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Woord vooraf 

De titel van deze jaarstukken BOOR beter in balans komt niet uit de lucht vallen. 

Iedereen werkzaam bij BOOR heeft in 2011 en 2012 ervaren wat het betekent als de 

bestuurlijke en financiële stabiliteit onder zo een mooie organisatie is weggeslagen. 

Van dat verstoorde evenwicht hebben wij ook nu nog regelmatig last. 

 

Het afgelopen jaar heeft iedereen alle zeilen moeten bijzetten om weer in control te 

komen en daarin zijn hele grote stappen gezet! We hebben de uitgestelde 

bezuinigingen van voorgaande jaren krachtig moeten doorvoeren in 2013 om 

faillissement te voorkomen. Dankzij ieders inzet zijn de financiële resultaten en de 

liquiditeitspositie sterk verbeterd. Hier kunnen wij trots op zijn. 

 

Dat succes is op eerste plaats te danken aan al die bevlogen medewerkers op onze 

scholen. Zij zijn op hun post gebleven en hebben onze primaire taak met verve vorm 

geven; goed onderwijs voor de jeugd van Rotterdam. Daarnaast zijn er medewerkers 

aangetrokken om de financiële organisatie te versterken en het voltallige bestuur is 

vervangen door een nieuwe ploeg. De relatie met de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden is verbeterd, evenals het open debat met het bestuur. In 

april is een ondersteuningsteam onderwijskwaliteit voortvarend aan de slag gegaan om 

de opbrengsten te monitoren en te sturen op kwaliteit. 

 

Bij onze ronde langs de scholen hebben wij mogen zien, horen en ervaren dat de 

leraren van BOOR en het onderwijsondersteunend personeel hebben gekozen voor de 

kinderen en hun ouders. Zij zijn dienstbaar aan de ontwikkeling van de aan hun zorg 

toevertrouwde leerlingen en dat hebben wij overal kunnen zien. 

 

Wij zijn nog maar kort werkzaam voor BOOR, maar voelen ons hier vanaf de eerste 

dag thuis. Het is plezierig werken in een wereldstad met passie voor de jeugd.  

Met trots spreken wij over de getoonde veerkracht en enorme inzet van iedereen om 

BOOR door deze moeilijke periode heen te loodsen. De successen zijn reeds goed 

zichtbaar. Met elkaar moet het mogelijk zijn om het jaarverslag van 2014 de titel te 

geven; BOOR in balans! 

 

Rotterdam, 23 april 2014 

 

Namens het college van bestuur, 

 

Huub van Blijswijk, Voorzitter college van bestuur  
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Samenvatting  

Strategie 

Onze ambities voor de komende vier jaar hebben wij in 2013 vastgelegd in het BOOR 

Strategisch Beleidsplan 2013-2016 Het kind voorop. Naast een gezonde 

bedrijfsvoering en een nieuwe organisatiestructuur, kiest BOOR de komende jaren 

voor de drie hoofdthema’s Identiteit en kernwaarden, Onderwijskwaliteit en Passend 

onderwijs. In het BOOR Jaarplan 2013 hebben wij onze strategie vertaald in 

doelstellingen voor het betreffende jaar. In hoeverre wij de doelstellingen hebben 

gerealiseerd, is opgenomen in bijlage 1. Om schoolleiders meer te betrekken bij 

beleidsontwikkeling van BOOR en het behalen van de doelstellingen, zijn  in december 

werkgroepen op verschillende beleidsterreinen ingericht. Om onze doelstellingen te 

realiseren, werken wij intensief samen met partners. Wij geven invulling aan 

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de uitvoering van 

aanbestedingen en diverse huisvestingsprojecten. 

 

Organisatie 

In 2013 is de ontwikkelingsrichting voor de herstructurering van de management- en 

organisatiestructuur geschreven en vastgelegd. De management- en directiestatuten 

zijn eind 2013 bijgesteld en worden in 2014 vastgesteld. 

 

Op advies van de commissie Governance openbaar onderwijs is het aantal leden van 

het college van bestuur uitgebreid van twee naar drie leden en is het aantal leden van 

het algemeen bestuur teruggebracht van zeven naar zes. In februari 2013 is het 

nieuwe algemeen bestuur benoemd. Er is een auditcommissie en een 

remuneratiecommissie ingesteld. Om de toezichthoudende rol van het algemeen 

bestuur en de gemeente te versterken, is het toezichtkader geconcretiseerd.  

 

Per 1 augustus 2013 zijn Huub van Blijswijk en Didier Dohmen benoemd als 

respectievelijk voorzitter en lid van het college van bestuur. Vanwege het vertrek van 

Jan Rath, is in 2013 Anne de Visch Eybergen benoemd per 1 februari 2014. Om recht 

te doen aan de verschillen tussen de onderwijssectoren, zal met haar benoeming Huub 

van Blijswijk de portefeuille primair onderwijs beheren en Anne de Visch Eybergen de 

portefeuille voortgezet onderwijs. Didier Dohmen richt zich specifiek op de financiën, 

huisvesting en bedrijfsvoering. 
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BOOR Services is heringericht en in 2013 is een nieuw functiehuis opgezet en zijn alle 

medewerkers ondergebracht onder de cao voor het voortgezet onderwijs. Ter 

versterking van het servicebureau zijn bovenschoolse staffuncties ondergebracht bij 

het servicebureau en is het team Finance & control uitgebreid. Eind 2013 is een 

organisatie- en ontwikkelplan huisvesting geformuleerd. Onderdeel hiervan is de 

verwachte doorgroei naar een facilitair bedrijf.  

 

In 2013 is een start gemaakt met de versterking van de aansturing van de sector 

(speciaal) basisonderwijs. De functie van bovenschools manager werd opnieuw 

vastgesteld en zal begin 2014 overgaan in bovenschools directeur. Het aantal 

functionarissen in deze groep werd uitgebreid van vier naar zeven uit eigen geleding.  

 

Om de medezeggenschap binnen BOOR te versterken is in september 2013 het 

project Deltaplan medezeggenschap gestart. 

 

Leerlingen 

Per 1 oktober 2013 volgden in totaal 30.052 leerlingen onderwijs op onze scholen. Dit 

is een daling van 140 leerlingen ten opzichte van 2012, die veroorzaakt wordt door een 

terugloop van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Om het aantal medewerkers 

in evenwicht te brengen met de bekostiging, stijgt de leerling-leraarratio van 14,2 naar 

15,1 in het regulier basisonderwijs, van 8,4 naar  8,9 in het speciaal basisonderwijs, 

van 5,9 naar 6,5 in het (voortgezet) speciaal onderwijs en van 13,7 naar 14,1 in het 

voortgezet onderwijs. Het blijft echter nog onder het landelijk gemiddelde.  

 

Onderwijskundige innovaties en projecten 

BOOR is in 2013 bij diverse innovatieve projecten betrokken geweest of heeft deze 

geïnitieerd. In 2013 werd bekend dat basisschool de Blijberg deel mag nemen aan de 

pilot Tweetalig primair onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om van start te gaan in 

schooljaar 2013-2014. Afgelopen jaar is het Peutercollege gestart op vier van onze 

basisscholen. Het is een pilot die minimaal drie jaar zal duren. Daarnaast hebben wij 

het initiatief genomen in de Promise Academy Charlois, met een doorgaande leerlijn 

van peutercollege, de basisschool en het voortgezet onderwijs. In 2013 is de 

implementatie van het innovatieve onderwijsconcept Technasium binnen het Libanon 

Lyceum voltooid. Technasium is een formule voor beter bètaonderwijs voor havo en 

vwo. Daarnaast heeft het Libanon Lyceum samen met drie andere scholen het 

onderwijsconcept Bèta Challenge ontwikkeld voor vmbo-tl. Met Bèta Challenge wordt 

de leemte tussen Technasium en de vakscholen techniek gevuld. Inzet is te komen tot 

een doorlopende (en mogelijke verkorting van de) leerroute vmbo-mbo-hbo. 
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Het Rotterdams Vakcollege De Hef participeert in de samenwerkingsovereenkomst 

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo techniek, waarbij leerlingen van het vmbo hun mbo-

diploma versneld halen, door al vanaf het derde jaar het mbo-curriculum aan te bieden. 

In het schooljaar 2013-2014 is het Thorbecke Voortgezet Onderwijs in samenwerking 

met Lucia Marthas een echte dansopleiding gestart. Het Erasmiaans Gymnasium heeft 

samen met drie andere gymnasia het initiatief genomen voor het project 

Talentenklassen, waarbij talentvolle basisschoolleerlingen met achterstanden een extra 

zetje krijgen om te kiezen voor het gymnasium. Wolfert PRO neemt deel aan het 

project LeerKRACHT. Via het project wordt getracht om de kwaliteit van het onderwijs 

te verhogen, door leraren te stimuleren om van elkaar te leren. Het Erasmiaans 

Gymnasium is dit schooljaar gestart met het gebruik van een tablet door alle 

eersteklassers, met daarop de digitale methodes van de uitgevers die extra oefeningen 

bieden. Wolfert Tweetalig heeft het project Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op 

School opgezet, waarbij alle leerlingen gemiddeld een zeven moeten halen om over te 

gaan naar de volgende klas. 

 

Met het project Minerva van BOOR richten wij ons op passend onderwijs voor de 

(hoog-) begaafde leerling. Het project Levon van BOOR bekijkt hoe 

levensbeschouwelijk onderwijs vorm gegeven kan worden op de scholen. Verder 

geven wij vorm aan het curriculum van het Rotterdamse project Children’s Zone, 

waarbij kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen dankzij een combinatie 

van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren. De 

school, met een 36-urige schoolweek en goede docenten, vormt de kern van de zone. 

Daarnaast participeren wij in Playing for Success, waarbij leerlingen in een uitdagende 

omgeving, zoals de Kuip, een unieke kans krijgen om hun eigenwaarde en 

zelfvertrouwen te vergroten en spelenderwijs specifieke vaardigheden, zoals taal-, 

reken- en ict-vaardigheid te verbeteren. 

 

Passend onderwijs 

Vanwege de late vaststelling van het beleid van de samenwerkingsverbanden, wordt er 

nog hard gewerkt aan een duidelijke en herkenbare onderwijsondersteuningsstructuur 

op de scholen. In het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn de 

schoolondersteuningsprofielen gepubliceerd op de website van Koers VO. Binnen het 

Passend Primair Onderwijs hebben alle scholen een vragenlijst ingevuld, waarmee zij 

hun schoolondersteuningsprofiel kunnen bepalen. Dit proces wordt in de eerste helft 

van 2014 voortgezet. 
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Personeel 

Afgelopen jaren hebben wij te veel personeel in dienst gehad ten opzichte van 

bekostiging. In 2013 was het vanwege de financiële situatie noodzakelijk om de 

personeelskosten structureel te reduceren. In 2013 is dan ook een verdere daling te 

zien van 90 fte. Er is fors bespaard op de inhuur van derden, door eigen personeel 

activiteiten uit gemeentelijke programma’s te laten uitvoeren. Hierdoor konden 

gedwongen ontslagen voorkomen worden. Met name in het primair onderwijs was 

sprake van boventallig personeel. In korte tijd zijn 81 medewerkers herplaatst. In het 

voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is een 

medewerkerstevredenheidspeiling afgenomen, met een gemiddeld cijfer van 7,2 

respectievelijk 7,4. Het ziekteverzuim is in 2013 gedaald met 0,2% naar 8,1%. Er zijn 

met name in het laatste kwartaal maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te 

dringen. We verwachten dat de effecten van deze maatregelen in 2014 zichtbaar zullen 

worden. Door de overstap te maken naar eigen risico voor de kosten van 

ziektevervanging, hebben wij 2,2% formatieruimte geschapen. Met de invoering van 

een nieuwe personeelsadministratie, zijn betere hrm-data beschikbaar. 

 

Onderwijskwaliteit 

In april 2013 is binnen BOOR Services een team Kwaliteit, kennis & onderzoek 

ingericht, om de scholen te ondersteunen, de opbrengsten te monitoren en te sturen op 

kwaliteit. Om meer grip te krijgen op de kwaliteitszorg, zijn in 2013 de programma’s 

Integraal en Qliqview op de scholen in gebruik genomen. In 2013 is de BOOR 

Toetskalender voor basisscholen ingevoerd, zodat we meer inzicht kunnen krijgen in 

de leeropbrengsten per school. Al onze scholen werken met het BOOR 

Kwaliteitsprofiel. Om op goede wijze verantwoording af te leggen over onze prestatie 

aan onder andere ouders, maken wij gebruik van Vensters voor Verantwoording. 

Ondanks de daling van onze ongewogen cito-score naar 531,0, zijn wij wel dichter bij 

het Rotterdams en landelijk gemiddelde gekomen, omdat deze gemiddelden harder 

zijn gedaald. Met een gemiddeld examencijfer van 6,2 voor Nederlands, hebben wij het 

Rotterdamse ambitieniveau voor 2013 behaald. Vanwege de Rotterdamse ambitie voor 

wiskunde a, hebben wij onze eigen ambitie gesteld op een 6,2 en dit hebben wij met 

een 6,3 behaald. Met de Diataal-toetsen hebben wij de Rotterdamse ambitie precies 

behaald met een leerwinst van 9,4 voor begrijpend lezen en een leerwinst van 9,4 voor 

woordenschat. Vanwege de toename van het aantal aangepaste arrangementen in het 

primair onderwijs is dit jaar een aanpak ontwikkeld voor risicoscholen. In het voortgezet 

onderwijs is het aantal zwakke afdelingen meer dan gehalveerd. In de sector 

(voortgezet) speciaal onderwijs zijn geen scholen meer met een aangepast 

arrangement. De havo-afdeling van Wolfert Tweetalig en het Erasmiaans Gymnasium 

hebben het predicaat Excellente School 2013 ontvangen van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
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Huisvesting 

In het kader van afspraken met de gemeente rondom leegstandreductie hebben wij in 

2013 conform afspraak 20.000m2 afgestoten. Aansluitend op de opgave 

leegstandsreductie hebben wij meegewerkt aan het Meerjarenplan 

Onderwijshuisvesting Rotterdam. Het huidige facilitair managementinformatiesysteem 

genereert niet de gewenste informatie en in 2013 zijn wij gestart met het opstellen van 

een programma van eisen voor het nieuwe systeem. De meerjarenonderhoudsplannen 

van de buitenzijde worden door de gemeente geactualiseerd. Hiertoe zullen zij eerst 

een nulmeting verrichten. De verwachting is dat in de tweede helft van 2014 de 

plannen gereed zijn. De uitvoering van de conditiemeting en het opstellen van de 

meerjarenonderhoudsplan voor de binnenzijde van de gebouwen laten wij onder regie 

uitvoeren in 2014 en 2015. In 2013 is het nieuwbouwproject van De Piloot en het 

nieuwbouwproject van basisschool De Clipper opgeleverd. In 2013 zijn diverse 

projecten rondom groot onderhoud uitgevoerd, in het kader van het oplossen van 

achterstallig onderhoud. Om het energieverbruik verder te reduceren zijn in 2013 alle 

verbruikgegevens geïnventariseerd. De eerste rapportages met betrekking tot het 

voortgezet onderwijs zijn al opgeleverd en bieden een helder inzicht in het verbruik per 

m2 en per leerling. Door nieuwe regelgeving vanuit de gemeente wordt naast een 

exploitatietarief van € 50 per m2 ook een huurcomponent van € 80 per m2 in rekening 

gebracht, welke aan de gemeente wordt afgedragen ter dekking van de kosten. Door 

deze verhoging hebben wij te maken gekregen met betalingsachterstanden en 

opzeggingen. 

 

Communicatie en ict 

De afgelopen jaren heeft BOOR veel negatieve publiciteit gekregen. Onder meer de 

aanstelling van een nieuw bestuur maakte het mogelijk om het vertrouwen van 

betrokkenen te herwinnen. In 2013 hebben wij gewerkt aan het bereiken van een 

positieve houding ten opzichte van BOOR en dat men zich inzet om in gezamenlijkheid 

van BOOR een organisatie te maken waar iedereen trots op kan zijn. Inzet was het 

wegwerken van de negatieve beelden, door ons te richten op het goed informeren van 

de verschillende betrokkenen over ontwikkelingen binnen de organisatie en waarom 

bepaalde (noodzakelijke) keuzes gemaakt zijn. De communicatie binnen de organisatie 

kan worden verbeterd door de informatievoorziening te optimaliseren. Hiertoe wordt 

een communicatiescan opgesteld, om te inventariseren waar de knelpunten zitten en 

hoe wij deze kunnen oplossen. Met het opstellen van een ict-beleidsplan is in 2013 

gestart. Doelstelling is om voor de zomervakantie 2014 een visiestuk op te leveren. 
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Juridisch zaken en klachten 

Om de kwaliteit van de besluitvorming op peil te houden, zijn ook het afgelopen jaar de 

scholen weer voorgelicht over de juridische aspecten van hun doen en laten. Ten 

opzichte van vorig jaar is het aantal bezwaarschriften toegenomen van 67 tot 75. In 

ruim 90% van deze ingediende bezwaren is een oplossing zonder formele procedure 

bereikt. De laatste drie jaar laat een daling van het aantal klachten zien. In 2013 is er 

twee keer een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie, waarvan één 

klacht is ingetrokken. Bij de andere klacht is het dossier gesloten, omdat de klagers 

niet meer reageerden. 

 

Inkoop 

In 2013 hebben wij verder ingezet op het professionaliseren van onze inkoopfunctie, 

met als doel om de versnipperde inkoop binnen BOOR tegen te gaan en een 

structurele kostenbesparingen te realiseren. Hiertoe zijn inkoopprocessen, -procedures 

en -beleid opgesteld en geïmplementeerd. We hebben diverse (Europese) 

aanbestedingen uitgevoerd en geïmplementeerd, waaronder de inkoop van energie en 

de schoonmaak in het voortgezet onderwijs. 

 

Resultaat 

Het resultaat over 2013 bedraagt € 3.034.000 voordelig. Ten opzichte van de in 

oktober 2013 opgestelde prognose, is het werkelijke resultaat € 7.907.0000 gunstiger 

uitgevallen. Dit is met name toe te wijzen aan een incidentele toekenning van een extra 

rijksbijdrage op grond van het najaarsakkoord. Zonder deze extra bijdrage zou het 

resultaat negatief zijn geweest, maar wel beter dan in de derde kwartaalrapportage 

werd verwacht. Het positieve resultaat stelt ons in staat het weerstandsvermogen van 

de scholen - en daarmee ook van BOOR op totaalniveau - te versterken. Dit is hard 

nodig gezien de risico’s en financiële onzekerheden in de (nabije) toekomst. 

 

Ondanks het positieve resultaat over 2013, blijft de exploitatie van BOOR onder druk 

staan. We worden geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen in het 

primair onderwijs en  bezuinigingen op gemeente- en rijksniveau. Het blijft nodig om de 

kosten en formatie binnen de scholen voortdurend aan te passen aan de beschikbare 

budgetten. Scholen ontkomen er dus niet aan om ook het komende jaar scherp aan de 

wind te zeilen. 

 

  



 

BOOR beter in balans jaarstukken 2013 9 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is in de afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen door 

negatieve financiële resultaten. Het weerstandsvermogen bedraagt per eind 2013 

€ 13.545.000. Dit komt neer op circa 5% van de exploitatie (baten) van BOOR. Het 

beleid van BOOR is erop gericht om een weerstandsvermogen te hebben van ten 

minste 10%. 

 

Om het kwetsbare weerstandsvermogen te laten toenemen is in de afgelopen periode 

de extra rijksbijdrage uit het najaarsakkoord in belangrijke mate aan het 

weerstandsvermogen toegevoegd en is in de begroting rekening gehouden met een 

jaarlijks rendement van 1%. De verwachting is dat het weerstandsvermogen met deze 

maatregelen de komende twee tot drie jaar zal toenemen tot ten minste 10%. 

 

Risicomanagement 

BOOR wordt geconfronteerd met risico’s op tal van terreinen. Deze risico’s kunnen 

voor een deel financieel worden vertaald en voor een deel niet. In de afgelopen jaren 

hebben wij diverse inventarisaties uitgevoerd naar de risico’s die moeten worden 

opgevangen met het weerstandsvermogen. De belangrijkste risico’s betreffen minder 

aantrekkelijke scholen door negatief imago, achterblijvende bekostiging, bezuiniging op 

gemeentelijke subsidies, ontwikkelingen passend onderwijs, verandering in de 

gewichtenregeling, hogere onderhoudslasten door doorcentralisatie huisvesting, het 

ontbreken van een totaaloverzicht van de investerings- en onderhoudsopgave, het 

relatief hoge ziekteverzuim, de bedrijfsvoeringscultuur, het werkgelegenheidsbeleid en 

een verouderde ict-infrastructuur.  

 

Bedrijfsvoering 

In  2012 is de overstap gemaakt naar het nieuwe financiële administratiepakket Exact 

Enterprise. Vanaf 1 januari 2013 wordt hier organisatiebreed gebruik van gemaakt, 

waarbij alle scholen zijn ondergebracht in één administratie en ook gebruik maken van 

hetzelfde grootboekschema. De inrichting van Transparant is verder verbeterd, 

waardoor directeuren en managers op een meer gebruiksvriendelijke wijze informatie 

uit de financiële administratie kunnen halen en zicht hebben op de feitelijke realisatie. 

Met ingang van 2013 zijn wij voor de personeelsadministratie overgestapt op AFAS en 

ontvangen scholen periodiek overzichten op het gebied van personeelsinformatie.  

In de loop van 2013 is gestart met het verstrekken van maandelijkse uitputtings-

overzichten aan schooldirecteuren en managers. Deze uitputtingsoverzichten zijn 

zeker nog niet optimaal, de komende periode zal verder vorm en inhoud worden 

gegeven aan een verbeterslag, zodat op basis van deze overzichten ook daadwerkelijk 

kan worden gestuurd. De maandrapportages zijn elk kwartaal samengevoegd tot een 
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kwartaalrapportage en beschikbaar gesteld aan de gemeente, inspectie en andere 

belanghebbenden. In 2014 worden verdere verbeteringen in de informatievoorziening 

doorgevoerd. Ook zal dan worden overgestapt naar een rapportage per vier maanden. 

 

In 2013 is gestart met het beschrijven van de bedrijfsprocessen binnen BOOR en is er 

een controleplan opgesteld voor het uitvoeren van interne (rechtmatigheids) controles 

op de primaire bedrijfsprocessen. Medio 2013 is gestart met de eerste interne 

controles, wat heeft geleid tot verbeteringen in de processen en/of zijn afgestemd met 

het administratiekantoor Vizyr. Er is een beleidsrijke kaderbrief voor de begroting van 

2014 opgesteld. Begin 2014 is een accounting manual gereed gekomen, waarin de 

afspraken over de boekingsgangen zijn vastgelegd. Begin 2014 is ook de planning-en-

control-kalender definitief gereed gekomen. Het proces om te komen tot een begroting 

is opnieuw ingericht en verkort, waardoor de begroting voor de statutaire deadline 

gereed was. 

 

In de begroting voor het jaar 2013 was een taakstelling opgenomen van € 5,7 miljoen. 

Deze taakstelling bestond uit een aantal onderdelen. De taakstelling binnen het primair 

onderwijs (€ 3 miljoen) is behaald. De taakstelling in het voortgezet onderwijs (€ 0,8 

miljoen) is slechts voor een klein deel gerealiseerd. De taakstelling met betrekking tot 

de inhuur van derden (€ 1,9 miljoen) bleek in het geheel niet te realiseren, omdat veel 

contracten liepen tot het einde van het schooljaar. 

 

Liquiditeit 

Het jaar 2013 is gestart met een tekort in de liquiditeiten, door de negatieve resultaten 

van de afgelopen jaren en het feit dat wij huisvestingsprojecten grotendeels 

voorfinancierden. Om de liquiditeitspositie te verbeteren, zijn afspraken gemaakt met 

de gemeente over het afrekenen van huisvestingsprojecten en het aanvragen van 

voorschotten op projecten. Alle scholen zijn overgegaan naar onze huisbankier. 

Daarmee vallen alle bankrekeningen binnen één overeenkomst, waardoor de saldi 

kunnen worden samengevoegd. 

 

We hebben een actuele liquiditeitsprognose opgesteld en deze wordt wekelijks 

geactualiseerd en kijkt ongeveer 1,5 jaar vooruit. Daarnaast is de kredietfaciliteit 

verhoogd naar € 10 miljoen. Hiermee zijn we in staat om de jaarlijkse mismatch tussen 

ontvangsten (rijksvergoedingen) en uitgaven (salarissen) in december op te vangen, 

zonder dat daarvoor aanvullende financiering nodig is. De liquiditeitsratio is nog niet 

voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. De ingezette maatregelen worden ook 

voor 2014 en verder doorgetrokken en leiden tot een verdere verbetering van de 

liquiditeit. 
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Vooruitblik 

Bij het opstellen van de begroting voor 2014 zijn realistische en voorzichtige 

uitgangspunten gehanteerd. De begroting laat ‘onder de streep’ een voordelig resultaat 

zien. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen. De eerste forecast 

voor 2014 laat zien dat de begroting haalbaar is. Binnen de sector (speciaal) 

basisonderwijs is vanwege de dalende leerlingenaantallen een taakstelling 

opgenomen. De taakstelling wordt gerealiseerd door vertrekkend personeel niet te 

vervangen, door besparingen op inkopen (centralisering) en leegstandsreductie. 
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1. Inleiding en leeswijzer 

Voor u liggen de jaarstukken 2013 BOOR Beter in balans. Het is onderverdeeld in drie 

delen, het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Met deze jaarstukken 

leggen wij verantwoording af. We geven aan welke organisatiebrede activiteiten wij in 

2013 hebben ondernomen om onze doelstellingen te verwezenlijken en wat voor een 

financiële consequenties dit heeft gehad. Naast een terugblik wordt er ook kort vooruit 

gekeken. In de bijlage is een overzicht opgenomen in hoeverre wij de jaardoelstelling 

voor 2013 hebben gerealiseerd.  

 

Deze omvangrijke jaarstukken zijn met name bedoeld voor diegenen aan wie wij ons 

volgens bepaalde richtlijnen moeten verantwoorden, zoals het ministerie van Onderwijs 

en Wetenschappen, de Rijksinspectie, de gemeente Rotterdam en de leden van de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. Voor andere direct betrokkenen, 

zoals medewerkers, ouders, leerlingen en maatschappelijke organisaties, is ook een 

verkorte publieksversie beschikbaar op www.boorbestuur.nl/jaarverslag.    

 

Per 1 januari 2008 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd en ondergebracht in 

stichting BOOR. BOOR verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. Wij hebben een 

zeer gevarieerd onderwijsaanbod met 85 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, 

(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs verdeeld over ruim 150 

locaties. We hebben ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.  

 

De ambities van BOOR voor de komende vier jaar zijn vastgelegd in het BOOR  

Strategisch Beleidsplan 2013-2016 Het kind voorop. Een belangrijke onderlegger is  

het adviesrapport Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en 

verankerd van de commissie Governance openbaar onderwijs Rotterdam. In dit 

jaarverslag zijn ook de elementen uit het Toezichtkader verwerkt. In het toezichtkader 

is de informatie- en verantwoordingsverplichting tussen het algemeen bestuur en de 

gemeenteraad nader uitgewerkt. 

 

Het beleid van BOOR staat niet op zichzelf. Het is verbonden met het stedelijk en  

landelijk onderwijsbeleid. We conformeren ons aan de landelijke richtlijnen in de 

bestuursakkoorden po en vo. Daarnaast hebben wij ons nadrukkelijk verbonden met 

het Rotterdams Onderwijsbeleid 2011-2014, dat in gezamenlijkheid is vastgesteld door 

de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen. Het kent twee 

programma’s, Beter Presteren en Aanval op Uitval. Het programma Beter Presteren 

heeft als doel een verhoging van onderwijsresultaten, met de focus op taal en rekenen 

in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma Aanval op Uitval heeft als doel 

schooluitval voorkomen en uitgevallen jongeren terugleiden naar school. Bij dit alles 

http://www.boorbestuur.nl/jaarverslag
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wordt intensief samengewerkt met partners in de stad, zoals de gemeente, jeugdzorg, 

culturele instellingen, sportverenigingen, woningbouwcoöperaties en andere 

schoolbesturen en onderwijsinstellingen.  

 

De jaarstukken zijn tot stand gekomen in samenwerking met het bovenschools 

management primair onderwijs, het college van schoolleiders, de adviseurs van BOOR 

Services en het college van bestuur, onder redactie van de communicatieadviseur van 

het servicebureau. 

 

Bij deze jaarstukken zit een goedkeurende verklaring van de accountant. 

 

De jaarstukken 2013 BOOR beter in balans en andere beleidsstukken zijn terug te 

vinden op www.stichtingboor.nl. Reageren kan via info@stichtingboor.nl. 

 

 

  

http://www.stichtingboor.nl/
mailto:info@stichtingboor.nl
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2. Strategie  

 Missie 2.1.

Wij bieden kwaliteitsonderwijs voor kinderen in Rotterdam en omgeving. Onderwijs dat 

onderscheidend en innovatief is. Onderwijs vanuit het perspectief van het kind: 

maximale kansen biedend, talenten vergrotend en rekening houdend met  

kinderrechten. Onderwijs dat kinderen maakt tot volwassen wereldburgers die  

bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.  

 

 Visie 2.2.

Wij vinden onderwijsprestaties heel belangrijk en richten ons op de kwaliteit van het 

onderwijs. Het streven naar maximale resultaten voor basisvaardigheden gaat samen 

met het aanleren van competenties als samenwerken en organiseren. Voor dit 

onderwijs zijn ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren zelf ook van en met 

elkaar: kennisdeling, intervisie en supervisie. Excellent leiderschap zorgt voor 

samenhang in het team, waardoor individuele professionele kwaliteiten opbloeien.  

 

 Identiteit 2.3.

Het onderwijs is gebaseerd op de menselijke waardigheid en de vrijheden van de  

Universele verklaring van de rechten van de mens en het Verdrag inzake de rechten  

van het kind. De scholen borgen zo goed mogelijk de rechten van kinderen in het  

onderwijs en in hun organisatie en zij toetsen hun leerlingenstatuten en/of schoolregels  

aan deze rechten en de vermelde kernwaarden. Tegenover rechten staan ook plichten.  

Rechten kunnen immers alleen gedijen als leerlingen en hun ouders zelf ook  

verantwoordelijkheid voor deze waarden tonen. Daarom werken scholen bij  

aanmeldingen met een overeenkomst, waarbij rechten en plichten van school, leerling  

en ouders zijn vastgelegd. Scholen moedigen actief democratisch burgerschap aan.  

Deelnemen en meedoen kan betrokkenen voor (culturele) dilemma's stellen. Bij het  

omgaan hiermee maakt de school gebruik van de constructieve dialoog. Deze berust  

op nieuwsgierigheid, acceptatie van verschillen en bereidheid om met elkaar te werken  

aan een inspirerende samenleving in een veilig schoolklimaat. Respect is een  

belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. 

 

 Kernwaarden 2.4.

Dit alles gebeurt vanuit de volgende kernwaarden:  

- Maximale talentontwikkeling  

- Actieve pluriformiteit 
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- Actieve realisering van kinderrechten en -plichten  

- Sterke verbindingen met de samenleving  

- Leerlingen opleiden tot nieuwsgierige en toekomstgerichte mensen  

 

 Strategische thema’s 2.5.

Onze ambities voor de komende vier jaar hebben wij vastgelegd in het BOOR 

Strategisch Beleidsplan 2013-2016 Het kind voorop. Het is een herziening van het 

strategisch beleidsplan met de looptijd van 2012-2016. Op basis van de aanbevelingen 

van de commissie Governance openbaar onderwijs onder leiding van Job Cohen is 

besloten dit beleidsplan in 2013 aan te passen aan de nieuwe situatie binnen BOOR. 

De nieuwe versie is op 19 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van 

Rotterdam.  

 

Naast een gezonde bedrijfsvoering en een nieuwe organisatiestructuur, kiest BOOR de 

komende jaren voor drie hoofdthema’s: Identiteit en kernwaarden, Onderwijskwaliteit 

en Passend onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door het personeel. Om de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan te 

realiseren, richten wij ons op het verbeteren van de kwaliteit van onze medewerkers op 

alle niveaus. Het strategisch beleidsplan met doelstellingen is te vinden op 

www.boorbestuur.nl/strategischbeleidsplan.  

 

 Jaardoelstellingen 2013 2.6.

In het BOOR Jaarplan 2013 hebben wij onze strategie vertaald in doelstellingen voor 

het betreffende jaar. Het overgrote deel van de doelstellingen hebben wij behaald. In 

hoeverre wij de doelstellingen hebben gerealiseerd, is opgenomen in bijlage 1. 

 

 Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen 2.7.

Vanuit onze sturingsfilosofie zijn de verantwoordelijkheden op schoolniveau gelegd, 

tenzij kwaliteit en doelmatigheid aanwijsbaar een hoger schaalniveau noodzakelijk 

maken (het subsidiariteitsbeginsel). Het proces van bovenschoolse 

beleidsvoorbereiding, -vaststelling en -uitvoering verloopt langs dezelfde lijn. Daarom 

zijn het afgelopen jaar de schoolleiders nadrukkelijk gevraagd hierin een bijdrage te 

leveren. Daartoe zijn er in december op de verschillende beleidsterreinen werkgroepen 

ingericht. Deze werkgroepen spelen een leidende rol in het realiseren van de 

doelstellingen uit het strategische beleidsplan en het jaarplan 2014. Daar waar nodig 

zijn ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden betrokken. 

 

http://www.boorbestuur.nl/strategischbeleidsplan
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 Stakeholders en samenwerking 2.8.

Om onze doelstellingen te realiseren, werken wij intensief samen met partners, zoals 

de rijksoverheid, gemeente, jeugdzorg, consultatiebureaus, kinderopvang, culturele 

instellingen, sportverenigingen, woningbouwcoöperaties, bedrijven en andere 

schoolbesturen en onderwijsinstellingen. Het is noodzakelijk om de maatschappelijke 

verbindingen tussen scholen en andere partners te versterken. Ten behoeve van het 

kind heeft de school behoefte aan betrokkenheid van partners in een keten of netwerk 

om de voorwaarden voor het kind zo optimaal mogelijk te maken. Die verbondenheid 

met maatschappelijke partners - en het actief afleggen van publieke verantwoording 

daarover - leidt tot een hoger niveau van omgeving legitimatie van onze prestaties, 

oftewel tot een sterkere regionale verankering van het openbaar onderwijs met een 

positief effect op het gewenste imago. In 2013 zijn de activiteiten gecontinueerd die er 

op waren gericht de maatschappelijke verbindingen te versterken, zowel op school- als 

bestuursniveau. 

 

 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 2.9.

Wij geven invulling aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij 

de uitvoering van aanbestedingen en diverse huisvestingsprojecten. Zo is bij de 

aanbesteding van de schoonmaak in het voortgezet onderwijs specifiek aandacht 

gegeven aan het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. In 2014 wordt 

voor de aanbesteding van de schoonmaak in het primair onderwijs aanvullend 

specifiek aandacht gegeven aan social return, waaronder de inzet van leerlingen als 

onderdeel van hun opleiding. 

 

Bij nieuwbouw en renovatieprojecten is de reductie van het energieverbruik altijd 

onderwerp van de besluitvorming. Leidraad hierbij is onder andere het Frisse 

Scholenproject van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met 

als doel het verbruiken van minder energie en het verbeteren van het binnenmilieu. 

Ook besteden we aandacht aan de verbetering van isolatiewaarden van dak en gevel 

en het vervangen van oude installaties door energiezuinigere varianten.  
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3. Organisatie  

 Organisatiestructuur 3.1.

De organisatiestructuur is opgenomen in bijlage 2. 

 

Aangezien er bij BOOR sprake is van openbaar onderwijs, heeft de gemeente 

Rotterdam ook een aantal wettelijke toezichthoudende taken. De gemeenteraad van 

Rotterdam draagt verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van het strategisch 

beleidsplan, de jaarlijkse begroting, het jaarverslag met jaarrekening, de benoeming 

van bestuursleden en de wijziging van de statuten. Verder is de gemeenteraad 

verantwoordelijk voor de instandhouding van het openbaar onderwijs met betrekking 

tot spreiding en toegankelijkheid. Tenslotte kan de gemeenteraad ingrijpen bij ernstige 

taakverwaarlozing. 

 

 Verandering van de management- en organisatiestructuur 3.2.

De komende jaren vindt binnen BOOR een verdere herstructurering van de 

management- en organisatiestructuur plaats om de focus maximaal te kunnen houden 

op verbetering van de onderwijskwaliteit. In 2013 is de ontwikkelingsrichting 

geschreven en vastgelegd in de notitie BOOR 2.0 Naar een nieuwe (management) 

organisatiestructuur. Scholen moeten zich kunnen concentreren op het aanbieden van 

kwaliteitsonderwijs aan alle leerlingen met al hun onderwijsbehoeften. Bestuur en 

management zijn daarbij dienstbaar en faciliterend aan het primaire proces. 

Onderleggers voor de nieuwe management- en organisatiestructuur zijn het 

subsidiariteitsbeginsel, de professionele cultuur en leiderschap. De uitgangspunten bij 

deze verandering zijn voor alle onderwijssectoren gelijk. De wijze waarop deze verder 

vorm krijgen in de nieuwe structuur verschilt per sector. 

 

De nieuwe management- en organisatiestructuur is, afgezien van de invoeringsfase, 

budgetneutraal. De rollen en verantwoordelijkheden zullen opnieuw vastgesteld 

worden. De management- en directiestatuten zijn eind 2013 bijgesteld. Vaststelling 

hiervan zal plaatsvinden in 2014. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een bestuurs- en 

managementcultuur van bescheidenheid en eenvoud, vertrouwen en integriteit, 

transparantie en verbondenheid, maar ook van afspraak is afspraak.  
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 Bestuur 3.3.

Het bestuur van BOOR bestaat statutair uit negen personen en vormt het bevoegd 

gezag van de openbare scholen in Rotterdam. Het bestuur is verdeeld in een college 

van bestuur en een algemeen bestuur. Op advies van de commissie Governance 

openbaar onderwijs Rotterdam is in 2013 het aantal leden van het college van bestuur 

uitgebreid van twee naar drie personen en het aantal leden van het algemeen bestuur 

teruggebracht van zeven naar zes. Alle benoemingen zijn voor de duur van vier jaar. 

 

Het college van bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele 

gang van zaken. Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol. De exacte 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten, 

www.boorbestuur.nl/statuten, en het bestuursreglement, 

www.boorbestuur.nl/bestuursreglement. 

 

De bezoldiging van het bestuur gaat niet de norm van de Wet Normering bezoldiging 

Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) te boven. De specificatie 

van de bezoldiging van het bestuur is terug te vinden in hoofdstuk 27.  

 

3.3.1. Algemeen bestuur 

Vanwege de moeilijke financiële positie heeft het algemeen bestuur de grote 

verantwoordelijkheid genomen om zo snel mogelijk weer financieel gezond te worden.  

Daarnaast heeft het algemeen bestuur ervoor gekozen om zich te concentreren op het 

verbeteren van het imago van BOOR en om de cultuur binnen BOOR zo snel mogelijk 

in positieve zin veranderen. Gezonde financiën en bedrijfsvoering vormen in de ogen 

van het algemeen bestuur een belangrijke basis voor (het verbeteren van) de 

onderwijskwaliteit, waar het iedereen in de stad uiteindelijk om te doen is. 

 

De aanbevelingen van de commissie Governance openbaar onderwijs heeft het 

algemeen bestuur omarmd en leidend verklaard bij de uitoefening van de taak. In het 

bijzonder de aanbeveling om te streven naar een bestuurlijke cultuur van 

bescheidenheid, gericht op het onderwijs en de scholen. Scholen moeten zich in de 

ogen van het algemeen bestuur volledig kunnen concentreren op het aanbieden van 

kwaliteitsonderwijs aan alle leerlingen met al hun onderwijsbehoeften. Het bestuur en 

management horen hierbij dienstbaar te zijn aan het primaire proces. Het algemeen 

bestuur streeft naar een professionele cultuur, waarbinnen iedereen aangesproken 

wordt op de eigen taken en verantwoordelijkheden. 

 

Om verder te kunnen investeren in de onderwijskwaliteit, heeft het algemeen bestuur 

veel tijd besteed aan (het op orde krijgen van) de bedrijfsvoering. Bezuinigingen zijn 

om die reden goedgekeurd en ingezet om een financieel gezonde toekomst mogelijk te 

maken en te waarborgen. Dit algemeen bestuur wil waarmaken wat het ambieert en 

http://www.boorbestuur.nl/statuten
http://www.boorbestuur.nl/bestuursreglement
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waarvoor het is aangesteld, namelijk orde op zaken stellen en het vertrouwen van 

scholen en de stad herwinnen. Van iedereen binnen BOOR wordt een aanzienlijke 

inspanning gevraagd.  

 

BOOR is een publieke organisatie en moet én wil verantwoording afleggen. Het 

algemeen bestuur communiceert open en transparant, zowel naar de buitenwereld als 

binnen de organisatie. In het kader van het inwerken is er kennis gemaakt met onder 

andere de gemeente en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en zijn er 

schoolbezoeken afgelegd.  

 

Samenstelling 

In april 2012 zijn alle leden van het algemeen bestuur afgetreden. Het college van 

burgemeester en wethouders benoemde vervolgens Hans van der Vlist als 

bewindvoerder om de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur tijdelijk waar 

te nemen. In februari 2013 zijn de nieuwe leden van het algemeen bestuur benoemd 

en hierdoor kwam er per 1 maart 2013 een eind aan de taak van de bewindvoerder. De 

samenstelling van het algemeen bestuur is als volgt: 

 

Bestuurslid Benoemd per 

De heer Philip Geelkerken (voorzitter) 1 februari 2013 

Mevrouw Marianne van den Anker 15 februari 2013 

De heer Farid Azarkan 15 februari 2013 

Mevrouw Laura van Geest   15 februari 2013 

Mevrouw Miriam Scha 15 februari 2013 

De heer Paul Zevenbergen 15 februari 2013 

 

Bij de samenstelling van het algemeen bestuur is er rekening mee gehouden dat de 

leden naast uitgebreide bestuurlijke ervaring, competenties hebben op verschillende 

vakgebieden, zoals financiën, huisvesting, personeelsbeleid en onderwijs. Meer 

informatie over de achtergrond van de leden is te vinden op 

www.boorbestuur.nl/algemeenbestuur.  

 

http://www.boorbestuur.nl/algemeenbestuur
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Commissies 

Het algemeen bestuur heeft in 2013 twee commissies ingericht: een auditcommissie 

over financieel beleid met als voorzitter Paul Zevenbergen en een 

remuneratiecommissie over arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van 

bestuur met als voorzitter Miriam Scha. Veel aandacht van de auditcommissie is 

uitgegaan naar de begroting en jaarrekening. De remuneratiecommissie heeft in het 

verslagjaar een rol gespeeld bij de werving van de leden van het college van bestuur. 

In 2014 wordt gestart met een onderwijscommissie. De commissies hebben een 

voorbereidende en adviserende taak. Het algemeen bestuur neemt de besluiten. De 

reglementen van de commissies zijn te vinden op 

www.boorbestuur.nl/algemeenbestuur.  

 

Vergaderingen 

Bij de bestuursvergaderingen zijn de leden van het college van bestuur aanwezig en - 

afhankelijk van de agendapunten - vertegenwoordigers van BOOR Services. Het is 

mogelijk om als toehoorder het openbare gedeelte bij te wonen. Hier is een aantal keer 

gebruik van gemaakt. De meeste vergaderingen kennen een besloten gedeelte, waarin 

vertrouwelijke zaken worden besproken. Waar mogelijk wordt de uitkomst van deze 

besprekingen medegedeeld in het openbare deel van de vergadering. 

 

Op 18 februari 2013 was er een kennismakingsbijeenkomst. Vervolgens hebben er in 

2013 acht reguliere vergaderingen van het algemeen bestuur plaatsgevonden. In de 

eerste vergadering zijn de portefeuilles verdeeld en de commissies ingesteld. Het 

algemeen bestuur heeft verder een ambitiestatement opgesteld, welke te vinden is op 

www.boorbestuur.nl/algemeenbestuur, en diverse reglementen vastgesteld, waaronder 

het bestuursreglement en de reglementen voor de auditcommissie en de 

remuneratiecommissie. 

 

In het kader van het inwerken van de leden van het algemeen bestuur is ook ruimte 

geweest voor informatie vanuit de sectoren (speciaal) basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Bij de vergaderingen is verder een 

veelheid aan onderwerpen aan de orde geweest. Gezien de situatie van BOOR is veel 

aandacht uitgegaan naar financiën en bedrijfsvoering en verantwoording aan de 

gemeente Rotterdam. Daarnaast komen onderwerpen op het gebied van 

personeelsbeleid, onderwijshuisvesting, onderwijskwaliteit, medezeggenschap en 

communicatie met personeel, ouders en leerlingen regelmatig aan bod. 

 

De agenda wordt voor elke vergadering openbaar gemaakt en kort na elke vergadering 

worden de kernpunten gepubliceerd. Publicatie van de verslagen van de openbare 

vergaderingen vindt plaats na vaststelling. De stukken zijn te vinden op 

www.boorbestuur.nl/bestuursvergaderingen. 

http://www.boorbestuur.nl/algemeenbestuur
http://www.boorbestuur.nl/algemeenbestuur
http://www.boorbestuur.nl/bestuursvergaderingen
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Overige contacten 

Verder hebben leden van het algemeen bestuur onder andere kennis gemaakt met 

raadsleden, de wethouder onderwijs en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden van BOOR. Tevens zijn er diverse bezoeken aan scholen 

afgelegd en zijn de leden van het algemeen bestuur aanwezig geweest bij de kickoff 

van het nieuwe schooljaar in september 2013, waar alle directieleden van de scholen 

voor uitgenodigd zijn. 

 

Toezichtkader 

Om de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en de gemeente te versterken, 

is een toezichtkader opgesteld. Hierin is de informatie- en verantwoordingsverplichting 

van het algemeen bestuur aan de gemeenteraad opgenomen. Eind 2012 is het 

toezichtkader vastgesteld door de gemeenteraad. Deze leidraad is in het eerste 

kwartaal van 2013 nader geconcretiseerd en verfijnd en is te vinden is op 

www.boorbestuur.nl/toezichtkader. Het toezichtkader kan op grond van opgedane 

ervaringen in goed overleg gewijzigd worden.  

 

3.3.2. College van bestuur 

 

Samenstelling 

Na het vertrek van de voorzitter in 2012, was Jan Rath het enige lid van het college 

van bestuur. Vanaf 1 februari heeft Philip Geelkerken in de periode dat het college van 

bestuur niet voltallig was een aantal taken van het college van bestuur waargenomen. 

 

Per 1 augustus 2013 zijn twee nieuwe leden van het college van bestuur benoemd: 

 

Bestuurslid Benoemd per Vertrek per 

De heer Huub van Blijswijk (voorzitter) 1 augustus 2013 - 

De heer Didier Dohmen 1 augustus 2013 - 

De heer Jan Rath 1 april 2008 1 november 2013 

 

Per 1 november heeft Jan Rath een nieuwe functie aanvaard bij Dunamare 

Onderwijsgroep. De werving van een derde lid van het college van bestuur is in 2013 

afgerond en per 1 februari 2014 is Anne de Visch Eybergen benoemd als lid. Hiermee 

is het college van bestuur weer voltallig.  

 

http://www.boorbestuur.nl/toezichtkader
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Om recht te doen aan de verschillen tussen de onderwijssectoren, worden de 

portefeuilles primair onderwijs en voortgezet onderwijs in 2014 verdeeld over twee 

leden van het college van bestuur. Huub van Blijswijk heeft als aandachtsgebied het 

primair onderwijs en Anne de Visch van Eybergen het voortgezet onderwijs. Didier 

Dohmen richt zich specifiek op de portefeuille financiën, huisvesting en bedrijfsvoering.  

 

Nevenfuncties 

Gezien de situatie van BOOR, richten de leden van het college van bestuur zich 

vooralsnog voornamelijk op interne zaken en vervullen daarom een beperkt aantal 

nevenfuncties: 

 

Bestuurslid Nevenfuncties 

De heer Huub van Blijswijk 

(voorzitter) 

 DUO 

Raad van Advies 

www.duo.nl  

 Beter Presteren 

Lid programmaraad 

www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren 

 FOKOR 

Lid dagelijks bestuur 

www.fokor.nl 

 Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

Lid onderwijstafel 

 Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam 

Bestuurslid 

www.pporotterdam.nl 

 Playing for Success Rotterdam 

Bestuurslid 

 www.playingforsuccess.nl 

De heer Didier Dohmen  Hogeschool Utrecht 

Docent 

www.hu.nl  

 Finance Ideas Academy 

Docent 

www.fi-academy.nl  

 Rotary Rotterdam 

Lid  

www.rotary.nl/rotterdam  

 InControl Management Services B.V.                                                                          

http://www.duo.nl/
http://www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren
http://www.fokor.nl/
http://www.pporotterdam.nl/
http://www.playingforsuccess.nl/
http://www.hu.nl/
http://www.fi-academy.nl/
http://www.rotary.nl/rotterdam
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Bestuurslid Nevenfuncties 

Directeur/grootaandeelhouder                                                                             

www.incontrol-management.nl  

 

Vanaf 1 augustus 2013: 

 Vizyr 

Lid Koepelraad 

www.vizyr.nl  

De heer Jan Rath 

 

 Feyenoord Foundation 

Bestuurslid 

 

Tot 1 november 2013: 

 Beter Presteren 

Lid programmaraad 

www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren 

 FOKOR 

Lid dagelijks bestuur 

www.fokor.nl 

 Koers VO 

Bestuurslid 

www.koers-vo.nl 

 Nationaal Programma Rotterdam Zuid 

Lid onderwijstafel 

 Platform Rotterdam Onderwijs Arbeidsmarkt 

Lid stuurgroep 

www.platformrotterdam.nl 

 Onderwijs Opvang Voorzieningen Rotterdam 

(OOVR) 

Lid stuurgroep 

 Opleidingsschool Rotterdam (OSR) 

Lid stuurgroep 

www.osr.nu    

 Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam 

Bestuurslid 

www.pporotterdam.nl 

 Playing for Success Feyenoord 

Voorzitter stuurgroep 

www.playingforsuccess.nl 

http://www.incontrol-management.nl/
http://www.vizyr.nl/
http://www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren
http://www.fokor.nl/
http://www.koers-vo.nl/
http://www.platformrotterdam.nl/
http://www.osr.nu/
http://www.pporotterdam.nl/
http://www.playingforsuccess.nl/
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Bestuurslid Nevenfuncties 

 Playing for Success Rotterdam 

Bestuurslid 

 www.playingforsuccess.nl 

 Rotterdams Offensief 

Bestuurslid coöperatie  

 www.rotterdamsoffensief.nl 

 Rotterdams Taal en Reken Effect 

 Lid stuurgroep 

 www.rotterdamseffect.nl 

 Vakscholen Techniek 

Lid stuurgroep 

 Vizyr 

Lid koepelraad 

 www.vizyr.nl 

 

Vergaderingen 

Het college van bestuur vergadert wekelijks met vertegenwoordigers van BOOR 

Services.  

 

 BOOR Services 3.4.

Voor het optimaal kunnen functioneren van bestuur, management en scholen is een 

goede ondersteuningsstructuur noodzakelijk. Daarin vervult BOOR Services een 

belangrijke rol. Het servicebureau heeft een breed en divers serviceaanbod op 

verschillende expertisegebieden, zoals algemene beleidsondersteuning, kwaliteit van 

het onderwijs, communicatie, finance & control, human resource management, 

juridische zaken, medezeggenschap en huisvesting. BOOR Services wordt 

aangestuurd door een directeur a.i. Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de 

herinrichting van het servicebureau, omdat het onvoldoende in staat was de gestelde 

taken te vervullen.  

 

3.4.1. Nieuw functiehuis 

Vanwege de herinrichting is er voor de medewerkers in 2013 een nieuw functiehuis 

opgezet. De staffuncties zijn opnieuw beschreven en gewaardeerd. Met alle 

medewerkers zijn aan het eind van 2013 ontwikkelgesprekken gevoerd.  

 

http://www.playingforsuccess.nl/
http://www.rotterdamsoffensief.nl/
http://www.rotterdamseffect.nl/
http://www.vizyr.nl/
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3.4.2. Cao voor het voortgezet onderwijs 

Een aantal medewerkers van het servicebureau vielen vanuit het verleden nog onder 

de cao van de gemeente Rotterdam. Per 1 september 2013 zijn alle medewerkers van 

het servicebureau ondergebracht onder de cao voor het voortgezet onderwijs.  

 

3.4.3. Centralisering staffuncties  

Verschillende functionarissen uit de centrale organisatie die onder een sector vielen, 

zijn in het verslagjaar opgenomen in het servicebureau. De kosten zijn verschoven van 

bovenschoolse budgetten naar het servicebureau. De centralisering van deze 

staffuncties heeft tot een betere dienstverlening geleid.  

 

3.4.4. Uitbreiding team Finance & control 

Om ‘in control’ te komen is het team Finance & control in 2013 uitgebreid. Dit heeft als 

effect dat vanaf 2014 de kosten voor inhuur derden om te ondersteunen bij de 

bedrijfsvoering worden geminimaliseerd.  

 

3.4.5. Organisatie- en ontwikkelplan team Huisvesting 

Op het gebied van huisvesting is eind 2013 een organisatie- en ontwikkelplan 

huisvesting geformuleerd. Onderdeel hiervan is de verwachte doorgroei naar een 

facilitair bedrijf, van waaruit dienstverlening op de deelgebieden van huisvesting, 

facilitair, inkoop en ict georganiseerd kan worden. Een drietal scenario’s is ontwikkeld 

en wordt in 2014 in samenspraak met de sectoren getoetst op de (financiële) 

haalbaarheid. Leidend worden de drie pijlers: gebruikers-, contract- en 

projectmanagement. 

 

3.4.6. Personeels- en salarisadministratie en financiële administratie 

De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie is uitbesteed aan 

het administratiekantoor stichting Vizyr. Vanwege de gebrekkige informatievoorziening 

die wij ontvangen over de bedrijfsvoering, is er een stuurgroep ingericht met een aantal 

belangrijke vertegenwoordigers van BOOR Services en Vizyr. Deze stuurgroep heeft 

tot doel om de informatievoorziening over de bedrijfsvoering op een professioneel en 

voldoende niveau te brengen, waardoor wij de juiste strategische afwegingen kunnen 

maken. Daarnaast wordt er een service level agreement opgesteld als uitwerking van 

de in 2012 afgesloten dienstverleningsovereenkomst met Vizyr.  

 

Kijk voor meer informatie op www.vizyr.nl.  

 

 Managementteam 3.5.

 

http://www.vizyr.nl/
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3.5.1. Bovenschools management primair onderwijs 

De scholen in het (speciaal) basisonderwijs waren verdeeld in vier rayons met elk een 

bovenschools manager. In 2013 is een start gemaakt met de versterking van de 

aansturing van de sector (speciaal) basisonderwijs. De functie van bovenschools 

manager werd opnieuw vastgesteld en zal begin 2014 overgaan in bovenschools 

directeur. Het aantal functionarissen in deze groep werd uitgebreid van vier naar zeven 

uit eigen geleding. In het eerste kwartaal van 2014 gaat de nieuwe structuur van start 

en kan er met kleinere scholengroepen gewerkt worden, waardoor een meer intensieve 

bestuurlijke relatie met de basisscholen mogelijk is. De scholen voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs en SCOOR worden geleid door een bovenschools directeur. 

Gezamenlijk komen ze tweewekelijks bij elkaar, waarbij vanuit het college van bestuur 

Huub van Blijswijk als portefeuillehouder primair onderwijs voorzitter is. 

 

3.5.2. College van schoolleiders 

De schoolleiders uit het voortgezet onderwijs zijn verenigd in het college van 

schoolleiders. De bovenschools directeur zorg is verantwoordelijk voor BOOR 

Expertise en Time Out. Gezamenlijk komen ze ongeveer maandelijks bij elkaar, waarbij 

een lid van het college van bestuur aanwezig is. Vanaf 1 augustus 2013 was Huub van 

Blijswijk vanuit het college van bestuur aanwezig. Na het aantreden van Anne de Visch 

Eybergen op 1 februari 2014, zal zij als portefeuillehouder voortgezet onderwijs deze 

rol overnemen. Na het vertrek van twee rectoren in 2013, zijn er twee nieuwe rectoren 

benoemd uit eigen geleding. 

 

 SCOOR  3.6.

SCOOR is de eigen ambulante dienst van BOOR uit cluster 3 en cluster 4. Op 1 

oktober 2013 begeleidde SCOOR 692 leerlingen in het regulier onderwijs, waarvan 236 

in het primair onderwijs, 322 in het voortgezet onderwijs en 134 in het middelbaar 

beroepsonderwijs.  

 

Leerlingbegeleiding  
(per 1 oktober) 

2011 2012 2013 

Basisonderwijs 752 704 692 

 

Kijk voor meer informatie op www.scoor.org.  

 

 BOOR Expertise  3.7.

BOOR Expertise is een expertisecentrum op het gebied van leerlingzorg. Het  

expertisecentrum helpt leerkrachten, docenten en begeleiders op school om de 

specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van hun leerlingen te honoreren. De 

http://www.scoor.org/
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werkzaamheden worden vooral uitgevoerd binnen het netwerk van scholen binnen het 

samenwerkingsverband Koers VO met door Koers VO verstrekte faciliteiten. Voor de 

toekomstontwikkeling van het expertisecentrum is het van belang dat aangesloten 

wordt op de ontwikkeling van Koers VO. De ontwikkeling van Koers VO heeft pas 

recent zijn beslag gekregen in het ondersteuningsplan, waardoor overleg over de 

toekomst van BOOR Expertise in relatie tot het ondersteuningsplan pas na 2013 zijn 

gestart.  

BOOR Expertise werkte het afgelopen jaar vooral voor het voortgezet onderwijs, wat 

gezien de historie niet zo vreemd is. De aard en omvang van de opdrachten is vrijwel 

onveranderd gebleven. Afgelopen jaar is voor het eerst een gedragswetenschapper als 

interim-zorgcoördinator ingezet op twee locaties van de Wolfert van Borselen 

Scholengroep. Binnen het basisonderwijs is het onderzoek naar leerlingen die in 

aanmerking komen voor praktijkonderwijs of leerweg ondersteuning elk jaar een grote 

opdracht. Daarnaast zijn er wat kleinere opdrachten op een aantal van onze eigen 

(speciale) basisscholen uitgevoerd.   

 

In de eerste helft van 2014 zal in samenwerking met partners onderzocht worden of, en 

zo ja, welke functies van BOOR Expertise onder de vleugels van BOOR Services 

kunnen komen en beschikbaar kunnen zijn voor alle scholen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.boorexpertise.nl.  

  

 Time Out  3.8.

Time Out is één van de vijf onderwijsopvangvoorzieningen in het voortgezet onderwijs 

in Rotterdam en valt onder verantwoordelijkheid van BOOR. Time Out biedt leerlingen 

in het voortgezet onderwijs, die vastlopen op hun school, een tijdelijke lesplaats. Er 

wordt een geïntegreerd programma van onderwijs en jeugdhulpverlening aangeboden 

met Stek Jeugdzorg als partner. Het doel is leerlingen binnen een half jaar terug te 

plaatsen in het regulier onderwijs, waardoor hun onderwijsloopbaan zo min mogelijk 

vertraging oploopt. Hiermee wordt geprobeerd schooluitval te voorkomen.  

 

In 2013 heeft Time Out behoorlijk af moeten slanken. Door bezuinigingen van de 

gemeente is er 25% van het budget bezuinigd en is er daarom één groep minder. Het 

aantal tijdelijke lesplaatsen is nu dertig. In schooljaar 2012-2013 hebben in totaal 64 

leerlingen gebruik gemaakt van Time Out, waarvan er 51 zijn uitgestroomd. Van deze 

51 konden er 38 aansluitend hun schoolloopbaan voort zetten en voor 12 leerlingen 

was er niet direct een vervolgplaats. Een leerling werd overgeplaatst naar een andere 

locatie van de onderwijs opvang voorziening Rotterdam (OOVR). Komend jaar 

evolueren de onderwijsopvangvoorzieningen in Rotterdam zich tot een 

orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Hiervoor is door de drie besturen 

BOOR, CVO en LMC een projectgroep in het leven geroepen.  

http://www.boorexpertise.nl/
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Kijk voor meer informatie op http://www.timeout-rotterdam.nl.  

 

  

http://www.timeout-rotterdam.nl/
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 EarlyBird  3.9.

EarlyBird is een initiatief van BOOR om jonge kinderen Engels te leren. Ruim dertig 

scholen van BOOR en een snel groeiend aantal scholen buiten Rotterdam hebben de 

methodiek voor meer, beter en vroeger Engels ingevoerd. Inmiddels zijn er ook 

programma’s voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, brede scholen en 

buitenschoolse opvang. Voor al deze programma’s zijn materialen, nascholing en 

begeleiding ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt EarlyBird scholen en besturen die zich 

richten op een doorlopende leerlijn Engels in het voortgezet onderwijs. EarlyBird heeft 

zich ontwikkeld tot een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs 

Engels. EarlyBird wordt aangestuurd door een directeur.  

 

In het verslagjaar heeft EaryBird zijn tienjarig bestaan gevierd. Het kwaliteitsbeleid is 

uitgewerkt in een Kijkwijzer en die is door het Europees Platform erkend als instrument 

voor kwaliteitszorg. EarlyBird heeft zitting in het platform vroeg vreemdetalenonderwijs 

en werkt mee aan de pilot tweetalig primair onderwijs. Opvallend is de sterke groei van 

het aantal kinderdagverblijven dat Benny's Playground, het door EarlyBird zelf 

ontwikkelde programma voor peuters, heeft ingevoerd. 

 

De exploitatie van EarlyBird is ernstig verliesgevend, een situatie die niet houdbaar is. 

Begin 2014 zal onderzoek plaatsvinden hoe de activiteiten binnen en buiten BOOR 

organisatorisch en financieel beter kunnen worden geregeld.  

 

Kijk voor meer informatie op www.earlybirdie.nl. 

 

 Medezeggenschapsraden 3.10.

Via de medezeggenschapsraad van de school hebben ouders, medewerkers en, in het 

voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de 

medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de 

schooldirecteur.  

  

BOOR heeft naast de medezeggenschapsraden op scholen, ook drie 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Voor elke sector één. Deze raden 

bespreken in overleg met het college van bestuur de voorstellen en plannen van het 

bestuur over bovenschoolse zaken. Ze hebben advies- en instemmingsrecht over 

verschillende onderwerpen die alle of een groot deel van de scholen betreffen. De 

leden van de medezeggenschapsraden op de scholen kiezen de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden voor een termijn van drie jaar.  

 

http://www.earlybirdie.nl/
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3.10.1. Versterken medezeggenschap 

Om de medezeggenschap binnen BOOR te versterken is in september 2013 het 

project Deltaplan medezeggenschap met een looptijd van anderhalf jaar gestart, welke 

te vinden is op www.boorbestuur.nl/medezeggenschap. De reglementen voor de drie 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de reglementen voor de 

medezeggenschapsraden op de scholen zijn geactualiseerd en ter vaststelling 

geagendeerd. In het najaar van 2013 is het eerste scholingstraject gestart en inmiddels 

hebben ruim 180 leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden een 

basiscursus medezeggenschap gevolgd. 

 

3.10.2. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor de drie sectoren hebben het 

afgelopen jaar acht keer vergaderd. Vanaf september 2013 zijn alle vergaderingen 

door één of twee leden van het college van bestuur bijgewoond. In 2013 konden 

belangrijke stukken tijdig van instemming of advies voorzien worden. Belangrijkste 

onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen, waren het jaarplan en de begroting 

2013, het meerjarig bestuursformatieplan 2013-2017, BOOR 2.0 (met de gevolgen 

voor de eigen sector), kennismakingen met het nieuwe algemeen bestuur en college 

van bestuur, het strategisch beleidsplan 2013-2016, de integriteitscode, de 

klokkenluidersregeling, het geactualiseerde medezeggenschapsreglement, 

ziekteverzuim en het vervangingsfonds met betrekking tot het ‘eigenrisicoschap’. De 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden worden onder meer gefaciliteerd met 

een ambtelijk secretaris. Op de website www.boorbestuur.nl/medezeggenschap zijn 

alle agenda’s en verslagen en de samenstelling van de drie raden te raadplegen.  

  

 Governance  3.11.

De commissie Governance Openbaar Onderwijs Rotterdam onder leiding van Job 

Cohen heeft sinds juni 2012 onderzocht hoe Rotterdam inhoud kan geven aan haar 

verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs. Het adviesrapport Het 

bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd is 28 

september 2012 gepresenteerd. Over de aanbevelingen hebben wij periodiek 

gerapporteerd aan de gemeenteraad in het kader van het toezichtkader. In mei 2014 

zal een evaluatie van deze aanbevelingen door de gemeente Rotterdam worden 

afgerond. Het rapport is in te zien op www.boorbestuur.nl/commissiecohen.  

 

 Code goed bestuur  3.12.

Als lid van de brancheorganisaties PO-Raad en VO-raad, passen wij de code Goed 

Bestuur en respectievelijk de code Goed Onderwijsbestuur VO toe. In beide codes 

wordt beschreven wat er onder goed bestuur verstaan wordt.  

 

http://www.boorbestuur.nl/medezeggenschap
http://www.boorbestuur.nl/medezeggenschap
http://www.boorbestuur.nl/commissiecohen
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 Integriteit 3.13.

In 2013 werden door het algemeen bestuur een integriteitscode en een 

klokkenluidersregeling voor BOOR vastgesteld als voorgenomen besluit. Deze 

regelingen werden besproken en positief ontvangen in het college van bestuur, college 

van schoolleiders, bovenschoolsmanagement primair onderwijs en in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. In 2014 zal het definitief worden 

vastgesteld door het algemeen bestuur. 

 

 Scholen  3.14.

 

3.14.1. Overzicht scholen 

Onder de verantwoordelijkheid van BOOR vallen 85 scholen in het (speciaal) 

basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, verdeeld over 

ruim 150 locaties in Rotterdam en omgeving. In 2013 hebben er geen fusies en 

opheffingen plaatsgevonden. De nabijheid van openbaar onderwijs voor alle inwoners 

in Rotterdam is gegarandeerd en hiermee voldoen wij aan de wettelijke eis. De scholen 

zijn onderdeel van de samenleving en werken actief samen met partners in hun 

omgeving. Alle scholen hebben een eigen karakter, identiteit, sfeer, profiel en 

onderwijsconcept. Een overzicht van de scholen is opgenomen in bijlage 3. Kijk voor 

meer informatie over de individuele scholen op www.boorscholen.nl. 

 

3.14.2. Overschie College  

Het Overschie College is te klein geworden, vanwege krimp in het voedingsgebied. 

Binnen BOOR bleek geen passende oplossing voorhanden. In april 2013 is een 

intentieverklaring ondertekend om het Overschie College te integreren met Accent 

Delfshaven, een school voor praktijkonderwijs van het CVO. Van beide scholen lopen 

de leerlingaantallen terug en blijven achter bij de gemeentelijke prognoses. Dit leidt tot 

minder bekostiging. In combinatie met noodzakelijke bezuinigingen komt uiteindelijk de 

kwaliteit van het onderwijs op onder druk te staan. Met ingang van het schooljaar 2013-

2014 zijn beide scholen gezamenlijk gehuisvest, in het gebouw van Accent Delfshaven. 

Er is gedurende het schooljaar 2013-2014 intensief samengewerkt en toegewerkt naar 

integratie per 1 augustus 2014. 

 

3.14.3. Ibn Ghaldoun  

In september 2013 werd bekend dat de bekostiging van de islamitische 

scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam beëindigd zou worden per 1 

november 2013. Aanleiding hiervoor was het inspectierapport en de daarop volgende 

conclusie van het bestuur van de school dat de schoolleiding niet in staat zou zijn om 

de kwaliteit in zeer korte tijd te verbeteren. In de periode september - november 2013 

hebben de gezamenlijke schoolbesturen in Rotterdam, waaronder BOOR, de handen 

http://www.boorscholen.nl/
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in een geslagen om te komen tot een goede oplossing. De inzet daarbij was dat recht 

wordt gedaan aan het belang van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs voor 

de leerlingen van Ibn Ghaldoun en aan de wens van ouders om te kiezen voor 

onderwijs met een islamitische signatuur. Dit heeft geresulteerd in het starten van een 

nieuwe school De Opperd per 1 november 2013. BOOR heeft twee medewerkers 

tijdelijk vrij gemaakt om deel te nemen aan dit omvangrijke project. De periode van 1 

november 2013 tot 1 augustus 2014 is een overbruggingsperiode. Het doel is dat vanaf 

1 augustus 2014 een nieuwe zelfstandige school voor islamitisch voortgezet onderwijs 

gerealiseerd is. De overbruggingsschool is een nevenvestiging van één van de 

bestaande scholen van het schoolbestuur CVO. Samen dragen wij bij aan het 

welslagen van deze school, door goede docenten in te zetten en extra leertijd en 

leerlingbegeleiding te organiseren. Het rijk en de gemeente Rotterdam faciliteren de 

overbruggingsschool.  
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4. Leerlingen  

 Aantal leerlingen 4.1.

 

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 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl.  

 

Per 1 oktober 2013 volgden in totaal 30.052 leerlingen onderwijs op onze scholen. Dit 

is een daling van 140 leerlingen ten opzicht van 2012, die veroorzaakt wordt door een 

terugloop van het aantal leerlingen in het basisonderwijs.  

 

Door de hoge kwaliteit in het voortgezet onderwijs en de goede naam die onze scholen 

hierdoor hebben, blijft het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs stijgen.  

 

In het speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 3,5 tot 14 jaar daalt het 

aantal leerlingen. Het aantal leerlingen in het onderwijs voor zeer moeilijk lerende 

kinderen en in het onderwijs aan langdurig zieke leerlingen daalt al enige jaren. Dit is 

een landelijke trend en het lijkt er op dat het regulier onderwijs steeds beter in staat is 

om deze leerlingen onderwijs te bieden. Verder is er een daling in het speciaal 

onderwijs, omdat de leerlingen met een meervoudige beperking vanaf de leeftijd van 

14 jaar sinds 1 augustus 2013 de formele status van voortgezet speciaal onderwijs 

hebben. Dit is tegelijkertijd een deel van de verklaring van de stijging van het aantal 

leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 14 tot 

20. Een verdere verklaring van de stijging van het aantal leerlingen in het voortgezet 

speciaal onderwijs is de stijging van het aantal cluster 4-leerlingen. Dit is ook een 

proces dat al enige jaren landelijk plaats vindt en de verklaring hiervan is dat het er op 

lijkt dat het regulier voortgezet onderwijs er onvoldoende in slaagt om het juiste 

(orthopedagogische) onderwijsaanbod voor deze leerlingen te bieden. 

http://www.duo.nl/
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Aantal aanmeldingen 2013 

Basisonderwijs 3.698 

Speciaal basisonderwijs 379 

Speciaal onderwijs 137 

Voortgezet speciaal onderwijs 231 

 

 

Instroom voortgezet onderwijs 
(peildatum 1 oktober 2013) 

2012 2013 1 

Aantal doorstromers primair naar voortgezet onderwijs 2.184 2.043 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl  

(databestand Doorstromers van primair naar voortgezet onderwijs). 

 

 Marktaandeel 4.2.

Het marktaandeel van BOOR in Rotterdam laat over de afgelopen jaren een stabiel 

beeld zien. 

 

Marktaandeel 
(per 1 oktober) 

2010 2011 2012 2013 

Aantal leerlingen in Rotterdam 89.385 89.953 89.819 90.793 

Aantal leerlingen op locaties van BOOR in Rotterdam  28.401 28.393 28.044 28.435 

Marktaandeel BOOR 31,8% 31,6% 31,2% 31,3% 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl, inclusief vavo-leerlingen 

 

 Wachtlijsten en overinschrijvingen 4.3.

Binnen BOOR zijn alle kinderen welkom en zal er indien nodig altijd gezocht worden 

naar een passende leeromgeving. In het kader van de invoering van passend 

onderwijs in 2014 is door de scholen gewerkt aan het vaststellen van het eigen 

ondersteuningsprofiel. Hiermee wordt het straks binnen de samenwerkingsverbanden 

mogelijk kinderen te plaatsen op de school, die het beste bij hem of haar past. BOOR 

beschikt daarbij over een zeer breed aanbod, waardoor bijna iedere leerling op een 

van onze scholen terecht kan. Bij overinschrijving worden leerlingen bij voorkeur 

verwezen naar een andere school van BOOR in de buurt. Het beleid rondom 

wachtlijsten en selectiecriteria bij overinschrijving worden op schoolniveau geregeld.  

                                                
1
 De cijfers per 1 oktober 2013 zijn nog voorlopig. 

http://www.duo.nl/
http://www.duo.nl/
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Het voortgezet onderwijs laat leerlingen toe op basis van het schooladvies en de score 

op de cito-eindtoets. Sommige scholen krijgen te maken met overinschrijvingen, omdat 

het gebouw in verband met veiligheidsoverwegingen niet meer leerlingen toe laat of 

vanwege inhoudelijke overwegingen. Ook in het primair onderwijs kan er sprake zijn 

van overinschrijvingen, vanwege een tekort aan huisvesting. 

 

In het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat leerlingen een indicatie moeten hebben 

die afgegeven is door de Commissie voor de Indicatiestelling. De scholen in het 

(voortgezet) special onderwijs hanteren geen wachtlijsten. Tegelijkertijd komt het wel 

voor dat een leerling (tijdelijk) op een plekje moet wachten, omdat de school geen 

plaats heeft voor die specifieke leerling. Er worden dan afspraken gemaakt met de 

school waar de leerling vandaan komt om er voor te zorgen dat de leerling en de 

school zo goed mogelijk ondersteund worden. In uitzonderlijke gevallen komt een 

leerling weleens thuis te zitten. Het gaat er dan om dat ook de school voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs niet het juiste antwoord heeft op de onderwijsbehoefte van de 

leerling of omdat er simpelweg geen fysieke plek is vanwege een tekort aan 

huisvesting.  

 

 Voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd verzuim 4.4.

Een voortijdig schoolverlater is een leerling die bij een school wordt uitgeschreven, nog 

geen startkwalificatie heeft en op 1 oktober daarna nog niet is ingeschreven op een 

vervolgopleiding of nieuwe school. BOOR participeert op bestuurlijk niveau in stedelijke 

stuurgroepen Rotterdams Offensief en Aanval op uitval gericht op het voorkomen van 

vroegtijdig schoolverlaten en het behalen van startkwalificaties voor de Rotterdamse 

arbeidsmarkt. Het bestrijden van ongeoorloofd verzuim, loopbaanoriëntatie en 

deelname aan vakscholen zijn daarin belangrijke elementen.  

 

In het kader van het bestrijden van ongeoorloofd verzuim visiteert de gemeente 

Rotterdam de scholen om te onderzoeken of het verzuimbeleid en de 

verzuimregistratie op orde is. Wanneer bij deze controles blijkt dat op scholen van 

BOOR deze zaken niet goed geregeld zijn, ziet BOOR er op toe dat dit alsnog gebeurt.  

Onze scholen in het voortgezet onderwijs doen ook mee aan pilots rond 

loopbaanoriëntatie, het ontwikkelen van vakscholen en de registratie in het programma 

Intergrip van de studiekeuze en inschrijving voor vervolgonderwijs van onze leerlingen. 

De deelname aan de Rotterdamse programma’s Aanval op uitval en Rotterdams 

offensief heeft stads breed geleid tot een forse reductie van het aantal voortijdig 

schoolverlaters. Het percentage daalde van bijna 7% naar onder de 4%. De 

doelstelling van een reductie van 10% per jaar, die moest uitmonden in het getal van 

1640 werd ruimschoots gehaald. Uiteindelijk stond de teller stil op 1.624. Uiteraard 

hebben onze scholen hun aandeel geleverd in dit succes. 
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Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs 
(peildatum 1 oktober 2012 2) 

2008 2009 2010 2011 

Aantal voortijdig schoolverlaters met vmbo-diploma 36 35 28 28 

Aantal voortijdig schoolverlaters met mbo-diploma 
(niveau 1) 

6 0 0 1 

Aantal voortijdig schoolverlaters zonder diploma 112 125 159 121 

Totaal aantal voortijdig schoolverlaters 154 160 187 150 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl (Databestand vsv in het voortgezet onderwijs per vo-instelling) 

 

 Leerling-leraarratio 4.5.

Afgelopen jaren hebben wij te veel personeel in dienst gehad ten opzichte van 

bekostiging. Om het aantal medewerkers in evenwicht te brengen met de bekostiging, 

moet het werk nu met minder mensen gedaan worden. Zoals uit onderstaande tabel 

blijkt, stijgt de leerling-leraarratio dan ook. Het blijft echter onder het landelijk 

gemiddelde van 17,0 in het primair onderwijs en in 15,3 het voortgezet onderwijs3 en 

komt in lijn met de andere scholen in Rotterdam. 

 

De gemiddelde groepsgrootte kan hoger liggen, omdat in deze ratio het aantal 

leerlingen wordt gedeeld door alle aanwezige leraren. Scholen maken zelf de keuze of 

zij onderwijzend personeel direct voor de klas zetten of dat zij ze inzetten voor andere 

belangrijke onderwijstaken, zoals intern begeleiders en vakleerkrachten. De directie 

formeert elk jaar de groepen en legt deze formatie ter goedkeuring voor aan de 

medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt de groepsgrootte beïnvloed door het aantal 

gewichtsleerlingen. 

 

leerling-leraarratio 
(peildatum 1 oktober 2012) 4 

2009 2010 2011 2012 

Regulier basisonderwijs 

Aantal leerlingen 18.279 18.243 18.112 18.094 

Onderwijsgevend personeel (fte) 1.327,7 1.320,6 1.271,7 1.196,0 

Gemiddeld aantal leerlingen per 
onderwijsgevend personeelslid (fte) 

13,8 13,8 14,2 15,1 

                                                
2
 De cijfers met peildatum 1 oktober 2013 zijn nog niet beschikbaar. 

3
 bron: Monitor Trends in Beeld, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2012 

4
 De cijfers met peildatum 1 oktober 2013 zijn nog niet beschikbaar. 

http://www.duo.nl/
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leerling-leraarratio 
(peildatum 1 oktober 2012) 4 

2009 2010 2011 2012 

Speciaal basisonderwijs 

Aantal leerlingen 472 486 491 460 

Onderwijsgevend personeel (fte) 60,4 59,5 58,3 51,8 

Gemiddeld aantal leerlingen per 
onderwijsgevend personeelslid (fte) 

7,8 8,2 8,4 8,9 

Voortgezet speciaal basisonderwijs 

Aantal leerlingen 1.678 1.665 1.728 1.820 

Onderwijsgevend personeel (fte) 285,9 294,8 293,6 282,1 

Gemiddeld aantal leerlingen per 
onderwijsgevend personeelslid (fte) 

5,9 5,6 5,9 6,5 

Voortgezet onderwijs 

Aantal leerlingen (excl. vavo) 9.017 9.063 9.406 9.728 

Onderwijsgevend personeel (fte) 692,7 685,2 687,3 687,6 

Gemiddeld aantal leerlingen per 
onderwijsgevend personeelslid (fte) 

13,0 13,2 13,7 14,1 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl. 

 

 Schooladviezen 4.6.

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal leerlingen in het (speciaal) 

basisonderwijs naar advies voor het voortgezet onderwijs. 

 

Schooladviezen (speciaal) 
basisonderwijs groep 8 
(per 1 oktober) 5 

2010 2011 2012 

Voortgezet speciaal 
onderwijs 

0 0% 0   0% 0 0% 

Praktijkonderwijs 46 3,0% 32 2,0% 50 3,0% 

                                                
5
 In verband met privacyoverwegingen wijkt het totaal aantal afgegeven schooladviezen af van het aantal 

gepubliceerde schooladviezen. Scholen waar minder dan vijf leerlingen een bepaald schooladvies hebben 

gekregen, zijn niet meegenomen in de telling. 

http://www.duo.nl/
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Schooladviezen (speciaal) 
basisonderwijs groep 8 
(per 1 oktober) 5 

2010 2011 2012 

Vmbo-bl 206 13,4% 161 10,4% 244 15,0% 

Vmbo-bl / vmbo-kl 41 2,7% 42 2,7% 43 2,6% 

Vmb- kl 103 6,7% 128 8,3% 134 8,2% 

Vmbo-kl / vmbo-gt 0 0% 14 0,9% 23 1,4% 

Vmbo-gt 400 26,0% 401 26,0% 405 24,8% 

Vmbo-gt / havo 106 6,9% 107 6,9% 80 4,9% 

Havo 206 13,4% 248 16,1% 273 16,7% 

Havo / vwo 105 6,8% 155 10,0% 112 6,9% 

Vwo 181 11,8% 222 14,4% 215 13,2% 

Onbekend 143 9,3% 35 2,3% 53 3,3% 

Aantal gepubliceerde 
schooladviezen 

1.537 1.545 1.632 

Totaal aantal afgegeven 
schooladviezen 

2.310 2.289 2.299 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl. 

 

 Examenkandidaten en geslaagden 4.7.

 

Aantal examenkandidaten 
(peildatum 1 oktober 2013 voorlopig) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Vmbo 549 531 562 

Havo 401 450 396 

Vwo 407 383 400 

Totaal aantal examenkandidaten 1357 1364 1358 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl (databestand Examenkandidaten en geslaagden). 

 

  

http://www.duo.nl/
http://www.duo.nl/
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Percentage geslaagden 
(peildatum 1 oktober 2013 voorlopig) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Vmbo 92% 88% 91% 

Havo 82% 84% 88% 

Vwo 86% 86% 92% 

Totaal  87% 86% 90% 

Bron: Onderwijsdata op www.duo.nl (databestand Examenkandidaten en geslaagden). 

 

  

http://www.duo.nl/
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5. Onderwijskundige projecten en innovaties 

BOOR is in 2013 bij diverse innovatieve projecten betrokken geweest of heeft deze 

geïnitieerd. Hieronder is een korte toelichting opgenomen van een selectie van de 

belangrijkste projecten die in 2013 liepen. 

 

 Tweetalig primair onderwijs 5.1.

Basisschool de Blijberg neemt deel aan de pilot tweetalig primair onderwijs van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarbij 30% tot 50% van het 

onderwijs in het Engels plaatsvindt. Deze pilot zal het Europees Platform - 

internationaliseren in onderwijs uitvoeren in samenwerking met twintig basisscholen, 

een aantal expertisecentra en taalwetenschappers. Al enige tijd maakte basisschool 

De Blijberg deel uit van een landelijke groep scholen die graag zou willen starten met 

tweetalig primair onderwijs. Daarvoor blijkt bij ouders grote belangstelling te bestaan. In 

september 2013 kondigde de staatssecretaris aan dat er met een pilot gestart zou 

worden. De basisschool is inmiddels druk met de voorbereidingen voor een start in het 

schooljaar 2014-2015. 

 

 Peutercollege 5.2.

Afgelopen jaar is het Peutercollege gestart op vier basisscholen van BOOR, Duo 2002, 

Combinatie70, de Globe en de Zonnehoek. Het is een pilot waarin stichting 

Peutercollege, Peuter&Co en BOOR participeren en die minimaal drie jaar zal duren. 

Stichting het Peutercollege wordt gefinancierd door stichting de Verre Bergen en via 

reguliere subsidies door de gemeente Rotterdam. Gedurende de drie jaar onderzoekt 

het Verwey Jonker instituut de opbrengsten van deze intensieve aanpak. De peuters 

zijn verdeeld in leeftijdsgroepjes: de tweejarigen komen vijf dagdelen, de driejarige 

peuters komen negen dagdelen naar school. In de groep voor driejarigen werken een 

hbo-leidster en een mbo-leidster samen, in de groep voor tweejarigen werken drie 

mbo-leidsters. Doordat de locaties van het Peutercollege inpandig zijn is er een warme 

samenwerking met de basisschool en daardoor is de overstap naar groep 1 relatief 

klein. 

 

Kijk voor meer informatie op www.hetpeutercollege.nl.  

 

 Promise Academy Charlois 5.3.

Met de Promise Academy Charlois neemt BOOR het initiatief om in Oud-Charlois een 

school te vormen die een doorgaande leerlijn biedt voor kinderen van 2 tot 18 jaar. De 

academy is een doorgaande ontwikkellijn van het Peutercollege (VVE extra), de 

http://www.hetpeutercollege.nl/
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basisschool en het voorgezet onderwijs. Leerlingen worden er op hun niveau zo veel 

mogelijk uitgedaagd, aangepast aan hun onderwijsbehoefte en cognitief niveau. Door 

de verschillende schooltypen onder één management te plaatsen, kunnen de 

doorlopende leerlijnen beter worden vormgegeven. Onderdeel van de Promise 

Academy Charlois is dat leerlingen wel de overstap maken van basisschool naar 

voortgezet onderwijs, ‘rites de passage’ zijn immers belangrijk in de ontwikkeling van 

kinderen, maar daarin goed begeleid worden. Onze onderwijskundige visie is dat onze 

leerlingen zo laat mogelijk voor een profiel kunnen kiezen (comprehensief onderwijs) 

en verschillende vakken op verschillende niveaus kunnen volgen.  

 

 Technasium 5.4.

Na bijna twee jaar van intensieve voorbereiding heeft het Libanon Lyceum in oktober 

2012 het predicaat Technasium gekregen. In 2013 is de implementatie van dit 

innovatieve onderwijsconcept binnen het Libanon Lyceum voltooid. Technasium is een 

formule voor beter bètaonderwijs voor havo en vwo. Bij Technasium hoort het vak 

Onderzoek en Ontwerpen. Bij dit vak wordt denken gekoppeld aan doen. Leerlingen 

werken in teams aan oplossingen voor realistische vraagstukken, die door bedrijven en 

instellingen worden verstrekt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

heeft het vak erkend als examenvak.  

 

Kijk voor meer informatie op www.technasium.nl.  

 

 Technologieroute 5.5.

Het Libanon Lyceum heeft samen met drie andere scholen het onderwijsconcept Bèta 

Challenge ontwikkeld voor vmbo-tl. De achterliggende gedachte daarbij was dat 

Technasium voorbehouden is aan havo en vwo, terwijl een dergelijke perspectiefrijk 

profiel juist ook voor het vmbo-tl goed is, zeker gezien het huidige 

arbeidsmarktperspectief. Met Bèta Challenge wordt de leemte tussen Technasium en 

de vakscholen techniek gevuld. Inzet is te komen tot een doorlopende (en mogelijke 

verkorting van de) leerroute vmbo-mbo-hbo. Anders dan bij de vakscholen, die de 

vakmanschapsroute bewandelen, wordt hier ingezet op technologieroute. De leerlingen 

nemen via uiteenlopende opdrachten kennis van het bestaan en de mogelijkheden van 

technologie over de verschillende sectoren heen. 

 

In 2013 zijn acht volgscholen toegetreden tot het Bèta Challenge netwerk. In 2014 

volgen nog eens acht scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 

heeft inmiddels groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een eigen examenvak, 

dat op dit moment samen met het SLO, nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling, wordt geschreven en voor de zomer van 2014 klaar moet zijn.  

 

http://www.technasium.nl/
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Elke Bèta Challenge school dient structurele samenwerking te zoeken met het 

regionale bedrijfsleven en ROC-partners. In dit kader heeft het Libanon Lyceum in 

2013 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Albeda College en Zadkine. 

Samen met deze partners heeft het Libanon Lyceum in 2013 experimenteerruimte 

aangevraagd in het kader van de ontwikkelingen van doorlopende leerlijnen in de 

technologieroute. 

 

 Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo techniek 5.6.

Het Rotterdams Vakcollege De Hef participeert in de samenwerkingsovereenkomst 

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo techniek, waarbij leerlingen van het vmbo hun mbo-

diploma versneld halen, door al vanaf het derde jaar het mbo-curriculum aan te bieden. 

 

 Highschool Dans 5.7.

In het schooljaar 2013-2014 is het Thorbecke Voortgezet Onderwijs in samenwerking 

met Lucia Marthas (www.luciamarthas.nl) een echte dansopleiding gestart. Leerlingen 

krijgen in het eerste en tweede leerjaar tien uur per week onder schooltijd urban, jazz 

en klassiek in een eigen dansstudio. In het derde jaar krijgen ze acht uur les. In de 

bovenbouw volgen de leerlingen het traject met het examenvak Dans. Regelmatig 

treden de leerlingen binnen en buiten de school op. Leerlingen die toegelaten zijn tot 

de highschool Dans, kunnen ook auditie doen voor de vooropleiding van het Institute 

for Performing Arts van Lucia Marthas. Dit zit in hetzelfde gebouw, waardoor het 

mogelijk is om twee opleidingen te volgen, zonder te zwaar belast te worden. Deze 

opzet is te vergelijken met de combinatie onderwijs en topsport, waar Thorbecke 

Voortgezet Onderwijs als Topsport Talentschool al twintig jaar mee werkt. 

 

 Talentklassen 5.8.

Het Erasmiaans Gymnasium heeft samen met drie andere gymnasia het initiatief 

genomen voor het project Talentenklassen, waarbij talentvolle basisschoolleerlingen 

met achterstanden een extra zetje krijgen om te kiezen voor het gymnasium. 

Basisschoolleerlingen uit groep 8 die de potentie hebben een gymnasiumopleiding te 

volgen, worden geholpen dat ook te bereiken. Ze krijgen een steuntje in de rug in 

zogeheten talentklassen waar ze één middag per week extra lessen krijgen. Het gaat 

om leerlingen die weliswaar het talent hebben, maar nog een achterstand hebben in 

taal- en algemene ontwikkeling. Die achterstand gaan de leerlingen bij één van de 

gymnasia wegwerken om daarna op die school in te stromen. Ook de ouders krijgen 

tegelijkertijd een training, In twaalf lessen leren zij hoe ze hun kinderen tijdens hun 

middelbareschooltijd kunnen ondersteunen. 

 

http://www.luciamarthas.nl/
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 Stichting LeerKRACHT 5.9.

Wolfert PRO neemt deel aan het project LeerKRACHT. Dit project komt voort uit de 

McKinsey-organisatie. McKinsey probeert de ervaringen uit haar adviespraktijk in het 

bedrijfsleven te vertalen naar het onderwijs. Het project LeerKRACHT is bedoeld voor 

scholen die al voldoende presteren, maar streven naar excellentie. Adviseurs uit het 

bedrijfsleven zijn kostenloos beschikbaar om de school met raad en daad ter zijde 

staan. Werkprocessen worden geëvalueerd en er ligt een grote nadruk op aandacht 

voor het primaire proces (hoe gaat het in de klas). Het project LeerKRACHT heeft de 

onverdeelde belangstelling van staatssecretaris Dekker en de resultaten worden 

gevolgd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er is inmiddels 

grote belangstelling in Nederland voor deelname aan dit project. Wat vooral bij scholen 

aanspreekt is de hernieuwde belangstelling voor het werk van de docent in de klas. 

 

 Gebruik digitale methodes op tablets 5.10.

Het Erasmiaans Gymnasium is dit schooljaar gestart met het gebruik van de iPad door 

alle eersteklassers. Bijna geen boeken meer, maar een tablet met daarop de digitale 

methodes van de uitgevers. Methodes die naast de inhoud van de papieren boeken, 

extra oefeningen bieden en verwijzen naar aanvullend online materiaal. De docent 

heeft de kans om zijn eigen lessen te creëren en daarbij gebruik te maken van alle 

leerstof die digitaal voorhanden is. In het hele schoolgebouw is voor de leerlingen wifi 

beschikbaar. Voor de kinderen is hun leerstof op elk moment beschikbaar. Naast de 

inhoudelijke app's, gebruiken docenten ondersteunende programma's om met 

leerlingen te communiceren en eenvoudige toetsen digitaal af te nemen. Het 

Erasmiaans is ervan overtuigd dat de digitale leermiddelen de toekomst hebben en 

heeft ervoor gekozen bij de voorlopers te horen. Stapsgewijze zal in zes jaar de hele 

school ‘digitaal gaan’.     

 

 Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op School  5.11.

Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op School (GUTS) is een project van Wolfert 

Tweetalig. Alle leerlingen moeten gemiddeld een zeven halen om over te gaan naar de 

volgende klas. Om tot dit resultaat te komen moet er hard gewerkt worden door 

leerlingen, ouders en docenten. De leerlingen moeten 'doelen' stellen per vak en in 

samenwerking met de docenten moeten deze doelen behaald worden. Voor het 

personeel is de woensdagmiddag vrij geroosterd om de leerlingen 'bij te spijkeren', dat 

wil zeggen bijspijkeren tot het gestelde doel , dit kan bijvoorbeeld een negen voor 

biologie zijn, behaald is. Het gehele project wordt gemonitord door een 

ontwikkelingspsycholoog en de directeur van ICLON. Beide zijn werkzaam op de 

universiteit Leiden. De werkgroep bestaat verder uit drie onderzoekers van de 

universiteit Leiden en vier mensen van de Wolfert. Het project wordt gefinancierd door 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
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 Levon 5.12.

Het project rond levensbeschouwelijk onderwijs voor alle leerlingen heeft een aantal 

‘proeftuinen’ opgeleverd. In deze scholen zijn praktijk en wensen voor de toekomst 

beschreven en geïnventariseerd. In de proeftuinen zijn verschillende vormen van 

levensbeschouwelijk onderwijs ontwikkeld. Dit kan variëren van humanistisch 

vormingsonderwijs voor alle groepen tot ‘ontmoetingsonderwijs’ door vakleerkrachten, 

van filosofie door eigen leerkrachten tot godsdienstonderwijs in de verlengde schooltijd. 

De resultaten van het project, met name van de proeftuinen, zijn aan het scholenveld 

gepresenteerd en er is discussie gevoerd over de wenselijkheid van 

levensbeschouwelijk onderwijs voor alle leerlingen van BOOR als een belangrijk 

kenmerk van de identiteit van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Natuurlijk is ook 

gesproken over de wettelijke verplichting tot het mogelijk maken van 

godsdienstonderwijs op verzoek van ouders en verzorgd door externe ‘zendende’ 

organisaties en hoe hier mee om te gaan. Het project wordt gecontinueerd. 

 

 Minerva 5.13.

Het Minervaproject van BOOR richt zich op passend onderwijs voor de (hoog-) 

begaafde leerling. Er is een kwaliteitsstandaard beschreven en 

professionaliseringsaanbod ontwikkeld, waar inmiddels door vierentwintig scholen in 

het primair onderwijs gebruik van is gemaakt. Het aanbod richt zich op het ontwikkelen 

van leerkrachtvaardigheden bij het vormgeven van passend onderwijs voor deze 

doelgroep. Vier scholen hebben inmiddels het predicaat Minerva behaald en twee 

scholen doorlopen op moment het certificeringstraject. Drie maal per jaar wordt er 

uitwisseling tussen scholen en leerkrachten georganiseerd in de vorm van 

intervisiemiddagen en masterclasses. Minerva fungeert als expertisecentrum en 

vraagbaak daar waar het gaat om actuele informatie, werkwijzen, materialen, 

instrumenten en beleid op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid. 

 

In het projectplan Minerva (2012-2016) is een aantal projectdoelstellingen 

geformuleerd. Deze doelstellingen zijn gedeeltelijk behaald. Sommige scholen hebben 

hun ambitie bijgesteld doordat ze door een krappere formatie niet langer in staat waren 

een plusklas te realiseren. Andere scholen, zoals een aantal scholen in de Children’s 

Zone hebben juist de samenwerking gezocht om een bovenschoolse plusvoorziening 

te treffen. 

 

Vanuit Minerva wordt verbinding gezocht en gevonden met projecten en initiatieven die 

een raakvlak hebben met excellentie en hoogbegaafdheid zoals het project 

Talentklassen, de Children’s Zone en innovatieve initiatieven zoals het Doelgerichte 

werken met Kenniskring. 

 

Kijk voor meer informatie op www.boorbestuur.nl/minerva.  

http://www.boorbestuur.nl/minerva
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 Children’s Zone 5.14.

De Children’s Zone is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In de 

zone werkt iedereen, van scholen, overheid, consultatiebureaus, kinderopvang, 

woningcorporaties tot bedrijven en andere partners aan dezelfde ambitieuze belofte 

voor de kinderen tussen de nul en achttien jaar die daar opgroeien: Wij stomen je klaar 

voor een succesvolle toekomst. Kinderen in de Rotterdam Children's Zone ontwikkelen 

hun talenten maximaal dankzij een combinatie van excellent onderwijs, steun aan 

gezinnen en uitdagend buitenschools leren. De school, met een 36-urige schoolweek 

en goede docenten, vormt de kern van de zone. BOOR-scholen vormen samen met 

scholen van andere besturen verschillende coalities om de ambitieuze doelstellingen te 

realiseren. De Rotterdam Children's Zone is gebaseerd op de succesvolle Harlem 

Children's Zone uit New York. 

 

 Playing for Success 5.15.

Playing for Success biedt kinderen de unieke kans om samen met leerlingen van 

andere scholen gedurende twee tot drie maanden, na schooltijd, in de Kuip in het 

leercentrum Giovanni van Bronckhorst Academy hun eigenwaarde en zelfvertrouwen 

te vergroten en spelenderwijs specifieke vaardigheden, zoals taal-, reken- en ict-

vaardigheid te verbeteren. BOOR participeert in de stuurgroep van Playing for Success 

en geeft mede vorm aan de inhoud van het curriculum. In 2013 is Playing for Success 

uitgebreid naar Excelsior en Rotterdam Basketball.  

 

Kijk voor meer informatie op www.playingforsuccess.nl.  

 

  

http://www.playingforsuccess.nl/
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6. Passend onderwijs 

 Ondersteuningsplannen samenwerkingsverbanden 6.1.

De ontwikkeling van passend onderwijs kan alleen succesvol zijn als dat in afstemming 

gebeurt met de samenwerkingsverbanden. Voor het merendeel van onze scholen 

betreft dat het Primair Passend Onderwijs en Koers VO. De samenwerkingsverbanden 

leggen in een ondersteuningsplan vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil 

realiseren. In het ondersteuningsplan zijn de schoolondersteuningsprofielen van de 

deelnemende scholen opgenomen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau 

van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten 

bieden. 

 

Pas aan het eind van 2013 zijn de concept-ondersteuningsplannen van bovenstaande 

samenwerkingsverbanden gereed gekomen en kunnen wij met het schoolbeleid hierop 

aanhaken. Voor een goede verbinding naar schoolbeleid zijn er eind 2013 twee 

werkgroepen op het gebied van passend onderwijs geformeerd, een voor (speciaal) 

onderwijs en speciaal onderwijs en een voor voortgezet onderwijs en voortgezet 

speciaal onderwijs.  

 

 Vertegenwoordiging 6.2.

De voorbereidingen voor de invoering van de wet passend onderwijs waren in 2013 

vooral gericht op het inrichten van de samenwerkingsverbanden van passend 

onderwijs. BOOR heeft er voor gekozen om bestuurlijk vertegenwoordigd te zijn in 

samenwerkingsverbanden waar meer dan dertig leerlingen van de scholen vandaan 

komen, dan wel ambulant begeleid worden door SCOOR. Dit zijn tien 

samenwerkingsverbanden. 

 

 Schoolondersteuningsprofielen 6.3.

In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning de school kan 

bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. In het voortgezet onderwijs en voortgezet 

speciaal onderwijs zijn de schoolondersteuningsprofielen gepubliceerd op de website 

van Koers VO. Binnen het Passend Primair Onderwijs hebben alle scholen een 

vragenlijst ingevuld, waarmee zij hun schoolondersteuningsprofiel kunnen bepalen. Dit 

proces wordt in de eerste helft van 2014 voortgezet. 
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 Onderwijsondersteuningsstructuur 6.4.

Om te zorgen dat leerlingen met een hulpvraag de juiste zorg wordt aangeboden, 

wordt er binnen BOOR een onderwijsondersteuningsstructuur ingericht. Ook op dit 

punt is aansluiting bij de nieuwe taken van het samenwerkingsverband essentieel. 

Aangezien het beleid van zowel Passend Primair Onderwijs als Koers VO pas laat in 

2013 vastgesteld is, wordt hieraan nog volop gewerkt. Doel is om binnen BOOR per 1 

september 2014 een duidelijke herkenbare onderwijsondersteuningsstructuur te 

hebben. 

 

 Gezamenlijke onderwijs-jeugdzorgarrangementen  6.5.

Voor het deelproject Gezamenlijke onderwijs-jeugdzorgarrangementen is een 

werkdocument Verbinding Passend Onderwijs-Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 

opgesteld. Dit document is in januari 2014 in het Rotterdams Onderwijs Forum (ROF) 

vastgesteld en leidend bij verdere uitwerking van de samenwerking en afstemming op 

dit gebied.  
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7. Onderwijskwaliteit 

 Team Kwaliteit, kennis & onderzoek 7.1.

Om onze verantwoordelijkheid te nemen voor goede resultaten van al onze leerlingen, 

moeten wij weten wat er op de scholen gebeurt. Hiervoor is in april 2013 binnen BOOR 

Services een team Kwaliteit, kennis & onderzoek ingericht. Dit team ondersteunt 

scholen, monitort opbrengsten en stuurt in opdracht van het college van bestuur op de 

kwaliteit binnen de scholen. In 2013 is er met name voor de sector primair onderwijs 

gewerkt. 

 

 Kwaliteitsbeleid 7.2.

 

7.2.1. Integraal 

In 2013 hebben wij de kwaliteitszorgmodule Integraal van het leerlingvolgsysteem 

ParnasSys ingevoerd in het (speciaal) basisonderwijs. Integraal helpt scholen snel te 

begrijpen wat er echt toe doet en daarmee daadwerkelijk grip te ervaren op 

kwaliteitszorg, ook in relatie tot schoolontwikkeling en personele ontwikkeling. Er is 

gekozen de scholen vertrouwd te maken met Integraal door het train-de-trainerprincipe. 

Een groep van ongeveer twintig enthousiaste directeuren en intern begeleiders worden 

opgeleid in de mogelijkheden van Integraal. Deze groep traint vervolgens collega’s om 

hier ook succesvol gebruik van te maken. 

 

7.2.2. Qlikview 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs en twee scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs zijn in 2013 aangesloten op het programma QliqView uit het 

leerlingadministratiesysteem Magister. Het programma genereert onder andere 

onderwijskundige gegevens, zoals bijvoorbeeld leerlingenaantallen, 

doorstroomresultaten en examenresultaten. Op basis van de indicatoren die Qlikview 

genereert, kunnen de scholen beleid ontwikkelen en verwerven ze inzicht in de staat 

van het onderwijs op leerlingen-, klassen-, locatie- en schoolniveau. De gebruikers op 

de scholen, het team Kwaliteit, kennis & onderzoek en de managementondersteuning 

hebben een training gevolgd om Qlikview goed te kunnen gebruiken. Het Thorbecke 

VO werkt nog niet met het programma, aangezien deze school werkt met het 

leerlingadministratiesysteem Service op maat (SOM). Deze scholengroep zal in de 

toekomst ook aansluiten op het centrale management- en bestuursinformatiesysteem. 
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7.2.3. Toetskalender 

In 2013 is de BOOR Toetskalender voor basisscholen ingevoerd. Het hanteren van 

een  uniforme toetskalender is een middel om te werken aan het verhogen van onze 

onderwijskwaliteit. Door in dezelfde periode dezelfde toetsen af te nemen, kunnen wij 

beter inzicht krijgen in de leeropbrengsten per school. Een school kan in verband met 

schoolconcept, schoolpopulatie of andere bijzondere omstandigheden afwijken van de 

kalender. 

 

7.2.4. Sokwazo 

Het in 2011 ingezette kwaliteitsbeleid Sokwazo van de sector (voortgezet) speciaal 

onderwijs is in 2013 geëvalueerd en doorontwikkeld. De met Sokwazo ingezette 

duurzame kwaliteitsverbetering van de sector heeft geleid tot planmatiger werken op 

het gebied van kwaliteit. Er vindt meer overleg plaats tussen scholen en er wordt 

gezamenlijk opgetrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de individuele scholen. 

De scholen hebben middels een scan een zelfevaluatie uitgevoerd en op basis hiervan 

zijn er aandachtspunten op sectorniveau benoemd. Aan de audits die worden 

gehouden op de verschillende scholen is een re-audit toegevoegd om de opbrengsten 

van de eerste audit te borgen en het cyclisch proces verder te ontwikkelen.  

 

Om de persoonlijke ontwikkeling goed te kunnen sturen zijn alle medewerkers in deze 

sector gestart met het bijhouden van een digitaal bekwaamheidsdossier in MijnBardo. 

In MijnBardo worden ook de functionerings- en beoordelingsgesprekken bijgehouden, 

zodat er een overzichtelijk geheel ontstaat. Het kwaliteitsbeleid wordt in 2014 

uitgebreid met extra aandacht voor de risicoinventarisatie en evaluatie op basis van de 

arbo-wetgeving. 

 

7.2.5. Kwaliteitsprofielen 

Al onze scholen werken met het BOOR Kwaliteitsprofiel. Elke sector heeft een 

individueel profiel, waarin sectorspecifieke kenmerken zijn opgenomen. Het voortgezet 

onderwijs heeft in 2013 het bestaande profiel geëvalueerd en er zijn indicatoren 

toegevoegd, gewijzigd en verschillende standaarden en normen zijn bijgesteld. Zo is 

controle leerplicht op naleving van de leerplichtwet toegevoegd aan het profiel en zijn 

de normen op de Diataaltoetsen aangepast. De resultaten van het kwaliteitsprofiel zijn 

onderwerp in het planning-en-controlgesprek tussen schoolleider en het college van 

bestuur. Het (speciaal) basisonderwijs heeft dit jaar het profiel gebruikt als basis voor 

de voortgangsgesprekken en op basis van het profiel zijn per school afspraken 

gemaakt over de specifieke doelen die scholen nastreven. In het (voortgezet) speciaal 

onderwijs is het kwaliteitsprofiel opgenomen in de uitgangspunten van Sokwazo en 

vormt daarmee de basis van het kwaliteitsbeleid van de sector. 
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7.2.6. Vensters voor Verantwoording 

Sinds 2012 gebruiken onze scholen voor voortgezet onderwijs Vensters voor 

Verantwoording. Dit systeem brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal 

indicatoren. Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met het landelijk 

gemiddelde en helpt zo om inzicht te krijgen in de resultaten van de school en hierover 

op goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. 

Daarnaast kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van het onderwijs. 

 

De PO-raad is sinds 2010 bezig met het ontwikkelen van Vensters voor 

Verantwoording voor het primair onderwijs. Diverse scholen en medewerkers van 

BOOR werken mee aan de voorbereidingen. In 2013 is de website 

www.scholenopdekaart.nl gelanceerd. Ouders kunnen deze site gebruiken ter 

ondersteuning bij de schoolkeuze. De komende periode wordt verder gewerkt aan het 

managementdeel van de website, zodat scholen de site kunnen gebruiken om de eigen 

organisatie professioneler te kunnen besturen en opbrengstgerichter te kunnen 

werken. 

 

 Opbrengsten 7.3.

 

7.3.1. Cito-eindtoets basisonderwijs 

Ten opzichte van 2012 is de landelijke gemiddelde score op de Cito-eindtoets in 

gedaald met 0,5. De gemiddelde score in Rotterdam daalde nog harder, namelijk met 

0,7. Ook onze gemiddelde score daalde, maar deze daling bedroeg slechts 0,4. BOOR 

is dus dichter bij het Rotterdams en landelijk gemiddelde gekomen.  

 

Cito-scores (ongewogen) 2012 2013 

Landelijk 535,5 535,0 

Vier grote steden (G4) 533,8 533,3 

Rotterdam 532,5 531,8 

BOOR 531,4 531,0 

 

Op basis van de uitsluitregels van de inspectie mogen de scores van bepaalde 

leerlingen niet worden meegeteld bij het berekenen van de gemiddelde schoolscore. 

Het gaat dan onder andere om scores van leerlingen die een indicatie voor 

praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs hebben of leerlingen die minder dan 

vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Als 

deze scores niet worden meegerekend stijgt de gemiddelde citoscore van BOOR naar 

535. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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7.3.2. Eindexamenresultaten voortgezet onderwijs 

Het programma Beter Presteren van de gemeente Rotterdam heeft als ambitie gesteld 

voor het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands in 2014 een gemiddelde score 

van 6,21 in de stad Rotterdam. BOOR heeft een traject uitgezet om deze score in 2014 

ook daadwerkelijk te behalen. In 2013 was een gemiddelde van 6,10 vereist en aan 

deze ambitie is met een score van 6,2 behaald. De Rotterdamse ambitie voor het 

centraal schriftelijk eindexamen wiskunde a ligt voor 2014 op 6,36. Dit is een zeer hoge 

ambitie. BOOR had in 2013 de ambitie gesteld op 6,2 en heeft deze ook behaald. De 

gemiddelde score was 6,3.  

 

7.3.3. Toetsresultaten Diataal 

De gezamenlijk scholen hebben in het kader van het taalproject Rotterdams (Taal) 

Effect streefwaarden geformuleerd wat betreft leerwinst op de diataaltoetsen 

begrijpend lezen en woordenschat. De leerwinst is het verschil tussen de nulmeting 

aan het begin van het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs en de toets aan het 

einde van het eerste leerjaar. Elk jaar wordt de nagestreefde leerwinst verhoogd op 

bestuursniveau, rekening houdend met verschillen tussen scholen. Scholen die hoog 

scoren op de nulmeting, kunnen minder leerwinst behalen dan scholen met een lage 

score op de nulmeting. De ambitie op bestuursniveau voor de Rotterdamse locaties in 

2013 was een leerwinst van 9,4 of hoger op de begrijpend lezentoets. Deze ambitie is 

precies behaald met een leerwinst van 9,4. Op de woordenschattoets was de 

bestuursambitie voor de Rotterdamse locaties 6,7 of hoger en ook deze ambitie is 

behaald met een leerwinst van 6,7. 

 

Leerwinst Diataal 2013 Ambitieniveau 2013 

Begrijpend lezen 9,4 9,4 

Woordenschat 6,7 6,7 
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 Risicoscholen 7.4.

Een zwakke of zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten 

(eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het 

onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.  

 

(Zeer) zwakke 

scholen 
2012 2013 

(Speciaal) 

basisonderwijs 

1x zeer zwak 

2x zwak 

1x zeer zwak 

6x zwak 

Voortgezet 

onderwijs 

7x zwak 3x zwak 

 (Voortgezet) 

speciaal onderwijs 

1x zwak Geen 

Totaal 1x zeer zwak 

10x zwak 

1x zeer zwak 

9x zwak 

 

De basisschool die eind 2012 het arrangement zeer zwak had, heeft in april 2013 het 

basisarrangement verkregen. Helaas werden in het voorjaar 2013 twee andere scholen 

voor (speciaal) basisonderwijs beoordeeld als zeer zwak. Beide scholen hebben een 

intensief verbetertraject ingezet. Op een van deze scholen was de vooruitgang voor de 

inspectie aanleiding om in december het arrangement aan te passen naar zwak. De 

andere school wordt opnieuw beoordeeld in februari 2014 en er wordt verwacht dat ook 

deze school niet langer zeer zwak is. 

 

Vanwege de toename van het aantal aangepaste arrangementen in het primair 

onderwijs is in 2013 een aanpak ontwikkeld voor risicoscholen. Risicoscholen zijn 

scholen die een of meer keer onvoldoende eindopbrengsten hebben of een aangepast 

arrangement hebben verkregen. De aanpak risicoscholen bestaat uit gezamenlijk 

optreden van directeur, bovenschools manager en team Kwaliteit, kennis en onderwijs. 

Op basis van een audit wordt in kaart gebracht welke sterke punten en welke 

verbeterpunten een school kent. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om 

te komen tot een duurzame ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. In 2013 is op vijftien 

scholen een audit uitgevoerd. 

 

In het voortgezet onderwijs is het aantal zwakke afdelingen meer dan gehalveerd. Het 

traject Intensieve schoolontwikkeling van het programma Beter Presteren hebben twee 

scholen succesvol afgesloten en hierdoor hebben de scholen weer een 
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basisarrangement voor alle afdelingen verkregen. Dit arrangement ondersteunt 

scholen inhoudelijk en financieel bij het vormgeven en uitvoeren van een intensief 

verbetertraject. Momenteel is er nog een school met aangepaste arrangementen. De 

verwachting is dat deze school in 2014 ook weer het basisarrangement zal verkrijgen. 

 

In de sector (voortgezet) speciaal onderwijs was er begin 2013 nog een school met 

een aangepast arrangement. In juni werd de school opnieuw beoordeeld en verkreeg 

deze het basisarrangement. Het in 2011 ingezette kwaliteitsbeleid Sokwazo heeft 

gezorgd voor duurzame kwaliteitsverbetering.  

 

 Excellente scholen 7.5.

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. Excellente scholen 

halen het beste uit hun leerlingen. De scholen zorgen niet alleen voor goede 

leerresultaten, maar ondersteunen bijvoorbeeld ook leerlingen die dat nodig hebben of 

ze bieden extra uitdagingen aan talentvolle leerlingen. 
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8. Personeel 

 Omvang en samenstelling personeel 8.1.

Afgelopen jaren hebben wij te veel personeel in dienst gehad ten opzichte van de 

bekostiging. In 2013 was het dan ook noodzakelijk om de personeelskosten structureel 

te laten dalen. Dit hebben wij kunnen realiseren, zonder dat er gedwongen ontslagen 

zijn gevallen. Om dit te bereiken is er een aantal maatregelen uit 2012 voorgezet en 

een aantal nieuwe maatregelen genomen. Tijdelijke contracten werden niet verlengd 

en er is fors bespaard op de inhuur van derden, door bijvoorbeeld eigen personeel - 

daar waar mogelijk - activiteiten uit gemeentelijke programma’s te laten uitvoeren. In 

het verslagjaar was er sprake van een daling van 90 fte. 

 

Verloop aantal fte Fte Vaste dienst Tijdelijke dienst 

2009 3.310 2.958 352 

2010 3.298 3.008 288 

2011 3.219 2.961 258 

2012 3.049 2.882 164 

2013 2.959 2.826 133 

Bron: Personeelsadministratiesysteem AFAS 
 

Een verdeling van het personeel naar leeftijd, functiegroep, geslacht en salarisschaal is 

opgenomen in bijlage 4.  

 

 Mobiliteit 8.2.

In de sector primair onderwijs is in het tweede kwartaal een taskforce in het leven 

geroepen om boventallig personeel op de scholen te herplaatsen. In korte tijd hebben 

81 medewerkers (60,5 fte) een nieuwe werkplek binnen BOOR gekregen. Om de 

interne matching te realiseren, zijn er voorlichtingssessies gehouden, banenmarkten, is 

er op intranet een overzicht geplaatst met beschikbaar personeel (soms ook voormalig 

personeelsleden, waarvoor wij een bijdrage aan uitkeringskosten leveren) en werden 

alle interne vacatures consequent op het intranet geplaatst.  
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 In- en doorstroomregeling 8.3.

Wij voeren werkgelegenheidsbeleid, wat in de praktijk neerkomt dat personeel met een 

vaste aanstelling een werkgelegenheidsgarantie wordt geboden, tenzij voor een 

complete functiegroep de complete bekostiging vanuit het rijk of gemeente vervalt. Dit 

laatste geldt voor een groep medewerkers uit met name het primair onderwijs die 

geplaatst zijn in het kader van de in- en doorstroomregeling. Deze groep wordt 

bedreigd met ontslag per 1 augustus 2014. In het kader van een afgesloten convenant 

Medewerker leertijduitbreiding is in 2013 een sollicitatie en plaatsingscommissie 

gevormd, die na sollicitaties van deze medewerkers op basis van competenties de 

meest geschikte medewerkers heeft voorgedragen. In totaal zijn dertien medewerkers 

herplaatst. De overige medewerkers werden in 2013 begeleid door een speciaal 

aangestelde projectleidster.  

 

 Functiemix 8.4.

Vanaf 1 januari 2014 zijn binnen BOOR de volgende percentages gerealiseerd in het 

kader van de functiemix: 

Functiemix  

(speciaal) basisonderwijs 

Percentage  

per 1 januari 2014 

Streefpercentage  

eind 2014 

LA 72,59% 58,00% 

LB 26,93% 40,00% 

LC 0,48% 2,00% 6 

 

Functiemix (voortgezet) 

speciaal onderwijs 

Percentage  

per 1 januari 2014 

Streefpercentage  

eind 2014 

LA 0,76% 0% 

LB 88,20% 86% 

LC 11,06% 14% 

 

  

                                                
6
 2% LC mag ook worden ingevuld met 4% LB. In dat geval is de verhouding 56% LA, 44% LB.  
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Functiemix  

voortgezet onderwijs 

Percentage  

per 1 januari 2014 

Streefpercentage  

eind 2014 

LB 42,55% 50% 

LC 41,18% 39% 

LD 16,12% 11% 

Overig 0,15% - 

 

Om de streefpercentages te behalen, zou de bekostiging hierop aangepast moeten 

zijn. De financiële middelen die wij ontvangen, zijn niet in overeenstemming met de 

loonkosten die het volledig vullen van de functiemix met zich meebrengt. Als wij de 

functiemix volledig vullen, zou dit kunnen betekenen dat er een verdere 

personeelsreductie plaats zou moeten vinden. Daarnaast zijn er veel personeelsleden 

die niet beschikken over een aanvullende opleiding of competenties, of de ambitie 

hebben om een dergelijke loopbaanstap te maken. BOOR vult het loongebouw volgens 

de functiemix op geleide van de behoefte van de scholen. Bij het schrijven van dit 

verslag zijn er onderhandelingen over een nieuwe cao, zowel in het primair als 

voortgezet onderwijs. Wij zetten ons beleid ten aanzien van de functiemix voort, in 

afwachting van wat in deze nieuwe cao’s zal worden opgenomen.  
 

 Medewerkerstevredenheid 8.5.

De sector voortgezet onderwijs heeft in 2013 een tevredenheidsonderzoek afgenomen 

onder medewerkers. De resultaten van dit onderzoek kwamen overeen met 

voorgaande jaren. Er is een gemiddeld cijfer van 7,2 behaald. De sector (voortgezet) 

speciaal onderwijs heeft ook het medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen en 

behaalde een gemiddeld cijfer van 7,4. In totaal heeft 75% van de medewerkers 

deelgenomen aan het onderzoek. De medewerkerstevredenheidspeiling in het 

(speciaal) basisonderwijs zal in 2014 afgenomen worden. Dit jaar is benut om de 

aanbevelingen op basis van peilingen in voorgaande jaren goed uit te voeren.  
 

Medewerkers-

tevredenheidpeilingen 
2007 2009 2011 2013 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 7 7,4 

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

                                                
7
 Van voorgaande jaren zijn er in het (voortgezet) speciaal onderwijs geen cijfers beschikbaar op 

bestuursniveau. 
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 Aannamebeleid 8.6.

Evenals in 2012 is er in 2013 beperkt personeel aangenomen. Er werden wel tijdelijke 

medewerkers (invallers) aangenomen, voor vervanging van vaste medewerkers, 

vanwege ziekte, zwangerschapsverlof, ouderschapschapsverlof en dergelijke. Deze 

vervangingen werden ingevuld met contracten voor de duur van de afwezigheid. In 

lesvakken in het voortgezet onderwijs waar al een tekort bestaat aan leraren of 

specialistische functies, werden wel vaste dienstverbanden of langer durende tijdelijke 

contracten aangeboden. Bij het aannemen van onderwijzend personeel wordt gekeken 

of iemand over de juiste diplomering beschikt. In het voortgezet onderwijs is soms wel 

sprake van onbevoegdheid of onderbevoegdheid. De bevoegdheid dient dan volgens 

de cao binnen twee jaar behaald worden. Scholen voeren zelf hun werving en selectie. 

Uitzondering hierop is de inzet van vervangers in het (speciaal) basisonderwijs en 

speciaal onderwijs, die worden ingezet via het werving en selectiebureau van het 

administratiekantoor Vizyr.  

 

 Opleiding en scholing 8.7.

BOOR wil door deze actieve inzet op scholing van zittend personeel een kwaliteitsslag 

maken. Ten aanzien van startende leerkrachten is er in de centrale organisatie een 

kwaliteitsteam aanwezig. De activiteiten van dit team zijn opgenomen in een 

informatiemap Een goede start die aan starters ter beschikking gesteld wordt. Starters 

hebben recht op drie lesobservaties door een deskundige van de school en eenmalig 

door een kwaliteitsmedewerker aan de hand van een observatielijst 

Leerkrachtvaardigheden. De conclusies worden vastgelegd in een kwaliteitskaart 

Leerkrachtvaardigheden. Ter begeleiding op de werkvloer wordt een mentor 

aangewezen. De startende leerkracht wordt in de gelegenheid gesteld een persoonlijk 

ontwikkelingsplan te formuleren en op te nemen in een persoonlijk 

bekwaamheidsdossier.  

 

Als ondersteunde middelen worden waar nodig een digitale competentiescan 

aangeboden om ontwikkelpunten aan te kunnen reiken en intervisiebijeenkomsten 

georganiseerd. Het driemaal bijwonen van een intervisiebijeenkomst wordt 

gewaardeerd met een bewijs van deelname, welke toegevoegd wordt aan het 

bekwaamheidsdossier. Een onvoldoende resultaat van dit begeleidings- en 

beoordelingstraject, leidt er toe dat betrokkene niet langer ingezet wordt binnen BOOR. 

 

Ook de sector voortgezet onderwijs investeert op grote schaal in het opleiden van 

nieuwe docenten. Jaarlijks worden in het kader van Opleiden-in-de-School vele nieuwe 

docenten opgeleid voor een tweede- en eerstegraads bevoegdheid. Twee grote 

scholen van BOOR nemen deel aan de Opleidingsschool Rotterdam. Zij zijn ook een 
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Academische Opleidingsschool en combineren het opleiden van docenten met het 

doen van onderzoek door docenten, docenten-in-opleiding en leerlingen.  

 

De budgetten voor scholing worden toegewezen per school. De directeur zet deze 

middelen in. Hiertoe voert de directeur taakgesprekken met de medewerkers om 

individuele scholingsafspraken te maken. Daarnaast wordt er doorgaans een gedeelte 

van het budget ingezet op teamscholing, afhankelijk van de voor de school 

vastgestelde kwaliteitsvraagstukken.  

 

Vanaf de zomervakantie 2013 worden er maandelijks laagdrempelige masterclasses 

HRM aangeboden. In 2013 ging het om zaken als omgang met ziekteverzuim, lastige 

gesprekken voeren, kind en recht en arbo-zaken. Voor startend leidinggevenden is in 

2013 een tweedaags introductieprogramma verzorgd met het doel hen voor te 

bereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden en hen te introduceren bij het college 

van bestuur en het servicebureau. Deze masterclasses worden goed bezocht en 

gewaardeerd.  

 

 Ziekteverzuim 8.8.

 

Ziekteverzuim en meldingsfrequentie Ziekteverzuim Meldingsfrequentie 

Basisonderwijs 8,8% 1.2 

Voortgezet speciaal onderwijs 9,6% 1.6 

Voortgezet onderwijs 6,3% 1,9 

Totaal 8,1% 1,5 

Bron: Personeelsadministratiesysteem AFAS 

 

BOOR wil de vitaliteit van medewerkers verhogen, de ervaren werkdruk verlagen en 

daarmee het ziekteverzuim in percentage, duur en frequentie reduceren. Dit 

voornemen is in 2013 slechts beperkt in beleid omgezet en niet voldoende gelukt. Om 

het ziekteverzuim verder te laten dalen is in het primair onderwijs eind 2013 een 

werkgroep gestart met het schrijven van een plan, met als uitgangspunt dat scholen 

met lang hoog verzuim/ hoge verzuimfrequenties verplicht worden een verbeterplan op 

te stellen. Dit is in overeenstemming met de werkwijze van de inspectie. Daarnaast 

wordt in samenwerking met het vervangingsfonds gewerkt aan een convenant. De 

verwachting is dat dit zal leiden tot de beschikbaarheid van een aantal professionals 

die kunnen helpen bij verzuimreductie. Daarnaast zal in het primair onderwijs naar 

verwachting in het schooljaar 2014-2015 de kosten van vervanging van het verzuim bij 

de scholen gelegd worden en niet meer in een centraal fonds. In het voortgezet 
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onderwijs is de verevening van verzuimkosten van langdurig zieken stopgezet, zodat 

scholen directer te maken krijgen met de kosten van verzuim. Verdere concrete 

maatregelen worden uitgewerkt in 2014. 

 

In 2013 koos BOOR voor het dragen van eigen risico voor de kosten van 

ziektevervanging tijdens ziekte. Uittreding uit dit fonds levert de mogelijkheid op om 

eigen beleid te formuleren ten aanzien van de inzet van vervangers. De verwachting 

was dat het instellen van het eigen risico zou leiden tot een daling van het 

ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is ten opzichte van meting in 2012 gedaald met 0,2%. 

 

BOOR pleegt een reservering van 6% van de loonsom om de kosten van vervanging te 

kunnen betalen. Voor een deel wordt hier een kleine fractie al in dienst zijnde vast 

personeel uit bekostigd, meestal om fricties tussen schoolbudget en werktijdfactor op 

te vangen. Uit het verschil tussen het ziekteverzuim- en reserveringspercentage volgt 

dat niet alle ziekte vervangen kan worden. In praktijk hoeft dat ook niet altijd, omdat de 

school interne opvangmaatregelen kan treffen en ook omdat niet voor elke vraag een 

vervanger ter beschikking is.  

 

Zou BOOR bij het vervangingsfonds zijn gebleven, dan zou de actuele premie op 8,2% 

liggen, met de mogelijkheid van een maluspremie vanwege overschrijding. Door uit het 

fonds te stappen is daarom voor 2,2% formatieruimte geschapen, waardoor personele 

gevolgen ten gevolge van verminderde financiële mogelijkheden beperkt zijn gebleven. 

 

 Digitalisering van hrm-processen 8.9.

Per 1 januari 2013 zijn wij overgestapt op de personeelsadministratie van AFAS. Vrij 

spoedig hierna is een eerste set met hrm-data opgeleverd. Het administratiekantoor 

Vizyr is ook begin 2014 nog doende met verdere ontsluiting van hrm-data via dit 

systeem. In 2014 volgen verdere aanpassingen en keuzen, waaronder invoering van 

het digitale poortwachtersysteem in het pakket van AFAS. Door de invoering van AFAS 

hebben medewerkers een eigen internetpagina gekregen, waar ze loonstroken kunnen 

zien en mutaties in persoonsgegevens kunnen doorgeven. 

 

 Overlijdensberichten 8.10.

Afgelopen jaar hebben wij tot ons verdriet afscheid moeten nemen van een aantal 

collega’s. Zij zijn voor het openbaar onderwijs en met name voor onze leerlingen van 

grote betekenis geweest. Wij wensen de nabestaanden nogmaals veel sterkte en 

kracht om het verlies te dragen.  
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Naam School Overlijdensdatum 

De heer J.J.E. van den Blink Mytylschool de Brug 29-10-2013 

Mevrouw J.M. Breda Toermalijn 21-10-2013 

De heer F.H. Lutterop Wolfert van Borselen 28-03-2013 

De heer D. Mohan Duo 2002 25-10-2013 

De heer F.A. Takkenberg De Plevier 11-07-2013 

Mevrouw L.D. van Uffelen De Globe 18-12-2013 
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9. Huisvesting 

 Leegstandsreductie  9.1.

De gemeente Rotterdam heeft voor haar onderwijshuisvesting meer ruimte dan er 

regulier nodig is. Dit wordt overcapaciteit of leegstand genoemd. Leegstand van 

schoolgebouwen kost de gemeente en de schoolbesturen veel geld. Daarom is aan de 

schoolbesturen gevraagd om een leegstandsreductieplan op te stellen. Een 

leegstandsreductieplan houdt in efficiënter omgaan met het gebruik van 

schoolgebouwen. Dit kan door middel van medegebruik met andere scholen, 

medegebruik of huur door organisaties met een maatschappelijke, culturele 

achtergrond of door het opheffen van inefficiënte huisvesting. Inmiddels is een 

leegstandsreductielijst opgesteld door BOOR met een aantal quick-wins, zoals 

bijvoorbeeld het verwijderen van noodlokalen. In 2012 is gestart met het uitvoeren van 

deze lijst.  

 

In 2013 heeft BOOR bij benadering 20.000 m2 bruto vloeroppervlakte opgeleverd aan 

de gemeente Rotterdam. De keuzes zijn gemaakt op basis van de organisatiestrategie, 

geografische spreiding, demografische gegevens, leerlingaantallen, leerlingprognoses, 

aanwezigheid van andere scholen en de staat van onderhoud en energieverbruik (Lijst 

van 144 aandachtspanden in Rotterdam). In samenspraak met de andere 

schoolbesturen en de gemeente zijn concrete afspraken gemaakt voor de komende 

periode, die vastgelegd zijn in het ambitiedocument Meerjarenplan 

Onderwijshuisvesting 2015-2015 van de gemeente Rotterdam, teneinde de kwaliteit 

van de huisvesting te verbeteren en het aantal vierkante meters te reduceren. In 

samenspraak met de gemeente moet de informatie in dit document nog nader 

vergeleken en geanalyseerd worden. In 2014 zal dit document in samenspraak met de 

gemeente Rotterdam en de onderwijsbesturen worden vastgesteld. 

 

 Managementinformatiesysteem 9.2.

Het huidige storingsmeldingssysteem voldoet niet meer. Het genereert niet de 

gewenste informatie, omdat het geen koppelingen kent met het financiële systeem en 

de onderhoudsplanning. Ook kunnen contracten en basisgegevens van gebouwen 

onvoldoende worden geregistreerd. De vervanging van het huidige 

storingsmeldingssysteem is van fundamenteel belang voor de informatievoorziening. 

Overwogen is om het huidige systeem aan te passen, echter door het benodigde 

maatwerk is dit duurder gebleken. In 2013 is gestart met het opstellen van een 

programma van eisen. Het toekomstige systeem kent onder andere een koppeling met 

de onderhoudsplanning en het financiële systeem, is in staat adequate 

managementinformatie op te leveren middels standaardrapportages en ondersteunt bij 
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de beheer- en werkprocessen rondom bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie, 

monitoring contracten, aanbestedingen, afhandeling van schademedlingen en het 

bijhouden van incidentregistraties. Eind 2014 wordt het systeem in gebruik genomen. 

 

 Meerjarenonderhoudsplanning 9.3.

Met het oog op de doordecentralisatie per 1 januari 2015 heeft de gemeente 

Rotterdam aangeboden om de meerjarenonderhoudsplannen van de buitenzijde met 

een duur van 25 jaar te actualiseren. Hiertoe wordt eerst een nulmeting verricht door 

de gemeente. Aanvullende afspraken met de gemeente over de uitvoering van de 

nulmeting zijn gemaakt. Gymzalen worden ook meegenomen in de nulmeting. De 

gemeente levert de meerjarenonderhoudsplannen naar verwachting op in de tweede 

helft van 2014. 

 

De uitvoering van de conditiemeting en het opstellen van de meerjarenonderhoudsplan 

voor de binnenzijde van de gebouwen laat BOOR onder regie uitvoeren in 2014 en 

2015. Bij de uitvoering wordt dezelfde meetsystematiek gevolgd als de gemeente. 

Gestart is in 2013 met de selectie van een partij welke gaat ondersteunen bij deze 

aanbesteding.  

 

 Nieuwbouw en renovatie 9.4.

In 2013 zijn de nieuwbouwprojecten van speciaal  onderwijsschool De Piloot en 

basisschool De Clipper opgeleverd. De scholen zijn naar volle tevredenheid in gebruik 

genomen door de gebruikers en leerlingen. In 2013 is gestart met de renovatie van de 

dislocatie van basisschool Het Landje en de uitbreiding van basisschool De Bergse 

Zonnebloem. Begin 2014 wordt het nieuwbouwproject voor het voortgezet onderwijs 

Campus Hoogvliet, waarin het Einstein Lyceum is gehuisvest, opgeleverd. Daarnaast 

wordt begin 2014 de herontwikkeling van een kantoorpand tot schoolgebouw aan de 

Walenburgerweg 130 voor het voortgezet onderwijs Wolfert College afgerond.  

  

In 2014 staan onder andere de voorbereiding van de nieuwbouw van Wolfert Dalton, 

het Huis op Zuid met als gebruiker basisschool Nelson Mandela en de Kindercampus 

met als gebruiker basisschool de Bloemhof gepland.  

 

 Beheer en onderhoud 9.5.

In 2013 zijn diverse projecten rondom groot onderhoud uitgevoerd, in het kader van het 

oplossen van achterstallig onderhoud. Bij de gemeente is hiertoe een aanvraag 

gedaan voor het uitvoeren van urgent groot onderhoud. Op basis van de aanvraag is 

een beschikking door de gemeente afgegeven van € 7,4 miljoen voor de periode 2011-

2013. In 2013 is € 2,4 miljoen besteed van deze beschikking. BOOR verantwoord de 
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bestedingen in 2015 aan de gemeente. Aan het onderhoud van installaties en terreinen 

is € 1,9 miljoen aan uitgegeven. 

 

Er is correctie en preventief onderhoud gepleegd aan installaties en terreinen. 

Daarnaast zijn diverse wettelijke inspecties en keuringen uitgevoerd, zoals 

asbestinventarisatie (€ 77.000), legionella gymzalen (€ 40.000), brandveiligheid (€ 

130.000) en speeltoestellen (€ 50.000). De herstelwerkzaamheden welke voortkomen 

uit de asbestinventarisatie, legionella en speeltoestellen worden in 2014 in opdracht 

gegeven. Grotere renovatieprojecten voor het eerste halfjaar 2014 zijn al gepland en in 

opdracht gegeven. Het renovatieprogramma voor tweede halfjaar wordt begin 2014 

vastgesteld. In 2014 worden ook wettelijk verplichte inspecties en keuringen 

uitgevoerd, waaronder de NEN-3140, legionella scholen, keuring gymzalen en 

inspectie stookinstallaties. 

 

Voor het onderhoud geldt verder dat reductie van het correctief onderhoud een 

belangrijk aandachtspunt is. Hiertoe wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit 

van installaties en uitvoering van aanbestedingen gericht op preventief onderhoud. Ook 

de meerjarenonderhoudsplannen dragen hier aan bij.  

 

 Energiemanagement 9.6.

Wij hebben in 2013 ingezet op de reductie van het energieverbruik. Om het 

energieverbruik verder te reduceren zijn in 2013 alle verbruikgegevens 

geïnventariseerd. De gegevens zijn opgenomen in een 

managementinformatiesysteem, waaruit stuurinformatie wordt gegenereerd. De eerste 

rapportages met betrekking tot het voortgezet onderwijs zijn al opgeleverd en bieden 

een helder inzicht in het verbruik per m2 en per leerling. Doelstelling is om kengetallen 

te ontwikkelen voor alle schoolgebouwen en hierop te sturen.  

 

 Verhuur en medegebruik 9.7.

Door nieuwe regelgeving vanuit de gemeente wordt op medegebruikers en huurders 

stichtingskosten van € 80 per m2 geïnd, welke afgedragen wordt aan de gemeente. 

Deze stichtingskosten zorgt voor nog meer financiële druk bij huurders en 

medegebruikers, veelal kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en 

peuterspeelzalen. Als gevolg hiervan zijn opzeggingen voor huur en medegebruik 

binnen gekomen. Aanvullend leidt de nieuwe regelgeving tot betalingsachterstanden.  

 

Doordat de kinderopvangsector momenteel onder financiële druk staat is de 

verwachting dat betalingsachterstanden en faillissementen in de toekomst vaker 

voorkomen. Wij zetten ons hierbij enerzijds in voor behoud van deze huurders met het 

oog op het strategisch belang: de instroom van nieuwe leerlingen door de nabijheid 
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van kinderopvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten bij onze scholen en vanuit 

onze maatschappelijke rol om een bijdrage te leveren aan deze wijkvoorzieningen. 

Anderzijds is ingezet op het tijdig innen van de huurgelden, door het opstellen van 

betalingsregelingen of opstarten van een aanmanings- en incassoprocedure. De 

regeling verhuur en medegebruik is onderdeel van het ambitiedocument Meerjarenplan 

Onderwijshuisvesting Rotterdam en daarmee een bespreekpunt tussen gemeente en 

schoolbesturen. 
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10. Communicatie en ict 

De afgelopen jaren heeft BOOR veel negatieve publiciteit gekregen. Ons imago is 

hierdoor beschadigd. De scholen en medewerkers hebben hier onterecht last van 

gehad. Het vertrouwen in BOOR heeft bij zowel de medewerkers, leerlingen en hun 

ouders als bij andere belanghebbenden een deuk opgelopen. De aanstelling van een 

nieuw bestuur maakte het mogelijk om dit vertrouwen te herwinnen. In 2013 hebben wij 

gewerkt aan het bereiken van een positieve houding ten opzichte van BOOR en dat 

men zich inzet om in gezamenlijkheid van BOOR een organisatie te maken waar 

iedereen trots op kan zijn. Dit werkt ook positief op het imago, omdat de identiteit dan 

goed en consequent naar buiten uitgedragen kan worden. 

 

De negatieve gedachten die heersen bij de doelgroepen zijn niet allemaal op feiten 

gebaseerd. Inzet was dan ook het wegwerken van de negatieve beelden, door ons te 

richten op het goed informeren van de verschillende betrokkenen over ontwikkelingen 

binnen de organisatie en waarom bepaalde (noodzakelijke) keuzes gemaakt zijn.  

 

 Bestuurscommunicatie 10.1.

In april is een plan van aanpak voor de communicatie van het algemeen bestuur 

vastgesteld. Het plan richt zich op het open en transparant communiceren, zowel naar 

de buitenwereld als binnen de organisatie. Het doel is om het gevoel van afstand 

tussen bestuur en de rest van de organisatie weg te nemen en om verbinding te krijgen 

met betrokkenen. Om betrokkenen goed te informeren over de vorderingen, hebben wij 

een aantal middelen ingezet. De agenda en het vastgestelde verslag werden altijd al 

op de openbare website geplaatst. De agenda wordt nu actief onder de aandacht 

gebracht van de directies en kort na de vergadering worden de kernpunten 

gepubliceerd en onder hun verspreid. Er is een algemeen e-mailadres 

ab@stichtingboor.nl aangemaakt, waar betrokkenen tot uiterlijk een week voor de 

bestuursvergadering urgente of prangende zaken kunnen sturen die het algemeen 

bestuur kunnen inspireren tot een betere besluitvorming. Tevens is er nadrukkelijk 

aangegeven dat het mogelijk is om als toehoorder de bestuursvergaderingen bij te 

wonen. Daarnaast zijn de leden aanwezig geweest op de kickoff van het nieuwe 

schooljaar, hebben ze een aantal scholen bezocht en kennis gemaakt met de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. 

 

Ook het nieuwe college van bestuur heeft laten zien dat het open en transparant wil 

communiceren. Om kennis te maken met de eigen organisatie, heeft het college van 

bestuur in 2013 bijna al onze scholen in het primair onderwijs bezocht en hierdoor een 

goed beeld kunnen krijgen wat er speelt. Begin 2014 worden de laatste twaalf 

mailto:ab@stichtingboor.nl
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schoolbezoeken afgerond. Na de komst van Anne de Visch Eybergen zullen de 

schoolbezoeken in het voortgezet onderwijs opgepakt worden. 

 

Om meer bekendheid en begrip te realiseren rondom de ontwikkelingen en doelen van 

BOOR, heeft het bestuur afgelopen jaar nadrukkelijk de communicatie gezocht met 

belangrijke stakeholders, zoals de (gemeentelijk) overheid, collega-

onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties en 

ouders. Dit heeft een positief effect gehad.  

 

Om iedereen op de hoogte te houden van de denkrichting van het college van bestuur, 

worden speeches van het college van bestuur bij plenaire bijeenkomsten gepubliceerd 

op het intranet. 

 

Om ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen BOOR, is er eind 

2013 voor het eerst een informatiebulletin met Nieuws vanuit het bestuur onder de 

scholen verspreid, die zij bij hun schoolnieuwsbrief aan ouders kunnen toevoegen. Op 

deze manier willen wij ook in 2014 de ouders regelmatig informeren.  

 

Aan het einde van het jaar is er vanuit het college van bestuur een digitale 

nieuwjaarskaart verstuurd aan al onze medewerkers en relaties, met hierin de 

belangrijkste doelstellingen waar we aan gaan werken in 2014. 

 

In 2014 zal verder bekeken worden welke middelen ingezet kunnen worden om het 

gevoel van afstand tussen bestuur en de rest van de organisatie weg te nemen.  

 

 Media-aandacht 10.2.

Met de komst van het nieuwe college van bestuur is besloten om terughoudend te zijn 

in perscontacten. Met name bij landelijke en regionale dagbladen, omdat het moeilijk is 

om te sturen op de inhoud van het artikel dat in de kranten verschijnt. Om een goede 

relatie op te bouwen, heeft er eind 2013 wel een gesprek plaatsgevonden met een 

journalist van het AD Rotterdams Dagblad. In 2014 zullen wij de contacten met de 

media verder structureren en uitwerken in een persbeleid. Uitgangspunt is dat het 

persbeleid bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen. 

 

Nieuws in de media geeft niet altijd een waarheidsgetrouw beeld. Met het nieuwe 

college van bestuur is dan ook afgesproken dat ze - indien nodig - een toelichting 

geven op het verschenen nieuws, welke gepubliceerd wordt op de website. Directeuren 

kunnen dit als handvat gebruiken in hun contacten met ouders en andere 

belanghebbenden.  
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 Websites 10.3.

De openbare website BOOR Bestuur had in 2013 op werkdagen tussen de 350 en 450 

unieke bezoekers per dag. Nieuws en verantwoordingsstukken worden gepubliceerd 

op deze website. De besloten website BOOR Intranet had op werkdagen tussen de 

250 en 350 unieke bezoekers per dag. Met name de directeuren in het primair 

onderwijs kijken regelmatig op het intranet. Om het gebruik door directieleden te 

verhogen, versturen wij sinds begin 2013 regelmatig korte nieuwsflitsen per e-mail als 

er nieuwe informatie is geplaatst. 

 

Bij onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in de scholen is er weinig 

bekendheid met het intranet. Om de ongeveer drie weken verschijnt er een digitale 

nieuwsbrief voor alle medewerkers, met een overzicht van nieuwe items op het 

intranet. Aangezien de e-mailadressen van de medewerkers niet centraal worden 

geregistreerd, zijn wij afhankelijk van de directeuren voor het verspreiden van de 

nieuwsbrief. Gebleken is dat de nieuwsbrief vaak niet aankomt bij de medewerkers. In 

2013 hebben wij dan ook de e-mailgroepen van de scholen verzameld, waar het 

schoolpersoneel onder hangt. Hierdoor kunnen wij een groot deel van de medewerkers 

direct bereiken. Door technische complexiteit hebben niet alle scholen een e-mailgroep 

kunnen realiseren.  

 

Begin 2014 ontvangen alle nieuwe leerkrachten een brief, met informatie over het 

inloggen op het intranet en waar zij relevante informatie kunnen vinden. Om het 

intranet te verbeteren, is er eind 2013 een werkgroep ingericht om het intranet te 

herinrichten en te actualiseren.  

 

 Social media 10.4.

Op bescheiden schaal hebben wij voor het delen van nieuws en dergelijke actiever 

gebruik gemaakt van social media, waaronder Twitter en LinkedIn. 

 

 BOOR Magazine 10.5.

Het BOOR Magazine wordt ingezet als één van de middelen voor de horizontale 

verantwoording. Het BOOR Magazine wordt verspreid onder alle medewerkers en 

externe relaties. Dit jaar zijn er drie magazines verschenen. Onder relaties werd het 

magazine in 2013 alleen nog digitaal verspreid. In het kader van kostenreductie is het 

eind 2013 ook alleen digitaal verspreid onder de medewerkers. Eind 2013 is een 

werkgroep ingericht, om te kijken hoe wij de online mogelijkheden beter kunnen 

benutten en aan wat voor een artikelen behoefte is.  

 

Bekijk de BOOR Magazines op www.boorbestuur.nl/boormagazine.  

http://www.boorbestuur.nl/boormagazine
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 Relaties 10.6.

Het afgelopen jaar hebben wij aan onze relaties belangrijke verantwoordingsstukken 

digitaal verspreid, zoals het strategisch beleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag, 

maar ook het magazine.  

 

 Informatievoorziening 10.7.

De communicatie binnen de organisatie kan worden verbeterd door de 

informatievoorziening te optimaliseren en de verantwoordelijkheid daarvoor neer te 

leggen bij de verschillende interne doelgroepen. Het doel van de informatievoorziening 

is om via de juiste kanalen de juiste informatie op de juiste plaats te brengen. Op deze 

manier wordt bevorderd dat iedereen op een structurele wijze wordt geïnformeerd en 

zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in de organisatie. Ook het online delen van 

kennis met collega’s en het reageren op ontwikkelingen binnen de organisatie zal een 

prominentere rol krijgen. Dit betekent dat de verschillende communicatiemiddelen 

waarvan we op bestuursniveau gebruik maken, opnieuw tegen het licht gehouden 

moeten worden. Eind 2013 is gestart met het opstellen van een communicatiescan, om 

te kijken waar de knelpunten zitten en hoe wij deze kunnen oplossen. 

 

 Ict en informatiemanagement 10.8.

Ict speelt een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambities in het strategisch 

beleidsplan. De snelle technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de inrichting 

van onze primaire processen en vragen dan ook om een ict-beleidsplan op 

bestuursniveau. 

 

Met het opstellen van het beleidsplan is in 2013 gestart. Bij het opstellen is een 

stuurgroep ingesteld, waarbij (lijn)verantwoordelijken uit de verschillende sectoren zijn 

betrokken, aangevuld met externe deskundigheid. Met deze benadering wordt een 

integraal beleid nagestreefd dat toekomstbestendig is. Doelstelling is om voor de 

zomervakantie 2014 een visiestuk op te leveren. 
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11. Juridisch zaken en klachten 

 Voorlichting 11.1.

De leidinggevenden op zowel de scholen als bovenschools nemen vele besluiten ten 

aanzien van personeel, zoals aktes van aanstelling en ontslag. Om de kwaliteit van de 

besluitvorming op peil te houden, zijn ook het afgelopen jaar de scholen weer 

voorgelicht over de juridische aspecten van hun doen en laten. Zowel startende als 

meer ervaren leidinggevenden in de scholen hebben workshops gevolgd over 

personeelsbeleid en rechtspositie. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een 

professionele cultuur en de verhoging van de kwaliteit van het management op het 

gebied van (juridische) besluitvorming en voorkoming van onnodige juridische 

procedures. 

 

 Bezwaarschriften van medewerkers 11.2.

Als een medewerker een procedure start, wordt met de degene(n) die betrokken waren 

bij het besluit besproken hoe de zaak het beste kan worden opgelost. In 2013 heeft dit 

ertoe geleid dat in ruim 90% van de ingediende bezwaren zonder formele procedure 

een oplossing werd bereikt. 

 

Bezwaarschriften medewerkers 2010 2011 2012 2013 

(Speciaal) basisonderwijs 13 18 44 28 

Voortgezet onderwijs 8 3 10 14 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 2 5 13 33 

Totaal 23 26 67 75 

 

Ten opzichte van vorig jaar is ook dit jaar het aantal bezwaarschriften toegenomen. 

Een mogelijke verklaring zijn de bezuinigingen en daarmee samenhangend een gevoel 

van onzekerheid bij onze medewerkers. De sterkste toename is te zien in het 

(voortgezet) speciaal onderwijs, veroorzaakt door afschaffing van een bijzondere 

reiskostenvergoeding ten behoeve van een groep medewerkers. In goed overleg en 

zonder formele procedure kon aan hun bezwaren worden tegemoet gekomen.  

In het voortgezet onderwijs hebben strengere eisen aan onbevoegde leraren met 

betrekking tot het behalen van een bevoegdheid, zoals die is opgenomen in de actuele 

cao voor het voortgezet onderwijs, ook het afgelopen jaar tot een lichte toename van 

het aantal bezwaarschriften geleid. 
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Positieve uitzondering is het (speciaal) basisonderwijs. In 2012 was daar nog meer dan 

een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften te zien. In 2013 is dit aantal weer 

gedaald. Hoewel er in deze sector ook het afgelopen jaar opnieuw vrijwel geen ruimte 

was om de tijdelijke dienstverbanden van jonge leerkrachten om te zetten in vaste, is 

daarover in een eerder stadium beter met deze medewerkers gecommuniceerd, met 

als gevolg dat er vrijwel geen bezwaren meer zijn gemaakt tegen de besluiten tot het 

niet verlengen van tijdelijke aanstellingen.  

 

Er konden 68 bezwaren intern worden opgelost. Van de zaken die formeel zijn 

behandeld, heeft BOOR vijf keer het besluit gehandhaafd. Vier bezwaren zijn nog in 

behandeling.  

 

 (Hoger) beroepschriften 11.3.

In 2013 hebben drie personeelsleden tegen een beslissing op bezwaar van BOOR 

beroep ingesteld. Eén daarvan is in goed overleg opgelost. De andere twee zaken 

lopen nog. Daarnaast is een beroepszaak ingediend door een afgewezen inschrijver bij 

de Europese Aanbesteding Schoonmaak. Deze zaak loopt nog. Twee leerlingen 

vroegen aan de rechter om een voorlopige voorziening, nadat zij waren geschorst. De 

rechter heeft BOOR in het gelijk gesteld. In 2013 heeft één personeelslid hoger beroep 

ingesteld tegen een beslissing van de rechtbank. Deze zaak loopt nog. 

 

 Bezwaarschriften namens BOOR 11.4.

In 2013 hebben wij twee keer bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente 

Rotterdam. Eén daarvan is niet ontvankelijk verklaard, omdat wij de gronden te laat 

hebben ingediend. Het andere besluit is ingetrokken, omdat dit niet voor BOOR, maar 

voor het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) bestemd was. Wij 

hebben één keer bezwaar gemaakt bij het Participatiefonds voor het primair onderwijs, 

waarbij de inzet is om de uitkeringskosten voor de werkloosheidsuitkering van een 

voormalig medewerker alsnog voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Deze 

procedure loopt nog. Bij DUO is twee keer bezwaar gemaakt. Het ging om de 

weigering aangevraagde subsidies definitief toe te kennen. Deze bezwaren heeft DUO 

afgewezen op formele gronden.  

 

 EarlyBird 11.5.

BOOR en de gemeente Rotterdam zijn door de stichting Taalverdediging betrokken in 

een procedure bij de burgerlijke rechter. De stichting Taalverdediging, die zich het 

behoud van de Nederlandse taal en cultuur ten doel stelt, heeft aan de rechter 

gevraagd te beoordelen of het EarlyBird-project van vervroegd en versterkt Engels op 
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de basisscholen in strijd is met de Wet op het primair onderwijs. Taalverdediging meent 

dat onderwijs in het Engels op de basisschool het behoud van het Nederlands bedreigt. 

Vorig jaar heeft de rechtbank de eis van Taalverdediging afgewezen. De stichting heeft 

vervolgens hoger beroep ingesteld. Deze procedure loopt nog. We trekken hierin 

samen op met de gemeente Rotterdam. 

 

 Klachten  11.6.

BOOR is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het 

algemeen toegankelijk onderwijs. Iedereen die betrokken is bij een school van BOOR 

kan hier terecht voor klachten die onder meer betrekking kunnen hebben op de 

begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van 

leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend 

gedrag, agressie, geweld en pesten. 

 

De laatste drie jaar laat een daling van het aantal klachten zien. In 2013 is er twee keer 

een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Eén klacht is ingetrokken. 

Bij de andere klacht heeft de Landelijke Klachtencommissie het dossier gesloten, 

omdat de klagers niet meer reageerden op de brieven van de klachtencommissie. 

 

Landelijke klachtencommissie 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal klachten 4 3 7 4 2 
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12. Inkoop 

De inkoop van goederen en diensten door BOOR maakt een aanzienlijk deel uit van 

onze exploitatie. Jaarlijks wordt er voor een bedrag tussen € 20 miljoen en € 25 miljoen 

ingekocht. Door de schaalgrootte van BOOR hebben we de mogelijkheid om op 

diverse terreinen gunstige inkoopvoorwaarden en prijzen te realiseren. Door wet- en 

regelgeving worden we overigens ook gedwongen om inkopen voor een groot deel 

gecentraliseerd op te pakken. 

 

Gezien het belang van de inkoop, hebben we in 2013 ingezet op het verder 

professionaliseren van onze inkoopfunctie. Het doel daarbij is om de versnipperde 

inkoop binnen BOOR tegen te gaan en daarmee enerzijds aanzienlijke structurele 

kostenbesparingen te realiseren en anderzijds te voldoen aan (Europese) wet- en 

regelgeving op dit gebied. Hiertoe zijn in 2013 inkoopprocessen, -procedures en -

beleid opgesteld en geïmplementeerd. Het voorgestelde inkoopbeleid moet nog 

vastgesteld worden, maar we volgen deze lijnen wel al. 

 

We hebben ons in 2013 met name gericht op de grootste inkoopcontracten en hebben 

deze opnieuw (Europees) aanbesteed. Voorbeelden hiervan betreffen de inkoop van 

energie (besparing minimaal € 100.000 per jaar), schoonmaak in het voortgezet 

onderwijs (besparing € 63.000 per jaar) en leermiddelen (besparing gemiddeld 

€ 200.000 per jaar). In 2014 gaan in ieder geval de aanbestedingen lopen voor  

schoonmaak in het primair onderwijs, kopieerdiensten, afvalinzameling, beveiliging 

gebouwen en telefoondiensten. Verder wordt in 2014 ingezet op de verdere uitrol van 

de inkoopagenda, -beleid en de uitvoering Europese aanbestedingen en 

raamovereenkomsten. Ook wordt gekeken naar diensten en leveringen, welke onder 

de aanbestedingsdrempel vallen en versnipperd zijn in de organisatie. 
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13. Bedrijfsvoering 

 Kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering 13.1.

In 2013 heeft een inhaalslag plaatsgevonden op het gebied van financiën, auditing, 

monitoring en control. De veranderingen zien we op de ontwikkeling van planning-en-

control-instrumenten, heldere afspraken met het administratiekantoor Vizyr en een 

cultuur die zich kenmerkt door verantwoordelijkheid en professioneel gedrag. 

 

Belangrijke mijlpalen bij de verbetering van de planning-en-control-instrumenten in de 

afgelopen periode waren het tijdig gereed hebben van de jaarrekening over 2012, het 

in de loop van 2013 opzetten van maandrapportages en kwartaalrapportages, het 

verbeteren van de liquiditeitspositie en het opzetten van een adequate 

liquiditeitsprognose, het beschrijven van processen en het uitvoeren van interne 

controles op deze processen. Met deze acties is een basis gelegd waarop de planning-

en-control binnen onze organisatie verder kan worden uitgebouwd. 

 

 Personeels- en salarisadministratie en financiële administratie 13.2.

De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed 

aan het administratiekantoor Vizyr. Eén van de pijlers die tot een correcte en 

verantwoorde bedrijfsvoering moet leiden is het gebruik van goede en betrouwbare 

administratieve systemen voor de salarisadministratie, de personeelsadministratie en 

de financiële administratie. Gezonde financiën en bedrijfsvoering vormen een 

belangrijke basis voor het behouden en verbeteren van onderwijskwaliteit. Afgelopen 

jaar beschikten wij nog niet over gezonde financiën en bedrijfsvoering, aangezien er 

geen stuur- en kengetallen aanwezig waren om de juiste strategische afwegingen en 

keuzes te maken. De ontwikkeling van de financiën van de organisatie was zeer 

zorgwekkend met exploitatietekorten van circa € 15 miljoen in 2011 en € 12,5 miljoen 

in 2012. Hierdoor daalde het weerstandsvermogen tot € 10 miljoen, waardoor de 

continuïteit van BOOR ernstig gevaar liep. Dit is te wijten aan ontwikkelingen van twee 

belangrijke administratieve systemen die door het administratiekantoor Vizyr ter 

beschikking zijn gesteld aan BOOR voor het voeren van de financiële en personele 

administratie. Eind 2013 is er een stuurgroep ingericht met als doel om de 

informatievoorziening over de bedrijfsvoering op een professioneel en voldoende 

niveau te brengen en een service level agreement op te stellen als uitwerking van de in 

2012 afgesloten dienstverleningsovereenkomst met Vizyr. 
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13.2.1. Financiële administratie 

In 2012 is in overleg met het administratiekantoor Vizyr besloten om de gehele 

financiële administratie opnieuw in te richten en te verbeteren. Eind 2012 is de 

overstap gemaakt naar het nieuwe financieel administratiepakket Exact Enterprise. 

Binnen dit kader is een nieuw rekeningschema opgezet en is het aantal administraties 

per 1 januari 2013 teruggebracht van twaalf administraties tot één centrale BOOR 

administratie. Met deze inrichting is de basis gelegd voor een uniforme vastlegging van 

de baten en lasten. Bij de geplande conversie van de administratie voor het primair 

onderwijs bleek deze administratie dusdanig veel fouten te bevatten dat in overleg met 

het administratiekantoor is besloten de gehele administratie over de periode 1 januari 

tot en met 31 augustus 2012 opnieuw in te boeken. Deze actie heeft tot einde 2012 

geduurd. Vanwege de langere doorlooptijd van dit traject heeft de conversie van de 

administraties van het voortgezet onderwijs in 2013 plaatsgevonden. De administratie 

van de scholen voor basisonderwijs heeft met ingang van 1 januari 2013 in de nieuwe 

omgeving plaatsgevonden. 

 

De financiële informatie uit Exact wordt ontsloten via Transparant. Dit is een applicatie 

waarmee schooldirecteuren en managers, op een meer gebruiksvriendelijke wijze 

informatie uit de financiële administratie kunnen halen. De inrichting van Transparant 

en de koppelingen met Exact, zijn gedurende 2013 verder verbeterd. De 

schooldirecteuren en managers hebben in 2013 instructie ontvangen om informatie uit 

Transparant te kunnen halen en de gegevens te kunnen interpreteren. 

 

13.2.2. Personeels- en salarisadministratie 

Vanwege de onbetrouwbaarheid en de gebrekkige informatievoorziening vanuit het 

personeelssysteem Personeel & Salaris van Unit4 dienden schooldirecties in 2012 de 

stamregisters uit de personeelsadministratie maandelijks te controleren. Mede hierdoor 

is medio 2012 besloten het personeelsadministratiesysteem per 1 januari 2013 te 

vervangen door AFAS. Een personeelssysteem dat betrouwbaar is en de voor sturing 

gewenste managementinformatie zou moeten gaan leveren. De conversie naar dit 

nieuwe systeem, alsmede de salarisbetaling over januari 2013, is zonder 

noemenswaardige problemen verlopen. 

 

In het afgelopen jaar is gewerkt aan het opzetten van informatievoorziening uit AFAS. 

Inmiddels worden aan de scholen periodiek overzichten verstrekt over bijvoorbeeld de 

formatie en ziekteverzuim. Vizyr is ook begin 2014 nog doende met verdere ontsluiting 

van hrm-data via dit systeem. 
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13.2.3. Tussentijdse informatievoorziening 

Elke schooldirecteur of manager, ontvangt maandelijks een uitputtingsoverzicht van 

zijn budgetten. Deze uitputtingsoverzichten zijn nog niet optimaal en zullen in het 

komend jaar verder worden verbeterd. Met name de informatievoorziening over 

projecten bijvoorbeeld in het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid, het real-time 

beschikbaar hebben van financiële informatie en de koppeling daarvan met andere 

informatie, zoals personeel, huisvesting en kwaliteit zijn zaken die het komend jaar 

verder moeten worden opgepakt.  

 

Via Transparant kan de schooldirecteur of manager zicht krijgen op de feitelijke 

realisatie, zoals boekingen en facturen. De opzet van de maandelijkse overzichten sluit 

aan bij de opbouw van de begroting en de verantwoording in de jaarrekening en volgt 

de EFJ-codering.  

 

De maandrapportages worden elk kwartaal samengevoegd tot een kwartaalrapportage. 

In 2013 zijn drie kwartaalrapportages opgesteld. Deze rapportages zijn gedurende het 

jaar ontwikkeld van een zuiver financiële rapportage in het eerste kwartaal met een 

reality check op de begroting, tot een meer inhoudelijke verantwoording in de laatste 

twee kwartalen. Naast de beleidsinhoudelijke en financiële stand van zaken, wordt in 

de rapportages ook verslag gedaan van de ontwikkeling op enkele prestatie-

indicatoren en ratio’s die in het toezichtkader van de gemeente Rotterdam zijn 

opgenomen. De kwartaalrapportages zijn opgesteld voor het algemeen bestuur en 

beschikbaar gesteld aan de gemeente, de inspectie en andere belanghebbenden. De 

rapportages zijn tevens op onze website opgenomen, 

www.boorbestuur.nl/kwartaalrapportages. 

 

 Planning en control 13.3.

In het afgelopen jaar is een aantal significante verbeteringen doorgevoerd op het 

gebied van planning en control. Wij noemen de volgende: 

 De eerste aanzet voor de planning-en-control-kalender is gegeven. Begin 2014 is 

deze definitief gereed gekomen. In deze kalender zijn de verschillende planning-en-

control-documenten van BOOR opgenomen, zoals de begroting, tussentijdse 

rapportages en de jaarrekening. In de kalender zijn deadlines en 

verantwoordelijken opgenomen. Ook is aangegeven welke acties van de scholen 

wordt verwacht, zodat zij niet worden verrast door een uitvraag van informatie door 

het bestuur. 

 Er is een beleidsrijke kaderbrief voor de begroting opgesteld. De kwaliteit van de 

begroting is verbeterd, onder meer door het aanscherpen van de 

leerlingprognoses. 

http://www.boorbestuur.nl/kwartaalrapportages
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 Het proces om te komen tot een begroting, is opnieuw ingericht en aanzienlijk 

verkort. De kaderbrief voor 2014 is vóór de zomervakantie gereed gekomen. De 

begroting 2014 is vóór de statutair bepaalde deadline van 1 november vastgesteld 

en aangeboden aan de gemeente. Het proces wordt voor de volgende begroting 

(2015) overigens nog verder vervroegd, zodat al vóór de zomervakantie de 

begroting gereed kan zijn. 

 In 2013 is een aanvang genomen met het beschrijven van de bedrijfsprocessen 

binnen BOOR, zoals de processen met betrekking tot de salarisadministratie, 

inkoopproces, factuur- en betalingsproces en projectbewaking. 

 Er is een controleplan opgesteld voor het uitvoeren van interne (rechtmatigheids) 

controles op de primaire bedrijfsprocessen. Medio 2013 is gestart met de eerste 

interne controles. Het tweede halfjaar is begin 2014 gecontroleerd. De bevindingen 

hebben geleid tot verbeteringen in de processen en/of zijn afgestemd met het 

administratiekantoor Vizyr. 

 In 2013 is gewerkt aan het harmoniseren van boekingsgangen, zowel binnen het 

primair als het voortgezet onderwijs. Begin 2014 is een accounting manual gereed 

gekomen, waarin de afspraken over de boekingsgangen zijn vastgelegd. 
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14. Financiën 

 Resultaat 2013 14.1.

Het jaar 2013 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 3.034.000. In de 

begroting werd nog uitgegaan van een verlies van € 536.000. Het resultaat is als volgt 

opgebouwd: 

Bedragen x € 1.000 

      2013      Begroting      2012 

Baten 254.854 245.411 242.961 

Totaal lasten 251.399 245.341 255.178 

Financiële baten en lasten -/- 421 -/- 606 -/- 87 

Resultaat 3.034 -/- 536 -/- 12.304 

 

Het voordelige resultaat is opgebouwd uit het reguliere exploitatieresultaat, incidentele 

tegenvallers en incidentele meevallers. De belangrijkste meevaller betreft de 

toekenning van een extra rijksbijdrage in december 2013 op grond van het 

najaarsakkoord. In de paragrafen hierna wordt nader ingegaan op de opbouw van het 

resultaat en op de afwijkingen van het resultaat, vergeleken met de prognose die in de 

derde kwartaalrapportage was opgenomen. 

 

 Genormaliseerd resultaat 2013 14.2.

Het resultaat over 2013 bedraagt € 3.034.000 voordelig. Dit resultaat bestaat uit het 

reguliere exploitatieresultaat en verschillende incidentele mee- en tegenvallers. In 

onderstaande tabel hebben wij een overzicht opgenomen van de opbouw van het 

exploitatieresultaat. 

 

 Bedrag 

Genormaliseerd resultaat  -/- € 394.000 

Incidentele nadelen:  

- Niet realiseren taakstelling inhuur  -/- € 1.900.000 

- Niet realiseren taakstelling vo  -/- € 735.000 

- Naheffing belastingdienst  -/- € 700.000 

- Verplichting lopende juridische zaken  -/- € 905.000 

- Inhuur derden  -/- € 700.000 

- Versnelde afschrijving vanwege afstoten activa  -/- € 237.000 

Incidentele voordelen:  

- Extra rijksbijdrage vanuit najaarsakkoord  € 6.500.000 

- Teruggave WIA-premies 2008  € 855.000 

- Vrijval voorziening OHW huisvestingsprojecten  € 1.250.000 

Resultaat 2013  € 3.034.000 



 

BOOR beter in balans jaarstukken 2013 85 

Zoals uit de tabel blijkt, bedraagt het genormaliseerde resultaat over 2013  

-/- € 394.000. Dit resultaat is aanzienlijk beter dan in voorgaande jaren en ligt in lijn met 

het geraamde resultaat van -/- € 536.000. Het voldoet echter nog niet aan de 1% 

rendementseis. 

 

 Ontwikkeling prognose resultaat 2013 14.3.

Het resultaat 2013 bedraagt circa € 3 miljoen voordelig. Bij de laatste (derde) 

kwartaalrapportage was de inschatting nog dat we over geheel 2013 uit zouden komen 

op een negatief resultaat van € 4,9 miljoen. 

 

   Resultaat 

Begroting  -/- € 536.000 

Prognose eerste kwartaal  -/- € 2.214.000 

Prognose tweede kwartaal  -/- € 1.820.000 

Prognose derde kwartaal  -/- € 4.873.000 

Werkelijk resultaat  € 3.034.000 

 

Ten opzichte van de in oktober 2013 opgestelde prognose, is het werkelijke resultaat 

€ 7.907.000 gunstiger uitgevallen. Dit is met name veroorzaakt door de toekenning van 

aanvullende rijksmiddelen uit het najaarsakkoord. Daarnaast is sprake van enkele 

andere afwijkingen. Voor zover deze afwijkingen structureel van aard zijn, zijn deze 

meegenomen in de begroting 2014. 

 

In het afgelopen jaar, is veel energie gestoken in de beheersing van de administratieve 

en financiële processen. Het gevolg hiervan is dat steeds beter inzicht bestaat in de 

resultaatverwachting.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening, zijn opnieuw alle exploitatie- en balansposten 

beoordeeld op juistheid, volledigheid en waardering. Daardoor zijn ook nu weer 

afwijkingen geconstateerd in de resultaten. Geconcludeerd kan worden dat de balans 

is geschoond en dat zaken uit het verleden zijn weggewerkt.  

 

In 2014 worden de financiële resultaten maandelijks beoordeeld en besproken met de 

directies van de scholen. Met als doel om de kwaliteit van de prognoses te verhogen. 

Hierna is een analyse opgenomen van de ontwikkeling van het geprognosticeerde 

resultaat 2013. 
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Prognose resultaat 2013 
Eerste 

kwartaal 
Tweede 
kwartaal 

Derde 
kwartaal Jaarrekening 

Afwijking van 
derde kwartaal 

 

Volgens begroting 2013  -/- € 536.000  -/- € 536.000  -/- € 536.000  -/- € 536.000 -  

Hogere rijksbijdrage  € 1.022.000  € 2.233.000  € 1.572.000  € 9.167.000  € 7.595.000 1 

Lagere overige overheidsbijdragen -  € 1.096.000  € 1.096.000  -/- € 2.161.000  -/- € 3.257.000 2 

Hogere overige baten -  -/- € 550.000  -/- € 550.000  € 1.637.000  € 2.187.000 3 

Lagere personele lasten -  -/- € 1.845.000  -/- € 1.845.000  € 2.380.000  € 4.225.000 4 

Hogere kosten inhuur derden  -/- € 400.000  -/- € 700.000  -/- € 700.000  -/- € 700.000 - 5 

Niet realiseren taakstelling VO  -/- € 600.000  -/- € 735.000  -/- € 735.000  -/- € 735.000 - 6 

Niet realiseren taakstelling inhuur  -/- € 1.700.000  -/- € 1.900.000  -/- € 1.900.000  -/- € 1.900.000 - 6 

Afwikkeling huisvestingsdossiers -  € 1.500.000  € 1.250.000  € 1.250.000 - 7 

Hogere afschrijvingen -  € 103.000  € 103.000  -/- € 628.000  -/- € 731.000 8 

Hogere materiële en financiële lasten -  -/- € 486.000  -/- € 486.000  -/- € 4.040.000  -/- € 3.554.000 9 

Naheffing en boete belastingdienst - -  -/- € 900.000  -/- € 700.000  € 200.000 10 

Afboeking activa Overschie College - -  -/- € 1.242.000 -  € 1.242.000 11 

Prognose 2013  -/- € 2.214.000  -/- € 1.820.000  -/- € 4.873.000  € 3.034.000  € 7.907.000  

 

1. Hogere rijksbijdrage 

De bijdrage over 2013 is € 7.595.000 hoger uitgevallen dan bij de derde 

kwartaalrapportage werd verwacht. Deze toename is veroorzaakt door de aanvullende 

rijksmiddelen uit het najaarsakkoord. 

 

2. Lagere overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt 

door een lagere aanvraag en toekenning van subsidies in het kader van het 

Rotterdams Onderwijsbeleid dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. 

 

3. Hogere overige baten 

De overige baten vallen circa € 2.187.000 hoger uit dan bij de derde 

kwartaalrapportage werd verwacht, door een afrekening van het participatiefonds over 

voorgaande jaren en een terugvordering van de WIA-premie. Daarnaast vallen onder 

deze overige baten, ook de bijdragen van ouders. Deze werden tot en met het derde 

kwartaal nog gesaldeerd met de uitgaven die daarvoor zijn gedaan. In de jaarrekening 

zijn deze baten en lasten uit elkaar gehaald (zie ook de toelichting bij de hogere 

materiële lasten, punt 9). 

 

4. Lagere personele lasten 

In 2013 is veel energie gestoken in het verlagen van de personele lasten. Daartoe zijn 

enkele taakstellingen opgenomen. In de kwartaalrapportages is al gerapporteerd over 

de haalbaarheid van deze taakstellingen. De belangrijkste taakstelling betrof een 

teruggang in personele lasten in het primair onderwijs. Deze taakstelling is in 2013 

meer dan gehaald. Bovenop de taakstelling is een voordeel op de personele lasten 

gerealiseerd van € 2.380.000. Dit compenseert voor een groot deel de niet gehaalde 

taakstellingen op (bijvoorbeeld) inhuur van personeel voor activiteiten vanuit het 

Rotterdams Onderwijsbeleid. 
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Eind 2013 hebben wij binnen BOOR enkele onderzoeken opgestart naar de juistheid 

van de gehanteerde premies sociale lasten, waaronder de WIA. Uit de eerste 

resultaten is gebleken wij over oude jaren nog premie kunnen terugvragen bij de 

belastingdienst. Dit heeft in 2013 geleid tot een incidentele bate van € 855.000. 

 

5. Hogere kosten inhuur derden 

In het afgelopen jaar zijn om diverse redenen derden ingehuurd. Dit betrof onder meer 

de inhuur van ondersteuning bij BOOR Services, bijvoorbeeld op financieel terrein en 

voor huisvestingsprojecten. Het centraal bureau was gedurende een groot deel van 

2013 onderbezet, met name op deze twee terreinen. Terwijl naar aanleiding van het 

onderzoek van de Commissie Governance Openbaar Onderwijs juist een versterking 

noodzakelijk was. Inmiddels is de werving voor (financiële) medewerkers bij BOOR 

Services afgerond. 

 

6. Niet realiseren taakstellingen 

In 2013 zijn niet alle geraamde taakstellingen gerealiseerd. Zie paragraaf 14.4 voor 

een toelichting hierop. 

 

7. Afwikkeling huisvestingsdossiers 

In het derde kwartaal hebben wij de inschatting gemaakt dat de in 2012 gevormde 

verliesvoorziening voor een bedrag van € 1.250.000 kon vrijvallen. De reden om dat te 

doen was dat er in nauw overleg met de gemeente werd gewerkt aan een goede 

afwikkeling van enkele oude huisvestingsprojecten. Het overleg over de oude projecten 

is inmiddels afgerond. De gemeenteraad heeft eind 2013 besloten dat de door ons 

ingediende verantwoordingen in het eerste kwartaal van 2014 zullen worden 

vastgesteld, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Wij hebben geen 

aanwijzingen dat aan deze voorwaarden niet is voldaan en houden daarom vast aan 

de eerder bepaalde vrijval van de voorziening. 

 

8. Hogere afschrijvingen 

De afschrijvingen lagen gedurende 2013 iets onder de begroting. Met name door 

enkele investeringen - samenhangend met de ingebruikname van enkele nieuwe 

scholen - zijn de afschrijvingen uiteindelijk hoger uitgevallen. Ook zijn enkele activa 

versneld afgeschreven, vanwege buitengebruikstelling. Voor een nadere analyse van 

de afschrijvingslasten wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

 

9. Hogere materiële en financiële lasten 

De materiële lasten vallen € 3.554.000 hoger uit dan bij de derde kwartaalrapportage 

werd ingeschat. Dit wordt deels veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor 

dubieuze debiteuren, hogere schoonmaak- en energiekosten (waarvan de 

afrekeningen in het laatste kwartaal zijn ontvangen) en hogere onderhoudslasten (voor 
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rekening van BOOR). Daarnaast zijn onder deze post ook uitgaven verantwoord die 

zijn gedaan ten laste van de ouderbijdragen. Tot en met het derde kwartaal werden 

deze uitgaven nog gesaldeerd met de inkomsten. In de jaarrekening zijn deze baten en 

lasten uit elkaar gehaald (zie ook de toelichting bij de hogere overige baten, punt 3). 

 

10. Naheffing en boete belastingdienst 

In het najaar van 2013 zijn de concept-uitkomsten beschikbaar gekomen van het 

boekenonderzoek van de belastingdienst over de periode 2007 tot en met 2011. Uit dit 

concept blijkt een naheffing die inclusief boetes neerkomt op een bedrag van 

€ 2.100.000. Voor een bedrag van € 1,2 miljoen was de naheffing inzake btw reeds 

voorzien. Derhalve is in de 3e kwartaalrapportage een aanvullend bedrag van € 0,9 

miljoen voorzien. 

  

In de afgelopen maanden hebben wij in samenwerking met een fiscalist het rapport van 

de belastingdienst nader bestudeerd. We hebben bezwaar ingediend tegen een aantal 

van de door de belastingdienst gemaakte opmerkingen. De inschatting is dat dit 

bezwaarschrift uiteindelijk zal leiden tot een lagere naheffingsaanslag. Deze ‘correctie’ 

is door de fiscalist becijferd op circa € 200.000. 

 

11. Afboeking activa Overschie College 

In de zomer van 2013 zijn de leerlingen van het Overschie College met het oog op de 

integratie in 2014 verhuisd naar de CVO-school voor praktijkonderwijs Accent 

Delfshaven. Het pand zou worden overgedragen aan de gemeente Rotterdam, maar 

had nog een boekwaarde van € 1.200.000. In de derde kwartaalrapportage werd er 

daarom rekening mee gehouden dat deze boekwaarde ineens moest worden 

afgeboekt. 

 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt een oplossing. Deze is gevonden in de 

verhuizing van een school voor voortgezet speciaal onderwijs naar deze locatie. Door 

deze verhuizing, zal het pand de komende jaren nog door BOOR worden gebruikt en is 

een afboeking van de boekwaarde niet aan de orde. 

 

 Realisatie taakstelling 14.4.

In de begroting voor het jaar 2013 was een taakstelling opgenomen van € 5,7 miljoen. 

Deze taakstelling was als volgt opgebouwd: 

Personeel primair onderwijs € 2.990.000 1) 

Voortgezet onderwijs € 820.000 2) 

Inhuur derden € 1.900.000 3) 

 € 5.710.000 
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1) Taakstelling personeel primair onderwijs 

De taakstelling binnen het primair onderwijs is ingezet op € 2.990.000. Bij het opstellen 

van de begroting 2013 is deze taakstelling vertaald in een besparing op de inzet van 

personeel. Deze taakstelling is in 2013 behaald door het beëindigen van tijdelijke 

contracten, het inzetten van personeel op projecten van het Rotterdams 

Onderwijsbeleid, waardoor inhuur van derden achterwege kan blijven, en het inzetten 

van personeel in een vervangingspool, waardoor ook de inhuur van derden voor 

vervanging zal dalen. 

 

BOOR is met ingang van het schooljaar 2013-2014 volledig eigen-risico-drager voor de 

vervanging. Het voordeel dat hiermee wordt gerealiseerd vanwege de wegvallende 

premie, wordt gebruikt om eigen personeel uit de vervangingspool te betalen. In de 

aanloop naar de start van het nieuwe schooljaar is gebleken, dat een behoorlijk aantal 

medewerkers gebruik heeft gemaakt van mogelijkheden als vervroegde pensionering, 

werktijdverlaging, bapo-opname, en dergelijke, waardoor de taakstelling verlicht werd. 

 

2) Taakstelling voortgezet onderwijs 

De taakstelling in het voortgezet onderwijs heeft betrekking op het reduceren van het 

aantal fte’s, met name in de onderwijsondersteuning. In de loop van het jaar is 

gebleken dat de betreffende scholen de taakstelling slechts voor een klein deel in 2013 

konden realiseren. Het restant van de taakstelling is in de begroting 2014 verwerkt. 

 

3) Taakstelling inhuur derden 

De taakstelling op inhuur derden heeft betrekking op het terugdringen van de inhuur 

derden op projecten van het Rotterdams Onderwijsbeleid in het primair onderwijs, in de 

eerste zeven maanden van het jaar (vóór de zomervakantie). Bij de inventarisatie van 

de werkelijke besparing, is vastgesteld dat het merendeel van de ingehuurde derden 

op dergelijke projecten - op een uitzondering na - contractueel was vastgelegd tot het 

einde van het schooljaar. De taakstelling is op een klein deel na niet ingevuld. 

 

 Treasuryverslag 14.5.

 

14.5.1. Kaderstelling 

In het afgelopen jaar is het oorspronkelijke treasurystatuut uit 2010 geactualiseerd en 

begin 2014 vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door het 

algemeen bestuur. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: 

 De opnamen van een paragraaf inzake de private (ouder)gelden. 

 Het instellen van een treasurycommissie. 

 Een lagere focus op beleggen van overschotten, wat beter aansluit bij de werkelijke 

financiële positie van BOOR. 
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14.5.2. Beleggingen 

Binnen de voorwaarden van het treasurystatuut en de regeling Beleggen en Belenen 

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, worden tijdelijk overtollige 

liquide middelen belegd. Dit gebeurt op dit moment via de vermogensbeheerder van 

BOOR, Schretlen & Co NV. Een beperkt deel was belegd in aandelen met een beperkt 

risico. Het resultaat op de beleggingsportefeuille over 2013 bedraagt € 151.742. Het 

rendement over het gemiddelde saldo 2013 bedraag 3,58%. De beleggingen hebben 

een aflossingsdatum variërend van 2013 tot en met 2016. Het verloop van de 

beleggingen over het afgelopen jaar is als volgt: 

 

Omschrijving Bedrag 

Saldo 1-1-2013  € 10.264.892 

Onttrekkingen  -/- € 7.000.000 

Waardevermeerdering       €       151.742 

Rentebaten        €       145.691 

Saldo 31-12-2013  € 3.562.325 

Gemiddeld saldo 2013  € 4.228.301 

 

Het saldo is per 31 december 2013 als volgt belegd: 

 

Omschrijving Bedrag 

Aandelen met een beperkt risico  € 804.575 

Vastrentende waarden  € 2.757.750 

Totaal  € 3.562.325 

 

 Vrijwillige ouderbijdrage 14.6.

Het beleid omtrent de vrijwillige ouderbijdrage wordt op schoolniveau bepaald. De 

directeur overlegt met de medezeggenschapsraad hoe de ouderbijdrage eruit ziet en 

wat er mee gebeurt. Dit wordt vermeld in de schoolgids en na afloop wordt er 

verantwoording over afgelegd. 
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15. Continuïteitsparagraaf 

 Inleiding 15.1.

Met ingang van 2013 doen we in deze paragraaf verslag van onze risico’s, onze 

weerstand en de verwachtingen voor de (nabije) toekomst. De informatie in deze 

paragraaf is gericht op de continuïteit van BOOR. Mede gezien de financiële situatie 

van BOOR in de afgelopen jaren, is het van belang om zicht te hebben en houden op 

de wijze waarop wij er financieel bovenop komen en de continuïteit waarborgen. 

 

In de afgelopen periode zijn veel stappen gezet om grip te krijgen op de financiën en 

de risico’s. Er is sprake van een duidelijke kaderstelling (kaderbrief) voor de 

meerjarenbegroting en een groeiend inzicht in de realisatie. Bij het opstellen van 

ramingen wordt voorzichtig gehandeld, worden geen opbrengsten ingecalculeerd die 

niet zijn gerealiseerd en wordt rekening gehouden met een realistisch scenario voor 

wat betreft de groei (of zelfs afname) van het aantal leerlingen. Dit leidt tot stevige 

taakstellingen in de komende jaren, waarop wordt geanticipeerd met een vacaturestop, 

terughoudendheid op investeringen en een nadrukkelijke focus op herstel van het 

weerstandsvermogen. Ook op cultuur en gedrag op het gebied van begroten en 

budgetbewaking wordt sterk gestuurd. Hier is sprake van een zichtbare kanteling. 

Tenslotte worden - naast de focus op personeel - ook acties genomen op het gebied 

van gebouwenbeheer, onder meer leegstandsreductie en gebundelde inkoop. 

 

Continuïteit komt ook tot uitdrukking in een goede liquiditeitspositie en het kunnen 

voldoen van (kortlopende) schulden. Ook op dat gebied zijn de afgelopen periode 

verbeteringen gerealiseerd. Het saldo liquide middelen is aanzienlijk toegenomen, 

bevoorschotting van investeringsprojecten is opgepakt en ook op dit gebied heeft 

BOOR een jaaroverstijgende planning. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op 

de ontwikkelingen van personeel en leerlingen, de meerjarenverwachting, 

risicomanagement, weerstandsvermogen en liquiditeit. 

 

 Kengetallen 15.2.

In onderstaande tabel hebben we de (verwachte) personele bezetting opgenomen en 

de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen. 

  * = prognoses 

Aantal per 31 december 2013 2014 * 2015 * 2016 * 

Personele bezetting in fte 2.959 2.838 2.798 2.787 

Management/directie 206 189 186 188 

Onderwijzend personeel 2.111 2.100 2.072 2.061 

Overige medewerkers 642 548 541 539 

Leerlingaantallen 30.052 29.932 30.311 30.411 
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De (verwachte) personele bezetting in fte is afkomstig uit het Meerjarig 

Bestuursformatieplan en laat het natuurlijk verloop per functie zien, met name de 

medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Er is geen rekening 

gehouden met uitstroom vanwege andere redenen. Vanwege de taakstellingen in de 

meerjarenbegroting, zal deze uitstroom in beginsel niet worden vervangen. 

 

Het leerlingenaantal vertoont in 2014 een daling. Hiermee is rekening gehouden bij het 

opstellen van de meerjarenbegroting. In de jaren daarna is sprake van een daling van 

het leerlingaantal in het primair onderwijs, die gecompenseerd wordt door een stijging 

in het voortgezet onderwijs. Per saldo is sprake van een lichte stijging. 

 

 Vooruitblik 2014 15.3.

Bij het opstellen van de begroting voor 2014 zijn realistische en voorzichtige 

uitgangspunten gehanteerd. Zo is uitgegaan van een voorzichtige inschatting van de 

ontwikkeling van de rijksbijdragen, waarbij geen rekening is gehouden met een 

indexering. Ook is een realistische inschatting van de ontwikkeling van de 

leerlingaantallen gehanteerd. Deze aantallen laten met uitzondering van enkele 

groeischolen een daling zien. 

 

De begroting laat ‘onder de streep’ een voordelig resultaat zien. Dit bedrag wordt 

toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Binnen de sector (speciaal) basisonderwijs 

is vanwege de dalende leerlingenaantallen een taakstelling opgenomen. De 

taakstelling wordt gerealiseerd door vertrekkend personeel niet te vervangen, door 

besparingen op inkopen (centralisering) en leegstandsreductie. 

 

 Meerjarenprognose 15.4.

De meerjarige financiële verwachting wordt hierna beschouwd aan de hand van de 

meerjarenbegroting (meerjarige exploitatieverwachting) en een meerjarige balans 

(verwachte ontwikkeling balansposten en vermogen). 

 

15.4.1. Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting is gebaseerd op een doorrekening van de cijfers 2014, 

rekening houdend met de ontwikkeling van het leerlingaantal en de in de kaderbrief 

2014 vastgestelde maatregelen en indexeringen. De meerjarenbegroting is als volgt: 

  



 

BOOR beter in balans jaarstukken 2013 93 

 Bedragen in € 1.000 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

Baten     

Rijksbijdragen Ministerie OCW  214.931  211.185  210.611  209.935 

Overige overheidsbijdragen  21.185  20.964  20.754  20.702 

Overige baten  8.838  8.613  8.648  8.644 

Totaal Baten  244.954   240.762  240.013  239.281 

     

Lasten     

Personele lasten  199.581  199.513  200.634  202.337 

Huisvestingslasten  15.731  15.971  16.130  16.228 

Afschrijvingen  3.551  3.536  3.354  3.117 

Overige materiële lasten  22.263  20.090  20.135  20.239 

Totaal lasten  241.126  239.110  240.253  241.921 

     

Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering 

 3.828  1.652  -/- 240  -/- 2.640 

      

Financiële baten en lasten  -/- 780  -/- 781  -/- 781  -/- 781 

     

Toevoeging aan 
weerstandsvermogen 

 -/- 2.239  -/- 2.217  -/- 2.211  -/- 2.203 

     

Resultaat exclusief 
taakstellingen 

 809  -/- 1.346  -/- 3.232  -/- 5.624 

     

Taakstelling (cumulatief)  817  2.696  4.350  6.284 

     

Ruimte om extra toe te voegen 
aan weerstandsvermogen 

 1.626  1.350  1.118  660 

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn zeer voorzichtige aannames gedaan 

voor de indexeringen. Zo is geen rekening gehouden met een verhoging van de 

rijksbijdragen en wordt ingeschat dat een eventuele verhoging van de personele lasten, 

niet (volledig) wordt gecompenseerd door hogere rijksbijdragen. 

 

Indien de taakstellingen buiten beschouwing worden gelaten, laat de begroting voor de 

jaren vanaf 2015 oplopende tekorten zien. Naast de voorzichtige aannames die zijn 

gehanteerd bij het opstellen van de begroting wordt dit veroorzaakt door een daling van 

het leerlingaantal in het primair onderwijs en een daling van het aantal leerlingen dat 

onder de gewichtenregeling valt. Overigens wordt verwacht dat bij het voortgezet 

onderwijs de leerlingaantallen op enkele scholen nog aanzienlijk zullen groeien. Met 

deze ontwikkelingen is in de meerjarenbegroting van de betreffende school rekening 

gehouden. 
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Ook is eind 2013 duidelijk geworden op welke wijze de extra rijksbijdragen uit het 

najaarsakkoord worden verdeeld over de sectoren en scholen. Dit heeft geleid tot een 

extra rijksbijdrage in 2013 en waarschijnlijk ook in 2015 (€ 3 miljoen). Deze extra 

rijksbijdrage is nog niet verwerkt in de meerjarenprognose. 

 

Bij de raming van de personele lasten zijn voorzienbare mutaties, zoals natuurlijke 

uitstroom, in de raming meegenomen. Periodieken van personeel vanaf 2015 zijn nog 

niet meegenomen. Daarentegen zijn ontwikkelingen in de gewogen gemiddelde leeftijd 

(GGL) ook niet meegenomen bij de baten. Wij verwachten dat deze ontwikkelingen 

elkaar per saldo opheffen. Het is de verwachting dat de taakstellingen grotendeels 

worden gevonden in de personele lasten. De nu gepresenteerde toename van de 

personele lasten, zal daarmee omslaan in een afname. 

 

Voor wat betreft de materiële kosten is per school een reële inschatting gemaakt, 

waarbij rekening is gehouden met lopende contracten en verwachte prijsmutaties. 

Tevens is rekening gehouden met de ontwikkeling in de kosten waarvoor een 

aanbestedingstraject in gang gezet wordt. 

 

In de meerjarenraming zijn de kosten opgenomen die samenhangen met de nulmeting 

voor de meerjarenonderhoudsplanning. De scholen in het primair onderwijs dragen een 

deel van hun materiële rijksbijdrage af. Vanuit dit centrale budget worden de uitgaven 

van de meerjarenonderhouds- en meerjareninvesteringsplan bekostigd. De scholen in 

het voortgezet onderwijs hebben in afwachting van een meerjarenonderhoudsplan een 

bedrag in hun begroting opgenomen om het strikt noodzakelijke onderhoud uit te 

voeren, waarbij voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van 

inspecties en keuringen. 

 

In het najaar van 2013 zijn zowel binnen de sector primair als voortgezet onderwijs 

werkgroepen geformeerd om maatregelen te inventariseren om te komen tot een 

sluitende meerjarenbegroting. De uitkomsten van deze werkgroepen wordt 

meegenomen in de meerjarenbegroting 2015-2018. In deze nog op te stellen 

meerjarenbegroting wordt niet meer worden gewerkt met taakstellingen maar zullen 

deze concreet worden ingevuld. 

 

15.4.2. Meerjarige balans 

Rekening houdend met de meerjarenbegroting, de investeringsplanning en de 

verwachte ontwikkeling van relevante balansposten, wordt het volgende beeld 

verwacht voor de komende jaren:  
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 Bedragen in € 1.000 

 2013 2014 2015 2016 

Activa     

Materiële vaste activa   50.902   47.851   53.515   51.161 

Voorraden en vorderingen   19.085   18.585   18.585   18.585 

Liquide middelen en effecten   16.352   19.352   28.352   32.352 

Totaal activa   86.339   85.788   100.452   102.098 

     

Passiva     

Eigen vermogen   13.545   17.411   22.848   25.248 

Voorzieningen   2.418   2.118   1.818   1.118 

Langlopende schulden   11.038   10.588   18.743   18.293 

Kortlopende schulden   59.338   55.671   57.043   57.039 

Totaal passiva   86.339   85.788   100.452   102.098 

 
In de verwachte balansontwikkeling is rekening gehouden met een jaarlijks rendement 

van 1% en een extra toevoeging aan het eigen vermogen van de rijksbijdrage op grond 

van het najaarsakkoord 2013 (in 2015 circa € 3 miljoen). Ook hebben we rekening 

gehouden de investering in nieuwbouw (Wolfert van Borselen) en de financiering 

daarvan (beiden in 2015).  

 

 Weerstandsvermogen en risicomanagement 15.5.

 

15.5.1. Opbouw weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van BOOR bestaat uit het eigen vermogen. Dit 

weerstandsvermogen is in de afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen door negatieve 

financiële resultaten. Het weerstandsvermogen bedraagt per eind 2013 € 13.545.000. 

Dit komt neer op 5,3% van de exploitatie (baten 2013) van BOOR. Het beleid van 

BOOR is erop gericht om een weerstandsvermogen te hebben van 10%, analoog aan 

de door de inspectie gehanteerde grens. 

 

In de afgelopen periode is een aantal maatregelen genomen om het 

weerstandsvermogen te laten toenemen naar 10%. Voorbeelden hiervan zijn het 

toevoegen van de extra rijksbijdrage uit het najaarsakkoord aan het 

weerstandsvermogen (in 2013 en mogelijk ook in 2015). Daarnaast is in de begroting 

rekening gehouden met een jaarlijks rendement van 1%. Ook hiermee zal het 

weerstandsvermogen toenemen. 

 

De verwachting is dat het weerstandsvermogen met deze maatregelen de komende 

twee tot drie jaar zal toenemen tot 10%. Parrallel aan deze ontwikkeling, zal beleid 

worden ontwikkeld over de wijze waarop scholen met hun individuele 

weerstandsvermogen om kunnen gaan. 
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15.5.2. Risicobeheersings- en controlesysteem 

Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met risico’s op tal van terreinen. Deze 

risico’s kunnen voor een deel financieel worden vertaald en voor een deel niet. In de 

afgelopen jaren hebben wij diverse inventarisaties uitgevoerd naar de risico’s die 

moeten worden opgevangen met het weerstandsvermogen. Aan de hand van deze 

inventarisaties is het beleid ontwikkeld om een weerstandsvermogen op te bouwen van 

10% van de totale exploitatie. Dit komt voor ons neer op een vermogen van circa € 25 

miljoen. 

 

Naast de focus op de omvang van het weerstandsvermogen, stuurt BOOR ook op een 

gezonde verhouding vermogen versus risico’s. Dit wordt uitgedrukt in de 

weerstandsratio (risico’s gedeeld door het eigen vermogen). Om inzicht in en grip te 

krijgen op de risico’s van BOOR, is recent een aanvang genomen met de 

implementatie van risicomanagement. Gezien de vele uitdagingen van BOOR, hebben 

we besloten om risicomanagement vooral praktisch te beleggen binnen de organisatie.  

 

15.5.3. Inventarisatie risico’s 

Er is een werkgroep strategisch risicomanagement ingesteld welke is samengesteld 

vanuit het college van bestuur, het bovenschools management (primair onderwijs), het 

college van schoolleiders (voortgezet onderwijs) en BOOR Services. Binnen deze 

werkgroep zijn de belangrijkste risico’s geïnventariseerd, is de impact van het risico 

bepaald en zijn maatregelen geïnventariseerd, welke nodig zijn om het risico zo klein 

mogelijk te maken. 

 

De belangrijkste risico’s betreffen: 

 Minder aantrekkelijke scholen door negatief imago. Bij de inschatting van de 

toekomstige leerlingontwikkeling is overigens rekening gehouden met een daling 

van het aantal leerlingen. 

 Risico’s met betrekking tot de landelijke politiek die kunnen leiden tot 

achterblijvende bekostiging. 

 Risico’s met betrekking tot de lokale politiek, met als gevolg een bezuiniging op 

subsidies, zoals de subsidies in het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid. Bij 

het vaststellen van nieuw beleid lopen we een risico dat de gemeente besluit de 

subsidies aan het onderwijs stop te zetten dan wel af te bouwen, omdat de aan de 

subsidies verbonden werkzaamheden door vast personeel worden uitgevoerd. 

 Ontwikkelingen passend onderwijs kunnen leiden tot een lagere bekostiging voor 

scholen in het speciaal onderwijs en afname van leerlinggebonden financiering. 

 Verandering in de gewichtenregeling. Zogeheten zwarte scholen krijgen een relatief 

lager bedrag vanuit de gewichtenregeling. 
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 Doordecentralisatie huisvesting kan zorgen voor hogere onderhoudslasten, die niet 

gedekt worden uit de hogere bijdrage van de gemeente. 

 Vanwege een verouderd meerjarenonderhoudsplan, ontbreekt het totaaloverzicht 

van de investerings- en onderhoudsopgave binnen BOOR. Het huidige budget 

wordt ingezet om dusdanig onderhoud te plegen aan de gebouwen dat deze 

voldoen aan de minimaal wettelijke vereisten. Het risico bestaat dat - gezien de 

staat van het onderhoud - de uitgaven te laag zijn geraamd. 

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

personeel. 

 Het werkgelegenheidsbeleid van BOOR, kan in situaties van krimp of teruggang in 

formatie, leiden tot personele fricties. 

 BOOR kent op onderdelen een verouderde ict-infrastructuur. Door het niet meer 

kunnen updaten van oude software, wordt BOOR gedwongen om te investeren in 

de ict. 

 

Wij hebben deze risico’s gekwantificeerd en ingevuld in het Rotterdams 

Risicocumulatiemodel. Uit dat model volgt een minimale weerstandscapaciteit van 

€ 8.480.000. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 13.622.000, zodat de 

weerstandscapaciteitsratio uitkomt op 1,5. Met deze ratio lijkt de continuïteit van BOOR 

niet direct in gevaar. 

 

Overigens wordt binnen BOOR gestuurd op een weerstandsvermogen, dat wordt 

uitgedrukt in een percentage van de totale exploitatie. We streven daarbij naar een 

weerstandsvermogen van ten minste 10%. Zie ook de toelichting in paragraaf 15.5.1. 

 

 Liquiditeit 15.6.

Het jaar 2013 is gestart met een tekort in de liquiditeiten. Dit heeft ertoe geleid dat 

BOOR een deel van het spaargeld (de effectenrekening) heeft moeten aanwenden om 

aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De oorzaak van het liquiditeitstekort 

was gelegen in de negatieve resultaten van de afgelopen jaren en het feit dat wij 

huisvestingsprojecten grotendeels voorfinancierden. In het afgelopen jaar zijn concreet 

de volgende maatregelen genomen om de liquiditeitspositie te verbeteren: 

 Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over het aanvragen van voorschotten 

op huisvestingsprojecten. 

 Ook zijn bij de gemeente versneld voorschotten aangevraagd en verkregen. 

 Alle scholen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, zijn overgegaan naar 

onze huisbankier. Daarmee vallen alle bankrekeningen binnen één overeenkomst, 

waardoor de saldi kunnen worden samengevoegd (saldo- en rentecompensatie). 
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 We hebben een actuele liquiditeitsprognose opgesteld. Deze prognose wordt 

wekelijks geactualiseerd en kijkt ongeveer 1,5 jaar vooruit. Daarmee kunnen grote 

uitgaven en eventuele liquiditeitsproblemen tijdig worden gesignaleerd en waar 

nodig kan worden bijgestuurd. 

 Recent is de kredietfaciliteit verhoogd naar € 10 miljoen. Hiermee zijn we in staat 

om de jaarlijkse mismatch tussen ontvangsten (rijksvergoedingen) en uitgaven 

(salarissen) in december op te vangen, zonder dat daarvoor aanvullende 

financiering nodig is. 

 

In de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen. Daaruit blijkt de volgende 

kasstroom: 

 

 Totaal 

Beginsaldo liquide middelen  € 741.000 

Operationele kasstroom  € 16.480.000 

Financieringskasstroom  -/- € 3.984.000 

Investeringskasstroom  -/- € 447.000 

Eindsaldo liquide middelen  € 12.790.000 

 

Hoewel wij in absolute zin een behoorlijk saldo liquide middelen op onze balans 

hebben, is dit nog niet voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. De graadmeter 

daarvoor is de liquiditeitsratio, ook wel current ratio, zoals benoemd in het 

toezichtkader. Hierbij worden de vlottende activa afgezet tegen de vlottende passiva. 

De liquiditeit is gestegen van 58,4% (eind 2012) naar 58,7% (eind 2013) en ligt 

daarmee onder het minimum van 100%. De ingezette maatregelen worden ook voor 

2014 en verder doorgetrokken en leiden tot een verdere verbetering van de liquiditeit. 

Volgens de meerjarige balans, zal de liquiditeit eind 2016 circa 95% bedragen. 

 

 Rapportage algemeen bestuur 15.7.

Voor de rapportage van het algemeen bestuur verwijzen wij naar paragraaf 3.3.1. 
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B. Jaarrekening  
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16. Grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling 

 Algemeen 16.1.

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening over 2013 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en 

bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is 

Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor 

de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens 

het kostprijsmodel. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het 

schooljaar zijn verspreid. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op 

balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

De bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg 

van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze 

verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen 

belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. In diverse tekstuele 

toelichtingen en in enkele tabellen worden nog bedragen in euro’s vermeld. 

 

Financiële instrumenten 

Wij maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële 

instrumenten. De financiële instrumenten omvatten onder meer vorderingen, 

geldmiddelen, effecten, leningen, crediteuren en overige kortlopende schulden. De in 

de balans verantwoorde financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen reële 

waarde. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van middelen worden kredietrisico 

en renterisico zoveel mogelijk uitgesloten. Het uitzetten van middelen en het gebruik 

van rente-instrumenten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het 

genereren van extra inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s. 
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 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 16.2.

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen, ontvangen investeringssubsidies en eventuele bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Als basisbeginsel voor activeren 

van investeringen passen wij binnen BOOR de volgende activeringsvoorwaarden toe: 

de investering dient een kapitaalgoed te zijn, een levensduur van minimaal drie jaar en 

een aanschafwaarde van meer dan € 2.500 (voortgezet onderwijs) respectievelijk  

€ 250 (primair onderwijs) te hebben. 

 

De gebouwen en terreinen binnen Rotterdam zijn eigendom van de gemeente 

Rotterdam en hebben vanuit dit oogpunt derhalve geen saldo. Onder de materiële 

vaste activa zijn ook begrepen de investeringen in het voortgezet onderwijs, waarvoor 

geen vergoeding werd ontvangen en die plaatsvinden in of aan gebouwen die door het 

Rijk c.q. de gemeente zijn gefinancierd. Dit betreft de volgende investeringen: 

capaciteitsuitbreidingen, vervangen van installaties (niet onderhoud) en overige interne 

aanpassingen die levensduur verlengend zijn voor het betreffende pand of het 

complex. Uitgangspunt bij alle investeringen is dat deze, zoals aangegeven, 

levensduur verlengend zijn voor het betreffende pand of het complex. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingstermijn wordt gebaseerd op de economische levensduur. Op grond 

hiervan zijn maximale afschrijvingstermijnen vastgesteld. Het is een school toegestaan 

een kortere afschrijvingstermijn te hanteren, indien de geprognosticeerde levensduur 

korter is dan de vermelde termijn. De maximale termijnen zijn als volgt: 

 

Activa Termijn 
8
 Activa Termijn 

2
 

Aanpassing gebouwen
 
 25-50 jaar Muziekinstrumenten 10 jaar 

Meubilair 
9
 12,5 jaar Elektronische apparatuur 

10
 6,25 jaar 

Meubilair en stoffering 
11

 25 jaar Infrastructuur 12,5 jaar 

Methodisch materiaal 10 jaar Machines 6,25 jaar 

                                                
8
  In 2012 heeft een verlenging van de afschrijvingstermijnen plaatsgevonden (schattingswijziging). 

De termijnen zijn voor 2013 onveranderd gebleven. 
9
  Tafels, stoelen en dergelijke. 

10
  De volgende apparatuur valt ook onder de noemer elektronische apparatuur: betaalapparatuur, 

telefooncentrales, telefoons, smart screens, lcd-projectoren, muurmonitoren en 

geluidsapparatuur. 
11

  Overig meubilair, maar ook vloerbedekking, gordijnen en luxaflex. 
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Vlottende activa 

 

Voorraden 

De voorraden worden opgenomen tegen inkoopprijs, waarbij tevens rekening wordt 

gehouden met eventuele incourantheid. 

 

Vorderingen 

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, 

met inachtneming van mogelijke oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

 

Effecten 

De effecten worden (per fonds) gewaardeerd tegen actuele waarde. De niet 

gerealiseerde en gerealiseerde koersresultaten worden verwerkt in de staat van baten 

en lasten. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van BOOR tenzij anders vermeld. 

 

Eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves 

gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking 

staan van het bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de 

organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen 

vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. 

 

Voorzieningen 

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen gepresenteerd. Tenzij 

anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de beste inschatting 

van uitgaven die vereist zijn om de bestaande verplichting af te wikkelen op 

balansdatum, dit tegen nominale waarde. De toevoegingen vinden plaats door middel 

van een dotatie ten laste van de exploitatierekening. Uitgaven vinden rechtstreeks 

plaats ten laste van de voorzieningen. 

 

Langlopende schulden 

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit betreft 

leningen bij de BNG en de Rabobank Rotterdam ten behoeve van het Wolfert Lyceum. 

De looptijd van de leningen bedraagt dertig jaar. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 16.3.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

 

Rijksbijdragen 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 

waarop de toekenning betrekking heeft. 

 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het 

jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of 

wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de 

condities voor ontvangst kan aantonen. 

 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in 

mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen 

verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 

Overige baten 

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen 

en overige baten. 

 

Personeelsbeloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers. 

 

Pensioenen 

De werknemers van BOOR hebben een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op 

een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de 

jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij BOOR. De verplichtingen, 

welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij stichting 

Pensioenfonds ABP. Wij betalen hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever 

wordt betaald en de helft door de werknemer. 
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De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 

dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De dekkingsgraad van Pensioenfonds 

ABP bedroeg per eind 2013 105,9%. Dat is 1,7%-punt boven de minimaal vereiste 

grens. Eind maart 2014 bedroeg de dekkingsgraad 106,1%. Doordat de dekkingsgraad 

boven het minimaal vereiste percentage ligt, voorziet het pensioenfonds geen 

noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingen te verrichten 

of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 

 

Wij hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van 

een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. Wij hebben daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 

het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente 

worden meegenomen. 

 

 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 16.4.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

 Begroting 16.5.

De ter vergelijking opgenomen begrotingscijfers zijn ontleend aan de op 10 januari 

2013 door het algemeen bestuur aan de gemeente Rotterdam aangeboden begroting 

2013. Deze is door de gemeenteraad op 14 februari 2013 goedgekeurd. 
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17. Balans 

De balans per 31 december na verwerking van het resultaat, is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 

 Activa 31 december 2013 31 december 2012 

    

 Vaste activa   

    

1.2 Materiële vaste activa 50.902 51.418 

    

 Vlottende activa   

    

1.4 Voorraden 8 7 

    

1.5 Vorderingen  19.077  25.419 

    

1.6 Effecten 3.562 10.265 

    

1.7 Liquide middelen 12.790 7.769 

    

 Totaal activa  86.339  94.878 

 

 

 

 

 

 

  

 Passiva 31 december 2013 31 december 2012 

    

2.1 Eigen vermogen 13.545 10.511 

    

2.2 Voorzieningen 2.418 2.828 

    

2.3 Langlopende schulden 11.038 11.485 

    

2.4 Kortlopende schulden  59.338  70.054 

    

 Totaal passiva  86.339  94.878 
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18. Staat van baten en lasten 

De staat baten en lasten over 2013 is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 

       2013      Begroting      2012 

     

 Baten    

     

3.1 Rijksbijdragen OCW 225.208 215.117 216.518 

3.2 Overige overheids-
bijdragen en subsidies 

17.250 19.560 15.394 

3.5 Overige baten 12.396 10.734 11.049 

     

 Totaal baten 254.854 245.411 242.961 

     

 Lasten    

     

4.1 Personele lasten 199.239 198.285 203.249 

4.2 Afschrijvingen 4.395 3.873 3.385 

4.3 Huisvestingslasten 19.964 17.229 21.396 

4.4 Overige lasten 27.801 25.954 27.148 

     

 Totaal lasten 251.399 245.341 255.178 

     

 Saldo baten en lasten 3.455 70 -/- 12.217 

     

5 Financiële baten en lasten -/- 421 -/- 606 -/- 87 

     

 Resultaat 3.034 -/- 536 -/- 12.304 
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19. Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht over 2013 is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 

           2013           2012 

   

Operationele kasstroom   

   

Resultaat 3.034 -/- 12.304 

Desinvesteringen vaste activa 344 106 

Afschrijvingen 4.157 3.385 

Mutaties voorzieningen -/- 410 -/- 299 

Veranderingen in vlottende middelen:   

- Voorraden -/- 1 12 

- Vorderingen 6.342 355 

- Effecten 6.703 1.776 

- Schulden -/- 3.688 7.095 

Totaal operationele kasstroom 16.480 126 

   

Investeringskasstroom   

   

Investeringen in materiele vaste activa -/- 3.984 -/- 6.844 

Totaal investeringskasstroom -/- 3.984 -/- 6.844 

 

 

  

Financieringskasstroom   

   

Aflossing langlopende schulden -/- 447 -/- 447 

Totaal financieringskasstroom -/- 447 -/- 447 

   

Totaal kasstroom 12.049 -/- 7.165 

 

 

  

           2013           2012 

   

Kas- en banktegoeden op 1 januari 7.769 10.683 

Bankkrediet op 1 januari -/- 7.028 -/- 2.777 

Beginsaldo liquide middelen 741 7.906 

   

Kas- en banktegoeden op 31 december 12.790 7.769 

Bankkrediet op 31 december 0 -/- 7.028 

Eindsaldo liquide middelen 12.790 741 

   

Mutatie liquide middelen 12.049 -/- 7.165 
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20. Kengetallen 

De balans en staat van baten en lasten leiden tot de volgende kengetallen: 

 

Kengetallen balans 2013 2012 

Eigen vermogen 

Balanstotaal 

Solvabiliteit 1 

€ 13.545.000 

€  86.339.000 

15,69% 

€ 10.512.000 

€  88.736.000 

 11,85% 

Eigen vermogen + voorzieningen 

Balanstotaal 

Solvabiliteit 2 

€ 15.963.000 

€  86.339.000 

 18,49% 

€ 13.339.000 

€  88.736.000 

 15,03% 

Vlottende activa 

Kortlopende schulden 

Liquiditeit (current ratio) 

€  35.437.000 

€  59.338.000 

 59,72% 

€  37.318.000 

€  63.912.000 

 58,39% 

Eigen vermogen 

Totale baten 

Weerstandsvermogen 

€ 13.545.000 

€ 254.854.000 

5,31% 

€ 10.512.000 

€ 242.961.000 

4,33% 

Activa 

Gebouwen 

Activa -/- gebouwen 

Totale baten incl. financiële baten 

Kapitalisatiefactor 

€  86.339.000 

€ 29.127.000 

€   57.212.000 

€ 255.025.000 

 22,43% 

€  88.769.000 

€ 29.331.000 

€  59.438.000 

€ 243.408.000 

 24,41% 

 

 

  

Kengetallen staat van baten en lasten 2013 2012 

Resultaat 

Totale baten 

Rentabiliteit 

 € 3.034.000 

€ 254.854.000 

1,19% 

-/- € 12.304.000 

€ 242.961.000 

-/- 5,06% 

Personele lasten 

Totale lasten 

Aandeel personele lasten 

€ 199.239.000 

€ 251.399.000 

79,25% 

€ 203.249.000 

€ 255.178.000 

79,65% 

Materiele lasten 

Totale lasten 

Aandeel materiële lasten 

€ 52.160.000 

€ 251.399.000 

20,75% 

€ 51.929.000 

€ 255.178.000 

20,35% 

Totale lasten 

Leerlingen (1 oktober) 

Totale lasten per leerling 

€ 251.399.000 

30.052 

€ 8.365 

€ 255.178.000 

30.203 

€ 8.449 
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21. Toelichting op de balans 

 Vaste activa (1.2) 21.1.

Het verloop van de post materiële vaste activa in 2013 is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 

 Omschrijving 

Verkrijgings-
prijs t/m 

2012 

Afschrij-
vingen t/m 

2012 

Boek-
waarde 

31-12-2012 

Investe-
ringen 
2013 

Desinves-
teringen 

2013 

Afschrij-
vingen 
2013 

Afschrijving 
op des-

investering 

Boek-
waarde 

31-12-2013 

1.2.1 Gebouwen 31.122 1.790 29.332 1.330 256 1.255 21 29.172 

1.2.2 Inventaris en apparatuur 48.402 26.437 21.965 2.144 88 3.009 86 21.098 

 MVA–AW in uitvoering 121 0 121 511 0 0 0 632 

 Totaal 79.645 28.227 51.418 3.985 344 4.264 107 50.902 

 

In 2013 is voor een bedrag van circa € 4 miljoen geïnvesteerd. Dit betreffen met name 

de nieuwbouw De Hef, nieuwbouw bij het Einstein College en het Technasium bij het 

Libanon College. De desinvestering heeft betrekking op activa die niet meer in gebruik 

zijn. Overigens ligt het investeringsniveau ten opzichte van 2012 aanzienlijk lager, als 

gevolg van de investeringsstop die in 2012 is ingesteld. 

 

 Voorraden (1.4) 21.2.

Bedragen x € 1.000 

 Voorraad 31 december 2013 31 december 2012 

1.4.1 Gebruiksgoederen 8 7 

 Totaal voorraad 8 7 

 

De voorraad bestaat voornamelijk uit kantinevoorraden binnen het voortgezet 

onderwijs. 

 

 Vorderingen (1.5) 21.3.

De post vorderingen betreft debiteuren, vordering van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, onderhanden werk en overlopende activa. Tevens is de 

voorziening voor debiteuren onder deze post gepresenteerd.  
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Bedragen x € 1.000 

 Vorderingen 31 december 2013 31 december 2012 

1.5.1 Debiteuren 2.095 3.286 

1.5.2 OCW 6.956 6.783 

1.5.3 Overige vorderingen:   

 - Onderhanden projecten  362  12.855 

 - Overige 5.192 207 

1.5.8 Overlopende activa:   

 - Overige subsidies OCW 911 0 

 - ROB Subsidies 1.636 443 

 - ESF project 0 306 

 - Overige projecten 71 63 

 - Overige 2.695 1.751 

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid -/- 841 -/- 275 

 Totaal vorderingen  19.077  25.419 

 

1.5.1 Debiteuren 

Deze balanspost heeft betrekking op vorderingen op derden waaraan diensten zijn 

verleend, ruimten zijn verhuurd of personeel is gedetacheerd. Het saldo is ten opzichte 

van 2012 gedaald, door een inhaalslag op de incasso van (oude) vorderingen. 

 

1.5.2 Vordering ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

Dit betreft de vordering in verband met het betaalritmeverschil.  

 

1.5.3 Overige vorderingen 

Onder post onderhanden projecten zijn de vorderingen op de gemeente met betrekking 

tot lopende huisvestingsprojecten (€ 362.000). 

Onder de post overige zijn de vorderingen op de gemeente opgenomen van de reeds 

afgeronde projecten, een vordering inzake de Weer Samen Naar School-gelden  en 

vorderingen betreffende te verrekenen schades. 

 

1.5.8 Overlopende activa 

Het grootste deel van deze post heeft betrekking op de subsidie 2012-2013 in het 

kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB). Op de balans is het deel van de 

subsidie verantwoord dat conform de beschikking nog in 2014 moet worden 

ontvangen.  

Onder de post overig is onder andere de nog te ontvangen gemeentelijke subsidie 

inzake de in- en doorstroombanen en een premie restitutie van de Belastingdienst 

verantwoord. 
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1.5.9 voorziening wegens oninbaarheid 

De voorziening voor oninbare vorderingen is gebaseerd op een inschatting van de 

incasseerbaarheid van vorderingen. Oude vorderingen zijn daarbij geheel of 

gedeeltelijk voorzien. 

 

 Effecten (1.6) 21.4.

Een deel van het vermogen van BOOR is op basis van het treasurystatuut belegd in 

vastrentende obligaties en aandelen met beperkt risico. De obligaties zijn 

ondergebracht in een zestal fondsen met een beperkt risico en een beperkte looptijd 

van maximaal vijf jaar. Zowel de obligaties als de aandelen met beperkt risico zijn 

dusdanig ondergebracht dat deze op elk moment ter beschikking staan van BOOR.  

Bedragen x € 1.000 

 Effecten 31 december 2013 31 december 2012 

1.6.1 Obligaties 2.758 8.701 

1.6.2 Aandelen beperkt risico 804 1.564 

 Totaal effecten 3.562 10.265 

 

In 2013 is voor een bedrag van € 6.854.308 aan obligaties en aandelen verkocht. De 

effecten hadden een nominale waarde van € 7 miljoen. De waarde op 31 december 

2012 van deze aandelen en obligaties was € 6.820.109. De verkoopwinst in 2013 van 

dit pakket was € 34.198. 

 Liquide middelen (1.7) 21.5.

Dit betreft het saldo van de kassen en bankrekeningen van BOOR en de scholen van 

BOOR en kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bedragen x € 1.000 

 Liquide middelen 31 december 2013 31 december 2012 

1.7.1 Kasmiddelen 72 58 

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 12.718 7.711 

 Totaal liquide middelen 12.790 7.769 

 

De liquiditeitspositie van BOOR is in het afgelopen jaar fors verbeterd. De oorzaak 

hiervan is gelegen in het positieve resultaat over 2013, de (inhaal)bevoorschotting door 

de gemeente op huisvestingsprojecten en de afrekening van oude 

huisvestingsprojecten. BOOR heeft de beschikking over een kredietfaciliteit bij de 

Rabobank. Deze faciliteit is met ingang van 15 januari 2014 verhoogd van € 7 miljoen 

naar € 10 miljoen, maar werd eind 2013 niet gebruikt. Eind 2012 werd deze faciliteit 

wel gebruikt en stond toen op de balans onder de kortlopende schulden 

gepresenteerd.  
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 Eigen vermogen (2.1) 21.6.

Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: 

Bedragen x € 1.000 

 Eigen vermogen 31 december 2013 31 december 2012 

2.1.1 Algemene reserve 13.545 10.511 

 Totaal eigen vermogen 13.545 10.511 

 

Als gevolg van het positieve resultaat 2013 verbetert het eigen vermogen met 

€ 3.034.000. In de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag wordt nader ingegaan op 

het eigen vermogen en de relatie met de benodigde weerstandscapaciteit. Het verloop 

van het eigen vermogen is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 

 Saldo 31-12-2012 Resultaat 2013 Saldo 31-12-2013 

Algemene Reserve 10.511 3.034 13.545 

Totaal eigen vermogen 10.511 3.034 13.545 

 

 Voorzieningen (2.2) 21.7.

Bedragen x € 1.000 

 Voorzieningen 31 december 2013 31 december 2012 

2.2.1 Personeelsvoorziening 2.418 2.828 

 Totaal voorzieningen 2.418 2.828 

 

De personeelsvoorziening bestaat uit de verplichte (langlopende) voorziening voor 

jubilea en gratificaties en de voorziening personeel ten behoeve van de kosten van 

medewerkers van de voormalige dienst Openbaar Onderwijs van de gemeente 

Rotterdam. 

 

De personeelsvoorziening kan als volgt worden verdeeld in een kort- en langlopend 

deel: 

Bedragen x € 1.000 

 Voorzieningen 
Kortlopend deel    

< 1 jaar 
Langlopend deel  

> 1 jaar 

2.2.1 Personeelsvoorziening 316 2.102 

 Totaal voorzieningen 316 2.102 

 

Bedragen x € 1.000 

 Saldo 31-12-2012 Dotatie 2013 Onttrekking 2013 Saldo 31-12-2013 

Personeelsvoorziening 2.828 153 563 2.418 

Totaal voorzieningen 2.828 153 563 2.418 
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 Langlopende schulden (2.3) 21.8.

Bedragen x € 1.000 

 Langlopende schulden 31 december 2013 31 december 2012 

2.3.5 Overige langlopende schulden 11.038 11.485 

 Totaal langlopende schulden 11.038 11.485 

 

De langlopende schulden bestaan uit twee leningen ten behoeve van de nieuwbouw 

Wolfert Lyceum in de gemeente Lansingerland. Het betreft: 

 Een lening bij de BNG van € 8,8 miljoen tegen 4,86%.  

 Een lening bij de Rabobank van € 3,1 miljoen tegen variabele rente. 

 

De looptijd van beide leningen is 30 jaar. Ten behoeve van de lening bij de Rabobank - 

alsmede de daar afgesloten kredietfaciliteit - is aan de Rabobank, met als onderpand 

de Zijde 5 in Bergschenhoek, een zekerheidsstelling afgegeven van € 18.090.000. Met 

betrekking tot de BNG lening zijn geen zekerheden gesteld. Voor wat betreft de 

aflossing van de schuld ontvangt BOOR, binnen het kader van de doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting, middelen van de gemeente Lansingerland. 

 

In juli 2013 heeft voor de lening  bij de Rabobank renterevisie plaatsgevonden. De 

oorspronkelijke rente voor deze lening bedroeg 5,52%. Nu is het te betalen 

rentepercentage mede afhankelijk van de behaalde rentabiliteit (variabele rente).  

 

De langlopende schulden kunnen als volgt worden verdeeld in een kort- en langlopend 

deel: 

Bedragen x € 1.000 

 Langlopende schulden 
Kortlopend deel    

1 - 5 jaar 
Langlopend deel  

> 5 jaar 

2.3.5 Overige langlopende schulden 2.233 8.805 

 Totaal langlopende schulden 2.233 8.805 

 

 Kortlopende schulden (2.4) 21.9.

De kortlopende schulden zijn als volgt opgebouwd: 

Bedragen x € 1.000 

 Kortlopende schulden 31 december 2013 31 december 2012 

2.4.2 
Vooruitgefactureerde en – ontvangen 
termijnen onderhanden projecten 

6.790 6.142 

2.4.3 Crediteuren 5.052 5.893 

2.4.4 OCW 1.143 198 

2.4.7.1 Loonheffing 8.336 16.245 

2.4.7.2 Omzetbelasting 37 17 

2.4.7.3 
Premies sociale verzekeringen en 
pensioenen 

4.153 12.580 

2.4.9 Overige schulden 13.042 13.986 
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 Kortlopende schulden 31 december 2013 31 december 2012 

2.4.10.1 Vooruitontvangen 874 1.829 

2.4.10.2 Vakantiegeld en –dagen 5.994 6.641 

2.4.10.3 Geoormerkte subsidies OCW 724 1.768 

2.4.10.4 Overige subsidies OCW 867 91 

2.4.10.5 OTV 980 708 

 Herstart 206 466 

 ESF 33 0 

 ROB  7.883 82 

2.4.10.6 Spaarverlof/ADV 620 724 

2.4.10.7 Kortlopend deel langlopende schulden 447 447 

2.4.10.8 Ouderbijdrage 1.614 348 

2.4.10.9 Overige 543 1.889 

 Totaal kortlopende schulden  59.338  70.054 

 

Hierna lichten we de grootste posten en de grootste toe- of afnames ten opzichte van 

2012 toe. 

 

2.4.2 Vooruitgefactureerde en –ontvangen termijnen onderhanden projecten 

Wij hebben een groot aantal huisvestingsprojecten onderhanden. Dit betreffen 

nieuwbouwprojecten, verbouwingen en andere huisvestingsprojecten. Per project zijn 

zowel de kosten (facturen) als de opbrengsten (gemeentelijke investeringsbijdrage) 

verzameld. Het verloop in 2013 was als volgt: 

 

 
 

Saldo 
1-1-2013 

Uitgaven 
2013 

Ontvangsten 
2013 

Saldo 
31-12-2013 

 

Huisvestingsprojecten  € 6.713.000 € 7.675.000  € 21.550.000 -/- € 7.162.000  

      

Verantwoord onder:      

1.5.3 Onderhanden projecten  € 12.855.000    € 362.000 1) 

1.5.3 Overige vorderingen  € 0    € 3.135.000 2) 

2.4.2 Kortlopende schulden, ohw -/- € 6.142.000   -/- € 6.790.000 3) 

2.4.9 Overige schulden -/- € 0   -/- € 3.869.000 4) 

Totaal  € 6.713.000   -/- € 7.162.000  

1) De onderhanden projecten zijn in 2013 aanzienlijk opgeschoond. Veel projecten zijn afgerond en 

financieel afgewikkeld met de gemeente. Het saldo eind 2013 ad € 362.000 betreft twee relatief kleine 

projecten waarop in 2014 nog uitgaven plaatsvinden en welke in datzelfde jaar worden afgerond. 

2) Van een groot deel van de afgewikkelde projecten was eind 2013 nog een restant subsidie van de 

gemeente te vorderen. In het eerste kwartaal van 2014 is dit bedrag grotendeels ontvangen. 

3) Tien projecten hadden eind 2013 een creditsaldo (meer subsidie ontvangen dan tot nu toe uitgegeven). 

Veruit de grootste daarvan betreft het meerjaren-onderhoudsplan 2011-2013 ad € 6,1 miljoen. Dit 

bedrag wordt in 2014 geheel besteed aan onderhoud aan de schoolgebouwen. 

4) De overige schulden betreffen afgeronde projecten, waarvan het eindsaldo moet worden terugbetaald 

aan de gemeente. Bijvoorbeeld omdat het project voordeliger is uitgevoerd. De grootste post betreft 

een niet bestede subsidie voor nieuwbouw Putsebocht / Nieuw Zuid. Dit project is uiteindelijk niet 

doorgegaan. Het bedrag wordt in 2014 terugbetaald aan de gemeente. 
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2.4.4 OCW 

De hier opgenomen bedragen betreffen vooruit ontvangen gelden voor de 

leerlinggebonden financiering en de jonge leerkrachten.  

 

2.4.7.1 Loonheffing 

De te betalen loonheffing eind 2012 bestond uit de loonheffing over de maand 

december, alsmede een achterstand in af te dragen loonheffing van de maanden 

daarvoor. In 2013 is deze betalingsachterstand ingelopen, zodat eind 2013 nog slechts 

de af te dragen loonheffing over december op de balans staat.  

 

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen en pensioenen 

Door de verbeterde liquiditeitspositie van BOOR konden de premies in 2013 eerder 

worden betaald. 

 

2.4.9 Overige schulden 

Onder de overige schulden is een raming opgenomen voor de nog te maken 

(juridische) kosten voor afwikkeling van lopende rechtszaken, nog aan de gemeente te 

betalen exploitatiekosten, de naheffing van de belastingdienst en terug te betalen 

bedragen voor vervanging en subsidies binnenklimaat. 

 

2.4.10.5 ROB 

Het gaat hier om de nog niet bestede gelden in het kader van het Rotterdams 

Onderwijsbeleid 2013-2014. Conform de beschikking wordt in 2014 een deel van de 

kosten gemaakt. Het bedrag dat op de balans staat betreft 7/12 van de beschikking. 
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22. Geoormerkte subsidies - model G 

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te

Kenmerk Datum school de toewijzing 1-1-2013 verslagjaar verslagjaar 31-12-2013 besteden

Subsidieregeling Onderwijstijdverlenging BO PO/117098 9-4-2009 3.200.000€       1.705.385€       -€                 1.105.873€       2.600.488€       599.512€          

Doorontwikkeling praktijkonderwijs VO/OK-

2006/31322

5-11-2006 20vw 11.900€            11.900€            -€                 11.900€            11.900€            -€                 

Doorontwikkeling praktijkonderwijs VO/OK-

2006/31322

5-11-2006 02lb 14.300€            14.300€            -€                 14.300€            14.300€            -€                 

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 DL/B/110284 18-5-2009 15kr 118.000€          25.984€            80.000€            22.757€            34.972€            83.227€            

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 15sc 39.000€            10.593€            20.000€            9.138€              17.545€            21.455€            

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 02lb 20.000€            20.000€            20.000€            20.000€            -€                 

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 17cr 20.000€            20.000€            -€                 -€                 20.000€            

totaal 3.423.200€       1.768.162€       140.000€          1.183.968€       2.699.205€       724.194€          

Toewijzing
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23. Niet in de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen 

 Langlopende vordering ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 23.1.

Met ingang van de jaarrekening 2009 is de langlopende vordering van de scholen voor 

voortgezet onderwijs op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet 

meer gewaardeerd. De vordering op het ministerie bedroeg per saldo € 3,4 miljoen. 

 

 Lease 23.2.

Wij zijn verschillende operationele leaseovereenkomsten aangegaan voor de aanschaf 

van auto’s en kopieerapparatuur. De volgende contracten waren eind 2013 actief: 

leverancier looptijd lasten per jaar 

Dienstauto’s Looptijd tot 2017 € 34.500 

Auto’s leerlingenvervoer Looptijd tot 2015 € 107.000 

Kopieerapparatuur Looptijd tot 2014 € 465.000 

 

 Langlopende contracten 23.3.

We hebben de volgende contracten per 31 december 2013: 

leverancier looptijd lasten per jaar 

bedrijfsartsen 

 Hensen 

 Leeuwenburg 

onbepaald variabel 

Fortress (huur PHK) 1-5-2016 € 235.760 

Ajax Chubb Varel BV 1-10-2021 variabel 

Stedin onbepaald variabel 

van Dijk 1-8-2017 variabel 

Veenman divers variabel 

Schoonmaak 

 Holstein 

 Asito 

 GOM schoonhouden BV 

 EMD Scoonmaak 

 SIR Schoonmaak 

 DFP Schoonmaak 

onbepaald divers 

Decolux B.V. 29-11-2031 € 313.500 
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leverancier looptijd lasten per jaar 

Evident projectstoffering 19-6-2021 +/- 500.000 

Gansewinkel Nederland B.V., van 1-1-2015 Variabel 

Groeneweg b.v. 1-9-2014 +/- 55.000 

Qlict B.V. 31-12-2015 Op basis van 
afname 

Temco Euroclean Services Onbepaalde tijd € 34.500 

Thuiszorg Rotterdam, Stichting onbepaald onbekend 

Universiteit Twente 1-8-2014 € 21.650 over 2 jaar 

Veenman Onbekend variabel 

Vizyr 1-7-2016 € 4.900.000 

Volwerk Cleaning Service B.V. niet benoemd € 46.332 

Itec (vh Holland Office Group) 1-6-2014 € 39.360 

VLS niet benoemd € 84.279 

Witjens b.v. Onbekend € 77.000 

Itec BV onbekend € 100.800 

Residentie Totaalonderhoud BV Onbepaald variabel 

Energie 

 Eneco 

31-12-2016 variabel 

Heutink 31-12-2016 variabel 

Schoonmaak VO: 

 Westerveld 

 De facilitaire Partner 

 GOM Schoonhouden 

 Robbers Schoonmaak diensten 

 CSU Cleaning Service 

31-12-2016  

€ 416.000 
€ 404.000 
€ 163.000 
€ 115.000 
€ 10.000 

 

 Juridische procedures 23.4.

Op dit moment loopt nog een aantal juridische procedures tegen partijen die mogelijk 

betrokken waren bij de enkele jaren geleden bij BOOR geconstateerde fraude. De 

uitkomsten van deze procedures zijn nog onzeker. Er is een inschatting gemaakt van 

de nog te maken (juridische) kosten en eventuele verwachte schikkingen. Hiervoor is 

eind 2013 een verplichting opgenomen op de balans. 

 

 Collegialiteitsfonds Vizyr 23.5.

Vizyr kent een Collegialiteitsfonds dat bedoeld is om de continuïteit van de 

dienstverlening van Vizyr te verzekeren als er een financiële buffer nodig is ingeval van 

een plotselinge substantiële terugval in de activiteiten van de stichting. De deelnemers 

in het collegialiteitsfonds zijn de opdrachtgevers uit de koepelorganisatie, waaronder 

BOOR. 
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BOOR heeft een overeenkomst met Vizyr afgesloten voor onbepaalde tijd met een 

opzegtermijn van vier jaar. Volgens art. 5 van het reglement van het collegialiteitsfonds 

is de bijdrage voor ons nihil. 

 

 Garantstelling Stichting Prosco 23.6.

Op basis van een overeenkomst tussen stichting Prosco (de juridische voorganger van 

Stichting Vizyr) en stichting BOOR gedateerd op 23 mei 2012 heeft BOOR zich volledig 

garant gesteld voor claims die betrekking hebben op de dienstverlening van Prosco 

vóór de fusiedatum. 
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24. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 Rijksbijdragen ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (3.1) 24.1.

De rijksbijdragen bestaan uit de vergoeding van de personele en materiële uitgaven en 

de overige rijksvergoedingen. 

Bedragen x € 1.000 

 Rijksbijdragen OCW 2013 2012 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 214.296 206.449 

3.1.2 Overige subsidies OCW 10.912 10.069 

 Totaal rijksbijdragen OCW 225.208 216.518 

 

De rijksbijdragen zijn hoger dan vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de 

extra gelden uit het Nationaal Onderwijs Akkoord (€ 5,9 miljoen). Daarnaast is 5/12 

deel van de regeling Bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten ten 

gunste van 2013 gebracht (€ 0,7 miljoen). Ook de mutatie in het aantal leerlingen heeft 

gevolgen voor de rijksbijdrage. Het aantal leerlingen in de sectoren (voortgezet) 

speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs is hoger dan in 2012 terwijl in het (speciaal) 

basisonderwijs sprake is van een daling. 

 

De overige subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

kunnen als volgt worden verdeeld in geoormerkte en niet geoormerkte subsidies: 

Bedragen x € 1.000 

 Overige subsidies OCW 2013 2012 

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 1.184 375 

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 9.728 9.694 

 Totaal overige subsidies OCW 10.912 10.069 

 
Op totaal niveau liggen de overige subsidies van het ministerie in lijn met 2012. 
 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies (3.2) 24.2.

Bedragen x € 1.000 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies 2013 2012 

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 16.500 15.387 

3.2.2 Overige 750 7 

 
Totaal overige overheidsbijdragen en 
subsidies 

17.250 15.394 

 

De overige overheidsbijdragen en subsidies bestaan voor het grootste deel uit 

gemeentelijke bijdragen en dan met name de subsidies in het kader van het 

Rotterdams Onderwijsbeleid (€ 12,9 miljoen). Daarnaast zijn er baten gerealiseerd met 

betrekking tot in- en doorstroombanen, Weer Samen naar School en huisvesting 

(Lansingerland). 
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 Overige baten (3.3) 24.3.

Bedragen x € 1.000 

 Overige baten 2013 2012 

3.3.1 Verhuur onroerende zaken 937 1.145 

3.3.2 Detachering personeel 610 102 

3.3.4 Sponsoring en schenkingen 71 47 

3.3.5 Ouderbijdragen 4.709 4.349 

3.3.8 Overige 6.069 5.406 

 Totaal overige baten 12.396 11.049 

 

De overige baten bestaan uit diverse componenten. De grootste daarvan betreffen de 

ouderbijdragen en de post overige. De toename van de ouderbijdrage wordt 

veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. De 

post overige bestaat uit de opbrengsten van Early Bird, Ecoor, Leonardo en Maas 

Delta. In 2013 is daarnaast eenmalig een bate verantwoord van € 0,9 miljoen, vanwege 

een premierestitutie van de belastingdienst over voorgaande jaren. 

 

 Personeelslasten (4.1) 24.4.

De personeelslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Bedragen x € 1.000 

 Personeelslasten 2013 2012 

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 140.531 149.437 

4.1.1.2 Sociale lasten 19.560 17.094 

4.1.1.3 Pensioenpremies 20.753 19.964 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 153 0 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 5.512 6.933 

4.1.2.3 Overige 15.158 13.226 

4.1.3 Af: uitkeringen -/- 2.428 -/- 3.405 

 Totaal personeelslasten 199.239 203.249 

 

In vergelijking met 2012 zijn de personeelslasten circa € 4 miljoen lager. Het aantal 

fte’s is met 3% afgenomen ten opzichte van 2012, terwijl het bruto loon per fte 

(inclusief sociale lasten en pensioenpremies) nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte 

van 2012 (van € 59.488 naar € 59.922). Dit laatste wordt veroorzaakt door enerzijds 

gestegen (pensioen)premies en anderzijds een eenmalige teruggaaf van de 

basispremie WIA-WAO 2013 van de belastingdienst en de overgang van het 

Vervangingsfonds naar eigen risicodrager vanaf 1 augustus 2013.  
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 Afschrijvingen (4.2) 24.5.

De afschrijvingen over 2013 bedragen: 

Bedragen x € 1.000 

 Afschrijvingen 2013 2012 

4.2.2 Materiële vaste activa 
12

 4.158 3.385 

 Buiten gebruikstelling vaste activa 237 0 

 Totaal afschrijvingen 4.395 3.385 

 
De afschrijvingskosten in 2013 zijn circa € 1 miljoen hoger dan in 2012. Dit wordt 

veroorzaakt door enerzijds investeringen eind 2012 (waaronder de tijdelijke huisvesting 

van Wolfert Pro) en anderzijds investeringen in 2013. 

 
In 2013 hebben wij in het kader van verhuizingen en leegstandsreductie een aantal 

panden verlaten. De boekwaarde van de daar aanwezige en nog niet afgeschreven 

activa, is in 2013 verlaagd naar € 0. Deze zijn onder de post “buiten gebruikstelling 

vaste activa” opgenomen. 

 

 Huisvestingslasten (4.3) 24.6.

De huisvestingslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Bedragen x € 1.000 

 Huisvestingslasten 2013 2012 

4.3.1 Huur 801 590 

4.3.3 Onderhoud 5.351 6.961 

4.3.4 Energie en water 5.309 5.652 

4.3.5 Schoonmaakkosten 5.553 5.476 

4.3.6 Heffingen 457 577 

4.3.7 Overige 2.493 2.140 

 Totaal huisvestingslasten 19.964 21.396 

 

De huisvestingslasten zijn in 2013 circa € 1,6 miljoen lager dan in 2012. In dat jaar 

heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor achterstallig onderhoud inzake 

brandveiligheid en overige gebouw gebonden installaties. Ook is in 2013 een deel van 

de in 2012 gevormde voorziening voor huisvestingsprojecten vrijgevallen. 

 

  

                                                
12

 In de hier gepresenteerde afschrijvingen is de afschrijving op de desinvestering (€ 107.000) 
geëlimineerd.  
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 Overige lasten (4.4) 24.7.

De overige lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Bedragen x € 1.000 

 Overige lasten 2013 2012 

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 16.343 16.479 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 6.330 6.074 

4.4.4 Overige 5.128 4.595 

 Totaal overige lasten 27.801 27.148 

 

Op totaal niveau liggen de overige lasten in lijn met 2012. De hoger overige lasten 

worden veroorzaakt door de afronding van het project onderwijstijdverlenging. Zowel 

de kosten als opbrengsten zijn via de winst en verliesrekening gelopen. 

 

 Financiële baten en lasten (5) 24.8.

Dit betreft enerzijds het resultaat op belegde gelden en anderzijds zijn hier de 

rentelasten van de leningen betreffende het Wolfert Lyceum in Lansingerland 

verantwoord. 

Bedragen x € 1.000 

 Financiële baten en lasten 2013 2012 

5.1 Rentebaten 171 448 

5.3 
Waardeveranderingen fin. vaste activa en 
effecten 

152 167 

5.4 
Overige opbrengsten fin. vaste activa en 
effecten 

0 0 

5.5 Rentelasten (-/-) -/- 744 -/- 702 

 Totaal financiële baten en lasten -/- 421 -/- 87 

 

De rentebaten zijn in 2013 lager als gevolg van de verkoop van obligaties in 2013. 

  



 

BOOR beter in balans jaarstukken 2013 124 

25. Staat van baten en lasten per sector 

Hierna is de staat van baten en lasten over 2013 opgenomen per sector. In de tabel 

zijn bij het primair onderwijs zowel de scholen voor het (speciaal) basisonderwijs als 

het (voortgezet) speciaal onderwijs opgenomen. 

Bedragen x € 1.000 

  Voortgezet 
onderwijs 

Primair 
onderwijs 

 

Totaal 

     

 Baten    

     

3.1 Rijksbijdragen OCW 78.112 147.096 225.285 

3.2 Overige overheids-
bijdragen en subsidies 

3.413 13.837 17.250 

3.5 Overige baten               6.711 5.685 12.396 

     

 Totaal baten 88.236 166.618 254.931 

     

 Lasten    

     

4.1 Personele lasten 67.806 131.433 199.239 

4.2 Afschrijvingen 1.889 2.506 4.395 

4.3 Huisvestingslasten 4.958 15.006 19.964 

4.4 Overige lasten 14.371 13.430 27.801 

     

 Totaal lasten 89.024 162.375 251.399 

     

 Saldo baten en lasten -/- 788 4.243 3.532 

     

5 Financiële baten en lasten -/- 496 75 -/- 420 

     

 Resultaat -/- 1.284 4.318 3.034 
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26. Overzicht verbonden partijen 

Wij hebben geen overheersende zeggenschap in andere partijen. Voor de in 

hoofdstuk 6 van het jaarverslag genoemde projecten en innovaties werkt BOOR samen 

met diverse partners. Daarbij is echter geen sprake van overheersende zeggenschap. 

Ook is er een beperkt aantal samenwerkingsverbanden tussen onze scholen onderling. 

Voorbeelden hiervan zijn de stichting De Sportieve Basisscholen Rotterdam en de 

stichting Kunstzinnige Basisscholen Rotterdam. Zoals reeds in het jaarverslag 

aangegeven, verzorgt Vizyr zowel de personele als een groot deel van de financiële 

administratie van BOOR. 
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27. Specificatie bezoldiging topfunctionarissen op basis van WNT 

Bestuurders Duur arbeidsovereenkomst functie 
Taak-

omvang 

Dienst-
betrekking / 
interimbasis 

Periode betaalde 
beloningen 

Ontvangen 
pensioenbijdr. / bel. 

betaalbaar op termijn 

Uitkering wegens 
beëindiging dienst-

verband 

 Van tot  in fte D/I    

JC Rath 01-05-2008 31-10-2013 Lid cvb 1,0000 D  € 108.751,70  € 19.087,00  

HWM van Blijswijk 01-08-2013 - voorzitter cvb 1,0000 D  € 62.577,40  € 10.708,00  

DJPBW Dohmen 01-08-2013 - Lid cvb 1,0000 D  € 56.202,00  € 9.633,00  

LMG van Tilburg 13-08-2012 12-02-2013 Lid cvb (ad interim)  I  € 20.691,00  € 0,00  

P Geelkerken  01-02-2013 31-08-2013 Tijdelijke uitbreiding ab 
(tbv ondersteuning cvb) 

   € 19.381,45   

P Geelkerken 01-02-2013 - Voorzitter ab    € 8.968,00  € 0,00  

M van den Anker 15-02-2013 - Lid ab    € 5.707,00  € 0,00  

F Azarkan 15-02-2013 - Lid ab    € 5.707,00  € 0,00  

L. van Geest 15-02-2013  Lid ab    € 0,00  € 0,00  

M Scha 15-02-2013 - Lid ab    € 5.707,00  € 0,00  

RP Zevenbergen 15-02-2013 - Lid ab    € 5.707,00  € 0,00  

       € 299.399,55  € 39.428,00  

 

Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat. 
 

Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het 

opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de 

Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. 
 

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft BOOR gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing 

WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen . Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens 

besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706) kán en hoeft BOOR niet volledig te voldoen aan de 

verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).
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28. Kosten accountantscontrole 

De volgende kosten zijn door onze huisaccountant in rekening gebracht: 

 

EY Accountants 2013 2012 

Onderzoek van de jaarrekening en interim controle  € 166.980         € 310.525        

Overige controlewerkzaamheden, o.a. huisvesting  € 163.568  € 253.596 

Fiscale advisering  € 1.815  € 0 

Niet controlediensten  € 0  € 0 
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C. Overige gegevens 
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29. Resultaatbestemming 

 Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat 29.1.

In onze statuten zijn geen bepalingen opgenomen over de bestemming van voordelige 

resultaten. Wij hebben niet tot hoofddoelstelling om te streven naar voordelige 

resultaten. Artikel 3 van de statuten beschrijft de doelen van BOOR. Deze houden 

verband met de instandhouding van scholen, het doen geven van openbaar onderwijs 

en het bijdragen aan de realisatie van het Rotterdams Onderwijsbeleid. In de statuten 

is bepaald dat middelen in geval van liquidatie het resterende saldo moeten worden 

besteed aan het doel van BOOR. 

 

 Bestemming van het resultaat 2013 29.2.

Voorgesteld wordt het resultaat 2013 ad € 3.034.000 toe te voegen aan de algemene 

reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
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30. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich in 2014 geen relevante gebeurtenissen voorgedaan die verwerkt of 

toegelicht zouden moeten worden in de cijfers 2013.  
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31. Controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant 

Aan: het bestuur van Stichting BOOR 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting BOOR te Rotterdam gecontroleerd. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten 

en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 

die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met 

de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), 

alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële 

rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 

balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met 

de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 

van onze controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs 

respectievelijk artikel 157, lid 4 van de Wet op de expertisecentra en als bedoeld in 

artikel 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in 

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden, het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de 

Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij 

voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig 

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-

informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken 

van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 

getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de 

naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 

de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens 

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheid criteria en van de redelijkheid 

van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 

van het algehele beeld van de jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting BOOR per 31 december 2013 en van 

het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 

balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de 

eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming 

zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld 

in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  

Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen 

tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste 

gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 

dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 

2:391, lid 4 van het BW. 
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Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van 

het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. 

 

 

Rotterdam, 23 april 2014 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. drs. M. Verschoor RA 
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32. Gegevens over de rechtspersoon 

 

Naam instelling 

Stichting BOOR 

 

Bestuursnummer 

41775 

 

Postadres 

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam 

 

Telefoon 

010-2540800 

 

E-mail 

info@stichtingboor.nl  

 

Website 

www.stichtingboor.nl  

 

Contactpersoon 

Gerard Drukker, ambtelijk secretaris bestuur  

mailto:info@stichtingboor.nl
http://www.stichtingboor.nl/
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Bronnen 

Hieronder is een overzicht opgenomen van onderliggende stukken voor dit jaarverslag. 

  

1. Adviesrapport Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs 

gewaardeerd en verankerd gepresenteerd  

Commissie Governance openbaar onderwijs, 2012 

www.boorbestuur.nl/commissiecohen  

 

2. Bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015 

PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

www.poraad.nl/files/bestuursakkoordgetekend.pdf  

 

3. Bestuursakkoord voortgezet onderwijs 2012-2015 

VO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Bestuursakkoord/Bestuursakkoord.pdf  

 

4. BOOR 2.0 

Naar een nieuwe (management) organisatiestructuur 

BOOR, 2013 

 

5. Deltaplan medezeggenschap 

BOOR, 2013 

www.boorbestuur.nl/medezeggenschap  

 

6. Jaarverslag 2012 

BOOR 

www.boorbestuur.nl/jaarverslag  

 

7. Kaderbrief 2014 

BOOR 

 

8. Meerjarig Bestuursformatieplan 2013-2016  

BOOR, april 2013 

www.boorbestuur.nl/meerjarigbestuursformatieplan  

 

9. Rotterdams onderwijsbeleid 

Beter presteren 

http://www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren  

 

http://www.boorbestuur.nl/commissiecohen
http://www.poraad.nl/files/bestuursakkoordgetekend.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Bestuursakkoord/Bestuursakkoord.pdf
http://www.boorbestuur.nl/medezeggenschap
http://www.boorbestuur.nl/jaarverslag
http://www.boorbestuur.nl/meerjarigbestuursformatieplan
http://www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren
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10. Rotterdams onderwijsbeleid 

Aanval op uitval 

http://www.onderwijsbeleid010.nl/aanvalopuitval  

 

11. Sokwazo 

Projectplan kwaliteitszorg in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs 

BOOR, 21 september 2011 

 

12. Strategische Beleidsplan 2013-2016 

Het kind voorop 

BOOR 

www.boorbestuur.nl/strategischbeleidsplan  

 

13. Strategisch human resource management beleidsplan 2010-2014  

Mensenwerk 

BOOR 

www.boorbestuur.nl/mensenwerk  

 

14. Toezichtkader 

www.boorbestuur.nl/toezichtkader  

BOOR en gemeente Rotterdam, 2013 

 

15. Verbeterplan Anders denken, anders doen 

BOOR, 2012 

 

 

  

http://www.onderwijsbeleid010.nl/aanvalopuitval
http://www.boorbestuur.nl/strategischbeleidsplan
http://www.boorbestuur.nl/mensenwerk
http://www.boorbestuur.nl/toezichtkader
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Bijlagen 
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1. Realisatie jaardoelstellingen 2013 

 

Bestuur   

Er is in het eerste kwartaal van 2013 een 
voltallig bestuur gevormd bestaande uit drie 
leden van het college van bestuur en zes 
leden van het algemeen bestuur. 

In februari 2013 zijn zes nieuwe leden van 
het algemeen bestuur benoemd en per 1 
augustus 2013 zijn twee nieuwe leden van 
het college van bestuur gestart. Vanwege 
het vertrek van Jan Rath per 1 november 
2013, is op 28 november een nieuw derde lid 
benoemd. Zij start per 1 februari 2014.  

In het eerste kwartaal 2013 is het 
bestuursreglement vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft op 19 december 
2013 het bestuursreglement vastgesteld. 

In het eerste kwartaal 2013 is het 
toezichtkader verder uitgewerkt in overleg 
met de gemeente Rotterdam. 

In maart 2013 is de leidraad van het 
toezichtkader nader geconcretiseerd en 
verfijnd. 

BOOR Services   

In het eerste kwartaal van 2013 is de 
inventarisatie van taken, de clustering 
hiervan in logische functies per afdeling en 
de daarmee samenhangende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
afgerond. 

Is gerealiseerd. Er is een functiehuis 
vastgesteld. Met alle medewerkers zijn aan 
het eind van 2013 ontwikkelgesprekken 
gevoerd, waarin aandacht is geweest voor 
het (in)groeien van de functie, voor de 
persoonlijke ontwikkeling en perspectief van 
de individuele medewerker. 

De implementatie van BOOR Services is in 
het tweede kwartaal van 2013 uitgevoerd. Bij 
aanvang van schooljaar 2013-2014 is BOOR 
Services volledig in bedrijf. 

De herinrichting van BOOR Services is 
uitgevoerd.  

Bovenschools projecten   

Eind eerste kwartaal 2013 zijn de 
bovenschoolse projecten geëvalueerd en 
vindt besluitvorming plaats over de 
continuïteit van genoemde projecten. 

Is deels gerealiseerd. Early Bird en BOOR 
Expertise onderzoeken in 2014 hoe de 
activiteiten binnen en buiten BOOR 
organisatorisch en financieel kunnen worden 
geregeld. 

Medezeggenschap   

De informatievoorziening naar de 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden gebeurt met 
ingang van 2013 tijdig en volledig. 

In 2013 hebben belangrijke informatie en 
beleidsstukken de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden tijdig bereikt. 

Scholing voor alle betrokkenen bij de 
medezeggenschap is uiterlijk tweede 
kwartaal 2013 geregeld. 

In het najaar van 2013 is door 180 leden van 
medezeggenschapsraden een basiscursus 
gevolgd. 

Bij de reguliere vergaderingen van de 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden is met ingang van 
2013 een lid van het college van bestuur 
aanwezig. 

Vanaf september 2013 zijn alle 
vergaderingen door één of twee leden van 
het college van bestuur bijgewoond. 
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Organisatie   

Het onderwijskundig (opbrengstgericht) 
leiderschap is begin 2013 nader omschreven 
en is aan het eind van 2013 op de scholen 
geïntroduceerd en geïmplementeerd. 

In 2013 is de notitie BOOR 2.0 Naar een 
nieuwe (management) organisatiestructuur 
geschreven en vastgesteld. Eind 2013 is een 
start gemaakt met de versterking van de 
aansturing van de sector (speciaal) 
basisonderwijs. De functie van bovenschools 
manager werd opnieuw vastgesteld en het 
aantal functionarissen in deze groep werd 
uitgebreid van vier naar zeven uit eigen 
geleding. In het eerste kwartaal van 2014 
gaat de nieuwe structuur van start. 

Er zijn uiterlijk het tweede kwartaal van 2013 
BOOR klankbordgroepen ingericht, 
bestaande uit leerlingen, ouders, 
medewerkers en vertegenwoordigers uit de 
maatschappelijke omgeving. 

Het inrichten van klankbordgroepen is in 
december 2013 ter hand genomen en zal in 
2014 worden gerealiseerd. 

In 2013 zijn de drie pijlers: bedrijfsvoering, 
leiderschap en organisatiestructuur verder 
uitgewerkt en waar nodig aangepast. 

Vanuit de nieuwe sturingsfilosofie zijn voor 
de sectoren nieuwe managementstatuten 
geschreven. Deze zijn ter advisering aan de 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden voorgelegd. 

Innovaties 

Er is eind 2013 een team samengesteld om 
innovatie voortdurend op de (strategische) 
agenda te houden. 

In april 2013 is team Kwaliteit, kennis & 
onderzoek samengesteld. Dit team heeft 
onder andere als taak om ontwikkelingen in 
wetenschap en onderwijs te monitoren en 
deze op de agenda's van college van 
bestuur, bovenschools directeuren en 
rectoren te plaatsen. 

Identiteit   

Scholen toetsen met ingang van schooljaar 
2013-2014 of hun leerlingenstatuten en/of 
schoolregels aan de (kern)waarden voldoen. 

Met deze toetsing is in 2013 een begin 
gemaakt. De afronding volgt in 2014. 

Passend onderwijs   

Elke school heeft op 1 augustus 2013 een 
herkenbare basisstructuur voor de 
onderwijsondersteuning. 

Vanwege de late vaststelling van het beleid 
van de samenwerkingsverbanden, wordt 
hieraan nog volop gewerkt. Doel is om per 1 
september 2014 een duidelijke herkenbare 
onderwijsondersteuningsstructuur te hebben 
op de scholen.  
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Elke school heeft op 1 december 2013 een 
schoolondersteuningsprofiel op de website 
gepubliceerd. 

In het voortgezet onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs zijn de 
schoolondersteuningsprofielen gepubliceerd 
op de website van Koers VO. Binnen het 
Passend Primair Onderwijs hebben alle 
scholen een vragenlijst ingevuld, waarmee 
zij hun schoolondersteuningsprofiel kunnen 
bepalen. Dit proces wordt in de eerste helft 
2014 voortgezet. 

Onderwijskwaliteit   

Het BOOR Kwaliteitsprofiel, met voor elke 
sector een set indicatoren, is met ingang van 
2013 in het uitvoeringsprogramma 
opgenomen en beschreven. 

Het kwaliteitsprofiel van het voortgezet 
onderwijs is in 2013 geëvalueerd en 
aangepast. In het (speciaal) basisonderwijs 
is het kwaliteitsprofiel ingevoerd en in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs is het 
kwaliteitsprofiel opgenomen in de 
uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid 
Sokwazo. 

Alle BOOR-scholen gebruiken het 
kwaliteitsprofiel met ingang van 2013 in hun 
planning-en-controlcyclus. 

Alle sectoren werken met het BOOR 
Kwaliteitsprofiel. Het kwaliteitsprofiel vormt 
de basis van diverse gesprekken tussen 
directeuren en bovenschools managers of 
rectoren. 

Voor ingang van schooljaar 2013-2014 is 
een kwaliteitszorgsysteem ingevoerd. 

In het (speciaal) basisonderwijs is in 2013 
Integraal ingevoerd en in het voortgezet 
onderwijs is Qlikview ingevoerd. 

Personeel   

In 2013 is uitvoering gegeven aan het 
convenant voor in- en doorstroombanen. 

In totaal zijn dertien medewerkers uit deze 
groep herplaatst. De overige medewerkers  
werden in 2013 begeleid door een speciaal 
aangestelde projectleidster.  

In de eerste helft van 2013 is een databank 
van sollicitanten en herplaatsingskandidaten 
gepresenteerd met BOOR interne 
kandidaten. 

Op intranet is een overzicht geplaatst met 
beschikbaar personeel. 

Gedurende 2013 minimale inzet van 
externen. 

Dit voornemen is in 2013 vooral uitgevoerd 
door activiteiten uit gemeentelijke 
programma’s die door derden gedaan 
werden toe te bedelen aan, daar waar 
mogelijk, eigen personeel.  

Er is in de eerste helft van 2013 een nieuwe 
leiderschapsstructuur ontwikkeld binnen 
BOOR in de sectoren (speciaal) 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

De nieuwe leiderschapsstructuur is 
gerealiseerd en wordt in 2014 verder ten 
uitvoering gebracht. 
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In de eerste helft van 2013 is in een 
gezamenlijke werkgroep van medewerkers 
van financiën en vertegenwoordigers van de 
scholen een implementatieplan voor de 
werkkostenregeling opgesteld. 

Vanwege het zware financiële aspect en de 
onvoldoende bezetting op het gebied van 
financiën, is er geen prioriteit gegeven aan 
deze doelstelling. Vanaf 2014 is een 
werkgroep onder leiding van een van de 
controllers aan de slag met deze regeling. 

Met de aangepaste systemen voor 
personeels- en salarisadministratie beschikt 
BOOR beschikt uiterlijk eerste kwartaal 2013 
over goede ken- en stuurgetallen. 

Door de invoering per 1 januari 2013 van 
AFAS voor de verloning, hebben wij de 
beschikking over een eerste set met hrm-
data. In 2014 wordt dit verder ontsloten. 

In de eerste helft van 2013 zijn alle 
medewerkers van BOOR Services onder de 
cao van het voortgezet onderwijs gebracht. 
Voor de medewerkers zijn 
functiebeschrijvingen, competentieprofielen 
en resultaatafspraken opgesteld. 

Per 1 september 2013 zijn de medewerkers 
ondergebracht in het nieuwe functiehuis en 
volgt iedereen de cao voor het voortgezet 
onderwijs. 

Gedurende het jaar 2013 organiseert de 
afdeling Hr een serie masterclasses om 
leidinggevenden te ondersteunen in hun 
professionele rol als manager van hr-
processen. Aanvang in het eerste kwartaal 
2013. 

Vanaf halverwege 2013 worden er 
maandelijks laagdrempelige masterclasses 
HRM aangeboden. 

In 2013 wordt gewerkt aan een 
cultuuromslag die moet leiden tot een 
professionele cultuur die zich kenmerkt door 
afspraak is afspraak, elkaar aanspreken, 
collegiale intervisie, openheid en 
kwetsbaarheid en checks and balances op 
alle niveaus. 

De professionele cultuur heeft vorm 
gekregen. In 2014 wordt hier verder aan 
gewerkt. 

Huisvesting   

Uiterlijk 30 juni 2013 heeft BOOR inzicht in 
waar en in welke mate leegstandsreductie 
op BOOR-scholen mogelijk is. 

In de periode 2012-2014 moet BOOR een 
leegstandsreductie realiseren van 36.000 
m2. Conform de afspraak is in 2012 en 2013 
30.000 m2 afgestoten. Aanvullend op de 
opgave leegstandsreductie hebben de 
Rotterdamse schoolbesturen, de gemeente 
Rotterdam en FOKOR het ambitiedocument 
Meerjarenplan Onderwijshuisvesting 
Rotterdam opgesteld. 

Inkoop   

Er is per 31 maart 2013 een centraal 
inkoopbeleid en een procedure voor centraal 
inkopen opgesteld en vastgesteld. 

In 2013 is inkoopbeleid, inclusief procedures 
opgesteld. Het voorgestelde inkoopbeleid 
moet nog vastgesteld worden, maar we 
volgen deze lijnen wel al. 

Per 31 maart 2013 is de 
aanbestedingskalender geactualiseerd en 
vastgesteld. 

De aanbestedingskalender is geactualiseerd 
en vastgesteld. 
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Bedrijfsvoering   

Met ingang van 2013 is het 
administratiepakket voor de financiële 
administratie en personeelsadministratie 
opnieuw ingericht en verbeterd. 

Eind 2012 is de overstap gemaakt naar het 
nieuwe financiële administratiepakket Exact 
Enterprise. Vanaf 1 januari 2013 wordt hier 
organisatiebreed gebruik van gemaakt. De 
inrichting van Transparant is verder 
verbeterd, waardoor directeuren en 
managers op een gebruiksvriendelijke wijze 
informatie uit de financiële administratie 
kunnen halen. 
Met ingang van 2013 zijn wij voor de 
personeelsadministratie overgestapt op 
AFAS en ontvangen scholen periodiek 
overzichten op het gebied van 
personeelsinformatie. In 2014 worden 
verdere verbeteringen in de 
informatievoorziening doorgevoerd. 

Met ingang van 2013 is betrouwbare stuur-
/managementinformatie om de 
bedrijfsvoering te verbeteren aanwezig. 
Ieder kwartaal wordt een 
managementrapportage opgesteld. 

Schooldirecteuren en managers ontvangen 
vanaf mei maandelijks een 
uitputtingsoverzicht van hun budgetten. In 
2014 zal verder vorm en inhoud aan deze 
overzichten worden gegeven zodat een 
betere sturing kan plaatsvinden. 
Via Transparant hebben ze zicht op de 
feitelijke realisatie. De maandrapportages 
worden elk kwartaal samengevoegd tot een 
kwartaalrapportage en beschikbaar gesteld 
aan de gemeente, inspectie en andere 
belanghebbenden. 

KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) 
rapportages zijn einde eerste kwartaal 2013 
verder uitgebouwd en daar waar 
noodzakelijk schoolspecifieke rapportages. 

De maandrapportages zijn nu voornamelijk 
financieel van aard. Deze worden in 2014 in 
overleg met de schooldirecteuren verder 
uitgebouwd.  

Periodiek inzicht verkrijgen in de actuele 
stand van zaken, te nemen acties en 
bijstellingen. 

De stand van zaken en bijstellingen worden 
opgenomen in de kwartaalrapportages en 
vervolgens gedeeld met bestuur en andere 
belanghebbenden. 
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In het eerste kwartaal van 2013 is invulling 
gegeven aan de planning-en-control-rol. 

In 2013 is een aanvang genomen met het 
beschrijven van de bedrijfsprocessen binnen 
BOOR en er is een controleplan opgesteld 
voor het uitvoeren van interne 
(rechtmatigheids) controles op de primaire 
bedrijfsprocessen. Medio 2013 is gestart met 
de eerste interne controles, wat heeft geleid 
tot verbeteringen in de processen en/of zijn 
afgestemd met het administratiekantoor 
Vizyr. Er is een beleidsrijke kaderbrief voor 
de begroting van 2014 opgesteld. Begin 
2014 is een accounting manual gereed 
gekomen, waarin de afspraken over de 
boekingsgangen zijn vastgelegd. Begin 2014 
is ook de planning-en-control-kalender 
definitief gereed gekomen. Het proces om te 
komen tot een begroting is opnieuw ingericht 
en verkort, waardoor de begroting voor de 
statutaire deadline gereed was. 

Financiën 

De bezuinigingsmaatregelen zijn 
doorgevoerd in de (meerjaren)begroting 
2013-2016 en hier wordt actief op gestuurd 
en over gerapporteerd. 

De taakstelling binnen het primair onderwijs 
is behaald door het beëindigen van tijdelijke 
contracten, het inzetten van eigen personeel 
op projecten van het Rotterdams 
Onderwijsbeleid en het inzetten van eigen 
personeel in een vervangingspool. De 
taakstelling werd verlicht door natuurlijk 
verloop. De taakstelling in het voortgezet 
onderwijs is slechts voor een klein deel 
gerealiseerd in 2013. Het restant van de 
taakstelling is in de begroting 2014 verwerkt. 
De taakstelling met betrekking tot de inhuur 
van derden was lastig te realiseren, omdat 
veel contracten liepen tot het einde van het 
schooljaar. De taakstelling is op een klein 
deel na niet ingevuld. 

Met ingang van 2013 zijn liquiditeitstekorten 
dan wel overschotten tijdig gesignaleerd en 
hierop wordt gestuurd. 

We hebben een actuele liquiditeitsprognose 
opgesteld. Deze prognose wordt wekelijks 
geactualiseerd en kijkt ongeveer 1,5 jaar 
vooruit. Daarmee kunnen grote uitgaven en 
eventuele liquiditeitsproblemen tijdig worden 
gesignaleerd en waar nodig kan worden 
bijgestuurd. 

Met ingang van 31 januari 2013 wordt 
uitvoering exclusief door de huisbankier van 
BOOR gedaan en geldt een systeem van 
rente- dan wel saldocompensatie 

Alle scholen zijn overgegaan naar onze 
huisbankier. Daarmee vallen alle 
bankrekeningen binnen één overeenkomst, 
waardoor de saldi kunnen worden 
samengevoegd (saldo- en 
rentecompensatie). 
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2. Organisatiestructuur 
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3. Overzicht scholen 

 

Er zijn 64 scholen voor basisonderwijs: 

 

Brinnummer School Deelgemeente 

18TM  De Akkers  Feijenoord 

19CT  Andries van de Vlerkschool  Hoogvliet 

08GN  Babylon Taalschool  Centrum 

20FK  De Barkentijn  IJsselmonde 

17LO  De Bergse Zonnebloem  Hillegersberg-Schiebroek 

14HB  De Blijberg  Noord 

18WG  Blijvliet  Feijenoord 

18VF  Bloemhof  Feijenoord 

12DY  De Boog  Delfshaven 

18WX  De Catamaran  IJsselmonde 

18OR  Charlois  Charlois 

19BE  De Clipper  Feijenoord 

16XX  Combinatie 70  Noord 

11UB  Delfshaven  Delfshaven 

13LW  De Driehoek  Delfshaven 

19AW  De Dukdalf  Feijenoord 

13BC  Duo 2002  Delfshaven 

17MV  Eduard van Beinum Hillegersberg-Schiebroek 

20HQ  De Esch  Kralingen-Crooswijk 

14EJ  Finlandia  Delfshaven 

17NU  Fridtjof Nansen  Prins Alexander 

18EE  De Globe  Charlois 

19CB  De Groene Palm  IJsselmonde 

17NJ  Jacob Maris  Hillgersberg-Schiebroek 

17EO  Jan Antonie Bijloo  Prins Alexander 

03DX  Jan Prins  Centrum 

18GY  De Kameleon  Charlois 

20HA  De Kleine Wereld  Kralingen-Crooswijk 

16JC De Klimop Kralingen-Crooswijk 

12VC  De Korf  Delfshaven 

17OJ  De Kruidenhoek  Prins Alexander 

19BU  De Kubus  IJsselmonde 
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Brinnummer School Deelgemeente 

06BG  Het Landje  Centrum 

18SV  De Mare  Feijenoord 

14JR  De Margriet  Noord 

17PN  De Meridiaan  Prins Alexander 

19AF  Nelson Mandela  Feijenoord 

19BL  Noordereiland  Feijenoord 

19DQ  De Notenkraker  Hoogvliet 

18QZ  Over De Slinge  Charlois 

17FH  Daltonschool Overschie  Overschie 

18UM  Pantarijn  Feijenoord 

18BL  Passe-Partout  Prins Alexander 

11SY  De Phoenix  Rozenburg 

10UF  Pierre Bayle  Kralingen-Crooswijk 

24NX  De Pijler  Feijenoord 

18VR  De Piramide  Feijenoord 

19CF  De Plataan  Pernis 

20KW  De Plevier  Hooglviet 

24NY  Pluspunt  Prins Alexander 

17OY  Prins Alexander  Prins Alexander 

19DN  't Prisma  Hoogvliet 

00DO  Van Rijckevorsel  Hoek van Holland 

18ZH  Samsam  IJsselmonde 

18ZU  De Schalm  Feijenoord 

18LX  Toermalijn  Charlois 

18PX  De Triangel  Charlois 

19DS  De Tuimelaar  Hoogvliet 

17FY  Montessorischool Tuinstad  Hillegersberg-Schiebroek 

09GQ  De Vier Leeuwen  Kralingen-Crooswijk 

13QN  De Vierambacht  Vierambacht 

18BO  De Waterlelie  Prins Alexander 

17JH  De Wilgenstam  Hillegersberg-Schiebroek 

18VY  De Zonnehoek  Feijenoord 
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Er zijn zes scholen voor speciaal basisonderwijs: 

 

Brin School 

20RE  Cornelis Leeflang  

20RW  Henry Dunant  

20RV  SBO Van Heuven Goedhart  

21HJ  SBO Hoogvliet  

20KY  De Kring  

20RD  Sonnevanck  

 

 

Er zijn acht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs: 

 

Brin So/vso * School Cluster 

20RJ  
so A. Willeboerschool  

Cluster 3  
vso De Hoge Brug 

20RL  so De Archipel  Cluster 4  

20RI  

so Dr A. van Voorthuysenschool  
Cluster 3  

vso Herenwaard 

20RX  so/vso Mytylschool De Brug  Cluster 3  

20RK  so Openluchtschool Rotterdam  Cluster 3  

20VT  

so De Piloot  
Cluster 4  

vso Passer College 

20RT  so/vso Reconvalescentenschool  Cluster 3  

18BD  so/vso Tyltylschool  Cluster 3  

 

* Speciaal onderwijs (so) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

 

Er zijn zeven scholen voor voortgezet onderwijs: 

 

Brin School 

17CR  Einstein Lyceum  

15SC  Erasmiaans Gymnasium  

15EO  Libanon Lyceum  
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Brin School 

02LB  

Nieuw Zuid  

Hugo de Groot 

Rotterdams vakcollege de Hef 

Olympia College 

20VW  Overschie College  

15HX  Thorbecke Voortgezet Onderwijs  

15KR  

Wolfert van Borselen 

Wolfert College 

Wolfert Dalton 

Wolfert Lyceum  

Wolfert Pro 

Wolfert Tweetalig 

Riss 
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4. Samenstelling personeel 

 

Vanwege de leesbaarheid is ervoor gekozen om het aantal fte af te ronden op gehele 

getallen. Hierdoor kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.  

 

Aantal werknemers  
(in fte) 

Vrouw Man Totaal 

Jonger dan 20 0 0 0 

20 - 25 48 12 60 

25 - 30  243 57 301 

30 - 35 285 96 381 

35 - 40 223 71 294 

40 - 45 193 87 279 

45 - 50 234 80 314 

50 - 55 316 126 443 

55 - 60 331 178 510 

60 - 65 194 176 371 

65 en ouder 4 4 8 

Totaal 2.070 887 2.959 

Bron: Personeelsadministratiesysteem AFAS 

 

 

Functiegroepen (in fte)  Vrouw Man % Totaal 

Directeur 91 115 7,0% 206 

Onderwijzend personeel 1.510 601 71,3% 2.111 

Onderwijsondersteunend personeel 469 173 21,7% 642 

Totaal 2.070 889 100% 2.959 

Bron: Personeelsadministratiesysteem AFAS 
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Aantal werknemers in 
schaal 

Onderwijzend Directie Ondersteunend 

Schaal 01   29 

Schaal 02   17 

Schaal 03    81 

Schaal 04   330 

Schaal 05   71 

Schaal 06   33 

Schaal 07   85 

Schaal 08   53 

Schaal 09   23 

Schaal 10   21 

Schaal 11 
 

 28 

Schaal 12 4 39 3 

Schaal 13 
 

11 5 

Schaal 14 
 

11  

Schaal 15  9 1 

Schaal 16  1  

Schaal AB 
 

47  

Schaal AC 
 

12  

Schaal DA 
 

9  

Schaal DB 1 32  

Schaal DBU  2  

Schaal DC  25 2 

Schaal DCU  5  

Schaal LA 1039  1 

Schaal LB 1071 2 2 
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Aantal werknemers in 
schaal 

Onderwijzend Directie Ondersteunend 

Schaal LC 354 1  

Schaal LD 114 2  

Schaal LIO 3  1 

Schaal B4    

Schaal B5    

Totaal 2587 210 784 

Bron: Personeelsadministratiesysteem AFAS 
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Colofon 

 

Stichting BOOR 

 

Pakhuis Maaspoort 

Tweede verdieping 

Prins Hendrikkade 14 

3071 KB Rotterdam 

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam 

010-2540800 

info@stichtingboor.nl 

www.stichtingboor.nl 

 

@stichtingboor 

 

 www.linkedin.com/company/stichtingboor  
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