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Voorwoord : Voor wie is het jaarverslag bedoeld?
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de personele unie Edu-Ley.
Onder deze unie vallen:
 de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG)
 de stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG).
Het volledige jaarverslag bestaat uit 8 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk betreft het verslag
van de Raad van Toezicht. In de hoofdstukken 2 tot en met 7 vindt u het algemeen gedeelte
op Edu-Ley niveau met een overzicht op hoofdlijnen van het afgelopen jaar. In hoofdstuk 8
treft u de financiële positie van de beide stichtingen BOOG en SKBG.
Dit verslag is bestemd voor:
 Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 De gemeente Goirle
 Medezeggenschapsorganen, ouders/verzorgers en personeel;
 Collega-besturen;
 Samenwerkingsverbanden, waar Edu-Ley onderdeel van uit maakt.
De financiële verslagen zijn opgesteld naar aanleiding van het Financieel Jaarverslag 2015
(hier verder genoemd FJ), zoals dit is opgesteld door het administratiekantoor Vizyr. Bij het
FJ 2015 is door de accountant Govers, een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
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Hoofdstuk 1 Het verslag van de Raad van Toezicht
We zijn veel meer met elkaar verbonden dan we ons realiseren. Als we verlangen naar meer
verbinding en samenwerking is het vooral zaak de juiste kraantjes open te zetten om het
tussen mensen te laten stromen.
1.1.
Samenwerking en personele unie
Vanaf 1 januari 2015 is er één Raad van Toezicht (RvT) voor de personele unie van de
BOOG en SKBG-scholen Edu-Ley. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Het doel van de personele unie is om de continuïteit en de kwaliteit van het primaire
onderwijs in Goirle te borgen met het behoud van de eigenheid en diversiteit.
De RvT heeft in de eerste helft van 2015 regelmatig met het CvB gesproken over de
mogelijkheden voor een fusie van SKBG en BOOG. De RvT heeft zich hierbij laten adviseren
door een externe adviseur. Uiteindelijk is gebleken dat een fusie wettelijk nog niet mogelijk
is. Naar verwachting kan een fusie door een wetswijziging op termijn wel. Een fusie maakt de
financiële integratie van de bekostiging van het onderwijs mogelijk tussen de BOOG- en
SKBG-scholen. Binnen de personele unie is dit niet mogelijk. De RvT heeft het CvB
gevraagd de ontwikkelingen omtrent de wetswijziging te blijven volgen. Dit met het oog op
een mogelijke toekomstige fusie. Het CvB heeft zich in 2015 ingezet om de doelstelling van
de personele unie waar te maken en de samenwerking tussen de SKBG- en BOOG-scholen
verder handen en voeten te geven. De RvT is hier positief over.
1.2.
Goed toezicht
In 2015 heeft de RvT zich gebogen over de grondslagen voor het toezicht door de RvT op
het CvB. De RvT heeft gekozen om het toezicht in te richten op basis van de Code Goed
Bestuur primair onderwijs en de Toolkit toezicht primair onderwijs. De RvT hecht veel waarde
aan een zo groot mogelijke openheid naar ouders, leerlingen en het personeel. Wij
verlangen deze openheid ook van het CvB en de directeuren van de scholen. De RvT wil
hierin een voorbeeld zijn en de structuur voor het toezicht verder uitwerken in 2016.
De RvT heeft toegang tot het schoolinformatiesysteem met prestatie indicatoren voor de
kwaliteit van het onderwijs, het financieel beleid en het personeelsbeleid. Daarnaast stelt de
RvT zich op de hoogte van de gang van zaken door werkbezoeken aan de scholen. In 2015
heeft de RvT de scholen De Bron en De Regenboog bezocht.
Het faillissement van het administratiekantoor OSG in het najaar van 2015 heeft veel
aandacht van de RvT en het CvB gevraagd. Wij zijn positief over het feit dat het CvB snel
met een goed alternatief is gekomen, het administratiekantoor Vizyr. Met de nodige extra
inspanning was het zo mogelijk de begroting voor 2016 op tijd rond te hebben. Dit was voor
de RvT een harde eis, ingegeven door de noodzaak van een sluitende begroting van de
BOOG-scholen voor 2016 en de daaropvolgende jaren. Het stemt de RvT tot grote
tevredenheid dat dit gelukt is.
De RvT heeft in 2015 negen keer met het CvB vergaderd en twee keer met de GMR’en van
de BOOG- en SKBG-scholen. De RvT hecht veel waarde aan het samenspel met de
GMR’en. De RvT en het CvB hebben één keer vergaderd met het bestuur van de
Steunstichting SKBG.
1.3.
Waardering en erkenning
De RvT spreekt hier graag haar waardering en erkentelijkheid uit voor alle medewerkers van
de BOOG- en SKBG-scholen die zich in 2015 hebben ingezet om adequaat en goed
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onderwijs te bieden aan de leerlingen. Ook de extra inzet die de vorming van de personele
unie onder meer van de GMR’en heeft gevraagd verdient grote waardering.
1.4.
Belangrijke besluiten in 2015
 Goedkeuring van de jaarrekening (inclusief jaarverslag) van SKBG 2014 en BOOG
2014;
 Financieel mandaat CvB in afwijking op de statuten van de BOOG- en SKBG-scholen;
 Het CvB kan slechts een besluit nemen waarbij een financiële verplichting wordt
aangegaan van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,-) en die niet is opgenomen in de
door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, nadat hiervoor voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de RvT is verkregen. Besluiten waarbij een financiële
verplichting wordt aangegaan van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,-) en die niet
zijn opgenomen in de door de RvT goedgekeurde begroting zijn slechts toegestaan voor
zover deze verplichting past binnen de geaccordeerde onderwijsdoelstelling;
 Vaststelling van de meerjarenbegroting 2015-2019 van de BOOG – en SKBG-scholen;
 Benoeming van de heer Maarten Pieters als voorzitter van de RvT van de Personele
Unie BOOG-SKBG per 9 juli 2015;
 Goedkeuring van de meerjarenbegrotingen 2016 e.v. van de BOOG- en SKBG-scholen.
1.5.
Honorering bestuurder
De honorering van de bestuurder is volgens de cao-bestuurders primair onderwijs 2015 en
voldoet aan de eisen die de Wet normering topinkomens stelt aan de bezoldiging van
bestuurders van (semi) publieke instellingen. Gebleken is dat het administratiekantoor
toeslagen waar de bestuurder recht op heeft onjuist heeft doorberekend. Deze
inkomstenderving is met terugwerkende kracht hersteld.
Samenstelling RvT periode 1 januari t/m 9 juli 2015
Naam
Jos van Hattem
John van den Hout
Margot ter Huurne

Functie
penningmeester
lid, vice-secretaris
voorzitter

Portefeuille
Financiën
ICT en huisvesting/beheer
Kwaliteit onderwijs/schoolplannen

Franka Rops
Nancy Wester

Secretaris, vice-voorzitter
lid, vice-penningmeester

Kwaliteit onderwijs/nieuwe ontw./beleid
Personeel / HR

Samenstelling RvT periode 9 juli t/m 31 december 2015
Naam
Jos van Hattem
John van den Hout
Margot ter Huurne

Functie
penningmeester
lid, vice-secretaris
lid,vice-voorzitter

Portefeuille
Financiën
ICT en huisvesting/beheer
Kwaliteit onderwijs/schoolplannen

Maarten Pieters

voorzitter

Franka Rops
Nancy Wester

secretaris
lid, vice-penningmeester

Algemene zaken, externe contacten en
communicatie
Kwaliteit onderwijs/nieuwe ontw./beleid
Personeel / HR

De leden van de RvT hebben in 2015 afgezien van een vergoeding. Voor 2016 wil de RvT
hierover nieuwe afspraken maken.
Rosmalen, 19 april 2016

Maarten Pieters, Voorzitter Raad van Toezicht
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Hoofdstuk 2 Algemeen Verslag
2.1. Personele Unie
Sinds 1-1-2015 vormen de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle en de Stichting
Katholiek Basisonderwijs Goirle samen de personele unie Edu-Ley. De maanden februariapril 2015 zijn o.a. gebruikt om een nieuwe naam en logo voor de personele unie te
bedenken. De inzet van Edu-ley blijft onverminderd gericht op het realiseren van een
volledige bestuurlijke fusie van de beide stichtingen.
Edu-Ley kent als structuur van bestuurlijke organisatie het zogenaamde Raad van
Toezichtmodel. De bestuursverantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder. Dit toezichthoudend
model heeft geleid tot een duidelijke scheiding tussen toezicht houden, besturen en
directievoering.
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. De directievoering ligt bij de
scholen. De besturingsfilosofie luidt samengevat: ‘ruimte binnen heldere kaders’. Het model
van besturen op hoofdlijnen door middel van kaders wordt doorgevoerd op alle niveaus van
de organisatie. Een hoger niveau stelt kaders vast voor lagere niveaus. Onder de
besturingskaders verstaan wij: beleids- en uitvoeringsplannen volgens vaste formats,
contracten met resultaatafspraken, verantwoordingsrapportages en managementstatuut.
2.2. Visie en missie
Beide stichtingen kenden een strategisch beleidsplan 2012-2016 waarin
de missie (waarheen ?) en de visie (waarlangs ?) zijn verwoord.
BOOG:
“BOOG is een stichting die is opgericht in 2012. BOOG stelt zich ten doel onderwijs, opvang
en zorg te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o.. Zij
doet dit op basis van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, te weten: open
toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en non-discriminatie met oog voor de maximale
ontwikkelingskansen voor ieder kind met als mission statement:
‘kansen krijgen, kansen nemen’
BOOG realiseert deze doelstelling door het aanbieden van openbaar basis onderwijs in
Goirle en directe omgeving, waarbij de toegankelijkheid van de onder het bestuur
ressorterende scholen zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Hierbij streeft de stichting BOOG
naar het verzorgen van openbaar onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij
optimalisering van het gegeven onderwijs zo veel mogelijk wordt nagestreefd. De onder de
stichting BOOG ressorterende scholen staan open voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en/of met leerachterstand. De scholen streven er naar deze kinderen zo
lang als dat verantwoord is het reguliere basisonderwijs te laten volgen. Buiten het geven
van basisonderwijs zijn er geen andere activiteiten binnen BOOG.1 “
SKBG:
SKBG is een ambitieuze organisatie die zich ten doel stelt om op haar basisscholen, door
competente personeelsleden, op geïnspireerde wijze onderwijs van hoge kwaliteit te
verzorgen. De totale ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd, waarbij wordt uitgegaan
van hun talenten en mogelijkheden. Vanuit de katholieke identiteit creëren wij een veilige en
respectvolle leeromgeving waarbij kinderen, ouders en medewerkers zich betrokken,
gerespecteerd en gewaardeerd voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen op deze wijze
1

Zie koersnotitie BOOG blz 3 en 4
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kunnen uitgroeien tot kritische en actieve burgers in een democratische maatschappij die
volop in beweging is.
“samen op weg naar je eigen toekomst ! “
In de visie wordt verwoord hoe aan de verwezenlijking van de missie wordt vormgegeven.
De samenleving individualiseert, kent vele vormen, is divers en continue in beweging. Er is
steeds meer aandacht voor het unieke van elk kind. Verschillen mogen er zijn en daar wordt
op ingespeeld. SKBG wil daarom in toenemende mate de leervraag en de specifieke
talenten van ieder kind als uitgangspunt nemen om een passend leerarrangement te kunnen
aanbieden door modern en gedifferentieerd onderwijs te bieden. Bevorderen van sociale
vaardigheden en culturele vorming maken in toenemende mate deel uit van het
onderwijsproces. Daarbij zal ook steeds vaker gebruik gemaakt worden van elektronische
leeromgevingen. SKBG kweekt bij kinderen en medewerkers een houding van “een leven
lang leren”. Dat vraagt van de medewerkers dat ook zij hun talenten ontwikkelen, zodat zij
steeds beter gaan beschikken over de competenties die nodig zijn om passend onderwijs te
realiseren. SKBG zet de beschikbare middelen efficiënt in en is met haar scholen
vernieuwend, ondernemend en onderscheidend. De scholen verzorgen op eigentijdse en
herkenbare wijze onderwijs van hoge kwaliteit. Om onze ambities te kunnen realiseren
voeren we een actief personeelsbeleid met aandacht voor het vinden, opleiden en binden
van voldoende gekwalificeerd personeel. Binnen het personeelsbeleid schenken we
daarnaast veel aandacht aan loopbaanontwikkeling en –begeleiding en ontwikkeling van
talent. De medewerkers vormen voor SKBG het belangrijkste kapitaal van de organisatie.
Waar nodig en mogelijk werkt SKBG samen met besturen in de regio en zoekt steeds naar
een passende vorm, waarin deze samenwerking een meerwaarde heeft. Binnen de
organisatie worden initiatieven ontplooid om van elkaar te leren. Hiervoor is wederzijds
respect noodzakelijk. Op deze wijze ontstaat er ook ruimte om elkaar aan te spreken op de
te bereiken resultaten. Opbrengstgericht werken op elk gebied zie je terug in de ontwikkeling
van SKBG2.
In het schooljaar 2015-2016 zal er een nieuw strategisch beleidsplan worden opgesteld voor
de personele unie in haar geheel. We zijn dit traject in 2015 begonnen door met een
klankbordgroep gezamenlijke waarden te bepalen voor Edu-Ley. We hebben ouders,
leerlingen en leerkrachten van onze scholen gevraagd naar hun beelden en verwachtingen
over het onderwijs van morgen. We hebben een soortgelijke dialoog gevoerd met diverse
externe partners met wie we in Goirle regelmatig samenwerken, waaronder de Gemeente,
Jan van Besouw, Kompaan & De Bocht, Humanitas, Avonturiers, Vlinderboom, Mill-Hill, HKE
en Plein 013.
Het strategisch beleidsplan is een beleidsdocument (koersnotitie), waarin de hoofdlijnen van
het beleid voor een periode van vier jaar wordt vastgelegd en is dus geen gedetailleerd
planningsdocument. Daarvoor verwijzen we naar de jaarplannen.
Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor het beleid over een periode van vier jaar.
2.3. Organisatie structuur Edu-Ley
Voor de organisatie geldt vanaf 1-1-2015 onderstaand organigram. Uitgangspunt is en blijft
om te komen tot een bestuurlijke fusie tussen de beide stichtingen. In het licht van een
toekomstige fusie van beide stichtingen, dient het beleid binnen beide organisaties zoveel als
mogelijk met dezelfde inhoud te worden vastgesteld. Op basis van dit uitgangspunt zullen de
beleidsdocumenten in beide organisaties in principe van gelijke inhoud en strekking zijn.
Beleid op het niveau van elke stichting afzonderlijk wordt alleen geformuleerd als het op
basis van de specifieke situatie en/of omstandigheden van één van de stichtingen
noodzakelijk is. Dit beoordeelt het CvB. Dit geldt voor met
2

Zie strategisch beleidsplan 2012-2016 blz. 3 e.v.
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name (meerjaren) begroting, jaarrekening en het bestuur formatieplannen van de beide
stichtingen. Er wordt gestreefd de verschillen zoveel als mogelijk binnen gelijkluidende
kaders te plaatsen. Op het niveau van de personele unie zal zoveel als mogelijk worden
gestreefd naar het behalen van schaal- en synergievoordelen in de breedste zin.

Organigram Personele Unie Boog- Skbg

Raad van Toezicht

GMR

College van Bestuur

GMR

Directeurenberaad

Den Bongerd

't Schrijverke

de Bron

Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle
(BOOG)

Kameleon Open Hof Regenboog

Stichting Katholiek Basisonderw. Goirle
(SKBG)

2.4. Secretariaat
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden ondersteund door een
medewerker (wtf 0,52) op het kantoor. Naast deze administratieve ondersteuning zijn er
geen beleidsmedewerkers aangesteld voor de terreinen Onderwijs & Kwaliteit, Huisvesting,
ICT, Personeel en Financiën.
De SKBG scholen worden ondersteund door een medewerker(wtf 0,53) en de BOOG
scholen door 2 medewerkers (samen wtf 1,02).
2.5. Organisatiestructuur van de beide stichtingen
De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle kent een organisatiemodel, waardoor de
formele scheiding tussen bestuur en toezicht is geconcretiseerd. Het bevoegd gezag van
BOOG wordt gevormd door het College van Bestuur (= CvB). Het CvB bestaat uit een
bestuurder. Er heeft een scheiding plaatsgevonden, waardoor de functie van directeurbestuurder is komen te vervallen. De organisatie kent nu een bestuurder en 2 directeuren.
Zij maken deel uit van de personele unie Edu-Ley (zie organigram). Het CvB is
eindverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid op BOOG
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en Edu-Ley niveau. De uitvoering van beleid op schoolniveau en de aansturing van de
dagelijkse gang van zaken gebeurt o.l.v. de directeuren door het managementteams (= MT)
van de scholen. Dit MT bestaat uit de directeur, de teamleiders en het hoofd onderwijs en
zorg. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen CvB en MT zijn vastgelegd in het
managementstatuut van BOOG.3

Gemeenteraad Goirle
(extern toezichthouder)
Raad van Toezicht
(intern toezichthouder)

College van
Bestuur
(1)

GMR

MR

MR

Managementteam ‘t Schrijverke
 Directeur
 Teamleiders
 Hoofd onderwijs en zorg


Managementteam Den Bongerd
 Directeur
 Teamleiders
 Hoofd onderwijs en Zorg

Team 1 - onderbouw
Team 2 - middenbouw

Team 1 - onderbouw
I
B

Team 3 - bovenbouw

I
B

Team 2 - middenbouw
mmiddenbouwmidden
Team 3 - bovenbouw

Stichting Katholiek basisonderwijs Goirle kent een organisatiemodel, waardoor de formele
scheiding tussen bestuur en toezicht is geconcretiseerd. Het bevoegd gezag van SKBG
wordt gevormd door het College van Bestuur. Het CvB bestaat uit een bestuurder. De
organisatie kent nu een bestuurder en 3 directeuren. Zij maken deel uit van de personele
unie Edu-Ley (zie organigram). Het CvB is eindverantwoordelijk voor de
beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid op SKBG - en Edu-Ley niveau. De
uitvoering van beleid op schoolniveau en de aansturing van de dagelijkse gang van zaken
gebeurt o.l.v. de directeuren door het managementteam van de scholen. Dit MT bestaat uit

3

Definitieve versie vastgesteld in vergadering van College van Bestuur Stichting BOOG gehouden 23 juni 2014
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de directeur, de bouwcoördinatoren en de IB-ers. De verdeling van taken en bevoegdheden
tussen CvB en MT zijn vastgelegd in het managementstatuut van SKBG 4.

2.6. Onderwijs en identiteit
De beleidskaders met betrekking tot de onderwijskundige inrichting worden bepaald op het
niveau van de personele unie. De onderwijskundige inrichting en profilering is in alle gevallen
op de eerste plaats een aangelegenheid van elke school afzonderlijk. Alle Edu-ley scholen
hebben in de maand juni 2015 een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode 2015-2019.5
Het tijdstip van de nieuwe schoolplannen kwam erg ongunstig voor het ontwikkelen van het
strategisch beleidsplan van Edu-Ley. De nieuwe plannen moesten namelijk voor 1 augustus
aangeleverd zijn bij de onderwijsinspectie. Dit betekende dat de plannen al geruime tijd voor
deze datum ter goedkeuring bij de Mr –en van de betreffende scholen moesten liggen. Het
nieuwe strategisch beleidsplan zal dus verweven moeten worden en rekening moeten
houden met de reeds goedgekeurde schoolplannen van de scholen.
Ook de directeuren-wissel, net voor de zomervakantie op de beide openbare scholen,
zorgde ervoor dat de ontwikkeling van dit plan op Edu-Ley niveau pas na de zomervakantie
is opgepakt.
2.7. Faillissement OSG.
Op 7 september 2015 heeft onderwijsadministratiekantoor OSG/Metrium bekend gemaakt
dat op eigen verzoek het faillissement is aangevraagd. Vanuit twee vestigingen werd er een
doorstart gemaakt via Helder Onderwijs BV. Het faillissement van OSG/Metrium heeft geleid
tot veel onduidelijkheid over de financiële stand van zaken van de personele unie in het
algemeen en van de beide stichtingen in het bijzonder.
4
5

Goirle, 20 november 2012 versie 01/KL
Zie schoolplannen van de 6 scholen
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In de maanden hiervoor bleek de kwaliteit van de dienstverlening van OSG/Metrium sterk
terug te lopen. Vanwege deze onvrede waren er al gesprekken gevoerd met andere
administratiekantoren. Uit die gesprekken bleek dat Vizyr bij een eventuele overstap de
beste papieren zou hebben. Dit heeft ertoe geleid dat de overstap in een korte tijd kon
worden gerealiseerd en dat Edu-Ley sinds september 2015 samenwerkt met Vizyr.
De laatste 3 maanden van 2015 zijn hier goede stappen ingezet die weer voor de
noodzakelijke financiële duidelijkheid en rust zorgen (de cijfers moeten eerst kloppen voordat
je weer verder kunt). Er is dan ook veel tijd en energie gaan zitten om dit voor elkaar te
krijgen.
In de maand september kon de verloning voor het personeel op de voor hen normale wijze
worden gerealiseerd.
2.8. Medezeggenschap
Partijen beschikken als zelfstandige stichtingen over een eigen medezeggenschapsstructuur. De rechten en plichten van de GMR-en en MR-en worden door de personele unie
op zichzelf niet gewijzigd. Partijen hebben gezamenlijk afgesproken te streven naar de
inrichting van een gezamenlijke boven bestuurlijke medezeggenschapsraad op basis van
artikel 20 lid 5 van de Wet medezeggenschap op scholen. In deze boven bestuurlijke
medezeggenschapsraad worden aangelegenheden op het niveau van de personele unie ter
besluitvorming ingebracht. Beide GMR-’en hebben met deze met de inrichting van deze
boven bestuurlijke medezeggenschapsraad ingestemd. Vanaf augustus 2015 vergaderen de
beide GMR-en gezamenlijk als de agenda daar om vraagt. Vooraf aan de vergaderingen
wordt door de bestuurder en de beide voorzitters met elkaar afgestemd.
Verder kent elke school een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders evenredig
vertegenwoordigd zijn. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten
van verschillende scholen van Stichting BOOG en SKBG.
Voor de bestuursformatieplannen, de begroting, jaarrekening enz. blijft de GMR op
stichtingsniveau het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder.
In deze verslagperiode zijn op personele unie niveau onder andere de volgende punten
onderwerp van gesprek geweest en, indien van toepassing, van instemming of advies
voorzien:






Passend Onderwijs;
Regionaal Transfer Centrum
Nieuwe CAO
Verzuimbeleid
Begeleiding nieuwe leerkrachten

.
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2.9. leerlingen aantallen



Leerlingentelling (komende 4 jaar)
Stichting BOOG
Schooljaar 2016-2017
Leerlingenprognose
1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

10-10-2019

aantal leerlingen onderbouw

234

242

240

240

240

aantal leerlingen bovenbouw

249

248

233

235

235

totaal aantal leerlingen

483

490

473

475

475

aantal leerlingen onderbouw

238

241

225

225

225

aantal leerlingen bovenbouw

294

287

263

263

263

totaal aantal leerlingen

532

528

488

488

488

Totaal6

1.015

1.018

961

963

963

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

10-10-2019

aantal leerlingen onderbouw

71

63

70

70

70

aantal leerlingen bovenbouw

69

75

69

68

68

totaal aantal leerlingen

140

138

139

138

138

aantal leerlingen onderbouw

75

88

83

84

84

aantal leerlingen bovenbouw

60

57

67

68

68

totaal aantal leerlingen

135

145

150

152

152

aantal leerlingen onderbouw

105

100

101

101

101

aantal leerlingen bovenbouw

113

109

109

109

109

totaal aantal leerlingen

218

209

210

210

210

aantal leerlingen onderbouw

193

191

197

197

197

aantal leerlingen bovenbouw

160

182

163

163

163

Den Bongerd

t Schrijverke

Stichting SKBG
Schooljaar 2016-2017
Leerlingenprognose

Kameleon

Open Hof

De Regenboog

De Bron

6

In deze overzichten zijn de aantallen overgenomen uit de meerjaren begroting. Alleen schooljaar 2017-2018 (
teldatum 1-10-2016 ) is gebaseerd op het concrete aantal inschrijvingen.
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totaal aantal leerlingen

353

373

360

360

360

Totaal

846

865

859

860

860

Overzicht Edu-Ley 7
1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

10-10-2019

Totaal BOOG

1.015

1.018

961

963

963

Totaal SKBG

846

865

859

860

860

Totaal Edu –Ley

1.861

1.883

1.820

1.743

1.743

2.10.Opleiden in school.
Drie scholen (Kameleon, Open Hof en ’t Schrijverke) zijn de opleidingsscholen voor HKE
Tilburg. De Bron en Den Bongerd zullen hier volgend jaar aan worden toegevoegd.
2.11.Klachten
In 2015 zijn bij het bestuur voor beide stichtingen geen klachten binnengekomen. Er is
regelmatig contact geweest met de externe vertrouwenspersonen van de beide stichtingen
2.12.Uitkomst inspectie
Alle Edu-ley scholen vallen al jaren onder het basisarrangement. Ook dit jaar zijn deze
arrangementen door de inspectie, tijdens het jaarlijkse bestuur overleg, toegekend. Dit
betekent dat de “attendering ” van de inspectie voor Den Bongerd en Open Hof hiermee
komt te vervallen. Verslagen van de inspectiebezoeken worden door het bestuur bestudeerd
en eventuele aandachtspunten worden besproken met de directies. Edu-Ley tracht de
kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren, te optimaliseren en te zorgen dat het
aangeboden onderwijs bij de tijd is.
2.13.Cito eindtoets
De gemiddelde score van de Edu-Ley scholen is 536,3. Het landelijke gemiddelde van de
CITO was 535,3. De Edu-Ley scholen scoren hiermee gemiddeld een punt boven het
landelijk gemiddelde. Alle scholen scoren gelijk of hoger dan het landelijke gemiddelde. Met
name de hoge score van de Regenboog heeft grote invloed op dit resultaat.
School
De Bron
Den Bongerd
Kameleon
Open Hof
Regenboog
Schrijverke
Landelijk gemiddelde
Edu-Ley
7

cito
535,9
535,4
535,3
536,2
539,4
535,6
535,3
536,3

Ontwikkelingen leerling aantal 1-10-2012 tot en met 1-10-2015

Kameleon
Open Hof
Regenboog
Bron
Den Bongerd
Schrijverke
Totaal Edu-ley

1-10-2012
145
138
213
304
431
585
1816
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140
131
216
329
452
570
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1-10-2014
141
133
217
335
453
552
1831

1-10-2015
140
135
218
353
484
530
1860
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De tussentijdse- en eindresultaten van de cito scores van de scholen worden weergegeven
in het dashboard van Edu-ley, namelijk Mediaan. Verder zijn ze planmatig in kaart gebracht
en worden ze 2 keer per jaar geanalyseerd. Allereerst zijn er vanuit deze tussentijdse
opbrengsten zorgsignalen geformuleerd die vervolgens nader onderzocht zijn. Daarna zijn
de eindopbrengsten geanalyseerd en gerelateerd aan de bevindingen naar aanleiding van
de tussentijdse opbrengsten.
Deze bevindingen, conclusies en adviezen zijn besproken met de MT’s, de interne
begeleiders en de leerkrachten. Naar aanleiding van deze gesprekken is een plan van
aanpak gemaakt. Hierin worden interventies voor de korte en voor de lange termijn ten
aanzien van leren en onderwijzen beschreven. Ondanks de goede scores op de M- en E
citotoetsen bleven de scores voor de cito-eindtoetsen van de meeste Edu-ley scholen dit jaar
net boven het landelijke gemiddelde.
2.14.Overstappers
In het schooljaar 2014-2015 ligt het aantal BAO-BAO overstappers van alle Edu-Ley scholen
ruim onder het landelijke gemiddelde. Op vier scholen heeft er in dit schooljaar geen enkel
verwijzing naar het Speciaal onderwijs plaatsgevonden. Bij de Regenboog en Kameleon gaat
het om een leerling per school. Ook verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs waren
zeer beperkt, namelijk voor de gehele personele unie zijn er maar 2 leerlingen verwezen.
Een van de Kameleon en een van de Open Hof ( zie bijlage 1 voor het totale overzicht).
2.15. Passend Onderwijs Edu-Ley8
Het verantwoordingsdocument van Plein 013 is in het directieberaad (voor de eerste keer
sinds de invoering van Passend Onderwijs ) besproken. De invulling is op dit moment nog
een zoektocht (voor zowel Plein 013, als Edu-Ley). Beide stichtingen werken in het zelfde
verantwoordingsdocument, maar de aanvliegroute is totaal verschillend. De verantwoording
van de SKBG scholen is bovenschools en de verantwoording van de BOOG scholen is op
schoolniveau.
De directeur van Plein 013 heeft, tijdens een DB overleg in november 2015, de directeuren
en bestuurder geïnformeerd over de mogelijke wijze van verantwoorden.
Het aantal verwijzingen naar het SBO en SO, binnen Edu-ley, ligt ruim onder landelijke en
Plein 013 gemiddelde.
Deelname % SBO
Landelijk
Plein 013
Edu-Ley

2011
2,68
3,79

2012
2,60
3,69

2013
2,52
3,55

2014
2,47
3,39
2,98

2015
3,11
2,35
0,1

2011
1,65
2,02

2012
1,63
2,02

2013
1,63
1,97

2014
1,63
1,81

2015
1,55
1,72
0,1

Deelname % SO
Landelijk
Plein 013
Edu-Ley

8

Zie ook ondersteuningsprofielen van de Edu-Ley van Sardes
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2.16 Fusietraject
Op dit moment is ervoor gekozen geen verdere stappen te zetten in het fusieproces. Dit is
door de RvT en het CvB aan de GMR meegedeeld in de vergadering van 24 september
2015. Er is een toelichting gegeven waarom er in het fusietraject gekozen is om de directe
meting (waarbij er in Goirle de behoefte aan bijzonder onderwijs gemeten zou worden) niet
door te laten gaan. Dit is door meerdere partijen afgeraden gezien de hoge kosten, de
onzekere uitkomst en de mogelijke afwijzing i.v.m. oneigenlijk gebruik van de regelgeving.
Ook is er benoemd dat er wordt gekoerst op de wetswijziging (verwacht in 2017) die fuseren
makkelijker maakt. Als derde punt is aangegeven dat de vorm van een PU ook
mogelijkheden biedt qua personeelsbeleid en samenwerking tussen twee besturen. Voor
advies zijn geraadpleegd de specialisten van BMC en als second opinion Van Doorne
advocaten Amsterdam.
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3. Personeel
In dit hoofdstuk vindt u, naast een algemeen gedeelte, de informatie inzake de samenstelling
van het totale personeelsbestand, toegekende schaal van de medewerkers de GGL, de
leeftijdsopbouw van medewerk(st)ers en de verzuimcijfers.
3.1. Personeelsbeleid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Het personeel van de beide stichtingen valt onder de werking van de cao PO. De daaruit
voortvloeiende beleids-, plan- en verslagverplichtingen worden in principe op het niveau van
de personele unie (nader) ingevuld. De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het
personeel van BOOG enerzijds (openbaar onderwijs, ambtelijke aanstelling) en SKBG
anderzijds (bijzonder onderwijs, arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) zijn verschillend.
De beleids-, plan- en verslagverplichtingen dienen in alle gevallen rekening te houden met
deze verschillen. In voorkomende gevallen kan dat leiden tot beleid, beleidsplannen en verslagen op stichtingsniveau.
De implementatie van de nieuwe CAO 2015 is dan ook door de personele unie Edu-ley
aangevlogen. De instemming is door de PGMR van BOOG en SKBG gemeenschappelijk
gegeven. In het kader van de nieuwe cao is het bevoegd gezag tot een aantal
richtinggevende uitspraken gekomen op het niveau van de personele unie omtrent de
uitwerking van de nieuwe cao. De in de cao vastgelegde afspraken omtrent duurzame
inzetbaarheid, professionalisering, startende leerkrachten, scholing, werk en rusttijden
regeling enz. worden hier niet genoemd aangezien daar duidelijke regels voor gelden in de
nieuwe cao.
De concrete uitwerking van het onderdeel schooltaken zal op schoolniveau plaatsvinden en
moet worden besproken met (p)mr van de verschillende scholen.
Verder zijn er verschillende beleidsplannen ontwikkeld (bijvoorbeeld het verzuimbeleid, het
directieberaad en besturingsfilosofie, convenant veiligheid en scholen, begeleiding nieuwe
leerkrachten).
Vanaf 1 januari 2015 is de voorzitter van het College van Bestuur van BOOG volledig
werkzaam voor de personele unie Edu-Ley. Daarbij werkt hij voor 0,5 fte voor BOOG en
0,5 fte voor SKBG. Tegelijkertijd is de voorzitter van het College van bestuur geen directeur
meer van ’t Schrijverke. Els van Doorn heeft, als interim directeur ( jan-juli) ,op uitstekende
wijze invulling gegeven aan haar opdracht. Ook de directeur van Den Bongerd heeft in
augustus, door gebruik te maken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen.
Als gevolg hiervan zijn de directeursfuncties rond de zomervakantie op beide scholen voor
0,8375 fte opnieuw ingevuld.
‘t Schrijverke kent sinds juli 2015 een nieuwe directeur, Herwin Roberts. Nicole Eijkemans
heeft in augustus 2015 Harry van de Ven opgevolgd. Ook zijn er twee nieuwe teamleiders
benoemd op Den Bongerd. Daarnaast zijn er drie deeltijd vacatures en een
zwangerschapsvacature ingevuld.
De vacatures binnen SKBG zijn ontstaan vanwege groei en de aanvraag van verschillende
collega ’s om vermindering van werktijdfactor.
Een nieuwe ib-er is benoemd bij Kameleon plus drie nieuwe groepsleerkrachten (1 Open Hof
en 2 Regenboog ). Het betreft allemaal deeltijd-benoemingen.
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3.2. Totale personeelsbestand9
man

vrouw

totaal

Schrijverke
Den Bongerd

6
5

39
37

45
42

De Bron
Open Hof
Kameleon
Regenboog

3
0
1
4

22
12
13
14

25
12
14
18

19

137

156

1

2

3

20

139

159

BOOG
SKBG

Edu-Ley
Secretariaat

Edu-Ley (totaal)

Conclusie: Mannen blijven zwaar ondervertegenwoordigd. 87,4% binnen de organisatie is
een vrouw.
3.3. Schaal
Stichting BOOG10
Schooljaar 2016-2017
Personele bezetting
Bestuur Den Bongerd

t Schrijverke

Totaal

FTE College van bestuur-directie

0,5000

0,8375

0,8375

2,1750

FTE in LC-schaal

0,0000

2,9602

3,2207

6,1809

FTE in LB Schaal

0,0000

6,4436

7,0798

13,5234

FTE in LA-schaal

0,0000

14,0011

15,4409

29,4420

FTE OOP

0,2630

1,6700

2,2023

4,1353

Totaal

0,7630

25,9124

28,7812

55,4566

Stichting SKBG
Schooljaar 2016-2017
Personele bezetting

FTE College van bestuur-directie

Bestuur Kameleon

Open Hof

De Regenboog

De Bron Totaal

0,5000

0,5000

1,0000

1,0000

3,5000

1,0000

1,0000

0,5000

FTE in AB-schaal
FTE in LB Schaal

0,4000

1,1850

1,1427

1,4920

4,1750

8,3947

FTE in LA-schaal

0,4000

6,3008

6,1628

8,9868

12,0291

33,8795

FTE OOP

1,7930

0,4636

1,7231

3,9797

Totaal

3,0930

8,4494

7,8055

11,4788

19,9272 50,7539

9

De 6 mannelijke conciërges zijn in deze tabel niet meegenomen
In dit plan hebben we aangenomen dat ten behoeve van de personele unie 0,5 fte van de directiefunctie en administratieve
functie ten laste komt van BOOG. Daarnaast is 0,83 fte directiefunctie op beide scholen als formatie opgenomen.
10
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Conclusie: Op Edu-Ley niveau wordt hiermee niet voldaan aan de gestelde normering in de
functiemix. De normering zegt dat 40 % van de leerkrachten in een LB of LC schaal moeten
zitten (BOOG komt met 19,7 fte dicht in de buurt (moet 21,3 fte zijn). Bij SKBG is met 8,3 fte
nog een stap te zetten (moet 16,9 fte zijn).
3.4. De gewogen gemiddelde leeftijd
Bij de berekening van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) wordt alleen gerekend met
de personeelscategorie leraren. Buiten beschouwing blijven:
De directieleden
Het onderwijsondersteunende personeel
De leraren in opleiding
Leraren die uitsluitend zijn benoemd in een vervangingsbetrekking, en voor wat betreft de
overige leraren de tijdelijke uitbreidingen van de betrekkingsomvang in verband met
vervanging, voor zover deze uitbreidingen ten laste van het vervangingsfonds komen.
De peildatum voor het berekenen van de GGL per school is net als voor de leerling telling de
teldatum van 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.
Stichting BOOG
Schooljaar 2016-2017
GGL
1-10-08

1-10-09

1-10-10

1-10-11

1-10-12

1-10-13

1-10-14

1-10-15

Den Bongerd
GGL

37,60

38,73

38,20

38,87

39,81

40,00

40,57

39,35

t Schrijverke
GGL

37,60

37,21

38,50

38,61

37,76

38,15

38,96

40,38

Landelijk
GGL

40,14

40,14

40,26

40,40

40,43

40,63

40,58

40,40



ontwikkeling GGL

School

GGL 1-10-15

GGL 1-10-2016
(en verder)

Den Bongerd
´t Schrijverke

41,14
39,71

39,90
41,16

 ontwikkeling GGL
Bij de ontwikkeling van de GGL is rekening gehouden met toekomstig natuurlijk verloop. Als
gevolg van dat verloop zal de GGL ongeveer gelijk blijven.
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SKBG
Schooljaar 2016-2017
GGL
1-10-08

1-10-09

1-10-10

1-10-11

1-10-12

1-10-13

1-10-14

1-10-15

Kameleon
GGL

nb

nb

nb

nb

nb

34,93

33,66

35,89

Open Hof
GGL

nb

nb

nb

nb

nb

31,35

32,66

32,18

nb

nb

nb

nb

40,93

41,37

41,12

nb

nb

nb

nb

41,09

41,18

40,67

40,14

40,26

40,40

40,43

40,63

40,58

40,40

De Regenboog
GGL

nb

De Bron
GGL

nb

Landelijk
GGL

40,14

Nb: Gegevens zijn nog niet overgedragen van OSG naar Vizyr



ontwikkeling GGL

School

GGL 1-10-2016
(en verder)

Kameleon
Open Hof
De Regenboog
De Bron

36,64
33,11
41,57
41,25

Bij de ontwikkeling van de GGL is rekening gehouden met toekomstig natuurlijk verloop. Als gevolg
van dat verloop zal de GGL ongeveer gelijk blijven.

Conclusie: De GGL van Kameleon en Open Hof liggen ruim onder het landelijk gemiddelde.
Voor andere scholen komt het overeen met het landelijk gemiddelde.
3.5. Leeftijd (zie bijlage 2)
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel van Edu-Ley op school niveau in 2015?
Opvallend:
1. 45-55: Ondervertegenwoordiging bij alle scholen t.o.v. deze vergelijkingsgroep,
behalve ’t Schrijverke van de leeftijdsgroep 45-55
2. Oververtegenwoordiging van leeftijdsgroep 25-35 t.o.v. deze vergelijkingsgroep
3. Grote uitstroom komende jaren bij Den Bongerd, De Bron en De Regenboog
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4.Ziekteverzuim analyse 2015
Vanaf 1 januari 2016 vallen alle werknemers van Edu-Ley onder de arbodienst van Human
Capital Care. Hiermee is een volgende stap gezet in de harmonisatie van het
personeelsbeleid van de beide stichtingen. Voor het afgelopen kalenderjaar werkten we nog
met de gegevens, zoals die zijn aangeleverd door HCC (SKBG) en de Arbo Unie ( BOOG).
In februari 2017 zal er, vanuit de HCC module, een verzuimanalyse worden opgesteld.
Algemene conclusie: verzuim binnen Edu-ley is laag te noemen. Dit ligt ruim onder landelijk
gemiddelde van 6,1%. Het verzuimpercentage van SKBG van 2,61% en het verzuim van ’t
Schrijverke zorgen voor dit resultaat. Op grond van gegevens ligt de zorg op dit moment bij
Den Bongerd.11 Het CvB wil hier met nadruk vermelden dat dit hoge verzuim van den
Bongerd niet werk gerelateerd is.
4.1.Kengetallen SKBG12

M
V
T
landelijke cijfers

Verzuimpercentage
2011
2012
6,23
6,27
6,74
6,74
6,63
6,63
6,46
6,44

2013
3,43
5,88
5,38
6,5

2014
1,39
2,9
2,62
6,1

2015
2,86
2,71
2,61
?13

M
V
T
landelijke cijfers

Verzuimfrequentie
2011
2012
1,01
1,08
0,93
0,95
0,95
0,97
1
1,05

2013
0,99
1,34
1,28
1,2

2014
0,29
0,62
0,57
1,1

2015
0,71
0,78
0,67
?

M
V
T
landelijke cijfers

Gemiddelde verzuimduur
2011
2012
2013
34,00
32,06
18,16
37,63
37,13
10,21
39,93
36,12
11,36
18,88
21,98
21

2014
45,60
12,77
16,50
22

2015
34,50
13,45
16,50
?

11

Uitleg kengetallen.
De registratie geeft informatie per school t.a.v.:
Verzuimpercentage: geeft het aantal zieke werknemers weer over een bepaalde periode
Verzuimfrequentie: geeft het gemiddelde aantal ziekmeldingen aan in een bepaalde periode
Verzuimduur: geeft aan hoe lang de afgeronde ziektegevallen gemiddeld geduurd hebben
12
Bron e-care HCC
13
Op dit moment nog cijfers bekend over 2015 vanuit het Vervangingsfonds
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4.2.Analyse SKBG.
Verzuimpercentage:
Het percentage verzuim van 2,61% ligt ruim onder het landelijk gemiddelde
Verzuimfrequentie:
Het aantal ziekmeldingen is in 2015 licht toegenomen maar ligt nog ruim onder het landelijk
gemiddelde.
Gemiddelde verzuimduur:
Het gemiddeld aantal dagen dat er sprake is van verzuim is bij de mannelijke werknemers
verlaagd. Bij de vrouwelijke werknemers zien we een kleine stijging van het aantal
verzuimdagen.
4.3.Kengetallen
Zv
OP 2010-2011
OP 2011-2012
OP 2012-2013
OP 2013-2014
OP 2014-201515

BOOG14
Den Bongerd
4,75%
3,85%
6,43%
4,80%
11,43%

Meldingsfrequen
Den Bongerd
tie
2010-2011
1.87
2011-2012
1.41
2012-2013
1.77
2013-2014
1,40
2014-2015
1,19

‘t Schrijverke

Landelijk

1,01%
3,21%
5,97%
2,30%
2,20 %

6,08%
6,46%.
6,44%
6,25%
6,10%

‘t Schrijverke

Landelijk

0.66
1.12
0.97
0,40
0,60

1.01
1.00
1.05
1,01
1,1

4.4.Analyse BOOG.
Verzuimpercentage:
Het percentage verzuim van ’t Schrijverke ligt ruim onder het landelijk gemiddelde. Veel
aandacht voor het hoge verzuim van Den Bongerd.
Verzuimfrequentie:
Het aantal ziekmeldingen is in 2015 licht afgenomen bij den Bongerd (nog net boven LG) en
toegenomen bij ’t Schrijverke. Maar het ligt nog ruim onder het landelijk gemiddelde.

14
15

Bron arbomeester Arbo Unie
Midden 2014 tot en met december 2015
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5.Huisvesting
5.1.Schrijverke, Regenboog en Kameleon
Sinds 2006 heeft BOOG van de gemeente Goirle het juridisch eigendom van het schoolpand
van de school ’t Schrijverke ontvangen. Het pand van ’t Schrijverke is bij oplevering in goede
staat van onderhoud ontvangen. Functionele verbetering en uitbreiding van het pand hebben
de afgelopen jaren plaatsgevonden. Voor het kalenderjaar 2015 betrof dit met name het
vervangen van het gehele dak van de school en een groot aantal toiletgroepen.
De Regenboog is in 2015 gerenoveerd en er staat nu een school die klaar is voor de
toekomst. Voor het onderhoud van de beide schoolgebouwen beschikt de betreffende
school over een meerjaren onderhoudsplan. Vanaf 2015 is het buitenonderhoud
overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit betekent dat de bekostiging van
het Rijk voor het onderhoud is verhoogd, maar tegelijkertijd komen ook de kosten hiervan
voor rekening van het bestuur. In de meerjarenbegroting zijn deze kosten opgenomen.
In 2015 is het definitieve besluit gevallen om tot nieuwbouw over te gaan voor Kameleon. In
december 2016 hopen we het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen.
Den Bongerd, Open Hof en de Bron
Den Bongerd en Open Hof zijn gehuisvest in de Brede School in de Hellen aan de
Frankische Driehoek.
De basisscholen Den Bongerd en Open Hof zijn in deze Brede School de
onderwijsvoorzieningen, die samenwerken met kinder-, voor- en naschoolse opvang De
Avonturiers, Tussen schoolse opvang De Blijvertjes en Wijkcentrum De Deel.
Basisschool De Bron is gehuisvest in de Boschkens-Oost. Zij werken daar samen met het
KDV en BSO van Humanitas
Het beheer van alle gebouwen van de brede scholen ligt bij de woonstichting Leystromen,
welke gedeelten van het gebouw aan de Gemeente heeft verhuurd, die ze vervolgens
beschikbaar stelt aan Edu-Ley. Hiervoor is het volledige eigendom van het gebouw
overgedragen aan de woonstichting, welke eigenaar van het gebouw is.
5.2.Opslag meubilair
Het “ boventallige meubilair “ van Edu-Ley wordt op een gemeenschappelijke plaats
opgeslagen. Hierdoor is gelijk inzichtelijk welk meubilair nog voorradig is en kunnen we snel
inspelen op een vraag vanuit het werkveld. Ook bereiken we hier een behoorlijke
kostenbesparing mee.
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6.Risicobeheersing
Binnen Edu-Ley wordt gewerkt met planning & control cyclus. Voor de bedrijfsvoering gelden
de algemene beginselen van functiescheiding, afbakening van taken en
bevoegdheden/verantwoordelijkheden. De statuten en het bestuurs- en managementstatuut
van de verschillende stichtingen vormen hiervoor de basis. De regelingen zijn in de praktijk
geïmplementeerd en de goede werking wordt bewaakt door het bestuur.
Binnen de gekozen organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van
planning en control (het schoolplan – jaarplan – begroting – managementrapportages –
meerjaren begrotingen) belangrijke instrumenten voor interne beheersing van de organisatie.
Edu-Ley heeft een aantal managementtools ingevoerd binnen de planning & control cyclus,
waarmee de beoogde formatieve, personele en financiële doelen gemonitord worden. Voor
aanvang van het kalenderjaar wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, waarin
de doelstellingen financieel zijn vertaald. Hiernaast wordt, vóór aanvang van het schooljaar,
een formatieplan opgesteld.
Edu-ley maakt in de planning & control cyclus gebruik van tussentijdse rapportages. Drie
maal per jaar wordt een financiële managementrapportage opgesteld t.b.v. het college van
bestuur, waarin de realisatiecijfers worden afgezet tegen de vastgestelde begroting.
De eerste na afloop van april. Vervolgens vinden maraps plaats na afloop van de maanden
augustus en oktober.
De Raad van Toezicht ontvangt, na vaststelling van de managementrapportage van het
College van Bestuur, een overzicht van de stand van zaken tot en met het betreffende
periode. Deze rapportages worden in de raad van toezichtvergaderingen besproken.
Hiernaast wordt jaarlijkse een meerjaren personele begroting, meerjaren
investeringsbegroting en een meerjaren integrale begroting opgesteld c.q. geactualiseerd
aan de hand van de op dat moment meest actuele personele bekostiging, personele
bezetting, jaarrekeningcijfers en leerlingenprognoses.
Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag (waaronder de jaarrekening en verslag)
opgesteld, waarin onder andere een analyse wordt gegeven van de verschillen tussen de
uiteindelijke realisatiecijfers, de begroting en de cijfers van het voorafgaande kalenderjaar.
Het managen van prestaties en onderliggende processen is slechts een van de twee pijlers
van 'in control' zijn. Het proactief en continu onderkennen en beheersen van mogelijke
risico's (risicomanagement) is de andere. Risico's worden daarbij gedefinieerd als
bedreigingen en kansen die de realisatie van de gestelde doelen van stichtingen SKBG en
BOOG kunnen beïnvloeden. Het tijdig voorzien van deze risico's zorgt ervoor dat het
management van de beide stichtingen aan het stuur zit en kan bepalen of nadere acties
noodzakelijk zijn.
Het risicobeheersing- en controlesysteem is erop gericht risico’s in beeld te hebben en tijdig
te kunnen signaleren om vervolgens maatregelen te kunnen treffen.
7.Verantwoording naar derden.
Jaarlijks wordt het financiële jaarverslag ter advisering aan de GMR en ter goedkeuring aan
de gemeente Goirle aangeboden. Over de jaarrekening 2015 zijn er noch van de gemeente,
na behandeling in de gemeente raad, noch van de GMR, enige inhoudelijke reacties
gekomen. De gemeente is via een besluit van B&W akkoord gegaan met de jaarrekening
2013 en ook met de begroting 2014. Het verslag en rapport van 2015 zal na de goedkeuring
van de accountant ook weer aan beide organen worden aangeboden, ter beoordeling.
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8. Financiën
8.1.Context
Uit het voorgaande blijkt dat het jaar 2015 in vele opzichten een overgangsjaar was. De
harmonisatie en afstemming binnen de beide stichtingen krijgt steeds meer de gewenste
vorm en inhoud. Echter voor de (meerjaren)begrotingen, de jaarverslagen en de
bestuursformatieplannen dienen de beide stichtingen ook in de toekomst afzonderlijk
verantwoording af te leggen. Dit betekent dat er twee gescheiden boekhoudingen, met de
daarbij behorende complexiteit voor de beide stichtingen, in de toekomst gehandhaafd zal
blijven. Op basis van de bekostigingsvoorwaarden, die per stichting gelden, dienen dus de
financiën van partijen gescheiden te worden gehouden en te worden ingezet ten behoeve
van de eigen stichting. De financiële verslaglegging (begroting en jaarverslag) vindt
eveneens uitsluitend op stichtingsniveau plaats. In het kader van het behalen van
schaalvoordelen zullen de mogelijkheden van collectief af te sluiten overeenkomsten
expliciet de aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuw afgesloten contracten met
o.a. de schoolleverancier, administratiekantoor en Arbo dienst.
Voor de begroting 2016 is voor beide stichtingen gewerkt met dezelfde methodiek en format.
Hierdoor neemt het lezen van de begroting en het vergelijken van de verschillende scholen
van de beide stichtingen sterk toe.
De beide stichtingen maken gebruik van diverse bronnen van inkomsten om de exploitatie en
materiele instandhouding van een school te kunnen bekostigen. De belangrijkste is de
rijksvergoeding (lumpsum); deze bestaat uit een rijksbijdrage materiele instandhouding, een
rijksbijdrage personele bekostiging, een rijksbijdrage personeel – en arbeidsmarktbeleid en
overige rijkssubsidies, zoals o.a. de prestatie box gelden en de subsidie in dienst nemen
jonge leerkrachten.
Van de lokale overheid ontvangt de school extra gelden vanuit de verschillende
subsidieregelingen (vb Back to Basic, VVE regeling). Hieruit worden de kosten voor een
conciërge, vakleerkrachten, schakelklassen, enz. betaald. De besteding van deze middelen
maakt onderdeel uit van de managementrapportages van de directeuren.
Van het samenwerkingsverband Plein 013 worden baten ontvangen om de lasten te
bekostigen in het kader van Passend Onderwijs. De uitgaven moeten jaarlijks verantwoord
worden aan het Samenwerkingsverband. Ook hier hebben we te maken gehad met een
groot verschil. Voor de SKBG scholen werden deze gelden op stichtingsniveau verwerkt.
Binnen BOOG worden deze middelen gelijk door vertaald naar de scholen. Ook hier heeft er
een afstemming plaatsgevonden.
Voor de begroting van 2016 zijn de begrotingen, i.s.m. Vizyr, van de beide stichtingen op
dezelfde wijze ingericht en verwoord.
De bestuurder stelt jaarlijks, op advies van het directieberaad, voor de beide stichtingen de
(meerjaren) bestuursformatieplannen vast. Hiermee wordt de personele bekostiging voor het
volgende schooljaar op stichtingsniveau vastgesteld. De in 2015 opgestelde
bestuursformatieplannen van de beide stichtingen zijn nog volgens de “oude “richtlijnen op
gesteld. Ook hier geldt dat in 2016 de plannen op dezelfde wijze zullen zijn ingericht en
verwoord. Dit plan wordt aan de GMR-en voorgelegd. Bij de realisatie van de besturenfusie
zal dit uiteraard worden aangepast.
Daarnaast zijn er door de directeuren formatieplannen opgesteld met de personele bezetting
voor het schooljaar 2015-2016. Dit plan wordt aan de MR-en voorgelegd. Het
formatieoverzicht wordt door de directeur gecontroleerd en meegenomen in de
managementrapportages.
De beide stichtingen beschikken over een meerjarenbegroting met een geldigheid van 4 jaar
(materieel en personeel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde
leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.
De investeringen zijn geactiveerd en op basis van de gekozen afschrijvingstermijnen wordt
bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
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Bijlage 1 Overstappers
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen
jaren?
Schrijverke

Den Bongerd
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De Bron

Open Hof

Kameleon
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Regenboog

Bijlage 2 leeftijd opbouw per school
Schrijverke

Den Bongerd
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De Bron

Open Hof

Kameleon
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Regenboog
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