomen taakstelling.
– De afschrijvingslasten zijn licht hoger dan in de begroting 2014, doordat er
– ondanks de investeringsstop – in urgente gevallen investeringen moesten
plaatsgevonden.
11.9.2 Begroting voortgezet onderwijs
De begroting van het voortgezet onderwijs is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Baten
Rijksbijdrage
Ministerie van
OCW
Overige overheidsbijdrage
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78.112

75.096

81.561

84.111

86.766

89.746

3.413

3.554

3.721

3.787

3.924

4.011

Overige baten

6.711

4.664

5.828

5.935

6.040

6.164

Totaal Baten

88.236

83.314

91.110

93.832

96.729

99.922

Lasten
Jaarplan en
begroting
BOOR Verbetert
Begroting

Personele lasten

67.806

64.559

70.047

71.910

74.010

76.271

Huisvestingslasten

1.889

4.764

4.891

6.512

6.725

6.880

Afschrijvingen

4.958

1.537

2.166

2.120

2.136

2.113

Overige
materiële lasten

14.371

11.076

12.435

12.550

12.883

13.183

Totaal lasten

89.024

81.936

89.539

93.092

95.754

98.447

Resultaat
uit gewone
bedrijfsvoering

-/- 788

1.378

1.570

741

975

1.475

Financiële baten

0

25

10

10

10

10

Financiële lasten

-/- 496

-/- 740

-/- 597

-/- 582

-/- 567

-/- 552

Totaal
financiële
baten en lasten

-/- 496

-/- 715

-/- 587

-/- 572

-/- 557

-/- 542

-/- 1.284

663

983

169

418

933

Financiële
baten en lasten

Resultaat

Resultaat
De begroting voor het voorgezet onderwijs is opgebouwd uit de individuele
schoolbegrotingen. De meeste scholen hebben voor 2015 een begroting
opgesteld die sluit met een positief resultaat. De begrotingen van een tweetal scholen laat voor 2015 nog een tekort zien, mede als gevolg van groei (en
daarmee voorfinanciering van uitgaven). Vanaf 2017 is de verwachting dat alle
scholen in het voortgezet onderwijs een positief resultaat realiseren.
Om als sector toch te voldoen aan de 1% rendementseis hebben de scholen
noodzakelijke maatregelen genomen. Daarnaast is in de begroting uitgegaan
van minimale onderhoudskosten aan de gebouwen.
Bijzonderheden
– Door de verwachte groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, is de verwachting dat zowel de baten als de lasten de komende jaren
toenemen.
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11. Begroting

11.9.3 Begroting (voortgezet) speciaal onderwijs
De begroting van het (voortgezet) speciaal onderwijs is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Baten
Rijksbijdrage
Ministerie van
OCW
Overige overheidsbijdrage

37.258

38.004

38.635

38.770

38.973

39.151

868

763

790

706

706

706

Overige baten

898

1.177

1.368

1.303

1.305

1.305

Totaal Baten

39.024

39.944

40.793

40.778

40.984

41.162

Lasten
Personele lasten

32.047

33.054

33.983

34.467

34.735

34.953

Huisvestingslasten

345

1.912

2.555

2.174

2.171

2.168

Afschrijvingen

1.950

472

429

417

389

358

Overige
materiële lasten

2.967

3.050

3.322

3.303

3.289

3.271

37.309

38.488

40.290

40.361

40.584

40.749

1.715

1.456

503

417

400

413

Financiële baten

2

0

0

0

0

0

Financiële lasten

0

0

0

0

0

0

Totaal
financiële
baten en lasten

2

0

0

0

0

0

1.717

1.456

503

417

400

413

Totaal lasten
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Resultaat

Resultaat
De begroting voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is opgebouwd uit de
begrotingen van de afzonderlijke scholen. Deze individuele begrotingen sluiten
met een resultaat van minimaal 1% van de baten.
Bijzonderheden
– De (nadelige) effecten van passend onderwijs zijn door de scholen in hun
begroting opgevangen.
– De totale baten stijgen door de verwachte groei van het aantal leerlingen en
een stijging van tarieven van de rijksbekostiging.
– De lasten laten een stijging zien. Ten opzichte van de begroting 2014 stijgen
met name de huisvestingslasten door het doteren aan de voorziening onderhoud. De overige materiele lasten laten een lichte stijging zien. Dit betreft de
hogere doorbelasting vanuit het bestuur, BOOR Services en het
administratiekantoor.

11.9.4 Begroting bestuur
De begroting van het bestuur is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige baten

119

176

176

176

176

Totaal Baten

119

176

176

176

176

801

813

814

817

820

63

77

77

77

77

3

9

9

9

9

-/- 748

-/- 625

-/- 626

-/- 629

-/- 632

119

273

274

274

274

0

-/- 97

-/- 97

-/- 97

-/- 97

Omschrijving

Begroting Begroting
2017
2018

Baten
Rijksbijdrage
Ministerie van OCW
Overige
overheidsbijdrage

Lasten
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige
materiële lasten
Totaal lasten
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Financiële baten

0

102

102

102

102

Financiële lasten

0

-/- 5

-/- 5

-/- 5

-/- 5

Totaal financiële
baten en lasten

0

97

97

97

97

Resultaat

0

0

0

0

0

Begroting

De kosten voor bestuur betreffen de salarislasten en bijkomende kosten van
de leden van het college van bestuur en het algemeen bestuur. De kosten
worden verdeeld over de sectoren aan de hand van een met de sectoren
overeengekomen verdeelsleutel.
Ook de kosten van FOKOR zijn opgenomen in deze begroting. De opgenomen
baten betreffen de (kostendekkende) bijdrage van de andere besturen in de
kosten van FOKOR.
Tenslotte zijn ook de opbrengsten van de uitstaande gelden van BOOR
opgenomen in deze begroting.

11.9.5 Begroting BOOR Services
De begroting van BOOR Services is als volgt:
Bedragen in € 1.000
Omschrijving
Baten
Rijksbijdrage Ministerie
van OCW
Overige overheidsbijdrage
Overige baten
Totaal Baten

0

0

0

0

0

0
0

46
46

46
46

46
46

46
46

2.573
129
2
-/- 2.703
0

2.809
144
15
-/- 2.921
46

2.832
144
15
-/- 2.944
46

2.846
144
15
-/- 2.958
46

2.863
144
15
-/- 2.975
46

Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

Financiële
baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële
baten en lasten

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

Lasten
Personele lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Overige materiële lasten
Totaal lasten
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Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2015
2016
2017
2018

Begroting

De kosten van BOOR Services betreffen de salarislasten van de medewerkers
van BOOR Services, alsmede bijkomende kosten zoals opleiding en (een deel
van) de huur van het kantoor. De lasten liggen hoger dan in 2014 door een
personele uitbreiding. Dit is het gevolg van de behoefte vanuit het algemeen
bestuur en college van bestuur om de (kwalitatieve en kwantitatieve) ondersteuning van het servicebureau te verhogen, strategische risico’s te beperken
en centrale inkoopvoordelen te realiseren. De uitbreiding vindt plaats op
managementondersteuning en hrm.
De hogere lasten leiden tot een iets hogere afdracht van de scholen. Daartegenover staan lagere lasten vanwege centrale inkoopvoordelen en de aanpak
van het eigen risicodragerschap, alsmede voordelen van het binnenhalen van
subsidies. De kosten worden verdeeld over de sectoren aan de hand van een
met de sectoren overeengekomen verdeelsleutel.

Speerpunten
Een samenvatting van onze speerpunten in 2015:

1..

In het (speciaal) basisonderwijs halen alle scholen een
voldoende op de eindtoets 2015.

2.

In het (speciaal) basisonderwijs scoren alle scholen
voldoende volgens de inspectienorm op de E-toetsen
in juni 2015.

3.

Alle scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs handhaven minimaal het basisarrangement van de Inspectie
van het Onderwijs en minimaal één school ontvangt het
predicaat excellente school van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

4.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs en scoren
voldoende op de resultaat-afspraken voor 2015.

5.

Op 1 augustus 2015 hanteren minimaal vier basisscholen
een digitaal profiel, gebaseerd op onze ict-visie.

6.

Inrichting kweekvijver voor docenten in het voortgezet
onderwijs die een leidinggevende functie ambiëren in de
(nabije) toekomst.

7.

Er wordt strategisch personeelsbeleid ontwikkeld, als
kader voor onder meer loopbaanontwikkeling en mobiliteit.
Mobiliteit en loopbaanontwikkeling zijn zichtbaar binnen
BOOR.

8.

In het primair onderwijs is het ziekteverzuim maximaal 6%.

9.

In onze scholen bespreekt de directeur of rector met het
personeel wat de wezenskenmerken van het openbaar
onderwijs betekenen voor het werk in de school.

10. De school toont aan op welke manier de school de
verankering in de wijk realiseert en zichtbaar maakt.

11. De directeur of rector toont aan op welke manier in de
school actieve participatie van leerlingen, ouders en
medewerkers is gerealiseerd.
12. Voor het eind van het schooljaar 2014-2015 heeft elke
school de integriteitscode aan de hand van casuïstiek
besproken in de school.

13. Elke school is op 1 oktober 2015 organisatorisch en
inhoudelijk aangesloten op het nieuwe jeugdzorgstelsel in
Rotterdam e.o.
14. Op 1 juli 2015 heeft elke school het schoolondersteuningsprofiel herijkt en waar nodig bijgesteld.
15. Op 1 juli 2015 heeft elke school een scholingsplan, dat
gebaseerd is op het bijgestelde schoolondersteuningsprofiel.

16. Elke school stelt een professioneel statuut vast.
17. De scholen verantwoorden zich naar alle belanghebbenden door middel van een schoolplan, jaarplan en
jaarverslag, waarbij de plannen de basis vormen voor de
begrotingen.
18. Voor iedere school en afdeling wordt vastgesteld welk
toekomstperspectief deze school of afdeling heeft.
19. Het onderzoeken van de mate van tevredenheid rondom
de relatie bestuur, directeur en medezeggenschapsraad
binnen de school.

20. Het implementeren van een facilitair managementinformatiesysteem.
21. In het primair onderwijs streven wij naar een
leegstandsreductie van 10.000 m2.

22. In het eerste kwartaal van 2015 stellen wij een strategisch
communicatieplan 2015-2016 op, met een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2015.

23. Er is beleid op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en elke overeenkomst wordt
hieraan getoetst.
24. In het contractregister is 90% van de contracten te
raadplegen.
25. Het implementeren van een inkoop- en leveranciersmanagementsysteem.
26. Het vergroten van kennis en het bereiken van inkoopvoordelen door het vinden van inkoopsamenwerking met
partners binnen en buiten de regio.
27. Alle nieuwe contracten worden rechtmatig aanbesteed.

28. De gegevens op het gebied van financiën, personeel en
kwaliteit worden samengevoegd in een integrale managementrapportage.
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29. Een directeur of schoolleider neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van budgetdiscipline en heeft de instrumenten om inzicht te krijgen in de problemen en mogelijke
oplossingen.
30. Opstellen van een organisatiebrede ict-strategie.
31. Het formuleren van beleid over de gewenste omvang van
het weerstandsvermogen (zowel op totaalniveau als per
school) en de inzetbaarheid van dat vermogen voor innovaties en investeringen.

KADERSTELLENDE DOCUMENTEN
1.

Adviesrapport Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs
gewaardeerd en verankerd gepresenteerd.
Commissie Governance openbaar onderwijs, 2012
www.boorbestuur.nl/commissiecohen

2.

Bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015
PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
www.poraad.nl/files/bestuursakkoordgetekend.pdf

3.

Bestuursakkoord voortgezet onderwijs 2012-2015
VO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Bestuursakkoord/
Bestuursakkoord.pdf

54

4.

BOOR 2.0
Naar een nieuwe (management) organisatiestructuur
BOOR, 2013
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5.

Coalitieakkoord 2014-2018 Rotterdam
www.rotterdam.nl/vollekrachtvooruit
Leefbaar Rotterdam, D66, CDA, 2014

6.

Deltaplan medezeggenschap
BOOR, 2013

7.

Jaarverslag 2013
BOOR
www.boorbestuur.nl/jaarverslag

8.

Kaderbrief 2015
BOOR

9.

Rotterdams onderwijsbeleid
Beter presteren
www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren
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10. Rotterdams onderwijsbeleid
Aanval op uitval
www.onderwijsbeleid010.nl/aanvalopuitval

11. SOKWAZO
Projectplan kwaliteitszorg in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs
BOOR, 21 september 2011
12. Strategische Beleidsplan 2012-2016
Het kind voorop
BOOR
www.boorbestuur.nl/strategischbeleidsplan
13. Strategisch human resource management beleidsplan 2010-2014
Mensenwerk
BOOR
14. Toezichtkader
www.boorbestuur.nl/toezichtkader
BOOR en gemeente Rotterdam, 2013
15. Verbeterplan Anders denken, anders doen
BOOR, 2012
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16. Ziekteverzuim reduceren naar het landelijk gemiddelde
Aandacht voor mens en organisatie in balans
BOOR, 4 juni 2014

STRATEGISCHE RISICO’S
In onderstaande tabel zijn de strategische risico’s opgenomen die BOOR op dit
moment loopt.
#

Omschrijving risico

Financiële impact

Risico1)

Beheersmaatregelen

1. BOOR heeft op dit
moment een aantal
zwakke scholen. Deze
vormen een risico
voor het beeld dat
van BOOR bestaat
en daarmee voor de
belangstelling voor
onze scholen.

Minder leerlingen
betekent krimp op de
scholen, die moet worden opgevangen. Het
risico bedraagt circa
€ 1 miljoen.

Midden

Convenant met de
gemeente Rotterdam
en CED voor gerichte
ondersteuning aan
directies en teams om
zo snel mogelijk tot
een basisarrangement
te komen.

2. De onderwijskwaliteit
binnen BOOR is grotendeels afhankelijk van de
kwaliteit van docenten
en teams en van de
leermiddelen. BOOR
heeft bij sommige
scholen een achterstand op het gebied van
begeleiden en coachen
van teams en daarmee
het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Ook
is er de afgelopen jaren
weinig geïnvesteerd in
leermiddelen. Dit alles
draagt bij aan het beeld
van BOOR en dus de
belangstelling voor
onze scholen.

Minder leerlingen
betekent krimp op
de scholen, die moet
worden opgevangen.
De benodigde
investeringen zijn nog
niet volledig in de
begroting opgenomen.
Het risico bedraagt
circa € 3 miljoen.

Midden

Goede docenten
samenbrengen in
een kwaliteitspool,
die als expertgroep
beginnende en andere
docenten gaan ondersteunen en beter kan
maken. Daarnaast
concreet investeren
in ict en leermiddelen,
mede op basis van
de uitkomsten van
recente medewerkertevredenheidspeilingen.

3. Het grote aantal kleine
scholen, vormt een
bedreiging voor de
kwaliteit van het onderwijs. Het samenvoegen,
verhuizen of sluiten van
Scholen heft een forse
financiële impact.

Het risico (extra kosten,
daling leerlingaantal)
wordt ingeschat op
circa € 0,1 miljoen per
school. Voor circa 20
scholen dus een risico
van € 2 miljoen.

Hoog

Een werkgroep binnen
BOOR brengt – in
samenwerking met de
gemeente – in beeld
welke stappen
moeten worden gezet
en welke kosten
moeten worden
gemaakt bij een
verhuizing. Hierbij
wordt ook aandacht
besteed aan de
communicatie etc.,
zodat wordt voorkomen dat de kosten
onnodig hoog
oplopen.

Onderwijskwaliteit
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#

Omschrijving risico

Financiële impact

Risico1)

Beheersmaatregelen

Ontwikkeling leerlingaantal
4. Bij een aanhoudende
daling van het aantal
leerlingen (met name in
het primair onderwijs)
kunnen personele
fricties ontstaan. Mede
als gevolg van het
werkgelegenheidsbeleid van BOOR.

Het risico kan oplopen
naar een bedrag van
circa € 1 miljoen.

Midden

Het financiële risico
kan worden beperkt
door een goede
prognose van de
ontwikkeling van het
leerlingaantal en door
in geval van personele
frictie een zorgvuldig
traject te doorlopen.

5. Tegenover het risico
van de daling van het
aantal leerlingen, staat
de ontwikkeling van
enkele groeischolen.
Deze ontwikkeling
houdt een financieringsrisico in omdat
groei moet worden
voorgefinancierd, terwijl
het weerstandsvermogen van BOOR
daar te laag voor is.

De totale financieringsbehoefte ligt op € 5
miljoen, het risico dat
dit niet uit de meerjarenbegroting kan
worden gedekt, wordt
ingeschat op € 2,5
miljoen.

Midden

Het ontwikkelen van
beleid op het gebied
van de (financiering
van de) groei van
scholen.

We schatten het risico
in op € 1 miljoen.

Hoog

Naast het ophogen
van de onderhoudsbudgetten, is het van
belang een goede
doorrekening maken
van de te verwachten
onderhoudslasten en
in overleg treden met
de gemeente over de
overdracht van de
verantwoordelijkheid
voor het buitenonderhoud.

Huisvesting
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6. Doordecentralisatie
huisvesting in het
primair onderwijs kan
zorgen voor hogere
onderhoudslasten, die
niet gedekt worden
uit de hogere bijdrage
van de gemeente. De
omvang kan eerst
worden bepaald na de
– nu lopende – schouw
van de gebouwen. In
de nu voorliggende
begroting zijn de
onderhoudsbudgetten
voorzichtigheidshalve
verhoogd naar
landelijke normen.
Daarmee is het
risico aanzienlijk teruggedrongen. Gezien de
ouderdom en onderhoudsstaat van oude
schoolgebouwen,
liggen de werkelijke
onderhoudslasten
vermoedelijk hoger.
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#

Omschrijving risico

Financiële impact

Risico1)

Beheersmaatregelen

7.

Vanwege een verouderd meerjarenonderhoudsplan
ontbreekt het
totaaloverzicht van
de investerings- en
onderhoudsopgave
binnen BOOR. Het
huidige budget wordt
ingezet om dusdanig
onderhoud te plegen
aan de gebouwen dat
deze voldoen aan de
minimaal wettelijke
vereisten. Het risico
bestaat dat – gezien de
staat van het onderhoud – de uitgaven te
laag zijn geraamd.

Op basis van een grove
inschatting van niet
uitgevoerd onderhoud
in de afgelopen jaren,
zou een voorziening
nodig zijn van circa € 5
miljoen.

Hoog

Het risico kan worden
gemitigeerd door
goede afspraken
te maken met de
gemeente over de
financiële dekking van
achterstand in het
onderhoud. Daarnaast
kan het risico worden
verlaagd door ‘slim’
onderhouden en het
inregelen van een
monitoring-systeem
op uitvoering van de
MOP.

8. BOOR voert diverse
De totale financiële
huisvestingsprojecten
impact bedraagt
uit, voor rekening van
maximaal € 1,2 miljoen
de gemeente.
Het opvangen van
eventuele tegenvallers gebeurt in
samenspraak met
de gemeente. Op dit
moment staat nog een
aantal projecten open,
welke moeten worden
afgerekend. Om diverse
redenen, vereist de
afrekening nog afstemming met de gemeente.
Bijvoorbeeld vanwege
overschrijdingen
(bijvoorbeeld in de
voorbereiding van de
Bergse Zonnebloem),
toezeggingen door – de
opgeheven – deelgemeenten en discussie
over de omvang en
aard van hogere kosten
(bijvoorbeeld in geval
van asbestsanering).

Midden

Door constructief
overleg met de
gemeente wordt het
risico op financiële
tegenvallers
gemitigeerd.

9. De schoolgebouwen
van BOOR in de
gemeente Lansingerland zijn gedecentraliseerd. Met de
gemeente zijn afspraken gemaakt over de
jaarlijkse vergoeding.
De gemeente heeft
aangegeven nieuwe
afspraken te willen
maken, waarbij de vergoeding naar beneden
wordt bijgesteld.

Hoog

Er vindt overleg plaats
met de gemeente
Lansingerland, gericht
op het maken van
goede (financiële)
afspraken. Hierbij ligt
de focus nadrukkelijk
op de lange termijn.

De financiële impact
kan oplopen tot € 1
miljoen per jaar. Voor
de eerstkomende jaren
kan het risico worden
ingeschat op circa € 5
miljoen.

#

Omschrijving risico

Financiële impact

Risico1)

Beheersmaatregelen

10. Het relatief hoge ziekteverzuim binnen BOOR
zorgt voor druk op het
zittende personeel.

Voor dit risico zijn
enkele buffers in de
exploitatie ingebouwd.
Het rest-risico ligt rond
€ 1 miljoen.

Hoog

Om te komen tot
een daling van het
ziekteverzuim, zijn wij
een samenwerking
aangegaan met het
vervangingsfonds.
Tot aan 2017 stellen
zij circa vierduizend
mensuren ter
beschikking om
te komen tot een
reductie van het
verzuim tot 6% in het
primair onderwijs eind
2015. Zie ook de toelichting in paragraaf
3.3.

11. Onlangs zijn binnen
de sectoren primair en
voortgezet onderwijs
nieuwe cao’s afgesloten. De financiële
effecten van deze cao’s
worden grotendeels
opgevangen binnen de
begrotingen en door
rijksbijdragen. Eén van
de onderdelen van de
cao bepaalt dat medewerkers recht hebben
op 40 (primair onderwijs) of 50 (voortgezet
onderwijs) uur om in te
zetten voor zorgverlof,
kinderopvang, aanvulling pensioen, etc. Op
dit moment loopt een
inventarisatie onder
het personeel naar de
voorkeuren voor één
van deze mogelijkheden. De ene leidt tot
een financieel nadeel
(bijvoorbeeld storting
pensioenfonds) en de
andere niet (bijvoorbeeld verlof opnemen,
terwijl geen vervanging
plaatsvindt).

Het maximale risico
bedraagt voor de sector
primair onderwijs circa
€ 850.000. Dit kan lager
uitvallen als compensatie door het Rijk
plaatsvindt. Ook kan
(gedeeltelijk) compensatie vanuit de oude
Bapo-regeling plaatsvinden. Voor de sector
voortgezet onderwijs
ligt het risico lager,
omdat de inventarisatie
daar al in een verder
stadium is. Het risico in
deze sector bedraagt
circa € 150.000.

Hoog

Indien mogelijk
worden de financiële
nadelen opgevangen
binnen de begroting.
Indien verlof wordt
opgenomen, zal
kritisch worden
gekeken naar de
noodzaak voor
vervangen.

Personeel
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#

Omschrijving risico

Financiële impact

Risico1)

Beheersmaatregelen

12. In de afgelopen
jaren was sprake van
onvoldoende sturing
en beheersing binnen
BOOR. Door de maatregelen in het afgelopen
jaar, is dit risico aanmerkelijk gedaald.

In potentie heeft dit
risico een grote impact.
Door de genomen
maatregelen, schatten
wij de kans van voorkomen laag in, de
impact loopt op
tot € 1,5 miljoen.

Midden

Met name het verzorgen van maandelijkse
(financiële) rapportages, het analyseren
van de cijfers en het
bespreken daarvan
met (bovenschoolse)
directies en schoolleiders, zorgen voor
een tijdige signalering
van knelpunten en
risico’s. Waar nodig
wordt concreet actie
ondernomen.

13. BOOR kent op onderdelen een verouderde
ict-infrastructuur. Door
het niet meer kunnen
updaten van oude
software, wordt BOOR
gedwongen om te
investeren in de ict.

Het risico wordt ingeschat op circa € 1,5
miljoen.

Midden

Met het opstellen van
concreet beleid op
dit gebied (planning
in 2014) en een daarvan afgeleid investeringsprogramma
en het benutten van
bestaande investeringsbudgetten, wordt
getracht de impact
van het risico te verlagen en de uitgaven
te spreiden in de tijd.

14. BOOR kampt vanuit het Het financiële risico
verleden met diverse
wordt ingeschat op
juridische procedu€ 0,5 miljoen.
res als gevolg van de
fraude op het gebied
van huisvesting. Voor
de kosten om deze
procedures af te handelen, zijn voorzieningen
gevormd (verplichtingen
op de balans genomen).
Als procedures te lang
doorlopen, kan deze
inschatting te laag zijn
en zijn extra uitgaven
(juridische kosten)
noodzakelijk.

Hoog

De lopende procedures worden nauwgezet
gevolgd door het
college van bestuur.
Regelmatig wordt
daarbij de afweging
gemaakt tussen
schikken en doorprocederen.

15. Vanaf schooljaar 20152016 vervalt de rijkssubsidie voor onderwijs
ondersteunend personeel (conciërges) en de
gemeentelijke subsidie
voor conciërges. Er
wordt een compensatie
in de rijksbekostiging
verwacht, maar het is
nog niet duidelijk tot
welke hoogte deze de
vervallen subsidies zal
dekken.

Hoog

Er is een multidisciplinaire projectgroep in het leven
geroepen, die de
(financiële) gevolgen
van deze maatregelen
in beeld brengt en
mogelijke oplossingen
verkent.

Bedrijfsvoering
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1) In deze kolom wordt de kans
vermeld dat een risico zich
voordoet. Deze kans wordt in
het Rotterdams Risicocumulatiemodel aangeduid met
een percentage (Hoog = 50% Midden = 25% - Laag = 10%)

Het maximale financiële
risico bedraagt – bij
het uitblijven van compensatie – € 2,7 miljoen.

3
UITKOMST ROTTERDAMS RISICOCUMULATIEMODEL
De risico’s zoals toegelicht in bijlage 2, zijn opgenomen in het Rotterdams
Risicocumulatiemodel (RRCM). De risico’s tellen op tot een bedrag van bijna
€ 30 miljoen. Het RRCM berekent een simulatiewaarde van de risico’s, waarbij rekening wordt gehouden met de kans dat een risico zich voordoet. Uit
deze berekening volgt een benodigd weerstandsvermogen van € 8,8 miljoen.
Het weerstandsvermogen bedraagt naar verwachting eind 2014 circa € 12,6
miljoen, zodat de ratio uitkomt op 1,4. Zie onderstaande afbeelding van de
RRCM-berekening.
#
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Korte omschrijving van het risico

RisicoKans op
categorie
risico

Ingeschat
maximumbedrag
(x € 1.000,-)

1. BOOR heeft op dit moment een aantal zwakke
scholen. Deze vormen een risico voor het beeld
dat van BOOR bestaat en daarmee voor de
belangstelling voor onze scholen.

Midden

25%

1.000

2. De onderwijskwaliteit binnen BOOR is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van docenten
en teams en van de leermiddelen. BOOR heeft
een achterstand op het gebied van begeleiden
en coachen van teams en daarmee het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Ook is er de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in leermiddelen.
Dit alles draagt bij aan het beeld van BOOR en
dus de belangstelling voor onze scholen.

Midden

25%

3.000

3. Het grote aantal kleine Scholen, vormt een
bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.
Het samenvoegen, verhuizen of sluiten van
Scholen heft een forse financiële impact.

Hoog

50%

2.000

4. Bij een aanhoudende daling van het aantal
leerlingen (met name in het primair onderwijs)
kunnen personele fricties ontstaan. Mede als
gevolg van het werkgelegenheidsbeleid van
BOOR.

Midden

25%

1.000

5. Tegenover het risico van de daling van het
aantal leerlingen, staat de ontwikkeling van
enkele groeischolen. Deze ontwikkeling houdt
een financieringsrisico in omdat groei moet
worden voorgefinancierd, terwijl het weerstandsvermogen van BOOR daar te laag voor is.

Midden

25%

2.500

6. Doordecentralisatie huisvesting in het primair
onderwijs kan zorgen voor hogere onderhoudslasten, die niet gedekt worden uit de hogere
bijdrage van de gemeente.

Hoog

50%

1.000

7.
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Vanwege een verouderd meerjarenonderhoudsplan ontbreekt het totaaloverzicht van de
investerings- en onderhoudsopgave binnen
BOOR. Het huidige budget wordt ingezet
om dusdanig onderhoud te plegen aan de
gebouwen dat deze voldoen aan de minimaal
wettelijke vereisten. Het risico bestaat dat
– gezien de staat van het onderhoud – de
uitgaven te laag zijn geraamd.

Hoog

50%

5.000

8. BOOR voert diverse huisvestingsprojecten uit,
voor rekening van de gemeente. Het opvangen
van eventuele tegenvallers gebeurt in samenspraak met de gemeente. Op dit moment staat
nog een aantal projecten open, welke moeten
worden afgerekend. Om diverse redenen,
vereist de afrekening nog afstemming met
de gemeente. Bijvoorbeeld vanwege overschrijdingen (bijvoorbeeld in de voorbereiding
van de Bergse Zonnebloem), toezeggingen door
– de opgeheven – deelgemeenten en discussie
over de omvang en aard van hogere kosten
(bijvoorbeeld in geval van asbestsanering).

Midden

25%

1.200

9. De schoolgebouwen van BOOR in de gemeente
Lansingerland zijn gedecentraliseerd. Met de
gemeente zijn afspraken gemaakt over de
jaarlijkse vergoeding. De gemeente heeft
aangegeven nieuwe afspraken te willen maken,
waarbij de vergoeding naar beneden wordt
bijgesteld.

Hoog

50%

5.000

10. Het relatief hoge ziekteverzuim binnen BOOR
zorgt voor druk op het zittende personeel.

Hoog

50%

1.000

11. Onlangs zijn binnen de sectoren primair en
voortgezet onderwijs nieuwe cao’s afgesloten.
De financiële effecten van deze cao’s worden
grotendeels opgevangen binnen de begrotingen
en door rijksbijdragen. Eén van de onderdelen
van de cao bepaalt dat medewerkers recht hebben op 40 (primair onderwijs) of 50 (voortgezet
onderwijs) uur om in te zetten voor zorgverlof,
kinderopvang, aanvulling pensioen, etc. Op dit
moment loopt een inventarisatie onder het personeel naar de voorkeuren voor één van deze
mogelijk-heden. De ene leidt tot een financieel
nadeel (bijvoorbeeld storting pensioenfonds) en
de andere niet (bijvoorbeeld verlof opnemen,
terwijl geen vervanging plaatsvindt).

Hoog

50%

1.000

12. In de afgelopen jaren was sprake van
onvoldoende sturing en beheersing binnen
BOOR. Door de maatregelen in het afgelopen
jaar, is dit risico aanmerkelijk gedaald.

Midden

25%

1.500

13. BOOR kent op onderdelen een verouderde
ict-infrastructuur. Door het niet meer kunnen
updaten van oude software, wordt BOOR
gedwongen om te investeren in de ict.

Hoog

50%

1.500

14. BOOR kampt vanuit het verleden met diverse
juridische procedures als gevolg van de fraude
op het gebied van huisvesting. Voor de kosten
om deze procedures af te handelen, zijn voorzieningen gevormd (verplichtingen op de balans
genomen). Als procedures te lang doorlopen,
kan deze inschatting te laag zijn en zijn extra
uitgaven (juridische kosten) noodzakelijk.

Hoog

50%

500

15. Vanaf schooljaar 2015-2016 vervalt de rijkssubsidie voor onderwijs ondersteunend
personeel (conciërges) en de gemeentelijke
subsidie voor conciërges. Er wordt een
compensatie in de rijksbekostiging verwacht,
maar het is nog niet duidelijk tot welke hoogte
deze de vervallen subsidies zal dekken.

Hoog

50%

2.700

Totaal

29.900

Theoretische minimumwaarde
Theoretische maximumwaarde

0
29.900

Verwachtingswaarde
Gemiddelde simulatiewaarde
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4.425
4.388

Minimum simulatiewaarde
Maximum simulatiewaarde

0
14.264

Verschil maximum simulatiewaarde en minimale weerstandscapaciteit

5.424

Minimale weerstandscapaciteit (bij 95%)

8.840

Simulatie - berekening minimale weerstandscapaciteit
Weerstandscap (x €1.000)

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
10

20

30

40

50

Maximaal risico
Totale beschikbare weerstandscap (x € 1000,-)

60

70

80

90

100 %

Zekerheidspercentage

95%
€ 12.629

‘Gebaseerd op het verwachte weerstandsvermogen eind 2014

weerstandscapaciteitsratio

1,4
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