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Voorwoord
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag van Stichting Brigantijn. Met dit verslag legt onze onderwijsorganisatie
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. Het verantwoorden aan derden is onderdeel van ons handelen, zowel
intern als extern. Zo leggen we rekenschap af aan onder anderen ouders, medezeggenschapsraden, de inspectie en het
ministerie van OCW. De feedback en de interactie leveren ons weer informatie op om ons onderwijs (nog) beter te maken.
Het voorliggende verslag is het eerste jaarverslag van Stichting Brigantijn sinds de fusie per 1 januari 2019 van de voormalige
stichtingen KOMT en Marcant-BSV.
De gegevens in dit jaarverslag zijn samengesteld uit informatie van het bestuursbureau, Arbodienst Human Capital Care,
leerlingvolgsysteem Parnassys en de informatiesystemen ObTopics en Raet van Onderwijsbureau Twente.
Wij wensen u veel leesplezier toe en wij houden ons aanbevolen voor opbouwende kritische opmerkingen.

Ralf Dwars en Frank Konings
College van Bestuur
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1. Het schoolbestuur
Organisatie
Contactgegevens
Stichting Brigantijn
Bestuursnummer 27910
Oostermaat 1a, 7623 CS Borne
074-8528235
info@stichtingbrigantijn.nl
www.stichtingbrigantijn.nl
Contactpersoon
Voor vragen naar aanleiding van het bestuursverslag kunt u contact opnemen met:
Frank Konings
Voorzitter College van Bestuur
074-8528235
Overzicht scholen
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Brin

School

Adres

Plaats

Tel.nr.

Emailadressen

03IC

IKC Magenta

7491 EA
Delden

De Welp

05OJ

Pr. Constantijn

Rozenstraat 4

04WO

IKC Bentelwijz

06IN

St. Aegidius

Burg. Buyvoetsplein
70
Hertmerweg 26

08LL

’t Iemnschelf

Fioringras 4

08NX

Erve Hooyerinck

Hooijerinksplein 7-9

08VE

Jan Ligthart

Anemoon 26

09KW

’t Oldhof

Dingeldeinstraat 7

09TB

De Bron

H. Woodstraat 70

09TB-1
09TI

Dr. A.
Kuyperschool
Beekpark

Dr. A. Kuyperplein
14
Bongerdsweg 2

10FY

Flora

Meidoornhof 2

10RN

Het Prisma

Fioringras 2

0743762350
0743762556
0547361885
0547272090
0547292492
0742664946
0742672050
0743762046
0742662286
0742664229
0742771928
0742913236
0742663313
0742672030
0742663235

info@ikcmagenta.nl
www.ikcmagenta.nl

03OC

Bernhardstraat 1
(ob)
Bernhardstraat 25
(bb)
J. Ooststraat 13

7574 CX
Markelo
7471 JN Goor
7497 LD
Bentelo
7626 LW
Hertme
7623 DR
Borne
7491 DP
Delden
7621 AZ
Borne
7621 XJ
Borne
7558 CP
Hengelo
7556 ET
Hengelo
7623 AJ
Borne
7621 CL
Borne
7623 DR
Borne

info@dewelp.nl
www.dewelp.nl
info@prinsconstantijngoor.nl
www.prinsconstantijngoor.nl
info.bentelwijz@stichtingbrigantijn.nl
www.bentelwijz.nl
info@aegidiusschool.nl
www.aegidiusschool.nl
info@iemnschelf.nl
www.iemnschelf.nl
info@erve-hooyerinck.nl
www.erve-hooyerinck.nl
info@janligthart.com
www.janligthart.com
info@oldhofschool.nl
www.oldhofschool.nl
info@debronhengelo.nl
www.debronhengelo.nl
info@kuyperschoolhengelo.nl
www.kuyperschoolhengelo.nl
info@beekparkborne.nl
www.beekparkborne.nl
info@basisschoolflora.nl
www.basisschoolflora.nl
info@hetprismaborne.nl
www.hetprismaborne.nl

11KS

De Wheele

Welemanstraat 21

11OR

Mikado

Apolloplein 1

24NB

De Rank

Elritsplein 100

28CY

De Vonder

H.F. Roetgerinklaan
1

7622 HB
Borne
7552 VG
Hengelo
7559 HR
Hengelo
7623 AX
Borne

0742661804
0742913590
0742782970
0742659111

info.wheele@stichtingbrigantijn.nl
www.de-wheele.nl
info@mikadohengelo.nl
www.mikadohengelo.nl
info@derankhengelo.nl
www.derankhengelo.nl
info.devonder@stichtingbrigantijn.nl
www.de-vonder.nl

Juridische structuur
De Stichting is een samenwerkingsverband van christelijke, katholieke en algemeen bijzondere scholen voor primair onderwijs,
gelegen in de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente.

Organisatiestructuur
De Stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur, gevormd door de heer R. Dwars en de heer F.M.M. Konings. Zij
werken vanuit een collegiaal model.
Het interne toezicht op het college wordt ingevuld door een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:
De heer M.B. Bruins, voorzitter
Mevrouw S. Weenink, lid (vice voorzitter)
De heer B. Wanders, lid
Mevrouw C.C. Hoeksma, lid
De heer F. Rekers, lid.
De Stichting Brigantijn voldoet aan de code Goed Bestuur en heeft een duidelijke scheiding tussen bestuur
en intern toezicht. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen is het
College van Bestuur aanwezig. Tevens vindt er jaarlijks overleg met de GMR en directieraad plaats. De Raad van
Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het
bevoegd gezag in het bijzonder en draagt zorg voor de inrichting van dit bevoegd gezag. Zij is werkgever van het
bezoldigd CvB. Het CvB stelt de begroting, het bestuursverslag inclusief de jaarrekening, en het strategisch beleid
vast. De RvT keurt deze zaken goed. Het managementstatuut wordt één keer per twee jaar vastgesteld door het
directieraad en GMR en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
De RvT is belast met het benoemen van een externe accountant. Zij stelt de bezoldiging van het College van
Bestuur vast en verantwoordt deze in de jaarrekening.

Governance Code
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders,
toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur van Stichting Brigantijn hanteert deze code en werkt volgens
de principes van deze code.
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VERWIJZING
Bijgaand de download van het Managementstatuut van het bestuur.

Verslag toezichthoudend orgaan
2019 was het eerste jaar van de nieuwe stichting Brigantijn en dus ook het eerste jaar van de nieuwe Raad van Toezicht (RvT).
Dankzij de goede voorbereidingen op de fusie en de bijbehorende teamvorming van de Raad verliepen de vergaderingen met
College van Bestuur (CvB) vanaf de fusie direct voorspoedig. We hebben ons verder ontwikkeld in onze rol van toezichthouder
en ook in de advies- en klankbordfunctie die we hebben richting het CvB en de stichting. Dit hebben we verder verkend en
verdiept door middel van de volgende initiatieven vanuit de kernwaarden vertrouwen, integriteit en transparantie:







Beide bestuurders en de vice-voorzitter hebben de masterclass Besturen en toezicht houden gevolgd samen met
andere besturen van de Stichting Convent.
Het relatiemodel van Verus uit deze masterclass met daarin de visie op de relatie, communicatie en uitgangspunten van
toezichthouden hebben we als basis gebruikt om onze ambitie uit te spreken om onszelf en onze relatie met het CvB te
ontwikkelen van geformaliseerd toezicht naar systeemgericht toezicht. Deze visie op de relatie heeft de vice-voorzitter
samen met de bestuurders ook gedeeld en besproken in het directeurenoverleg en de GMR met positieve reacties.
Er is een opdracht geformuleerd voor het CvB waarbij de speerpunten voor 2019 waren:
o Begroting 2019 realiseren van min € 294.000. Dit is gerealiseerd met een positief verschil van ca.
€ 680.000
o Ziekteverzuim terugdringen naar een doel van 7,5%. Dit is ook gerealiseerd, namelijk van 7,9% in januari 2019
naar 6,15% in december 2019
o Strategisch beleidsplan ontwikkelen samen met alle directeuren en meerdere medewerkers, vormgegeven
door het opzetten van expeditiegroepen.
In de vergaderingen hebben we het strategisch beleidsplan elke keer besproken en met elkaar aangescherpt door op
eigen initiatief en op uitnodiging van het bestuur vragen te stellen en adviezen te geven.

In 2019 hebben we onszelf als team versterkt en met de diverse gremia gewerkt aan een stevige basis om in 2020 uit te varen en
het ruime sop te kiezen. In 2020 gaan we ons meer richten op de beloftes van de fusie: ieder kind en ouder / verzorger kan
kiezen uit diverse vormen van uitmuntend onderwijs bij hem/haar in de buurt, leerkrachten en medewerkers komen en blijven
graag aan boord van de Brigantijn en wij als RvT professionaliseren ons verder.
De Raad van Toezicht is in 2019 zes keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering en eenmaal voor een extra
vergadering in december om de begroting 2020 te bespreken en goed te keuren. Ook heeft de Raad van Toezicht gesproken met
de GMR en met de Directieraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurders hebben tweewekelijks contact over
lopende zaken. Mede gelet op het belang van transparantie zijn de notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht
openbaar.
De RvT heeft in het kader van de wet 'de rechtmatige verkrijging van de gelden en de doelmatige besteding van de middelen' in
de vergaderingen financiële managementrapportages besproken en goedgekeurd. Daarnaast wijst de RvT jaarlijks een externe
accountant aan die conform het controleprotocol toeziet op deze wet..
De samenstelling van de Raad van Toezicht was vanaf 1 januari 2019 als volgt:
Michiel Bruins, voorzitter (afgetreden per 31-12-2019)
Suzanne Weenink, vice-voorzitter
Lucia Spreen
Bert Wanders
Frank Rekers
Mariska Bergman (afgetreden per september 2019).
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Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten genomen:
Besluitenlijst 2019:
Datum

Onderwerp

Besluit

28-01-19
28-01-19
28-01-19
25-03-19
25-03-19
01-07-19

Handboek Governance Stichting Brigantijn
Statuten en reglementen Stichting Brigantijn
Investeringsverzoek zonnepanelen Wheele/Sprankel
Doelen en jaaragenda Brigantijn
Procuratieregeling
Jaarverslagen 2018 Stichting KOMT en Stichting MarcantBSV
Begroting 2020 (met een meerjarenperspectief tot 2022)

Vastgesteld
Vastgesteld
Ingestemd
Vastgesteld
Vastgesteld
Goedgekeurd

16-12-19

Goedgekeurd

Gemeenschappelijke medezeggenschap
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 12 personen: 6 leden vanuit de personeelsgeleding en 6
personen vanuit de oudergeleding. Alle leden hebben naast de school die ze vertegenwoordigen een relatie met een andere
satellietschool. De leden hebben niet per definitie zitting in een MR van een school. De leden hebben 6 à 7 reguliere
vergaderingen en hebben zitting in werkgroepen waarin ze beleidsstukken nader bespreken en advies uitbrengen in de reguliere
vergaderingen. Daarnaast werkt de GMR met een algemeen bestuur dat frequent vergadert met het College van Bestuur om
zaken voor te bespreken.
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Profiel
Missie & visie
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Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van de stichting was in 2019 nog niet klaar. Er is nog sprake van een concept.
De belangrijkste speerpunten uit het concept Strategisch beleidsplan zijn:
1. Het verder ontwikkelen van Integrale Kindcentra (IKC) en andere samenwerkingsvormen met ouders, jeugdhulp,
gemeenten, voorschoolse partners, politie en muziek- en sportverenigingen;
2. We werken verder aan onze onderwijskwaliteit volgens een eigen kwaliteitsnorm met zo min mogelijk administratieve
lasten;
3. We stimuleren een onderzoekende houding en kennisuitwisseling binnen en buiten de school. Innoveren is samen
leren;
4. Stichting Brigantijn zet in op goed werkgeverschap. We bieden ruimte voor ieders professionele ontwikkeling. Het
beroep dient uitdagend en aantrekkelijk te zijn;
5. De stichting werkt volgens de Code Goed Bestuur. We verantwoorden ons proactief. We maken gebruik van een
professionaliseringsagenda, organiseren zelfevaluaties en faciliteren visitaties op bestuurs- en schoolniveau.

Dialoog
Belanghebbenden
Met de volgende belanghebbenden is er regelmatig contact:
Belanghebbende organisatie
of groep
leerlingen

ouders
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Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog
Groepsleerkrachten zijn in de klassen voortdurend in dialoog met de leerlingen. In
persoonlijke gesprekken worden de vorderingen met de leerlingen en de te bereiken doelen
besproken. Sommige scholen werken aan de hand van portfolio’s. Alle scholen werken met
een leerlingenberaad om op deze wijze goed te luisteren naar de wensen van de leerlingen
m.b.t. de schoolorganisatie.
Elke school is actief bezig met ouderparticipatie. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij
de school. Alle scholen werken met ouderraden. Deze raden helpen bij het organiseren van
(ouder)activiteiten in de school. Daarnaast hebben ouders zitten in de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).

kinderopvang

jeugdzorg

gemeenten

bibliotheek, muziek- en
sportverenigingen

voortgezet onderwijs

samenwerkingsverbanden

Saxion

besturen primair onderwijs
/ Convent
politie

Vrijwel alle scholen van de stichting zijn bezig met de ontwikkeling van Integrale Kindcentra
(IKC). Dit maakt dat er een actieve samenwerking is met kinderopvangorganisaties m.b.t. de
doorgaande lijn. De aangeboden activiteiten zijn per locatie verschillend m.b.t. buitenschoolse
opvang, peuterspeelscholen en dagopvang.
Sinds de invoering van passend onderwijs en de gewijzigde wetgeving van de jeugdzorg
richting de gemeenten is de samenwerking met de jeugdzorg geïntensiveerd. De instellingen
zijn nadrukkelijk betrokken bij de invulling van de arrangementen op leerlingenniveau en
schoolniveau.
Stichting Brigantijn heeft een actieve samenwerking met de gemeenten in haar
voedingsgebied, te weten de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente. In alle drie
gemeenten is er regulier overleg met betrekking tot het onderwijsbeleid. Hierin participeren
de schoolbesturen, onderwijsambtenaren, wethouders onderwijs en met enige regelmaat
kinderopvang en jeugdzorg. Daarnaast is er frequent overleg in het kader van de
onderwijshuisvesting, met name gaat het hier om de realisatie van (vervangende) nieuwbouw.
Onze scholen werken zoveel mogelijk samen met deze samenwerkingspartners om daarmee
het aanbod voor onze leerlingen te vergroten. Op veel van onze scholen is de bibliotheek
gehuisvest in de school. Dat geldt soms ook voor de muziekschool. De buurtsportcoach is
inmiddels een bekend fenomeen op veel van onze scholen.
Met het voorgezet onderwijs werken we samen om de overgang naar het VO zo natuurlijk
mogelijk te laten verlopen. Al jaren hebben we met de VO-instellingen een regulier overleg. In
Delden werken we met de lokale instelling aan een doorgaande lijn 10 – 14. Het betreft een
pilot die we vervolgens door willen zetten naar de scholen in Borne.
Stichting Brigantijn is gelieerd aan het Samenwerkingsverband 23.02 in het kader van passend
onderwijs. Dit samenwerkingsverband bestaat uit drie regio’s. De stichting participeert in Plein
Midden Twente (regio Hengelo). PMT komt bestuurlijk 6 keer per jaar bij elkaar. Op het niveau
van het samenwerkingsverband wordt er ca. 3 à 4 keer per jaar vergaderd. De intern
begeleiders van de stichting nemen deel aan de PMT-middagen die per kwartaal
georganiseerd worden.
Hogeschool Saxion is een belangrijke leverancier van onze toekomstige personeelsleden. Via
het concept Opleiden in de School en Academische Opleidingsschool onderhouden wij warme
banden met dit instituut.
De besturen primair onderwijs komen elkaar op verschillende platformen bij voortduring
tegen: gemeentelijk, binnen het samenwerkingsverband, meetings georganiseerd door
Onderwijsbureau Twente, via het kennisnetwerk van Saxion, etc.
De school is een belangrijke vindplaats voor de politie rondom allerlei maatschappelijke en
sociale problematiek. Nauw contact met de wijkpolitie is een belangrijke voorwaarde voor een
goede samenwerking. De meeste scholen hebben frequent contact met deze functionaris.

Klachtenbehandeling
In 2019 heeft Stichting Brigantijn twee klachten van ouders binnen gekregen van twee verschillende scholen. Daarvan is één
klacht vervolgens gemeld bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. In beide gevallen heeft het bestuur de ouders
uitgenodigd voor een gesprek. Beide klachten zijn daarna ingetrokken.
Stichting Brigantijn maakt gebruik van een externe vertrouwenspersoon. Ouders kunnen de hulp inschakelen van deze persoon.
Ook de stichting kan in geval van meldingen een beroep doen op deze begeleiding. De vertrouwenspersoon is in een aantal
gevallen ondersteunend geweest. Hierbij ging het overigens niet om klachtenbehandeling.
VERWIJZING
Bijgaand de download van het jaarverslag externe vertrouwenspersoon.

8

VERWIJZING
Neem een link op naar een download van het Klachtenbeleid.

2. Verantwoording beleid
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier paragrafen over de
verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en
Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde
resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
Definiëring onderwijskwaliteit
Binnen Stichting Brigantijn willen we onze leerlingen opleiden tot zelfbewuste en doelbewuste jongvolwassenen die in staat zijn
om te kunnen gaan met de grote vraagstukken die op ons afkomen en de ingrijpende technologische veranderingen die gaande
zijn. Dat maakt dat wij leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders een onderzoekende houding moeten aanleren, dat
wij moeten samenwerken en dat wij leren nieuwsgierig te zijn naar elkaar en wat er om ons heen gebeurt.
Dit vraagt veel van ons onderwijs. Onderwijskwaliteit is voor Stichting Brigantijn dan ook een breed begrip met een brede
definiëring; het omvat het onderwijsproces, het schoolklimaat en de onderwijsresultaten. Als schil daaromheen hebben we onze
kwaliteitszorg vormgegeven.
Voor het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en voor de kwaliteitszorg zijn doelen en ambities
opgesteld voor de komende jaren (tot 2023) die gezamenlijk de definitie vormen van hetgeen wij verstaan onder goed onderwijs
en daarmee de onderwijskwaliteit (zie bijlage 1; Kwaliteitskader Stichting Brigantijn). Op deze manier is er aandacht voor zowel
de cognitieve, alsook de sociale en persoonlijke vorming van onze leerlingen.
Zicht op onderwijskwaliteit
Het bestuur zet verschillende instrumenten in om goed en preventief zicht te houden op de onderwijskwaliteit. Jaarlijks zijn dit
een resultatenanalyse van de midden- en eindtoetsen en van de eindtoets groep 8, twee ondersteunende kwaliteitsgesprekken
(die ingaan op het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg & kwaliteitscultuur op
schoolniveau), een verantwoordingsgesprek kwaliteit, jaarplan en jaarverslag en overleggen met de werkgroep O&K van de
GMR. Tweejaarlijks wordt de smalle of de grote schoolzelfevaluatie van alle scholen geanalyseerd op stichtingsniveau. Ten
slotte wordt eens in de 4 jaar de balans opgemaakt op basis van de uitgevoerde interne audits. Onze kwaliteitszorg kent een
cyclische opbouw en is weergegeven in afbeelding 1.
Werken aan onderwijskwaliteit
Binnen Brigantijn heeft een van de twee leden van het college van bestuur onderwijskwaliteit in zijn portefeuille, daarnaast zijn
twee beleidsmedewerkers kwaliteit aangesteld met een totale werktijdfactor van 0,95. De betreffende bestuurder en
kwaliteitsmedewerkers voeren wekelijks inhoudelijk overleg over de onderwijskwaliteit. Binnen dit overleg worden specifieke
scholen besproken of (grote) ontwikkelingen op landelijk of regionaal vlak (zoals bijvoorbeeld het onderwijsresultatenmodel). De
beleidsmedewerkers kwaliteit voeren de aldaar besproken zaken uit, ondersteunen scholen met een specifieke behoefte op het
gebied van kwaliteitszorg of stellen nieuwe beleidsstukken op. De beleidsmedewerkers zijn minimaal twee keer per jaar op de
scholen waar zij een ondersteunend kwaliteitsgesprek voeren. Naast deze manieren van werken aan onderwijskwaliteit, wordt
er gewerkt met interne audits en schoolzelfevaluaties op basis waarvan scholen of de voltallige stichting plannen maken en
uitvoeren om zo aspecten van de onderwijskwaliteit te kunnen verbeteren.
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Afbeelding 1: Kwaliteitszorgcyclus Stichting Brigantijn

Verantwoorden over onze onderwijskwaliteit
We verantwoorden ons op open wijze naar de GMR en Raad van Toezicht. Dit doen we door de analyses van de midden- en
eindtoetsen en van de eindtoets groep 8 te bespreken, inspectierapporten te bespreken en door de analyses van de
schoolzelfevaluaties en de interne audit te bespreken en ons hierover te verantwoorden naar beide gremia.
Tevens verantwoorden we ons op een open en toegankelijk wijze naar al onze stakeholders door middel van het publiceren van
het jaarverslag op de website van onze stichting.
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VERWIJZING
Bijgaand de download van het kwaliteitskader van het bestuur.

Doelen en resultaten
Door de fusie die per 1-1-2019 een feit is geworden en waaruit Brigantijn is ontstaan, heeft de focus in 2019 gelegen op het
ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid met heldere verantwoordingslijnen (KA). Er is gestart met het opstellen van
gemeenschappelijke doelen en ambities in januari 2019. Deze zijn vastgelegd in het kwaliteitskader Stichting Brigantijn (zie
bijlage 1).
Mede vanuit dit kwaliteitskader (en vanuit eerder uitgesproken ambities) zijn de doelen voor de jaarplannen van 2018-2019 &
2019-2020 gekozen. Om inzichtelijk te maken wat de status is van de gestelde doelen/beleidsvoornemens, is gewerkt met een
kleurcode:

Groen =

Doel is gehaald

Blauw =

Proces loopt nog

Rood

Doel wordt of is nog niet gehaald

=

Voor onderwijskwaliteit waren de belangrijkste doelen/beleidsvoornemens:
2018-2019:
 Opstellen doelen en ambities Stichting Brigantijn (start januari 2019)
 Ontwikkelen van een interne auditsystematiek met bijbehorend kwaliteitskader geënt op het onderzoekskader van de
onderwijsinspectie.
o Opstellen profiel en werven van leden voor de auditcommissie.
o Opleiden auditoren en uitvoeren van de eerste 3 audits.
o Voorlopige interne evaluatie auditsystematiek.
 Ontwikkelen intern kwaliteitstoezicht.
 Ontwikkelen en implementeren format leerlingpopulatie.
2019-2020:
 Implementeren intern kwaliteitstoezicht (kwaliteitscycli op het niveau van het bestuur, de school en de groep).
 Uitvoeren van 5 audits waarbij de auditcommissie eigen regie gaat voeren onder supervisie van een van de
beleidsmedewerkers kwaliteit.
 Komen tot een diepe analyse van de opbrengsten op schoolniveau, gericht op het eigen didactisch handelen, het
aanbod en de afstemming op verschillen tussen leerlingen.
 Het realiseren van voldoende eindopbrengsten op alle scholen of het tijdig inzichtelijk hebben waar geen voldoende
eindopbrengsten kunnen worden gegenereerd en daar een duidelijk plan van aanpak voor opstellen.
 Het opzetten van een nieuwe zorgstructuur die zich richt op preventie (najaar 2019) en de implementatie hiervan in de
jaren daarop.
 Het onderwijsresultatenmodel inzichtelijk maken en overbrengen naar alle belanghebbenden binnen Brigantijn.
 Evaluatie meerwaarde van de interne audit (juni 2020).
Toelichting:
De doelen en/of beleidsvoornemens van het schooljaar 2018-2019 zijn alle behaald op 31 december 2019. De implementatie
van het format leerlingpopulatie loopt nog omdat een aantal scholen eerst moest worden overtuigd van de meerwaarde van het
scherp in beeld hebben van alle leerlingen van de school.
De doelen en beleidsvoornemens van het huidige schooljaar 2019-2020 zijn nog niet alle behaald of in gang gezet. Daarom
lichten we deze puntsgewijs toe.
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Implementeren intern kwaliteitstoezicht; de cycli zijn inmiddels bekend bij alle schoolleiders en intern begeleiders.
Enkele schoolteams zijn eveneens op de hoogte. Een aantal schoolleiders heeft de cycli toegelicht aan de schoolteams.
Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen stichting Brigantijn op de hoogte is van de cycli kwaliteitszorg en wat dit voor
haar of hem betekent, zal tijdens de studiedag van de Stichting in mei 2020 nog eenmaal aan alle collega’s een
toelichting worden gegeven.
Uitvoeren van 5 audits; op 31 december 2019 zijn de 3 geplande audits van dat najaar uitgevoerd, de andere 2 audits
staan gepland voor februari en april 2020.
Komen tot een diepe analyse van de opbrengsten op schoolniveau; in het najaar van 2019 is binnen de beleidsgroep
onderwijs & kwaliteit gekomen tot de inhoud van deze diepe analyse. Deze inhoud is opgenomen in de
gespreksleidraad voor de voor- en najaarsgesprekken kwaliteit en moet nog worden toegelicht aan schoolleiders en
intern begeleiders in het voorjaar van 2020.
Het realiseren van voldoende eindopbrengsten; zie toelichting in de paragraaf ‘Onderwijsresultaten’.
Opzetten en implementeren nieuwe zorgstructuur; de zorgstructuur is zorgvuldig opgesteld en zal in 2020 en de
daaropvolgende jaren worden geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.
Onderwijsresultatenmodel; doel is behaald.
Evaluatie meerwaarde interne audit; dit volgt in juni 2020.

Ontwikkelingen
Belangrijke (toekomstige) ontwikkelingen die van invloed zijn (geweest) op het beleid rond onderwijskwaliteit zijn:
- Het onderwijsresultatenmodel en de betekenis hiervan voor de scholen en de inhoud van het onderwijs.
- Het nieuwe curriculum (lange termijn, al wel onderdeel van de doelen en ambities van Stichting Brigantijn). Wat gaat
dit betekenen voor Stichting Brigantijn en haar scholen?
- De krimp in de regio; hoe behouden we kwalitatief goed onderwijs op steeds kleiner wordende scholen?
- Het lerarentekort; hoe kunnen we een aantrekkelijk werkgever zijn waardoor we voldoende goede leerkrachten aan
ons weten te binden?
Jaarplan 2020-2021
Op basis van de gestelde doelen en beleidsvoornemens en de bijbehorende toelichting van het jaar 2019-2020 en de geschetste
toekomstige ontwikkelingen, zijn mogelijke doelen en beleidsvoornemens voor het schooljaar 2020-2021 de volgende:
 Vroegtijdig signaleren onvoldoende opbrengsten binnen groepen en hier gerichte plannen van aanpak voor opstellen
en uitvoeren. Van dichtbij ondersteunen en monitoren.
 Evaluatie nieuwe zorgstructuur (najaar 2020).
 Schooleigen doelen en ambities opstellen en toepassen binnen de jaarplannen voor de kwaliteitsgebieden
onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie passend bij de leerlingpopulaties van
de verschillende scholen.
NB; op deze manier zouden onvoldoende eindopbrengsten tot het verleden moeten gaan behoren.
 Alle afspraken en beleidsstukken rond onderwijskwaliteit samenbrengen in een handboek kwaliteit voor Stichting
Brigantijn met daarin helder de samenhang tussen de beleidsstukken beschreven.
 Het nieuwe curriculum ontdekken en nadenken over de mogelijke implementatie hiervan.
 Het onderzoekend vermogen van iedereen binnen de stichting versterken (breed doel) om zo de missie te kunnen gaan
realiseren.
Onderwijsresultaten
De doelen die wij ons als stichting hebben gesteld voor de onderwijsresultaten zijn als volgt:
 De gezamenlijke scholen behalen
75% 2F op lezen en 100% 1F
55% 1S op rekenen en 100% 1F
65% 2F op taalverzorging en 100% 1F
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Gerealiseerde onderwijsresultaten:
In 2019 hebben 489 leerlingen verdeeld over alle 18 scholen een eindtoets afgenomen. De resultaten zijn:
80% 2F op lezen en 100 % 1F
45% 1S op rekenen en 98% 1F
62% 2F op taalverzorging en 99% 1F
Daarmee hebben we voor lezen onze doelstelling behaald. De doelstelling voor taalverzorging bijna en de doelstelling voor
rekenen ruim niet.
Echter moet worden gesteld dat in deze berekeningen alle leerlingen zijn meegenomen, zo ook de leerlingen die op dit moment
nog uit de berekening van de eindscore gehaald mogen worden. Met ingang van het nieuwe onderwijsresultatenmodel tellen
alle leerlingen die de eindtoets maken mee, het is dan wel mogelijk om leerlingen met onvoldoende cognitieve capaciteiten de
eindtoets niet te laten maken (IQ <75 bijvoorbeeld), daar is binnen de eindtoets van 2019 nog geen gebruik van gemaakt omdat
de betreffende leerlingen mochten worden uitgezonderd bij het berekenen van de eindopbrengsten.
Inspectie
Er is tijdens het verslagjaar geen inspectiebezoek geweest. Er heeft enkel een startgesprek plaats gevonden. Het eigenlijke
onderzoek wordt uitgevoerd in 2020.
Visitatie
Er heeft tijdens het verslagjaar geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
Passend onderwijs
Het doel van passend onderwijs is zorgdragen voor en passende plek voor alle leerlingen binnen onze stichting. Indien dit niet
lukt zorgdragen voor een passende plek binnen de voorzieningen van ons samenwerkingsverband 23.02. Een ander doel is
passend onderwijs zoveel mogelijk te plaats vinden op hun eigen school. Dit is een continue proces.
Het uitgangspunt is dat de middelen voor de lichte ondersteuning gebruikt worden voor het faciliteren van het primaire
onderwijsproces in het kader van passend onderwijs. De middelen voor de zware zorg zijn leerlinggebonden.
In 2019 zijn de middelen vanuit het Samenwerkingsverband totaal € 1.128.450 als volgt ingezet:
- Directe inzet in het primaire proces: € 590.000. Het betreft hier middelen ter bevordering van het pedagogische en
didactische klimaat en de groepssamenstelling op de scholen;
- Indirecte inzet in het primaire proces: € 385.000. Hierbij gaat het om middelen voor de inzet van intern begeleiders op de
scholen;
- Professionalisering: € 50.000. Deze middelen zijn gebruikt ter bevordering van de leerkrachtvaardigheden m.b.t. passend
onderwijs;
- Aanschaf speciale onderwijsmaterialen: € 15.000;
- Interne arrangementen: € 45.000. Dit betreft interne arrangementen ten behoeve van individuele leerlingen;
- Hoogbegaafdheid: € 46.000. Deze middelen zijn gebruikt voor specifieke scholing inzake hoogbegaafdheid en aanschaf van
extra lesmateriaal;
- Afdrachten voor verwijzing naar het SO: € 60.000,-.

2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
In het eerste jaar van Stichting Brigantijn heeft het bestuur zichzelf ten aanzien van het personeel en de professionalisering nog
geen doelen gesteld. Daar is het bestuur nog niet aan toe gekomen. Het afgelopen jaar is er met name gewerkt aan de
strategische koers. Deze koers wordt volgens verwachting in maart 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Vanuit deze
koers zal een bestuursplan worden opgesteld voor de komende vier jaar, waarbij per jaar de doelen zullen worden
geëxpliciteerd.
Met 1 januari 2019 als vertrekpunt wil Stichting Brigantijn kwalitatief goed onderwijs blijven bieden en een werkomgeving
scheppen waarin alle medewerkers met passie hun werk willen, kunnen en mogen doen. Zij wil een goede en aantrekkelijke
werkgever zijn voor medewerkers die er trots op zijn bij onze stichting te werken.
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We creëren met elkaar goede werkomstandigheden en een gezond werkklimaat waarin mensen zich prettig voelen, groeien en
uitgedaagd worden hun competenties verder te ontwikkelen. Dit in een lerende en professionele organisatie waarbij we
strategisch omgaan met onze omgeving vanuit een maatschappelijke opdracht. Hiervoor is toekomstbestendig, doordacht en
evenwichtig personeelsbeleid nodig. Middels het personeelsbeleid wil Stichting Brigantijn een bijdrage leveren aan de realisatie
van de onderwijskundige gestelde doelen.
We zijn ons er meer dan voorheen van bewust dat het van groot belang is om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.
In dit kader zal Stichting Brigantijn de komende jaren zich bewuster focussen op haar interne en externe profilering. Als
werkgever hebben wij veel te bieden: kwalitatief goed onderwijs, goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, aandacht
voor het welbevinden van onze medewerkers, goede onderwijshuisvesting, enthousiaste en passievolle medewerkers,
onderlinge kennisdeling, mobiliteitsmogelijkheden tussen onze diversiteit aan scholen in een compact voedingsgebied en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het personeelsbeleid van Stichting Brigantijn is de komende jaren er voornamelijk op gericht om kwalitatief goed personeel aan
onze stichting te (blijven) binden. Tot op heden lukt het de stichting nog steeds om alle posities goed bezet te hebben en voor
elke groep staat een groepsleerkracht. We zien echter op dit gebied wel personele vraagstukken op ons afkomen. Stichting
Brigantijn heeft verschillende personeelsinstrumenten ter beschikking ten aanzien van de instroom, doorstroom en uitstroom
die een bijdrage leveren aan de invulling die zij wil geven aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Instroom
Stichting Brigantijn beschikt over (academische)opleidingsscholen. Het is onderdeel van het beleid dat alle scholen binnen de
stichting opleidingsscholen zijn. Het concept ‘opleiden in de school’ maakt het goed mogelijk om studenten die in opleiding zijn
te binden aan onze stichting. Daarnaast maken we in de vervanging gebruik van leerkrachten die verbonden zijn aan het
Mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente. Leerkrachten die in deze pool langdurig vervangen kunnen we een
periode goed volgen en bij goed bevonden benaderen om mee te solliciteren naar openstaande vacatures. Een doelgroep die
we de komende jaren nadrukkelijk meer willen binden zijn de zij-instromers. De startende leerkracht is een kwetsbare
doelgroep. Om startende leerkrachten goed te begeleiden beschikt de stichting over een interne coach. Deze interne coach
biedt elke startende groepsleerkracht de mogelijkheid om begeleid te worden.

Doorstroom
Voor onze organisatie is het van groot belang dat onze personeelsleden het fijn vinden om te werken bij Stichting Brigantijn. Ze
moeten met plezier en naar volle tevredenheid werken. Om dat te meten houdt de stichting eens in de twee jaar een
tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is het uitgangspunt voor een nader uit te werken verbeterplan. Een ander belangrijk
kengetal om de vitaliteit van de organisatie te meten is het percentage ziekteverzuim. De stichting streeft naar een
ziekteverzuim onder de 5%.
Voor de vervanging bij verzuim maakt de stichting onder andere gebruik van eigen personeel in de A-pool. Dit zijn
groepsleerkrachten in vaste dienst van de stichting die vervangen bij het voornamelijk kortdurende verzuim. Voor het langdurig
verzuim maakt de stichting gebruik van groepsleerkrachten uit de B-pool. Dit zijn groepsleerkrachten die ingeleend worden via
het Mobiliteitscentrum van Onderwijsbureau Twente.
In een lerende en professionele organisatie willen wij onze professionals in een continu proces uitdagen om te blijven groeien en
hun competenties verder te ontwikkelen.
De stichting investeert in een aantrekkelijk opleidingspakket waarin het voor iedere medewerker mogelijk is om zich te blijven
ontwikkelen. We bieden onder andere de interne Brigantijn-academie, teamscholing, de mogelijkheid tot het volgen van
individuele (master)opleidingen en via e-learning.
Samen vormen wij één stichting en dus één werkgever. Door middel van onder andere de gezamenlijke studiedagen streven wij
ernaar dit gevoel bij onze medewerkers te vergroten. Door hierdoor de andere teams ook als collega’s te zien en elkaar zo te
benaderen kunnen we elkaars kwaliteiten meer benutten. Daarbij delen de medewerkers hun kennis (kennisplatform) waarbij
we samen meer dan de som der delen vormen. Stichting Brigantijn is ervan overtuigd dat dit gevoel positief bijdraagt aan het
verhogen van de onderwijskwaliteit, maar ook een positief effect kan hebben op vrijwillige mobiliteit. De mogelijke stap naar
een andere school binnen de stichting kan hierdoor natuurlijker verlopen omdat de ‘angst voor het onbekende’ minder groot is.
Passend bij het eigenaarschap dat de stichting voorstaat maakt de stichting gebruik van een instrument met betrekking tot de
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gesprekkencyclus. Personeelsleden gaan in dit instrument zelf over hun portfolio en volgsysteem met betrekking tot hun
professionele ontwikkeling. Het instrument is omvangrijk en biedt veel mogelijkheden voor evaluaties. De stichting gaat de
komende jaren dit instrument gedoseerd uitrollen.
Om het personeel carrièreperspectief te bieden kiest de stichting waar mogelijk voor functiedifferentiatie. Het functieboek van
de stichting zal vanuit dit perspectief beschreven worden.

Personeelsbestand
Peilmaand december 2019 heeft Stichting Brigantijn 390 medewerkers in vaste dienst op een bezetting van 274,6 fte.
Personeelssterkte per leeftijdscategorie
Leeftijd cohort
Totaal

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

0 / 19

390
274,6

20/ 24

0

25/ 29

30/ 34

35/ 39

40/ 44

45/ 49

50/ 54

55/ 59

60/ 64

19

43

46

50

54

31

41

51

49

6

16,1

37,1

31,9

32,5

35,4

20,5

26,5

36,0

35,4

3,4

Het personeelsbestand van de stichting naar functies is weergegeven in onderstaand overzicht.
Personeelsbestand Stichting Brigantijn
aantal personeelsleden
Management
College van Bestuur
2
Directeur
16
Adjunct-directeur
1
Onderwijzend personeel
Leraar L11 en L10
336
onderwijsassistent
16
Onderwijs ondersteunend
personeel
Bestuurssecretaresses
Administratief medewerker
orthopedagogen
Psychologisch assistent
huisvestingscoördinator
Kwaliteitsmedewerker
P&O adviseur
Conciërge
Schoolassistent
Schoonmaker
Totalen

15

>= 6 5

2
2
2
1
1
2
1
6
1
1
390

aantal fte’s
16
1

fte’s boven-schools
2

236
6

0,8

1,1
1,4
0,6
0,5
1,2
0,6

6
1,0
0,2
267,1

7,4

Ziekteverzuim

Aanpak werkdruk en prestatiebox.
Voor de besteding van de werkdrukmiddelen is het proces gevolgd waarbij de directies van de scholen in gesprek zijn gegaan
met de teams en de medezeggenschapsraden over de besteding van werkdrukmiddelen à € 155,- per leerling.
Alle scholen hebben de middelen gebruikt voor extra onderwijsinzet in de klassen, door klassen te verkleinen of extra
ondersteuning te kunnen bieden in of buiten de klas. Hiervoor zijn extra groepsleerkrachten en onderwijsassistenten aangesteld.
Het verlagen van de werkdruk is een regelmatig terugkerend onderwerp in de teamvergaderingen. Wat doet er werkelijk toe
met betrekking tot het onderwijs en wat wordt ervaren als ballast? Dit zijn vragen die op z’n tijd de nodige aandacht verdienen
in het teamoverleg.
Bestedingscategorie
Personeel
Materieel
Professionalisering
Overig

Besteed bedrag
(kalenderjaar)
€
€
€
€

614.885
-

Er zijn geen "niet-financiële" maatregelen genomen om de werkdruk van het personeel te verminderen.
De gelden voor de prestatiebox die beschikbaar gesteld zijn door DUO zijn in 2019 volledig uitgegeven. Alle middelen zijn
besteed aan de professionalisering van de medewerkers.
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Beleid beheersing vergoeding na ontslag
De stichting heeft een reserve gevormd om knelpunten in de formatie te kunnen opvangen. Het CvB van de stichting voert zelf
de regie over het te voeren personeelsbeleid. Wanneer zich op personeelsgebied knelpunten voordoen waarbij eventueel
sprake is van vergoedingen na ontslag is het College van Bestuur hiervan als eerste op de hoogte. Het College van bestuur voert
zelf de gesprekken met de desbetreffende personeelsleden en schakelt hierbij de hulp in van externe juridische deskundigen.
Jaarlijks wordt bekeken of de bestemmingsreserve personeel voldoende is. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de
lopende zaken en zaken waarvan het College van Bestuur verwacht dat deze in de toekomst tot extra transitievergoedingen
kunnen leiden.

2.3 Huisvesting & facilitair
Doelen en resultaten
De gemeentelijke huisvestingsplannen, het fusierapport van de stichting en de vorming naar Integrale Kindcentra zijn
richtinggevend voor de huisvesting de komende jaren. Hierbij koersen we op het samenvoegen van relatief kleine locaties en het
afstoten van schoolgebouwen die verouderd zijn. In de regel betekent dit dat de scholen gaan fuseren en nieuwbouw dan wel
uitbreiding tegemoet kunnen zien.
Onze scholen in de gemeente Borne
Dit laatste is het geval geweest bij de verhuizing van basisschool de Esch naar de hoofdlocatie. Deze locatie is medio 2019
samengevoegd met basisschool ’t Iemnschelf nadat er een uitbreiding heeft plaats gevonden van vier lokalen. Medio 2019 is de
stichting gestart met de fusieprocessen tussen basisscholen ’t Iemnschelf en basisschool Prisma en tussen basisschool Jan
Ligthart en basisschool ’t Oldhof. De fusie tussen deze laatste twee scholen zal op termijn nieuwbouw met zich meebrengen op
locatie ’t Wooldrik in Borne. In het afgelopen jaar zijn basisschool Sprankel en basisschool De Wheele, die naast elkaar
gesitueerd zijn, samengevoegd. Dit heeft geleid tot een aantal interne aanpassingen in het gebouw. Voor de scholen in de
Bornsche Maten zijn we in 2019 regelmatig in gesprek geweest met de gemeente Borne om de leerlingengroei in deze wijk op te
kunnen vangen. Er dient uitbreiding van permanente huisvesting te komen. Het ziet ernaar uit dat er in 2020 doorgepakt gaat
worden. Basisschool Beekpark zal waarschijnlijk een uitbreiding krijgen van twee lokalen. Voor Basisschool De Vonder wordt een
voorziening bijgebouwd waar acht lokalen worden ondergebracht.
Onze scholen in de gemeente Hof van Twente
Medio 2019 is de nieuwbouw begonnen van IKC Magenta in Delden. Hierbij hebben we met alle betrokken partners ingestoken
op ‘De Groene Droom’. Concreet gaan we op deze locatie voor een CO2-neutrale school met nul op de meter. Dit duurzame
project krijgt veel aandacht in de media en bouwend Nederland vanwege het innovatieve karakter. IKC Magenta kan in 2020
vervangende nieuwbouw tegemoet zien. Het onderwijs op IKC Magenta wordt thans nog gegeven op twee locaties, de
onderbouw in het gebouw van de voormalige Toonladder en de bovenbouw in het gebouw van de voormalige Rannink. Deze
gebouwen zullen medio 2020 terug gegeven worden aan de gemeente. In ‘De groene Droom’ participeert tevens de nieuwbouw
van IKC Markelo. Hier worden naast kinderopvang twee basisscholen gerealiseerd, waaronder basisschool De Welp. De
bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2019. De oplevering zal plaats vinden na de zomer 2020. Ook hier zal het oude
schoolgebouw overgedragen worden aan de gemeente. Rond de zomervakantie 2019 heeft de aanvang plaats gevonden van de
verbouwing en uitbreiding van basisschool Erve Hooyerinck. Dit project maakt IKC Erve Hooyerinck mogelijk: onderwijs en
kinderopvang samen in één gebouw. De verbouwing zal in het voorjaar 2020 afgerond zijn.
Onze scholen in de gemeente Hengelo
Bij de vier scholen in Hengelo zijn er in 2019 minder ingrijpen ontwikkelingen geweest ten opzichte van onze scholen in Borne en
Hof van Twente. Bij basisschool De Bron is de interne verbouwing begin 2019 tot een afronding gekomen. Het interieur van de
school heeft een facelift gekregen naast een aantal interne aanpassingen. Basisschool De Rank groeit wederom. Hierdoor heeft
de school behoefte aan extra lokalen. Eind 2019 heeft er een interne verbouwing plaatsgevonden. Er is een lokaal gebouwd
gelieerd aan de centrale ruimte van de school. De kosten hiervan worden gedragen door de stichting. Op De Kuyperschool en
basisschool Mikado zijn geen ingrijpende verbouwingen geweest.
Los van bovenstaande nieuwbouwprojecten en verbouwingen is er in 2019 volgens het meerjarenonderhoudsplan onderhoud
gepleegd op een aantal scholen van de stichting. Het zijn relatief kleine verrichtingen geweest.

17

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
Het bestuur van Brigantijn kiest voor besturen op hoofdlijnen en op resultaten. Dit betekent o.a. dat het bestuur beleidskade rs
vormt en zoveel mogelijk op afstand wil blijven van de uitvoering. Slechts bij uitzondering treedt het CvB in de
verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren. De directeuren worden aangesproken op de behaalde resultaten. De
schooldirecteuren van Brigantijn hebben daarom de opdracht om de gestelde beleidskaders waar nodig nader uit te werken en
verder te operationaliseren.

Het financieel beleidsplan heeft de volgende hoofddoelen omschreven:
- De bekostiging moet zoveel mogelijk worden ingezet voor de primaire taak; het geven van goed onderwijs.
- De continuïteit van Brigantijn moet gewaarborgd worden door het vormen van voldoende reserves en voorzieningen en het
realiseren van een duurzaamsluitende begroting.
- De stichting wil een zinvolle mate van financiële autonomie handhaven voor de individuele scholen. Dit biedt ze de ruimte o m
in te gaan op de behoefte van de gemeenschap van ouders, leerlingen en stimuleert onderwijskundig ondernemerschap en
leiderschap.
- Alle betrokkenen hebben zicht op de hoofdlijnen van de financiële resultaten en biedt hen de mogelijkheid om een bij hun
taken en verantwoordelijkheden passende rol te spelen bij het vormen of evalueren van de hoofdlijnen van het financiële
beleid.
Het hoofddoel van de Stichting in 2019 is geweest om de gefuseerde Stichtingen financieel in één lijn te krijgen. Door iedereen
binnen de Stichting is veel werk verricht om de benodigde efficiency slagen te maken in 2019. Wanneer twee stichtingen fuseren
dan kost het veel tijd en energie om iedereen in dezelfde richting te krijgen. In 2019 is hier dus veel aandacht aan geschon ken.
Wanneer we kijken naar het behaalde resultaat ten opzichte van de begroting dan kan je stellen dat het een geslaagde fusie is
geweest mede door de inzet van alle betrokkenen.
Het financieel beleidsplan is in de loop van 2019 opgesteld. De in dit plan benoemde hoofddoelen zijn zoveel als mogelijk
vertaald naar de begroting voor 2020. Het belangrijkste doel voor 2020 ligt voornamelijk op het waarborgen van de continuïteit
door het vormen van voldoende reserves en het realiseren van een zo efficiënt mogelijke inzet van de bekostiging waarmee een
sluitende exploitatie behaald kan worden.

Treasury
Het beleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016
met kenmerk WJZ/800938, houdende regels over het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van
verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016).
Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van de Stichting, namelijk het geven van onderwijs.
Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financi eel beleid het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie.
Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van:
a)
Voldoende liquiditeit
b)
Lage financieringskosten
c)
Risicomijdende beleggingen
d)
Kosteneffectief betalingsverkeer
e)
Beheersen en bewaken financiële risico’s.
Per 1 januari 2019 zijn Marcant-BSV en Stichting KOMT gefuseerd tot de Stichting Brigantijn. In 2019 is veel werk gemaakt van
het omzetten van de bankrekeningen van de individuele scholen naar Stichting Brigantijn. Het samensmelten van de twee
hoofdrekeningen van de oude stichtingen en het inrichten van de rollen en rechten van degenen die kunnen beschikken over de
schoolbankrekeningen. Dit proces heeft veel tijd en inspanning gevergd.
Daarnaast heeft 2019 voornamelijk in het teken gestaan van het borgen van de financi ële continuïteit van de Stichting. Dit kwam
voornamelijk tot uiting door maandelijks de totale liquiditeit van de Stichting te monitoren waarbij ook vooruit gekeken is naar
de toekomstig benodigde liquiditeit.
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Vanwege het feit dat het in het eerste jaar na de fusie nog lastig te voorspellen is wat de omvang van de eventuele overtolli ge
middelen zal zijn is besloten om in 2019 verder geen middelen uit te zetten. Er zijn derhalve dan ook geen uitstaande
beleggingen en leningen.

VERWIJZING
Bijgaand de download van het Treasurystatuut.

Allocatie middelen
Stichting Brigantijn streeft naar zoveel mogelijk autonomie voor de scholen. De filosofie daarbij is dat de middelen die bij de
individuele school horen ook worden toegekend aan de desbetreffende school. Zo wordt de belangrijkste inkomstenbron, de
bekostiging door DUO, vastgesteld per brinnummer. Het beleidsplan bepaalt dan ook dat alle vastgestelde subsid ies worden
toegekend aan de scholen waarvoor deze bestemd zijn. Hiermee wil de stichting recht doen aan de eigen autonomie van de
verschillende scholen.
De lasten van het bestuurskantoor (BK) en centraal budget (CB) worden door de scholen bekostigd door middel van een bedrag
per leerling. Elk jaar wordt, bij het vaststellen van de meerjarenbegroting, bepaalt welk bedrag per leerling er nodig is om de
kosten van het BK en CB te kunnen betalen. Hierbij is bepaald dat het bestuurskantoor budgetneutraal draait. Voor het centraal
budget zal per begrotingsronde bekeken worden of de begroting budgetneutraal wordt ingestoken, of dat het gezien de
omstandigheden, noodzakelijk is om de bovenschoolse reserve aan te vullen of aan te spreken. Deze keuze wordt bepaald door
het CvB en zal ook als zodanig worden toegelicht aan de directeuren en de GMR.
De wijze van allocatie is in samenspraak met de directeuren, het CvB en de controller van de stichting besproken. Uiteindelijk is
dit vastgelegd in het financiële beleidsplan van de stichting. Dit plan is vervolgens ter instemming voorgelegd aan de GMR. Het
financiële beleidsplan heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023.
De kosten van het bestuursbureau bedroegen in 2019 € 745.000.

Onderwijsachterstandenmiddelen
In 2019 heeft Stichting Brigantijn ruim € 61.000 ontvangen aan onderwijsachterstandsmiddelen.
Conform de hierboven genoemde wijze van alloceren worden deze middelen volledig aan de scholen toegekend waarvoor ze
ook zijn beschikt, net als alle andere door DUO beschikbaar gestelde middelen.
De onderwijsachterstandsmiddelen hebben de scholen in staat gesteld om meer geld uit te geven aan de begeleiding en
ondersteuning van leerlingen. Dit blijkt ook wel uit de overbesteding bij de kosten voor onderzoeken en begeleiding (zie
hoofdstuk 3). Daarnaast hebben de scholen deze gelden gestoken in de aanschaf van specifieke methodes.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Waar liggen voor Stichting Brigantijn de meeste risico’s? Hierbij een opsomming van de verschillende
bedrijfsonderdelen:

Op het terrein van onderwijs
De overheid heeft de bevoegdheid de bekostiging stop te zetten indien een bestuur niet in staat is kwalitatief goed
onderwijs aan te bieden. De inspectie van het Onderwijs is namens de overheid het orgaan dat de kwaliteit
beoordeelt. Aan het eind van 2019 is het signaal afgegeven dat één van de scholen waarschijnlijk buiten het
basisarrangement zal gaan vallen. In 2020 zal dit definitief worden besloten door de inspectie .
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Het gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys maakt het mogelijk de prestaties van alle scholen bovenschools te
volgen. De beleidsrichting van het opbrengstgericht werken op alle niveaus binnen de Stichting en de focus op het
vergroten van de leerkrachtvaardigheden in de scholen moeten er toe bijdragen dat de lat op de scholen nog wel
wat hoger gelegd mag worden. Met onze leerlingenpopulatie mogen we dan ook verwachten dat we voor de
komende jaren boven de landelijke gehanteerde norm van de inspectie zullen blijven.

Conclusie: De kwaliteit van het onderwijs is op nagenoeg alle scholen van de stichting op orde. Voor de korte
termijn is er geen risico. Binnen de stichting zijn de Expeditiegroep Onderwijs & Kwaliteitszorg in samenwerking
met de kwaliteitsmedewerkers in stelling gebracht om de kwaliteit en de opbrengsten van de scholen te
analyseren met de bovenschoolse module Ultimview van het leerlingvolgsysteem Parnassys. De resultaten van alle
scholen zijn hiermee inzichtelijk. Een delegatie hiervan gaat tweejaarlijks in gesprek met het management van de
school om de resultaten op schoolniveau nader te bespreken. Indien nodig wordt in overleg een verbeterplan
opgesteld dat vervolgens gemonitord wordt door het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers van de stichting.

Op het terrein van financiën en huisvesting
Het betaalritme vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van O,C&W verloopt maandelijks en daarme e in de pas
met de uitbetaling aan ons personeel, verreweg onze grootste uitgavenpost. De uitbetaling van het vakantiegeld in
mei en de eindejaarsuitkering in december wordt in deze maanden ook vooraf aan de Stichting uitbetaald.
Deze wijze van uitbetaling draagt er zorg voor dat een schoolbestuur zich tot op zekere hoogte niet zoveel zorgen
hoeft te maken over haar liquiditeit. De stand van de liquide middelen per 31 december 2019 was ruim € 3 miljoen.
Al met al zullen we de komende jaren ruim voldoende middelen hebben om aan onze betalingsverplichtingen te
kunnen voldoen.
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigenvermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de
financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan . De
solvabiliteit was op 31 december 2019 63%. De landelijke streefwaarde is groter dan 30%.
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de
omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met
reserves op te vangen. Stichting Brigantijn heeft voor zichzelf een streefwaarde vastgesteld van 15%. Eind 2019 is
het weerstandsvermogen uitgekomen op een percentage van 7%. Hiermee voldoet de Stichting dus niet aan de
eigen gestelde streefwaarde. De komende jaren staan dan ook in het teken om dit kengetal weer in lijn te krijgen
met de eigen streefwaarde. Dit blijkt ook uit de vastgestelde meerjarenbegroting 2020.

Conclusie: financieel gezien zijn alle kengetallen nog boven de signaleringsgrenzen van het Ministerie. Wel is de
Stichting zich er terdege van bewust dat er de komende tijd werk zal moeten worden gemaakt van het in lijn
brengen van de lasten met de baten die ontvangen worden. De komende jaren zullen dus in eerste instantie in het
teken staan van het hebben van een sluitende exploitatie. Elk kwartaal wordt er een managementrapportage
gepresenteerd door het bestuur aan de Raad van Toezicht. Op deze wijze wordt met name ook de financiële koers
van de stichting goed gevolgd. Indien daar aanleiding voor is wordt er financieel ingegrepen. In de regel zal d at
betekenen dat het onderwijs uitgevoerd wordt met minder leerkrachten voor de klas en grotere groepen.

De Stichting heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de huisvesting. De bouwkundige staat van alle scholen is
goed.
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Vanaf 1 januari 2015 lopen we meer risico’s met betrekking tot het buitenonderhoud. Door de regeling van de
doordecentralisatie ligt de volledige verantwoordelijkheid voor nu en in de toekomst bij het schoolbestuur en niet
langer meer bij de gemeente. Alle scholen van de Stichting zijn voorzien van onderhoudsplannen. Een eerste
doorrekening laat zien dat het mogelijk moet zijn om de komende jaren het onderhoud te bekostigen uit de op te
bouwen (opgebouwde) onderhoudsvoorziening. Wijzigingen in brandweerverordeningen kunnen desondanks zorgen
voor onverwachte uitgaven. Eind 2019 is een begin gemaakt met het opnieuw samenstellen van een
meerjarenonderhoudsplan voor alle aangesloten scholen waarbij dit noodzakelijk is. In de loop van 2020 zijn deze
plannen gereed en zal gekeken worden of de onderhoudsvoorziening voldoende gevuld is om de toekomstige
uitgaven aan grootonderhoud te kunnen betalen.

Zowel in de gemeente Borne als in de gemeente Delden is de stichting betrokken om te komen tot minder
instroompunten en grotere locaties. De scholenvisies en de Integraal Huisvestingsplannen (IHP) in deze gemeenten
zijn hierbij leidend. Dit verminderen van instroompunten kan leiden tot mogelijke andere leerlingenstromen.
Stichting Brigantijn is in Borne de enige stichting. Hierbij zal een sluiting van een locatie alleen maar lijden tot een
verschuiving binnen de scholen van de Stichting zelf.

Conclusie: we lopen enige risico’s in de huisvesting. De bouwkundige staat van alle scholen is goed. De praktijk zal
moeten uitwijzen of de onderhoudsvoorziening toereikend is. De bouwkundige staat wordt jaarlijks gecontroleerd
door plaatselijke architecten die verbonden zijn aan onze scholen. Zij laten zien hierbij leiden door de
meerjarenonderhoudsplannen van Thero (voor de scholen in de Hof van Twente) en Planon (voor de scholen in de
gemeente Borne). Al het onderhoud maakt jaarlijks onderdeel uit van de begroting. Stichting Brigantijn beschikt
over een voorziening onderwijshuisvesting die voldoende gevuld is. In de loop van 2020 zal, op basis van de
nieuwe meerjarenonderhoudsplannen, bekeken worden of de onderhoudsvoorziening voldoende toereikend is
voor de komende jaren.

Op het terrein van personeel en organisatie
Door de bank genomen kunnen we tevreden zijn over de kwaliteit van het bestuur, het management en het
personeel op de werkvloer. Het ziekteverzuim onder het personeel van Stichting Brigantijn was bij aanvang van het
kalenderjaar hoger dan het landelijk gemiddelde. Gedurende het jaar heeft de Stichting hier veel werk van gemaakt
en dit heeft geresulteerd in een daadwerkelijk afnemend ziekteverzuim. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat
het personeel over het algemeen met tevredenheid werkt bij de Stichting. Wel blijkt uit ieder onderzoek weer dat de
werkdruk als hoog wordt ervaren.
Elk jaar zijn er personeelsleden waar we gedwongen afscheid van moeten nemen. De ervaring leert dat het proces
naar ontslag, hoe goed het dossier ook op orde is, geld kost. Het betreft hier voornamelijk de kosten van
outplacement en advocaatkosten.
Het bezetten van vacatures wordt ook voor Stichting Brigantijn als steeds lastiger ervaren. De Stichting wil zich de
komende jaren dan ook voldoende blijven profileren om zo voldoende goede mensen aan zich te kunnen blijven
binden.
Met alle medewerkers worden jaarlijks gesprekken gevoerd in het kader van de gesprekscyclus.

Toekomstige ontwikkelingen
De Stichting verwacht per 1 oktober 2020 nog stabiel te kunnen blijven qua leerlingaantallen. Daarna is de
verwachting dat het leerlingaantal zal gaan dalen. Deze daling verwacht de Stichting op te kunnen vangen middels
een flexibele schil en natuurlijk verloop.
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Conclusie: er zijn geen tekenen dat we buitensporige of extra risico’s lopen op het terrein van personeel en
organisatie. Het ziekteverzuim heeft de stichting weer goed onder controle. Om tegemoet te komen aan de
werkdruk zijn er passende maatregelen genomen in de nieuwe CAO PO met betrekking tot de 40-urige werk week
en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er werkdrukverlagende middelen beschikbaar gesteld door het Ministerie
wat moet zorgen voor een vermindering van de werkdruk bij het zittende personeel.

3. Verantwoording financiën
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen

Aantal leerlingen

Vorig jaar
2018

Verslagjaar
2019

2020

2021

2022

3.967

3.943

3.952

3.897

3.858

Op basis van de in de tabel weergegeven aantallen kan worden geconcludeerd dat Stichting Brigantijn te maken krijgt met een
daling van het aantal leerlingen. Op basis van de op dit moment bekende gegevens is de verwachting dat de stichting deze
daling goed kan managen. De hi erboven ingeschatte daling is op te vangen door natuurlijk verloop.
De stichting houdt de ontwikkeling van het leerlingaantal nauwlettend in de gaten. Sowieso wordt er op twee momenten (voor
het bestuursformatieplan en de begroting) gekeken naar de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Verder wordt er door het
CvB en de controller voortdurend gekeken in het leerlingvolgsysteem naar hoe de leerlingaantallen zich ontwikkelen. Hiermee is
de stichting van mening dat men de ontwikkeling van het leerlingaantal goed in beeld heeft om zo tijdig in te kunnen spelen op
onverwachte ontwikkelingen.
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FTE
Aantal FTE
Bestuur / management
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal

Vorig jaar
2018

Verslagjaar
2019

2020

2021

2022

21,44

19,72

17,71

16,66

16,08

247,37

242,90

224,05

218,44

217,11

20,14

20,90

18,99

18,93

18,93

288,95

283,52

260,75

254,03

252,12

Uit de gegevens in de bovenstaande tabel valt op te maken dat het totaal aantal fte’s gaat afnemen de komende jaren. Dit
wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door natuurlijk verloop. Door het natuurlijk verloop niet of gedeeltelijk niet te vervang en
wordt de verwachte daling van het leerlingaantal opgevangen.
Naast deze ontwikkeling zijn er nog twee belangrijke factoren aan te wijzen die de ontwikkeling van het personeelsbestand gaan
beïnvloeden. Dit betreft het lerarentekort en de krimp van het aantal leerlingen.
Stichting Brigantijn ziet dat er ook in deze regio een tekort aan personeel aan het ontstaan is. Hierdoor zal het voor de stichting
de komende jaren een uitdaging blijven om voldoende geschikt personeel aan te trekken. Middels de punten zoals beschreven
in hoofdstuk 2.2 probeert de stichting ook naar de toekomst toe een aantrekkelijke werkgever te blijven.
De krimp van het aantal leerlingen heeft direct invloed op het aantal fte’s. Zoals hierboven beschreven, is de nu ingeschatte
krimp goed op te vangen. De stichting houdt de ontwikkeling van het leerlingaantal nauwlettend in de gaten en kan daarmee
tijdig maatregelen nemen wanneer de werkelijkheid zich anders ontwikkel t dan in eerste instantie ingeschat.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Vorig jaar
2018

Begroting
verslagjaar
2019

Realisatie
verslagjaar
2019

2020

2021

2022

Verschil
verslagjaar t.o.v.
begroting

Verschil verslagjaar
t.o.v. vorig jaar

22.895.800

22.861.260

24.078.400

23.625.370

23.600.740

23.432.160

1.217.140

1.182.600

71.880

4.600

62.640

10.000

0

0

58.040

-9.240

824.190

573.280

563.080

441.050

412.590

412.940

-10.200

-261.110

23.791.870

23.439.140

24.704.120

24.076.420

24.013.330

23.845.100

1.264.980

912.250

20.225.040

19.654.800

20.110.810

19.799.560

19.592.400

19.631.890

456.010

114.230-

614.350

630.670

741.480

704.020

734.820

698.250

110.810

127.130

Huisvestingslasten

1.365.830

1.442.800

1.441.350

1.436.750

1.407.290

1.382.050

1.450-

75.520

Overige lasten

2.006.350

2.004.580

2.003.480

2.112.300

2.085.580

2.036.030

1.100-

2.870-

24.211.570

23.732.850

24.297.120

24.052.630

23.820.090

23.748.220

564.270

85.550

419.700-

293.710-

407.000

23.790

193.240

96.880

700.710

826.700

150-

0

1.710

0

0

0

1.710

1.860

419.850-

293.710-

408.710

23.790

193.240

96.880

702.420

828.560

BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

TOTAAL LASTEN
SALDO
Saldo baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT

Verschil 2019 t.o.v. begroting
Het totale resultaat is uiteindelijk ruim € 702.000 beter uitgekomen dan vooraf begroot. Veruit de belangrijkste oorzaak voor dit verschil is te vinden bij de bekostiging vanuit DUO (de
Rijksbijdragen). Sinds februari 2019 krijgen de schoolbesturen 2,22% extra bekostiging uitgekeerd die bedoeld is voor de dekking van de nieuwe cao die kort geleden is ingegaan. Deze
bekostiging wordt dus al ontvangen, maar nog niet uitgegeven. Daarnaast heeft het Ministerie eind 2019 een bedrag van bijna € 400.000 uitgekeerd ter dekking van de éénmalige
uitkeringen die in februari 2020 worden uitbetaald.
Voor Stichting Brigantijn betekende dit dat er voor € 700.000 aan extra gelden zijn ontvangen die nog niet tot een uitgave hebben geleid.
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Baten
De belangrijkste reden voor de hogere baten zijn, zoals eerder genoemd, te vinden bij de Rijksbijdragen. Deze zijn € 1.2 milj oen
hoger dan vooraf begroot. Dit wordt dus veroorzaakt door de hierboven genoemde extra gelden (€ 700.000), door € 200.000
aan meer ontvangen groeigelden dan begroot en doordat er gelden voor onderwijsachterstandsmiddelen zijn ontvangen die niet
begroot waren. De overige overheidsbijdragen wijken voornamelijk af door een niet begrote ontvangst inzake eerste inrichting
bij de Rank van bijna € 32.000.
Lasten
De overschrijdingen bij de lasten zijn te vinden bij de personeelslasten en de afschrijvingen. Het verschil bij de personeels lasten
is op te splitsen in hogere lonen en salarissen (inclusief uitkeringen) van € 39.800 en hogere overige personele lasten (scholing,
inhuur extern personeel en arbo kosten) van € 416.210. Over de afwijking bij de lonen en salarissen kunnen we kort zijn. Ten
opzichte van de begroting is dit een afwijking van 0,2%. Dat is zeer gering te noemen. De overige personele lasten wijken wel
fors af. Zie hieronder een opsomming van de belangrijkste verschillen (allen hoger dan begroot):
Inhuur extern personeel
€ 142.000
Scholing
€ 102.000
Onderzoeken/begeleiding leerlingen
€ 80.000
Personeels en arbeidsmarktbeleid
€ 24.000
Arbo
€ 52.000.
De kosten voor inhuur van extern personeel zijn hoger vanwege het ontslag van een directeur van de Stichting. Om dit op te
vangen heeft de Stichting tot aan de zomervakantie een interim directeur ingehuurd. Hierin was niet voorzien in de begroting.
Onderzoek/begeleidingskosten leerlingen; voornamelijk vanwege de eerder genoemde beschikte
onderwijsachterstandsmiddelen in hoofdstuk twee, hebben de scholen meer geld uitgegeven voor de begeleiding van
leerlingen. Dat was niet als zodanig begroot. In totaal heeft de Stichting ruim € 100.000 meer uitgegeven aan scholing dan
begroot. Zo is bij basisschool Flora extra ingezet op scholing van het personeel , mede vanwege een slechte beoordeling van de
onderwijsinspectie. De stichting heeft de bewuste keuze gemaakt om extra in te steken op scholing van het personeel.
Als laatste kunnen de kosten inzake arbo worden genoemd. Bij de start van de Stichting had Brigantijn te maken met een
behoorlijk hoog ziekteverzuim. Er is veel werk van gemaakt om dit naar beneden te krijgen. Dit is uiteindelijk ook gelukt. Wel
resulteerde dit nog in hogere arbo-kosten dan begroot.
Verder zijn de afschrijvingslasten ruim € 110.000 hoger dan vooraf begroot. Dit komt nagenoeg volledig door de
afschrijvingskosten voor ict. Nadat de begroting is vastgesteld is besloten om de afschrijvingstermijn voor ict te verlagen v an 5
jaar naar 4 jaar. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.
Om nu een goed beeld te krijgen van het uiteindelijke resultaat uit normale bedrijfsvoering volgt hieronder een opsommi ng die
dit moet verduidelijken.
Uiteenzetting resultaat uit normale bedrijfsuitoefening:
Extra bekostiging ter dekking van éénmalige uitkeringen:
a.
Extra bekostiging bijstelling DUO
€
b.
Extra eenmalige uitkering
€
Totaal extra baten 2019:
€

304.000
396.000
700.000

Exploitatieresutlaat 2019

€

424.920

Bruto resultaat exclusief extra baten DUO:

€

-275.080

Correcties op resultaat:
a.
Inhoudingen DUO
b.
Ontslag vergoedingen
c.
Extra afschrijvingslasten bijstellen ict
Resultaat uit normale bedrijfsvoering:

€
€
€
€

32.000
90.000
100.000
-53.080

Uit het bovenstaande overzicht kan worden opgemaakt dat de stichting een goed jaar achter de rug heeft. Ondanks het feit dat
de beide stichtingen zijn samengevoegd tot een nieuwe stichting wat in eerste instantie altijd l eidt tot extra lasten heeft de
stichting het, zonder de eenmalige onvoorziene uitgaven, goed gedaan.
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Verschil 2019 t.o.v. 2018
Stichting Brigantijn is in januari 2019 ontstaan. Omdat er dus vanaf dat moment een compleet nieuwe situatie is ontstaan word t
een vergelijk ten opzichte van 2018 bij deze jaarrekening achterwege gelaten.

Belangrijkste ontwikkelingen meerjarenbegroting
Algemeen
De begroting van Stichting Brigantijn voor het jaar 2020 komt nagenoeg uit op nul, namelijk op een klein positief resultaat van
€ 23.790 op een omzet van ca. € 24.000.000. Deze lijn zetten we de komende jaren door. De jaren 2021 en 2022 laten ook
positieve getallen zien.
In de toelichting op de begroting van een jaar geleden - over de begroting 2019 - schreven we het volgende:
‘Dit alles maakt dat Stichting Brigantijn vanaf 2020 de voordelen van de fusie ten volle kan benutten. Wanneer je kijkt naar het
meerjarenresultaat dan zie je deze ontwikkeling dan ook terug in de cijfers. Na 2019 zal de nieuwe stichting positieve result aten
gaan behalen en kan worden gebouwd aan het vormen van een gezonde vermogenspositie voor een stichting met een omvang
van bijna 4.000 leerlingen. Op basis van de huidige verwachtingen ziet de toekomst er goed uit voor Brigantijn.’
Nu een jaar later kunnen we stellen dat het gunstig toekomstbeeld onveranderd is gebleven. We kunnen de komende jaren
gaan oogsten en het belei d tot uitvoering gaan brengen dat we voor ogen hadden met de fusie van de stichtingen een jaar
geleden.
Leerlingaantallen
Op 1 oktober 2019 is het totaal aantal leerlingen van de Stichting Brigantijn uitgekomen op 3.9 54. Dit is een daling van 13
leerlingen ten opzichte van 2018 (3.967 leerlingen).
De verwachting is dat het leerlingaantal op 1 oktober 2020 nagenoeg stabiel zal blijven (3.952). Daarna is de verwachting dat
ook Stichting Brigantijn niet zal ontkomen aan de krimp. De directeuren verwachten dat het leerlingaantal zal afnemen naar
3.897 op 1 oktober 2021 (daling van 55 leerlingen) en 3.858 op 1 oktober 2022 (een afname van 39 leerlingen).

Op basis van de ontwikkeling naar aanleiding van deze inschatting kun je concluderen dat ook Stichting Brigantijn te maken gaat
krijgen met een daling van het aantal leerlingen. Deze daling is goed te managen door het natuurlijk verloop. De stichting
monitort de ontwikkeling op twee momenten in het jaar. Hierdoor heeft men tijdig zicht op de onverwachte ontwikkeling en kan
er tijdig worden ingegrepen.
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Ontwikkeling personele lasten
In onderstaande tabel staat een overzicht van de salarislasten met de uitsplitsing naar DIR, OP en OOP. Tevens is de totale
gemiddelde werktijdfactor weergegeven.

Deze tabel bevat de loonkosten van de verschillende jaren exclusief de lasten voor verzuim, maar wel inclusief de mensen in de
a-pool.
Uit de tabel is op te maken dat het totaal aantal FTE gaat afnemen de komende tijd. Dit heeft voornamelijk te maken met
natuurlijk verloop (pensionering, oplossen van boventalligheid en ontslag in verband met langdurige ziekte). De verwachting is
dat de stichting voorlopig met het natuurlijk verloop de geprognosticeerde afname van het leerlingaantal kan opvangen.
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Balans in meerjarig perspectief
Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

ACTIVA
VASTE ACITVA
Materiële vaste activa

3.721.250

4.103.040

4.702.820

4.630.900

4.243.550

Financiële vaste activa

114.760

0

0

0

0

3.836.010

4.103.040

4.702.820

4.630.900

4.243.550

Vorderingen

1.612.280

2.185.490

2.167.090

2.166.090

2.159.240

Liquide middelen

3.728.540

3.089.660

2.385.550

2.714.040

3.246.760

Totaal vlottende activa

5.340.820

5.275.150

4.552.140

4.880.130

5.406.000

TOTAAL ACTIVA

9.176.830

9.378.190

9.254.960

9.511.030

9.649.550

Algemene reserve

3.482.310

4.025.250

4.065.250

4.258.490

4.355.370

Bestemmingsreserves

1.985.500

1.851.270

1.851.270

1.851.270

1.851.270

Totaal eigen vermogen

5.467.810

5.892.730

5.916.520

6.109.760

6.206.640

VOORZIENINGEN

1.420.000

1.287.420

1.194.410

1.287.590

1.344.360

KORTLOPENDE SCHULDEN

2.289.020

2.214.250

2.144.030

2.113.680

2.098.550

TOTAAL PASSIVA

9.176.830

9.378.190

9.254.960

9.511.030

9.649.550

Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Belangrijkste mutaties 2019 vs 2018
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de balans van 2018 is te vinden bij de liquide middelen. Ondanks het positieve
resultaat van 2019 zijn deze met € 638.000 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat er veel is geïnvesteerd in 2019. Er is vo or
in totaal meer dan € 1.1 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Zie hieronder een overzicht van de belangrijk ste
categorieën waarin geïnvesteerd is:
Computerapparatuur
€ 226.000
Digitale schoolborden
€ 269.000
Schoolmeubilair
€ 207.000
Zonnepanelen
€ 98.000
Zonneweringen + interne verbouwingen € 92.000
De andere oorzaak voor de afname van de liquide middelen is de onderhoudsvoorziening. Deze is met ruim € 140.000
afgenomen ten opzichte van 2018. De school die hierbij het meest in het oog springt is De Bron in Hengelo. Deze school heeft
aan de binnenkant een grootscheepse renovatie ondergaan. In totaal heeft deze school voor bijna € 126.000 onttrokken aan de
voorziening.
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Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans
Zoals kan worden opgemaakt uit de meerjarenbalans gaat Stichting Brigantijn in 2020 fors investeren. Verreweg de grootste
investeringen zijn te vinden bij IKC Magenta en bij De Welp. Dit heeft alles te maken met de vervangende nieuwbouw voor deze
twee scholen. Daarnaast investeren De Vonder en De Rank ook behoorlijke bedragen. Voor De Vonder betreft dit investeringen
vanwege de groei van het aantal leerlingen. Bij De Rank gaat het voornamelijk om vervangingsinvesteringen van meubilair.
Deze investeringen passen nog prima binnen de beschikbare liquiditeit van Stichting Brigantijn. Wel is het zaak voor de stichting
om de liquiditeit na 2020 goed te blijven monitoren. Afgesproken is dan ook om, behalve voor de in deze begroting opgenomen
investeringen, een pas op de plaats te maken voornamelijk op het gebied van de verduurzaming. Nadat de nieuwbouw bij de
eerder genoemde scholen gerealiseerd is , zal weer goed gekeken worden naar hoe de liquiditeit zich heeft ontwikkeld. Daarbij
zal ook goed gekeken moeten worden naar de nieuwbouw in Borne voor de samenvoeging van ’t Oldhof en de Jan Ligthart.

3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Signalering

Solvabiliteit 2

75%

76%

78%

79%

79%

Ondergrens: <0,30

Liquiditeit

2,33

2,38

2,22

2,42

2,72

Ondergrens: <0,75

-2%

2%

0%

1%

0%

Rentabiliteit

Indicator reservepositie
(per einde verslagjaar)

Afhankelijk van
reservepositie van het
schoolbestuur.
Bovengrens: voor
berekening zie toolbox
PO-Raad.

Kijkend naar de ontwikkeling van de financiële positie van de kengetallen van Brigantijn over de komende jaren dan kan worden
gesteld dat Brigantijn een gezonde financiële positie heeft en houdt.
De rentabiliteit blijft op niveau en zal zich tussen de 1% en 0% blijven ontwikkelen. Dit is conform het financiële beleid va n de
stichting dat aangeeft dat de beschikbare middelen zoveel mogelijk in het onderwijs gestoken moeten worden.

TIP
Zie voor de definities van de financiële kengetallen
https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording
Reservepositie
Wat vindt het bestuur van de reservepositie van het schoolbestuur per einde van het verslagjaar?
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Op niveau
Boven niveau
Onder niveau

Welke keuzes worden gemaakt om financiële ruimte in te zetten of om de financiële positie tot een
aanvaardbaar niveau te brengen?
Hoe verhoudt de ontwikkeling van het resultaat/de rentabiliteit de komende jaren - negatief, rond de 0 of
positief - zich tot het financieel beleid van het bestuur?

VERWIJZING
Neem een link op naar een download van de jaarrekening.

Gebeurtenis(sen) na balansdatum
Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten aanzien van de
continuïteit van de stichting.
Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de toekomstige exploitaties.
De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit
van het onderwijs.
Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen in het digitaliseren van de
lesmethodes. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.
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4 Kengetallen en grafieken

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio
Financieringsfunctie
Transactiefunctie
Financiële buffer

< 0,75
< 30%
< 30%
3 jaar negatief
< 5%
> 10%
> 5%

Streefwaarde

2018*

≤ 1,5
≤ 30%
0
15%
≤ 10%
-

2019

2,33
60%
75%
-2%
8%
6%
14%
10%
12%

2,38
63%
76%
2%
7%
6%
15%
9%
10%

* 2018 betreft samenvoeging van Stichting KOMT en Stichting Marcant-BSV.
Toelichting
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Rentabiliteit: resultaat / totale baten
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de
Rijksbijdragen.
Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten
Geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting incl. afschrijvingen
voor gebouwen en terreinen.
Financieringsfunctie: (aanschafwaarde activa -/- aanschafwaarde gebouwen en terreinen) / totale baten
Middelen die nodig zijn om de materiële vaste activa met uitzondering van de gebouwen en terreinen
in stand te houden.
Transactiefunctie: kortlopende schulden / totale baten
Middelen benodigd voor het betalen van de kortlopende schulden.
Financiële buffer: kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie
Middelen die nodig zijn voor het opvangen van onvoorziene risico's.
Liquiditeit (current ratio)
3,00

Solvabiliteit 1
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,50
2,00
1,50

1,00
0,50
0,00

2018*

2018*

Jaarverslag 2019

100%

80%
60%

40%
20%
0%

2018*

2019

2019

2018*

Weerstandsvermogen

Rentabiliteit
2%
2%
1%
1%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%

Solvabiliteit 2

2019

2019

Huisvestingsratio

10%

12%

8%

10%

6%

8%

6%

4%

4%

2%

2%

0%

0%
2018*

2019

2018*

2019
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Stichting Brigantijn
Jaarrekening 2019

B Jaarrekening 2019
B1 Grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze
bepalingen zijn van toepassing op grond van de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover deze op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien deze voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.
Activiteiten
Stichting Brigantijn voert het bevoegd gezag over
achttien scholen voor basisonderwijs, verspreid
over de regio Centraal Twente. De stichting
realiseert onderwijs en begeleiding voor leerlingen
van 4 t/m 12 jaar op een christelijke en katholieke
grondslag.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2018 zijn waar nodig,
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de
cijfers van 2019 mogelijk te maken.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat de leiding van de instelling zich over
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art.
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de
verwachte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname van het
materieel vast actief. Over terreinen en wordt niet
afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens
bedraagt € 1.000.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwen en terreinen
Gebouwdelen/verbouwingen
Kantoormeubilair
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
Computerapparatuur
Digitale schoolborden
Leer- en hulpmiddelen

Termijn
20 jaar
10/30 jaar
30 jaar
20 jaar
10 jaar
4 jaar
8 jaar
8 jaar

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe
het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt
direct als een last verwerkt in het
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat
een bijzondere waardevermindering die in het
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is
afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou
zijn indien geen bijzondere waardevermindering
voor het actief zou zijn verantwoord.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de
waardering rekening gehouden. Eventuele
rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder de schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
Algemene Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
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De algemene reserve vormt een buffer ter
waarborging van de continuïteit van de stichting.
Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten
worden, waarbij om die reden door het bestuur
een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht.
De gehanteerde bestemmingsreserves zijn
achtereenvolgens:
-

-

-

-

De personele reserve ter dekking van
ontstane tekorten in de formatie en
onvoorziene personele lasten.
De reserve passend onderwijs ter dekking
van ontstane tekorten in verband met
toekomstige te verwachten verliezen
inzake de doorverwijzing van leerlingen en
de landelijke verevening.
De reserve eerste waardering ter dekking
van de afschrijvingslasten van de schouw
van de aanwezige materiële vaste activa
voor invoering van de Lumpsum per 1
augustus 2006.
De private reserve wordt gevormd vanuit
de inkomsten en uitgaven in het kader van
de verhuur bij De Toonladder. Deze
reserve komt voort uit de
bestuursoverdracht per 1 januari 2017.

Het bestuur van de instelling heeft deze beperking
aangebracht.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
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In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen
voor de jaarverslaglegging is het voor
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en
2019 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende
de gehele planperiode van het groot onderhoud op
het niveau van het onderwijspand gedeeld door
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat,
voor zover deze methode reeds in 2017 werd
toegepast en indien is gewaarborgd dat de
voorziening groot onderhoud gedurende de
planperiode niet op enig moment negatief wordt.
Stichting Primair Onderwijs Brigantijn maakt van
deze overgangsregeling gebruik.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen
inzake jubileum worden ten laste van deze
voorziening gebracht.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de
door het personeel opgebouwde rechten in het
kader van duurzame inzetbaarheid.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud
wordt rechtstreeks ten laste van het
exploitatieoverzicht gebracht. De
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op
basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud.
Schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatieoverzicht
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen,
alsmede de van derden ontvangen overige
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen
naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal
te verrichten dienstverlening.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten
opgenomen van de personeelsleden die in dienst
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige
personele lasten die betrekking hebben op onder
andere het inhuren van extra personeel,
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP.
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht
verantwoord.
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder
en/of werknemers wordt een voorziening
opgenomen (indien relevant).
Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is
95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale
vereisten van de toezichthouder.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment
van ingebruikneming afgeschreven over de
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van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop deze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van
uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen en vlottende effecten, met uitzondering
van deposito’s met een looptijd langer dan drie
maanden.
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De
geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de
aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als
een uitgave uit operationele activiteiten.
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B2

Balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

932.250
2.656.110
514.680
4.103.040

725.810
2.423.920
571.520
3.721.250

1.3
1.3.7
1.3

Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

4.103.040

114.760
114.760
3.836.010

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

84.770
978.110
247.580
875.030
2.185.490

123.220
940.300
281.450
267.310
1.612.280

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

3.089.660
3.089.660

3.728.540
3.728.540

Totaal vlottende activa

5.275.150

5.340.820

9.378.190

9.176.830

Totaal activa

2
2.1
2.1.0
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2
2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

31-12-2019

31-12-2018

50
4.025.200
705.130
1.146.140
5.876.520

50
3.482.260
839.360
1.146.140
5.467.810

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

227.900
1.059.520
1.287.420

220.140
1.199.860
1.420.000

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

42.680
381.570
758.920
258.940
36.630
735.510
2.214.250

103.250
458.530
950.070
221.200
190.590
365.380
2.289.020

9.378.190

9.176.830

Totaal passiva
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B3

Exploitatieoverzicht 2019

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat
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Realisatie
2019
24.078.400
62.640
563.080
24.704.120

Begroting
2019
22.861.260
4.600
573.280
23.439.140

Realisatie
2018
22.895.800
71.880
824.190
23.791.870

Realisatie
2019
20.110.810
741.480
1.441.350
2.003.480
24.297.120

Begroting
2019
19.654.800
630.670
1.442.800
2.004.580
23.732.850

Realisatie
2018
20.225.040
614.350
1.365.830
2.006.350
24.211.570

407.000

293.710-

419.700-

6.070
4.360
1.710

-

5.020
5.170
150-

408.710

293.710-

419.850-
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B4 Kasstroomoverzicht over 2019
Kasstroomoverzicht over 2019

Referentie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

419.700-

4.2
2.2

741.480
132.580-

614.350
34.720-

1.5
2.4

573.21074.770367.920

205.880377.800
331.850

5.1
5.5

1.2
1.3

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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2018

407.000

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Mutaties leningen (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2019

1.7
1.7

6.070
4.360
1.710

5.020
5.170
150-

369.630

331.700

1.123.270114.760
1.008.510-

637.390114.760752.150-

638.880-

420.450-

3.728.540
638.880-

4.148.990
420.450-

3.089.660

3.728.540
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2019
1.2
1.2

Activa
Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2019
Mutaties 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Terugboeking cumulatieve
afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2019

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

1.067.140
341.330

4.718.910
2.294.990

1.310.360
738.840

7.096.410
3.375.160

725.810

2.423.920

571.520

3.721.250

87.340
9.180144.180

1.123.270
66.520741.480

250.800
44.360

785.130
57.340552.940

-

57.340

9.180

66.520

206.440

232.190

56.840-

381.790

1.317.940
385.690

5.446.700
2.790.590

1.388.520
873.840

8.153.160
4.050.120

932.250

2.656.110

514.680

4.103.040

De afschrijvingen zijn per 31 december 2019 als volgt te splitsen:
Afschrijvingen schouw*
Afschrijvingen nieuw
Totaal

18.520
722.960
741.480

* De afschrijvingen schouw zijn de afschrijvingslasten van de aanwezige
materiële vaste activa voor invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006.
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1.3

Mutaties 2019

Financiele vaste activa
Stand per
1-1-2019

1.3.7

Overige vorderingen*

(Des-)
investeringen

114.760
114.760

-

Stand per
31-12-2019

Resultaat

114.760114.760-

-

* Dit betreft transitievergoedingen in verband met ziekte die per 31-12-2019 zijn overgezet naar de
kortlopende schulden.
1.5

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

1.5.7

1.5.8

31-12-2019

31-12-2018

84.770

123.220

1.004.580
7.92029.10010.550
978.110
10.340
237.240
247.580
68.130
119.840
687.060
875.030
2.185.490

Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen materiële instandhouding
Te vorderen P&A
Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Subsidie Opleiden in de school
OPOA/diverse subsidies
SWV 2302 nabetalingen 2018
Transitievergoedingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Subsidie Schakelklas
Subsidie Programmaleiding
Te ontvangen rente
Overigen
Overlopende activa
Totaal vorderingen

969.440
13.460
14.48028.120940.300
131.780
26.350
13.650
109.670
281.450
25.310
83.440
109.150
27.070
13.330
2.950
6.060
267.310
1.612.280

De vorderingen hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

3.089.660
3.089.660

3.728.540
3.728.540

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

2.1

Mutaties 2019

Passiva
Saldo
1-1-2019

2.1

Eigen vermogen

2.1.0
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Stichtingskapitaal
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen
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50
3.482.260
839.360
1.146.140
5.467.810

Bestemming
resultaat
542.940
134.230408.710

Stand per
31-12-2019

Overige
mutaties
-

50
4.025.200
705.130
1.146.140
5.876.520
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Saldo
1-1-2019
2.1.2

2.2

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve Eerste Waardering
Reserve Personeel
Reserve Passend Onderwijs
Totaal bestemmingsreserves

86.590
500.000
252.770
839.360

2.2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening duurzame
inzetbaarheid
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

18.520115.710134.230-

Stand per
31-12-2019
-

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2019

Vrijval

220.140

18.540

26.990

-

211.690

-

16.210

-

-

16.210

1.199.860
1.420.000

195.200
229.950

335.540
362.530

-

1.059.520
1.287.420

Onderverdeling saldo per
31-12-2019
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1

2.2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2
2.4.3

Vooruitontvangen bedragen
Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Verwerking levensloop
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.4.7
2.4.8

2.4.9

2.4.10

68.070
384.290
252.770
705.130

Mutaties 2019

Voorzieningen
Stand per
1-1-2019

2.2.1

Mutaties 2019
Bestemming
Overige
resultaat
mutaties

Stand per
31-12-2019

20.130
-

191.560
16.210

211.690
16.210

264.950
285.080

794.570
1.002.340

1.059.520
1.287.420

31-12-2019
42.680
381.570
705.800
50.850
2.270
758.920
258.940
18.440
18.190
36.630
82.680
613.800
39.030
735.510
2.214.250

31-12-2018
103.250
458.530
890.520
57.160
2.390
950.070
221.200
140.760
16.010
33.820
190.590
43.970
301.780
19.630
365.380
2.289.020

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.
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Model G
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving toewijzing

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009- PO/ZO2011
2007/12884
Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2019- PO/ZO2020
2007/12884

Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m 2019

€

€

3.212

3.212

38.281

38.281

41.493

41.493

De prestatie ultimo 2019 conform subsidiebeschikking
Geheel afgerond
Niet geheel afgerond
X
X
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B6 Niet in de balans opgenomen
verplichtingen (passief)/niet uit de
balans blijkende rechten (actief)
Financiële verplichting
Er is sprake van een huurovereenkomst inzake
kopieermachines met Veenman B.V. met ingang van 1
oktober 2019 tot en met 30 september 2023.
Er is sprake van een overeenkomst met Asito
voor het schoonmaken van de locaties met ingang
van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022.
Er is sprake van een overeenkomst met Heutink
wat betreft een investeringsverplichting in
leermiddelen met ingang van 1 januari 2020
tot en met 31 december 2021.
Huurverplichting
Stichting Brigantijn is een huurovereenkomst
aangegaan met Maatschap Tenneglo inzake de
huisvesting van het bestuurskantoor. De huurtermijn is
vijf jaar en eindigt op 28 februari 2023. De jaarlijkse
huurprijs bedraagt € 23.361.
Duurzame inzetbaarheid
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de
duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPOregeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de
duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op
een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar
het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake
van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers
vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat niet alle
medewerkers gebruik gaan maken van sparen met
betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2019

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2
3.2.1
3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige
Totaal

Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

22.445.310
504.640
1.128.450
24.078.400

21.154.090
637.390
1.069.780
22.861.260

21.183.520
443.480
1.268.800
22.895.800

42.640
20.000
62.640

4.600
4.600

71.880
71.880

114.840
192.140
28.660
227.440
563.080

102.090
264.420
41.600
165.170
573.280

108.400
470.590
1.750
36.420
207.030
824.190

-

-

-

9.170
96.000
60.000
165.170

40.010
148.180
14.840
4.000
207.030

Uitsplitsing
3.5.6

Overige
Overige baten formatie
Subsidie Opleiden in de school
Subsidie gedragsaanpak
Subsidie Vierslagleren
Subsidie Schakelklassen
Totaal

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal
Uitsplitsing

4.1.1

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
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30.490
138.280
3.33062.000
227.440

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

18.991.660
1.314.580
195.43020.110.810

18.765.070
898.730
9.00019.654.800

19.006.700
1.523.700
305.36020.225.040

-

-

-

14.274.770
2.414.030
2.302.860
18.991.660

14.068.690
2.560.190
2.136.190
18.765.070

14.403.440
2.645.680
1.957.580
19.006.700
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4.1.2

Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Verhuiskosten
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Onderzoeken/begeleidingsdienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Overige
Totaal

83.420
17.360
266.640
45.970
164.180
34.750
359.480
64.320
125.900
152.560
1.314.580

34.330
26.050
124.950
36.750
84.250
25.000
257.750
40.350
73.700
195.600
898.730

84.110
23.290
6.000
386.150
32.590
128.710
64.600
290.020
56.370
103.760
348.100
1.523.700

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

2019
19,73
242,90
20,90
283,53

2018
21,44
247,37
20,14
288,95

2017

44.360
552.940
144.180
741.480

43.080
429.780
157.810
630.670

403.150
127.340
266.660
363.770
32.850
195.200
52.380
1.441.350
-

415.800
98.350
259.500
391.550
31.350
195.200
51.050
1.442.800
-

396.830
110.430
283.330
418.620
22.330
197.700
63.4101.365.830
-

584.720
603.900
814.860
2.003.480

629.060
569.950
805.570
2.004.580

630.820
468.520
907.010
2.006.350

416.040
14.010
8.570
1.310
29.580
750
114.460

424.710
9.500
9.800
4.550
38.600
2.830
1.420
137.650

405.170
13.420
6.760
2.130
30.240
1.330
390
171.380

41.840
414.260
158.250
614.350

Uitsplitsing
4.4.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Kabeltelevisie
Overige beheerslasten
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Totaal

584.720

629.060

630.820

12.770
1.240
14.010

9.500
9.500

13.420
13.420

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal

30.440
162.700
410.760
603.900

24.950
157.000
388.000
569.950

18.390
150.080
300.050
468.520

Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Muziek/Toneel/Jaarfeest
Klassenbudget
Buitenschoolse activiteiten
PR/Schoolkrant
Bijdragen aan/vanuit best./bmt.
Verzekeringen
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
GMR
Ouderraad
Verbruiksmateriaal onderwijs
Handwerkmateriaal
Handenarbeid
IB/RT Materiaal
Kopieerkosten
Totaal

13.650
37.800
112.320
20
19.620
27.930
103.550
2.190
2.780
340
333.800
10
220
1.080
159.550
814.860

12.650
49.850
107.500
800
15.750
6.00038.280
85.100
4.550
3.000
2.190
342.000
149.900
805.570

27.540
60.940
146.010
310
26.030
290
64.880
79.750
2.870
2.130
210
349.420
20
146.610
907.010

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 2019
- onderzoek jaarrekening voorgangers 2018

4.4.2

4.4.4

5.1

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

6.070
6.070

-

5.020
5.020

-

5.170
5.170

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 408.710 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2019
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

3.482.260
839.360
1.146.140

542.940
134.230-

-

4.025.200
705.130
1.146.140

5.467.760

408.710

-

5.876.470

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

86.590
500.000
252.770

18.520115.710-

-

68.070
384.290
252.770

839.360

134.230-

-

705.130

-

1.146.140

-

1.851.270

Stand
1-1-2019
Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve eerste waardering
Reserve Personeel
Reserve Passend Onderwijs

Bestemmingsreserve (privaat)

1.146.140

Totaal bestemmingsreserves

1.985.500
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B9 Gebeurtenissen na balansdatum
Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten
aanzien van de continuïteit van de stichting. Op korte termijn verwachten wij geen directe impact op de
continuïteit van onze organisatie. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van
de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs.
Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen in het digitaliseren van de
lesmethodes. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.

B10 Overzicht verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen
beslissende zeggenschap)
Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Stichting Samenwerkingsverband 23-02
Ouderver. v.d. RK Basisschool Twickelo

Stichting
Vereniging

Hengelo
Delden

Oudervereniging van de R.K. Basisschool Twickelo te Delden

Vereniging

Delden

Katholieke Oudervereniging v.d. R.K. Basisschool De Wheele
Katholieke Oudervereniging v.d. R.K. Basisschool "De
Wheele"

Vereniging

Borne

Vereniging

Borne

Katholieke Oudervereniging v.d. Flora Basisschool te Borne
Kath. Ouderver. v/d Flora Basisschool te Borne
Kath. Ouderver. Basisschool 't Oldhof Borne

Vereniging
Vereniging
Vereniging

Borne
Borne
Borne

Katholieke Ouderver. v.d. Basisschool 't Oldhof te Borne

Vereniging

Borne

Rooms Katholieke Oudervereniging van 't Iemnschelf School
Oudervereniging De Vonder
Stichting Steunfonds Nutsbasisschool Delden

Vereniging
Vereniging
Stichting

Borne
Borne
Delden
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WNT-verantwoording 2019
De WNT is van toepassing op Stg Brigantijn.
Het voor Stg Brigantijn toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000
(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C).
Met een totaal aan complexiteitspunten van 8, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten
4
- Leerlingen
3
- Onderwijssoorten
1
Totaal
8

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

R. Dwars

F. Konings

Lid CvB

Voorzitter CvB

01-01 31-12

01-01 31-12

1,0000

1,0000

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

87.647,09 €

Beloningen betaalbaar op termijn

€

15.417,48 €

18.431,40

Subtotaal

€

103.064,57 €

117.045,11

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

138.000,00 €

138.000,00

€

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging

€

98.613,71

- €

-

103.064,57 €

117.045,11

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

Gegevens 2018

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

R. Dwars

F. Konings

Lid CvB

Voorzitter CvB

01-01 31-12

01-01 31-12

1,00

1,00

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

85.660,36 €

Beloningen betaalbaar op termijn

€

13.594,92 €

103.780,03
16.283,88

Subtotaal

€

99.255,28 €

120.063,91

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

133.000,00 €

133.000,00

Totale bezoldiging

€

99.255,28 €

120.063,91

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
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NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr. M. Bruins

Voorzitter (t/m 31-12-2019)

Mw. S. Weenink

Vice-voorzitter

Mw. L. Spreen

Lid

Dhr. B. Wanders

Lid

Dhr. F. Rekers

Lid

Mw. M. Bergman

Lid (tot september 2019)

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Jaarverslag 2019

51

C Overige gegevens
C1

Controleverklaring
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