
€ 8.365       naar € 8.449

Totale lasten 
per leerling

 De liquiditeitspositie
is verbeterd, maar 
voor een gezonde 

bedrijfsvoering moeten 
we nog groeien naar 

minimaal 100%. 

Vanwege de 
toename van het aantal 
aangepaste arrange-
menten in het primair  
onderwijs is dit jaar een 
aanpak ontwikkeld voor 
risicoscholen. 
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Leden algemeen 
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naar 6 leden.
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In 2013 is een nieuw bestuur benoemd:
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Kijk voor meer informatie over
 de individuele scholen op 

Leerlingaantallen 
(per 1 oktober) 2009 2010 2011 2012 2013

Basisonderwijs 18.279 18.243 18.112 18.094 17.835

Speciaal basisonderwijs 472 486 491 460 376

Speciaal onderwijs 1.107 1.159 1.162 1.163 1.008

Voortgezet speciaal onderwijs 571 506 566 657 844

Voortgezet onderwijs 9.017 9.063 9.406 9.728 9.923

Vavo-leerlingen 80 44 49 90 66

Totaal 29.526 29.501 29.786 30.192 30.052

Cito-scores  
(ongewogen) 2012 2013

Rotterdam 532,5 531,8

BOOR 531,4 531,0

Percentage  
geslaagden 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Vmbo 92% 88% 91%

Havo 82% 84% 88%

Vwo 86% 86% 92%

Totaal 87% 86% 90%

College van
bestuur

begrijpend 
lezen

woorden-
schat

9,4

6,7
Leerwinst 
Diataal 2013 
Met de Diataal-
toetsen hebben 
wij de Rotterdamse 
ambitie precies 
behaald.

2011-2012 2012-2013
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  zwak

 zeer zwak
   
   zwak

Voortgezet  
onderwijs

    
   zwak
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speciaal  
onderwijs

 zwak Geen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap heeft 
op 13 januari 2014 het predicaat Excellente School 2013 
uitgereikt aan twee van onze scholen, de havo-afdeling van 
de Wolfert Tweetalig en het Erasmiaans Gymnasium. 
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Ziekteverzuim Meldingsfrequentie

Basis-
onderwijs 8,8% 1,2

Voortgezet 
speciaal  
onderwijs 

9,6% 1,6

Voortgezet 
onder-
wijs 6,3% 1,9

Totaal 8,1% 1,5

 2007 2009 2011 2013

(Voortgezet)  
speciaal  
onderwijs   A 7,4

Voortgezet  
onderwijs 6,9 7,2 7,0 7,2

0,2%      naar 8,1%

Het 
ziekteverzuim 
is gedaald met  

•	 Inrichting team Kwaliteit, kennis & onderzoek om de scholen te 
ondersteunen, de opbrengsten te monitoren en te sturen op kwali-
teit. 

•	Programma’s Integraal en Qliqview in gebruik genomen om 
meer grip te krijgen op de kwaliteitszorg.

•	BOOR Toetskalender voor basisscholen ingevoerd, om meer in-
zicht te krijgen in de leeropbrengsten per school. 

 

•	Een verdere daling van het aantal personeelsleden met 90 fte, om 
het aantal personeelsleden in evenwicht te brengen met de be-
kostiging. Gedwongen ontslagen konden voorkomen worden.

•	Het herplaatsen van 81 boventallige medewerkers (60,5 fte) in het 
primair onderwijs op een andere school binnen BOOR.

•	 In het kader van afspraken met de gemeente rondom leegstand- 
reductie hebben wij in 2013 conform afspraak 20.000 m2 afgesto-
ten. 

•	Oplevering van de nieuwbouwprojecten De Piloot en De Clipper. 

•	Tijdige oplevering van de jaarrekening, maandrapportages en 
kwartaalrapportages.

•	Verbetering van de liquiditeitspositie en het opzetten van een  
adequate liquiditeitsprognose.

•	Beschrijven van bedrijfsprocessen en het uitvoeren van interne 
controles op deze processen. 

•	 Invoeren nieuwe betrouwbare administratieve systemen voor de 
salaris-, personeels- en de financiële administratie voor het leveren 
van betrouwbare stuur- en kengetallen.

•	Vaststelling herstructurering management- en organisatiestructuur 
met als belangrijke onderleggers subsidiariteitsbeginsel, de pro-
fessionele cultuur en leiderschap. 

•	Gestart met het versterken van de aansturing in het (speciaal)  
basisonderwijs door de functie van de vier bovenschools manager 
te herzien en uit te breiden naar zeven bovenschools directeuren, 
waardoor een meer intensieve bestuurlijke relatie met de basis-
scholen mogelijk is. 

•	Concretisering van het toezichtkader om de toezichthoudende rol 
van het algemeen bestuur en de gemeente te versterken.  

•	Om de medezeggenschap binnen BOOR te versterken is in  
september 2013 het project Deltaplan medezeggenschap gestart.

•	 Inrichting werkgroepen op verschillende beleidsterreinen om 
schoolleiders meer te betrekken bij beleidsontwikkeling van BOOR 
en het behalen van de doelstellingen.

Bèta Challenge

Technasium 

Minerva

Talentklassen  Children’s 
Zone Digitale methodes op tablets 

Tweetalig primair onderwijs 

Dansopleiding Promise Academy Charlois 
Peutercollege  LeerKRACHT 

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo techniek  

Playing for success

Gedifferentieerd 
Uitdagen van 

Talent op School

 Taakstelling primair onderwijs (€ 3 miljoen) =  
 behaald

 Taakstelling voortgezet onderwijs (€ 0,8 miljoen) =  
 slechts voor een klein deel gerealiseerd

 Taakstelling inhuur van derden (€ 1,9 miljoen) =   
 in het geheel niet te realiseren, omdat veel  
 contracten liepen  tot het einde van het schooljaar

Resultaat
2012 -/- € 12.304.000

Begroting
2013 -/- € 536.000

Resultaat
2013 € 3.034.000

Het voordelig resultaat 
is met name toe te  
wijzen aan een inci-

dentele toekenning van 
een extra rijksbijdrage 
van € 6.500.000 op 

grond van het najaars-
akkoord.

Solvabiliteit 

(eigen vermogen)

Liquiditeit 

(current ratio)
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Het weerstands- 
vermogen is versterkt, 
maar voor het opvan-
gen van onze risico’s 
hebben wij een weer-
standsvermogen van 

minimaal 10% 
nodig. 

Pakhuis Maaspoort (2e verdieping)
Prins Hendrikkade 14
3071 KB Rotterdam

Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
010-2540800

info@stichtingboor.nl
www.stichtingboor.nl

www.boorscholen.nl/
jaarstukken

Nieuwsgierig 
geworden? 

De volledige jaarstukken 
2013 BOOR Beter in balans 

zijn te downloaden op

jaaroverzicht 2013

Het marktaandeel van 
BOOR is de afgelopen
jaren stabiel.

Aantal BOOR scholen 2013

Basisonderwijs 64

Speciaal basisonderwijs 6

(Voortgezet) speciaal on-
derwijs 8

Voortgezet onderwijs 7

Totaal 85

Eindexamenresultaten 2013

Nederlands 6,2
Wiskunde A 6,3

381

314

510

371

443

Aantal klachten dat ingediend is bij de  
landelijke klachtencommissie.

€4.318.000 
Primair 
onderwijs

-/- €1.284.000
Voortgezet  
onderwijs

 
A)  Van voorgaande 
jaren zijn er in het 

(voortgezet) speciaal 
onderwijs geen cijfers 

beschikbaar op 
bestuursniveau.
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De leerling-leraarratio stijgt, 
maar blijft echter onder het 
landelijk gemiddelde van 17,0 
in het primair onderwijs en in 
15,3 het voortgezet onderwijs 
en komt in lijn met de andere 
scholen in Rotterdam.

Regulier basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs 

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs
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Daling Cito-score 
van 2012 en 2013

BOOR
-0,08%

Rotterdam

-0,13%

Tijdelijke dienst

Vaste dienst

Rentabiliteit

Aandeel 
personele lasten

Aandeel 
materiële lasten

(1 oktobertelling)

Solvabiliteit 

(eigen vermogen en voorzieningen)

15,69%
18,49%

59,72%

5,31%

22,43%

1,19%

79,25%

20,75%11,58%
15,03%

58,39%

4,33%

24,41%

5,06%

79,65%

20,35%
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