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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €
+ +



06 van 06

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.
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	18_ML: Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijsen (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen, waardagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.Het is de ambitie van BOOR om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu, zodat zij volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van BOOR moet dus eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling. Wij dragen zorg voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs in onze scholen goed als er door deskundig personeel zodanig les wordt gegeven dat de leerlingen daardoor de kennis verwerven en de vaardigheden ontwikkelen die passen bij hun niveau en talent. Daarmee waarborgen we de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind.
	19_ML: Stichting BOOR verkrijgt de meeste inkomsten uit de Rijksbijdrage van het ministerievan OCW. Daarnaast ontvangt stichting BOOR subsidies van OCW, de gemeenteRotterdam en andere partijen. Er is tevens sprake van overige opbrengsten, onderandere uit verhuur onroerende zaken, detachering van personeel, schenkingen,sponsoring en ouderbijdragen.
	20_ML: Stichting BOOR stelt jaarlijks een jaarplan en (meerjaren)begroting op. Hierin wordtbepaald op welke wijze de verwachte inkomsten zullen worden besteed aan onzeprimaire activiteiten. Zie hiervoor onze website https://www.boorbestuur.nl/default.asp?page=Jaarplan&pid=171
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	24: 
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