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Inleiding 
 

Dit is het jaarplan van stichting BOOR voor het jaar 2018. Het is het derde jaarplan als 

uitwerking van het koersdocument voor de periode 2016-2020 ‘Leerlingen van nu, 

burgers van morgen’. In dit jaarplan worden de ambities uit het strategisch 

koersdocument uitgewerkt in concrete doelen voor 2018. Hierbij wordt voortgebouwd 

op de voornemens uit de jaarplannen 2016 en 2017, op basis waarvan al grote 

stappen zijn gezet om de ambities uit het koersdocument te realiseren. Bij al onze 

plannen staat de onderwijskwaliteit van onze scholen voorop: BOOR staat voor het 

Best denkbare Openbaar Onderwijs in Rotterdam. In het jaarverslag leggen wij 

verantwoording af over de doelen uit het voorgaande jaar.  

 

Verbinding  

Het onderwijs van BOOR vindt plaats in drie sectoren: de sector (speciaal) 

basisonderwijs, de sector voortgezet onderwijs en de sector (voortgezet) speciaal 

onderwijs. Onderling kunnen en willen we van elkaar leren. De rode draad in het 

jaarplan 2018 is dan ook ‘verbinding’. Binnen de stichting willen we elkaar als scholen 

versterken, kennis uitwisselen, van elkaars expertise leren en samen optrekken op 

voor ons allen relevante thema’s. Ambitie is om op meerdere plekken doorgaande 

leerlijnen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te ontwikkelen, om een 

vlotte doorstroom mogelijk te maken en zo onze leerlingen maximale kansen te bieden.  

BOOR verbindt zich daarnaast ook nadrukkelijk met de stad en met het Rotterdams 

onderwijsbeleid, zoals de scholen zich met hun wijk verbinden. 

 

Sectoren 

In het voortgezet onderwijs hebben de scholen gezamenlijk een innovatieagenda 

opgesteld. Hierin zijn vier thema’s vastgesteld waarop het voortgezet onderwijs wil 

samenwerken en van elkaar wil leren, namelijk: onderwijskwaliteit, maatwerk, 

betekenisvol onderwijs en socialisatie & identiteit. Ook werken onze scholen samen 

met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de stad. Op Zuid is samen met de 

schoolbesturen CVO en LMC een traject van heroriëntatie op de vraag naar voortgezet 

onderwijs en het scholenaanbod van start gegaan, dat in 2018 inhoudelijk vervolg 

krijgt.  

In het basisonderwijs versterken schoolleiders elkaar door deel te nemen aan 

professionele leergemeenschappen. Daarnaast wisselen experts van de scholen 

vakkennis uit in kennisnetwerken over taal en rekenen. Vanuit deze netwerken wordt 

vervolgens weer aansluiting gezocht bij het voortgezet onderwijs en het speciaal 

onderwijs. In het basisonderwijs kent BOOR een aantal kleine scholen. We werken aan 

een integrale aanpak voor deze scholen, leidend tot een evenwichtig geheel van goede 

basisscholen met toekomstperspectief. 
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De scholen in de sector (voortgezet) speciaal onderwijs werken nauw samen om de 

beste kansen te creëren voor hun – vaak kwetsbare – leerlingen. Elke school werkt 

met drie uitstroomprofielen (dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs), die ouders en 

leerlingen voorbereiden op én duidelijkheid geven over mogelijkheden voor de 

toekomst.  

 

In augustus 2017 is het masterplan Onderwijs van de gemeente verschenen, waarin 

wordt onderzocht hoe het onderwijs toekomstbestendig gemaakt kan worden en welke 

bijdrage het onderwijs kan leveren aan de toekomst van Rotterdam. Het jaar 2030 is 

als stip op de horizon gezet. De ideeën uit dit plan, waaronder over het onderwijs op 

Zuid, worden de komende jaren uitgewerkt. Dit zal ook implicaties hebben voor BOOR 

in het jaar 2018. 

 

Personeel 

Goed onderwijs verzorgen kan alleen met goede leraren en schoolleiders. Hun kwaliteit 

is van grote invloed op de ontwikkeling van leerlingen. De schooldirecteur heeft hierin 

een sleutelrol. De schoolleiders van BOOR tonen een moreel kompas, hebben lef en 

voelen eigenaarschap voor hun school en solidariteit met de organisatie als geheel. 

 

In het onderwijs staan de ontwikkelingen nooit stil. Op het moment van schrijven zijn de 

acties in het primair onderwijs actueel. Leraren staan op om zich hard te maken voor 

een beter salaris en minder werkdruk. Er is bovendien voor alle sectoren zorg om een 

naderend lerarentekort. Dit heeft onze hoogste prioriteit. Investeren in mensen en in de 

kwaliteit van de professional is van groot belang. De plannen op het gebied van 

personeel voor 2018 richten zich daarom met name op leiderschapsontwikkeling, het 

strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en de doorontwikkeling van BOOR 

Selectie (nu nog vooral voor invallers) naar BOOR Mobiliteit. Ook het terugdringen van 

het ziekteverzuim blijft een prioriteit voor BOOR. 

 

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III zijn extra middelen voorzien voor het 

onderwijs, onder meer voor het verlagen van werkdruk en verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden voor docenten in het po. We zijn content met deze aandacht 

vanuit het nieuwe kabinet voor het versterken van het onderwijs. Overigens is in onze 

begroting nog geen rekening gehouden met deze extra middelen, omdat nog onbekend 

is wat het voor BOOR concreet voor gevolgen heeft. 

 

Bestuurlijke situatie 

2018 is een jaar waarin we vanuit een stevige bestuurlijke basis vooruit kunnen kijken.  

De gemeenteraad heeft Anne de Visch Eybergen en Huub van Blijswijk herbenoemd 

voor een periode van vier jaar. Eerstgenoemde heeft de portefeuille voortgezet 

onderwijs, speciaal onderwijs, Passend Onderwijs, Identiteit en vo op Zuid. Huub van 
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Blijswijk, voorzitter van het college van bestuur, heeft naast algehele strategie ook 

verbinding, innovatie, financiën & bedrijfsvoering in portefeuille. Sinds augustus 2017 is 

Renata Voss toegetreden tot het college van bestuur van BOOR. Zij is door de 

gemeenteraad benoemd per 1 augustus voor een periode van vier jaar. Haar 

portefeuille bestaat uit de sector basisonderwijs, doorgaande leerlijnen, HRM en 

onderwijskwaliteit.  

 

De leden van het algemeen bestuur zijn begin 2017 herbenoemd voor een periode van 

vier jaar. Farid Azarkan, lid van het algemeen bestuur en de audit commissie, heeft 

vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer, per maart 2017 zijn functie in het 

bestuur neergelegd. Als deze vacature is vervuld, is het bestuur voor de komende tijd 

op volle sterkte om sturing te geven aan de volgende fase van BOOR. Wel zullen de 

leden van het algemeen bestuur vanaf 2019 gefaseerd afscheid nemen, om nieuwe 

bestuursleden tijdig in te werken en daarmee continuïteit te behouden. 

 

Met de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 in het vooruitzicht, is een periode 

aangebroken om vooruit te kijken, ambitieuze doelen te stellen én te verwezenlijken. 

 

Burgerschap en identiteit  

Voor BOOR is burgerschap een belangrijk thema, nauw verweven met onze identiteit. 

In deze diverse samenleving is het van belang dat leerlingen de kernwaarden van de 

democratische rechtsstaat kennen en onderschrijven en merken dat ze aan de 

samenleving kunnen en mogen deelnemen. Op deze manier dragen we bij aan sociale 

en culturele samenhang in een steeds pluriformer wordende samenleving. 

 

Jubileum 

Op 1 januari 2018 bestaat stichting BOOR tien jaar. We markeren dit jubileum met een 

periode van verschillende activiteiten met elkaar en met de stad, activiteiten waarin we 

het zoeklicht vestigen op datgene wat ons met elkaar verbindt. Voor de scholen van 

BOOR zijn dat de thema’s de openbare identiteit en burgerschapsvorming. En samen 

met andere schoolbesturen zijn dat activiteiten om voor de stad de beste resultaten te 

bereiken. Op welke plek in de organisatie we ons ook bevinden, de belangrijkste 

opdracht voor ons allemaal blijft ook in 2018: maximale kansen creëren voor kinderen 

en jongeren in Rotterdam. Zij zijn de burgers van morgen! 

 

Rotterdam, 30 oktober 2017 

 

Philip Geelkerken     Huub van Blijswijk   

Voorzitter algemeen bestuur    Voorzitter college van bestuur  
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1. Leren voor de toekomst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren voor de toekomst: stand van zaken en plannen 2018 

 

Oordeel onderwijsinspectie 

Het doel om in 2020 alleen scholen of afdelingen te hebben die naar het oordeel van 

de Inspectie voldoende of goed zijn, blijft onverlet. In 2018 krijgen we, mede door het 

project focusscholen voor het (s)bao, meer kennis over en zicht op de prestaties van 

onze kwetsbare scholen. De focusgroep bestaat uit scholen die tijdelijk extra aandacht 

en ondersteuning nodig hebben. Dat kan vanwege uiteenlopende redenen zijn. 

Bijvoorbeeld omdat de school een groeiopdracht heeft, huisvestingsproblematiek kent 

of omdat er versterking nodig is op het gebied van organisatie of onderwijskwaliteit. 

Deze scholen krijgen intensieve begeleiding om snel op het gewenste niveau te 

komen. In het vo worden risicoscholen opgespoord doordat signalen vroegtijdig worden 

herkend. We bekijken of dit eveneens vertaald kan worden naar het (s)bao en het 

(v)so. 
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Een school of afdeling kan door interne of externe factoren kwetsbaar zijn en heeft per 

definitie maatwerkgerichte begeleiding nodig. In 2018 krijgen we meer zicht op de 

factoren die de kwetsbaarheid van een school of afdeling kunnen beïnvloeden, zodat 

de kwaliteitsadviseurs van BOOR Services doelgerichte begeleiding kunnen bieden.  

 

Wetenschap en technologie 

In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie aan 

te bieden. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van 

wetenschap en technologie vraagt. Binnen BOOR hechten we hier veel waarde aan. 

Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. 

Technologie is ook de grootste motor van onze economische welvaart. De komende 

twee jaar worden de BOOR scholen in het (s)bao hierop voorbereid door aandacht te 

geven aan onderzoekend en ontwerpend leren. Om wetenschap en technologie 

duurzaam te verankeren in het curriculum van de basisscholen heeft BOOR ervoor 

gekozen in te zetten op professionalisering van leerkrachten in het toepassen van de 

didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Het ondersteuningsaanbod is 

vormgeven in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. In 2017 is hier een start 

mee gemaakt en in 2018 krijgt dit een vervolg.  

 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 

Bewuste studiekeuzes zorgen ervoor dat leerlingen gemotiveerd zijn hun opleiding af 

te maken. Om de kansen op een toekomstige baan te vergroten is het zaak leerlingen 

al vroeg te begeleiden bij het kiezen voor studies in sectoren met voldoende 

perspectief op werk. Voor Rotterdam liggen de grootste kansen op de arbeidsmarkt in 

de haven, de techniek en de zorg. Hiervoor is het programma loopbaanoriëntatie en –

begeleiding (LOB) in Rotterdam Zuid in het leven geroepen. Binnen BOOR vinden we 

het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen te stimuleren en hen 

goed voor te bereiden op hun toekomst. LOB wordt vanuit Leren Loont! door de 

gemeente ook Rotterdam-breed geïmplementeerd. 

 

“Het leven van een mens wordt bijna beheerst door keuzes. Keuzes die je gemaakt 

hebt, die je nog moet maken en het ergste zijn misschien wel de keuzes die je hebt 

laten liggen. Kiezen is niet gemakkelijk en ook echt niet altijd leuk. Maar het feit dat we 

een keuze hebben is een vrijheid waar lang niet iedereen over beschikt. Kinderen 

kunnen leren hoe je een keuze maakt, en zich bewust worden van wat hun keuzes 

überhaupt inhouden, wat de mogelijke effecten ervan zijn en hoe zij kunnen omgaan 

met wat zij gekozen hebben. Oók als het minder goed uitpakt dan zij hadden gehoopt.” 

Renée van Eijk, leerkracht op de Pijler, over de ‘toekomstlessen’ die zij geeft 

 

Onderwijs op Zuid 

Op initiatief van de gemeente Rotterdam gaan BOOR en de besturen van CVO en 

LMC samenwerken om het aanbod van middelbare scholen op Rotterdam Zuid beter te 
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laten aansluiten op de behoeftes van leerlingen en hun ouders, in het verlengde van de 

demografische ontwikkelingen en de woningbouwplannen van de gemeente op Zuid. 

Op langere termijn moet dit leiden tot een stijging van het aantal leerlingen dat op Zuid 

woont en daar ook naar school gaat, en tot vo-scholen die in staat zijn de leerlingen op 

te vangen die komen wonen in de gebieden waar de gemeente de komende jaren 

nieuwe woningen zal bouwen. Dit zal leiden tot herordening van het bestaande vo-

aanbod op Zuid en zal gepaard gaan met profilering van scholen met goede 

onderwijskwaliteit en aantrekkelijke onderwijskundige concepten.  

 

In ontwikkelingsplannen op Zuid, maar net zo goed in Noord, staan ononderbroken 

onderwijsvoorzieningen voorop. Deze ononderbroken onderwijsvoorzieningen – of 

doorgaande leerlijnen – zijn immers een belangrijk middel in het bevorderen van 

kansengelijkheid van leerlingen en dragen enorm bij aan hun succes. Als gevolg van 

de herordening van het vo op Zuid zal de fysieke realisering van de Promise Academy 

Charlois (PAC) – de samenwerking tussen osg Hugo de Groot, obs de Kameleon en 

obs de Triangel om te komen tot een ononderbroken onderwijsvoorziening voor 

kinderen van 2 tot 18 jaar – niet tot stand komen op de wijze zoals aanvankelijk 

bedacht. Het gedachtengoed van PAC blijft wel overeind. In 2018 zullen tenminste drie 

concrete initiatieven gebaseerd op het gedachtegoed van het PAC vorm krijgen. 

Daarnaast zal binnen BOOR gewerkt blijven worden aan verschillende vormen van 

doorgaande leerlijnen. Zie hiervoor hoofdstuk 2 - Leren is Maatwerk. 

 

Leegstandreductie 

In oktober 2016 zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over de 

leegstandsreductie in de vastgoedportefeuille die bereikt moet worden tot en met 2019. 

Voor BOOR geldt dat het aantal m² eind 2019 gereduceerd moet zijn met 51.267 m². 

De prognose is dat eind 2017 hiervan 34.466 m² is gerealiseerd. In 2018 wordt ten 

minste 2.484 m² overgedragen. Voor de resterende reductie in 2018 en 2019 is een 

planning opgesteld. De afgesproken leegstandsreductie van 51.267 m² wordt behaald, 

maar als gevolg van vertraagde bouwplannen op verschillende plaatsen mogelijk pas 

later. Om versnelling in deze processen te bewerkstelligen is thans overleg gaande 

hierover met de gemeente. 

 

Kleine scholen 

De opheffingsnorm voor scholen in Rotterdam ligt op 182 leerlingen. Met het oog op de 

gewenste onderwijskwaliteit hanteert BOOR zelf een gewenste schoolgrootte van 225 

leerlingen. Komt een school daaronder, dan krijgt ze de opdracht om een ‘Plan van 

Aanpak Toekomstperspectief Kleine Scholen’ te schrijven om te bezien of groei een 

reële optie is, of dat er een andere mogelijkheid is om de school te versterken. Als 

deze mogelijkheden er niet zijn is het fuseren van scholen of het sluiten van de school 

een realistisch scenario. Eind 2017 hebben wij een integraal beeld van het perspectief 
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van alle kleine scholen. Op basis van de teldatum 1 oktober 2016 heeft BOOR 26 

scholen met een lager dan het door ons wenselijk geachte leerlingenaantal van 225. In 

2018 en de jaren daarna wordt het plan van elk van deze scholen uitgewerkt en 

uitgevoerd. Tussentijds wordt de voortgang gemonitord. 

 

Een aantal kleine scholen is uitgezonderd van het maken van een plan van aanpak. 

Van Rijckevorsel (Hoek van Holland), De Plataan (Pernis) en De Phoenix (Rozenburg) 

zijn uitgezonderd in verband met de spreiding van het openbaar onderwijs. In de 

statuten van BOOR is opgenomen dat er in elke deelgemeente (nu 

gebiedscommissies) een school voor primair onderwijs in stand gehouden dient te 

worden. De scholen De Groene Palm en De Kubus worden samen met sbo Van 

Heuven Goedhart onderdeel van het Kindcentrum IJsselmonde. In verband met deze 

ontwikkeling schrijven ook deze scholen geen toekomstverkenning. 

 

Onderhoud en verduurzaming 

Bij de uitvoering van regulier onderhoud, renovatie of nieuwbouw kijken we naar 

duurzame en/of energiezuinige alternatieven. Als de terugverdientijd van een 

investering in een duurzaam alternatief korter is dan vijf jaar voeren we dit alternatief 

uit. In 2018 stellen we een kwaliteitskader onderwijshuisvesting voor BOOR op waarin 

we de uitgangspunten voor de ontwikkelingen van onderwijshuisvesting voor de 

BOOR-scholen vastleggen. De kwaliteit van de schoolgebouwen zien we als essentieel 

voor het ondersteunen van de onderwijsactiviteiten op onze scholen.  

 

We starten in 2018 met de herijking van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) 

door middel van het uitvoeren van een conditiemeting gebouwen en installaties. We 

streven ernaar de gehele planning in drie jaar herijkt te hebben. We zorgen dat de 

informatie inzichtelijk is voor alle scholen.  

  

We gaan verder met het project Energie Sponsor Plan met Softs (Surface of things) en 

werken toe naar € 0 op de energiebegroting van BOOR. Het stappenplan Energie 

Sponsering BOOR wordt verder ontwikkeld tot een plan waarin beschreven wordt hoe 

we onze gebouwen kunnen verduurzamen. In 2018 onderzoeken we of het loont om te 

investeren in zonnepanelen en hoe we met zo min mogelijk middelen het 

binnenklimaat in de scholen kunnen verbeteren. 

 

In 2018 wordt het project slimme energiemeters voortgezet. De informatie over 

energieverbruik wordt eenvoudiger beschikbaar en inzichtelijk voor schoolleiders. We 

kunnen trends in energieverbruik nog eerder herkennen zodat we nog beter kunnen 

sturen op energieverbruik en een maximaal financieel resultaat kunnen behalen uit de 

installaties. Van de 136 elektriciteitsmeters in onze scholen (po en vo) is op dit moment 

82% slim en van de 126 gasmeters is op dit moment 85% slim (geven de werkelijke 
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stand door) of half slim (meting van volume verbruikt gas). In 2018 gaan we naar een 

100% dekking in slimme meters (voor de locaties waar BOOR in schooljaar 2018/2019 

nog gebruik van maakt). In 2018 wordt het ‘online’ aansluiten van verwarming en 

(indien aanwezig) ventilatiesystemen op afstand verder uitgebreid en doorontwikkeld 

om deze te kunnen beheren en besturen. 

 

Doelen 2018 

 We streven naar nul scholen met een beoordeling onvoldoende van de inspectie. 

Realistisch voor eind 2018 is: maximaal twee scholen (bao) en vier afdelingen (vo). 

 Al onze scholen in Rotterdam Zuid hebben in 2018 een uitwerking van het LOB-

programma in het eigen curriculum opgenomen. Eind 2018 ligt er een plan van 

aanpak voor de verbreding naar de rest van onze scholen per 2019. 

 Eind 2018 is een reductie van de leegstand van 36.950 m² gerealiseerd. 

 In 2018 wordt het integrale plan voor de kleine scholen afgerond en start de 

implementatie hiervan.  

 De Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) wordt in zijn geheel herijkt. In 2018 

gebeurt dit voor een derde voor de scholen. 
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2. Leren is maatwerk  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren is maatwerk: stand van zaken en plannen 2018 

 

Doorgaande leerlijnen 

Zoals in hoofdstuk 1 – Leren voor de toekomst – is beschreven, beogen we binnen 

BOOR maximale ontwikkeling van leerlingen, onder andere door betere aansluiting 

tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te realiseren. Uit vele landelijke 

onderzoeken blijkt dat er door leerlingen en ouders bij de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs onvoldoende aansluiting van de 

onderwijsinhoud, de pedagogisch didactische aanpak en de informatieoverdracht wordt 

ervaren. Bij BOOR vinden we dat niet de leerling zich moet aanpassen aan de 

verschillen tussen de beide schoolsoorten, maar dat de schoolsoorten zich wederzijds 

moeten aanpassen zodat leerlingen een soepele overgang ervaren. Dit voorkomt 
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vertraging, uitval en afstroom en is dus cruciaal voor de optimale ontwikkeling van 

talenten van jongeren.  

 

Overigens geldt dit ook voor de overgangen in de voor- en vroegschoolse fase, voor 

leerlingen tussen de 2 en 7 jaar. Het beter laten verlopen van deze overgang draagt in 

hoge mate bij aan het voorkomen of verkleinen van de kansenongelijkheid tussen 

kinderen. Kindcentra, met een integrale aanpak van (vroeg)schools onderwijs en 

(peuter)opvang, vormen hierop een passend antwoord. In het najaar van 2016 is door 

de gemeente groen licht gegeven voor de nieuwbouw van het kindcentrum 

IJsselmonde en in 2017 zijn de bouwvoorbereidingen gestart.  

 

Het onderwijsinhoudelijke concept dat ten grondslag ligt aan het KC IJsselmonde, dat 

is geïnspireerd op de uitgangspunten van de ‘Zandvoortse School’ en ‘Kindcentra 

2020’, geeft handvatten aan andere scholen die ook vorm willen geven aan een 

integrale aanpak van onderwijs en opvang. In 2018 zijn minimaal drie scholen actief 

met het implementeren van een kindcentrum. De ervaringen van deze scholen worden 

gevolgd en vastgelegd zodat andere scholen hiervan kunnen leren. Daarnaast brengen 

we in kaart welke andere initiatieven er zijn rondom het jonge kind en organiseren we 

informatiebijeenkomsten voor de scholen van BOOR, zodat nieuwe initiatieven sneller 

tot stand kunnen komen.  

 

Wat betreft de overgang tussen het basis en voortgezet onderwijs zijn er enkele 

lopende initiatieven om de aansluiting soepel te laten verlopen. Veelal hebben deze 

betrekking op de verbetering van de aansluiting van de onderwijsinhoud. Zo is in het 

project Rotterdams Effect, waarbinnen taal-en rekenexperts van diverse BOOR vo-

scholen samenwerken om de prestaties van vo-leerlingen te verbeteren, sinds dit 

schooljaar uitgebreid naar het basisonderwijs, zodat de aansluiting tussen het po en vo 

op het gebied van taal en rekenen verbetert. De taal- en rekenexperts van het po en 

het vo delen kennis en stemmen onderling af zodat er een doorgaande leerlijn op taal-

en rekenen kan ontstaan. In 2018 brengen we de activiteiten en resultaten hiervan in 

kaart zodat verdere verspreiding van dit initiatief in het volgende schooljaar kan 

plaatsvinden.  

 

Een nieuw initiatief tot inhoudelijke samenwerking en afstemming is van het Libanon 

Lyceum met de basisscholen De Kleine Wereld, Fridtjof Nansen, Eduard van Beinum, 

Prins Alexander en De Esch. Deze scholen starten gezamenlijk een 

doorstroomprogramma voor de groepen 8 en de brugklasleerlingen op het vlak van 

Wetenschap en Technologie. En via de professionalisering van leerkrachten po en 

docenten vo in de didactiek van het ontwerpend en onderzoekend leren wordt ook de 

aansluiting op didactisch vlak verbeterd. Ook dit initiatief wordt gevolgd en de 
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resultaten zullen worden verspreid zodat BOOR zijn functie als professionele 

leergemeenschap inzet ter verbetering van de doorgaande leerlijnen tussen po en vo.  

 

De aanwezigheid van primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs binnen 

één schoolbestuur zien we bij BOOR als grote meerwaarde. Het geeft ons een 

uitgelezen kans om van elkaar te leren en de verschillende onderwijssoorten binnen 

BOOR beter op elkaar af te stemmen. Een belangrijke voorwaarde voor doorgaande 

leerlijnen betreft de kennis van elkaars onderwijs: leraren in groep 8 zijn niet altijd 

voldoende op de hoogte van het vervolgonderwijs in het vo en vo-docenten weten niet 

altijd voldoende van de werkwijze in en de kerndoelen van het po. Om die drempel te 

slechten maken we binnen BOOR de afspraak dat alle po-scholen zich presenteren 

aan de dichtstbijzijnde BOOR-vo school. Aangezien vo-scholen vele toeleverende 

basisscholen hebben ligt het initiatief bij de basisscholen. De vorm is vrij, maar het 

moet leiden tot verdieping van de kennis van elkaars onderwijs met als doel 

verbetering van de aansluiting. 

 

Op dit moment stroomt circa een kwart van onze basisschoolleerlingen door naar een 

BOOR vo-school. Door de bovengenoemde initiatieven en de actieve verspreiding 

ervan binnen BOOR zou dit percentage hoger moeten worden. We streven naar een 

doorstroompercentage van 30% in 2020. Voor 2018 streven we naar een doorstroom 

percentage van 26 of 27%. Daarbij is het behalen van dat percentage geen doel op 

zich, maar resultaat van verbetering van de doorgaande leerlijnen tussen de scholen 

van BOOR.  

 

Vier dagen per week zit ze op VSO De Hoge Brug, maar een dag in de week gaat 

Sterre Tournier (15) naar Wolfert Pro. Daar loopt ze nu voor het tweede jaar op rij mee 

in de MAVO klas. Ze is de enige leerling met downsyndroom op de scholen-

gemeenschap. Moeder Jacqueline: “Het is niet alleen heel goed voor Sterre’s 

ontwikkeling; de kinderen in de klas profiteren er ook van.” VSO De Hoge Brug is 

verantwoordelijk voor de leerlijn. Zij waren wel even terughoudend, geeft Jacqueline 

toe, maar inmiddels zijn zij - net als de onderwijsinspectie en Stichting Passend 

Onderwijs - enthousiast over de regeling.  

 

Passend onderwijs 

De scholen van BOOR hebben sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 een 

zorgplicht voor leerlingen die worden aangemeld. Scholen hebben allemaal een 

schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin ze hebben geëxpliciteerd welke zorg zij 

kunnen bieden, bovenop de reguliere leerlingzorg (de zogenaamde 

basisondersteuning). In het basisonderwijs stellen alle scholen in een wijk gezamenlijk 

een wijkplan op, waarin de verbinding wordt gelegd met de specifieke kenmerken van 

de wijk en waarin een dekkend zorgaanbod wordt weergegeven op basis van de 

optelsom van schoolprofielen. Vanuit het samenwerkingsverband ontvangen scholen 
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hulp in de vorm van geld of expertise om het ondersteuningsaanbod te kunnen 

uitvoeren. Voor het vo geldt een vergelijkbaar systeem, waarbij gestreefd wordt naar 

een dekkend zorgaanbod in de regio, ondersteund door het samenwerkingsverband.  

 

Voor een goede werking van passend onderwijs in de praktijk is van belang dat elke 

leraar en docent een grondhouding heeft die uitgaat van de mogelijkheden en talenten 

van leerlingen in plaats van een focus op de belemmeringen. Een dergelijke 

grondhouding leidt tot een schoolcultuur waarin diversiteit vanzelfsprekend is. Via 

masterclasses worden leraren en teams van BOOR geschoold in de vaardigheden om 

te differentiëren in instructie, verwerking en leertijd. Veel scholen geven aan dat het 

voor een goede uitvoering van passend onderwijs nodig is om over meer hulp in de 

klas te kunnen beschikken. Met het samenwerkingsverband wordt gesproken over 

efficiënte en doelmatige inzet van ondersteuningsarrangementen ten behoeve van de 

scholen.  

 

De diverse activiteiten op het gebied van passend onderwijs die zijn ingezet in 2017, 

gaan verder in 2018. Hier staan ook de speerpunten van kennisoverdracht over het 

werken met systemen (o.a. ParnasSys) en het doelgroepenbeleid centraal. Het project 

doelgroepenbeleid in het (v)so is gericht op het herstructureren van de uitstroom van 

leerlingen in drie uitstroomrichtingen; arbeid, dagbesteding en vervolgonderwijs. Sinds 

passend onderwijs is de onderwijsbehoefte leidend voor alle kinderen; voor alle 

leerlingen een passend aanbod. Voor meer leerlingen dan nu wordt het op termijn 

mogelijk om thuisnabij onderwijs te volgen. 

 

Vanaf eind 2017 starten we in Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven met een pilot 

van stergroepen binnen het regulier basisonderwijs, voor kinderen met 

gedragsproblemen. Zij krijgen een leraar die specifieke pedagogische en didactische 

vaardigheden heeft om hiermee om te gaan. Kinderen met gedragsproblemen op een 

reguliere basisschool zouden eerst in de stergroep kunnen worden geplaatst. Kinderen 

in het speciaal onderwijs kunnen onder begeleiding instromen in de stergroep in het 

regulier basisonderwijs. Door middel van een stergroep en nauwere samenwerking 

tussen het reguliere basisonderwijs en speciaal onderwijs willen we bereiken dat 

leerlingen, ouders en scholen preventief, snel en adequaat ondersteuning krijgen. 

 

"Juist in onderwijs en opvoeding moet er ruimte zijn voor vallen en opstaan. In het 

onderwijs zijn we vergevingsgezind. Je mag altijd weer opnieuw beginnen. Kinderen 

krijgen steeds weer nieuwe kansen. We houden ze op hun weg van groei en 

ontwikkeling steeds weer even vast, als dat nodig is. Het strekt ons tot eer, dat we 

kinderen die het moeilijk hebben en het soms ook ons zeer moeilijk maken, er steeds 

weer bij te halen. Kinderen laat je niet in de steek." 

Huub van Blijswijk, voorzitter college van bestuur BOOR, over meedoen in de 

maatschappij 
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ICT en maatwerk 

Maatwerk wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ons doel is in te kunnen spelen 

op leerbehoefte van leerlingen en daarmee maatwerk te kunnen bieden. ICT biedt 

steeds meer mogelijkheden voor maatwerk als didactisch instrument in het onderwijs 

en voor innovatieve vormen van leren. Daarnaast is ICT onontbeerlijk in de 

(ondersteunende) processen rondom het onderwijs. Technologie kan het onderwijs 

versterken, maar de leraar is en blijft cruciaal. Binnen de innovatieagenda van het vo is 

maatwerk benoemd als één van de prioriteiten. 

 

Om maatwerk te kunnen leveren moet aan veel randvoorwaarden zijn voldaan, denk 

hierbij aan informatie (data- en/of observaties) over de beginsituatie, de vorderingen, 

de resultaten en de effectiviteit van interventies. Daarvoor is de mogelijkheid om data-

informatie (door middel van de BOOR rapportagetool) op school- en bovenschools 

niveau te ontsluiten en analyseren een belangrijke voorwaarde.  

 

In het po wordt op veel verschillende manieren gebruik gemaakt van ICT voor het 

onderwijs in de vorm van digitale leermiddelen en ter ondersteuning van differentiatie in 

niveau en tempo. Er zijn ook scholen waar men uitsluitend met iPads werkt. ICT kan 

ook een rol spelen in het kader van vermindering van werkdruk. In 2017 is ICT-beleid 

vastgesteld dat betrekking heeft op de infrastructurele kant van ICT.  

Dit laat ruimte aan de scholen om zelf hun eigen beleid vast te stellen ten aanzien van 

het gebruik van ICT in het onderwijs. Wij verwachten van scholen dat ze modern 

onderwijs bieden, passend bij de leerlingen en de omgeving. Aan de scholen wordt 

gevraagd hun beleid in het onderwijs in hun schoolplan te expliciteren. Op basis 

daarvan kan de ondersteuning ook beter worden ingericht.  

 

Als eerste uitwerking van het ICT-beleid wordt in 2018 uitvoering gegeven aan het 

vaststellen van een ICT governance- en overlegstructuur en het opstellen van een 

projectportfolio waarmee regie ontstaat op ICT projecten en inzet van mensen, 

middelen en systemen. 

 

Schoolleiders en bestuur krijgen in 2018 beschikking over een dashboard in de BOOR 

rapportagetool waar op diverse indicatoren informatie wordt ontsloten. Daarmee kan 

gericht gestuurd worden op de gewenste ontwikkelingen.  

 

In 2018 worden er masterclasses georganiseerd, gericht op het (s)bao voor het in- en 

uitvoeren van opbrengstgericht (datagestuurd) werken inclusief de kennisoverdracht 

over de diverse learning management systemen.  

 

BOOR participeert in een initiatief van een aantal schoolbesturen tot oprichting van een 

Inkoopcoöperatie. Inmiddels hebben meer dan 25% van de schoolbesturen in 
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Nederland (po en vo) zich hierbij aangesloten. Deze beoogde Inkoopcoöperatie richt 

zich in eerste instantie op het bieden van connectiviteit, infrastructuur en datacenter 

voor de deelnemende besturen. Eind 2017 wordt besloten of deze Inkoopcoöperatie 

daadwerkelijk wordt opgericht. Dan wordt duidelijk welke ICT diensten worden geleverd 

en bij welke aanbestedingen BOOR wil en kan aansluiten. De eerste producten 

betreffen internetconnectiviteit, infrastructuur en informatiebeveiliging. Aanbestedingen 

voor leermiddelen (waaronder digitale lesmiddelen) hebben binnen BOOR al 

plaatsgevonden. Hiermee is schaalvoordeel behaald.  

 

Per mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). We ontwikkelen daartoe een aanpak voor 

privacy en informatiebeveiliging. Waar mogelijk trekken we hierbij samen op met 

andere Rotterdamse schoolbesturen. In 2017 is reeds gestart met de uitvoering 

hiervan. 

 

Multifunctioneel gebruik en kindcentra 

Een multifunctioneel gebouw is een gebouw dat flexibel genoeg is om meerdere 

functies te vervullen. Wij leggen in 2018 vast waar onderwijshuisvesting en de 

afspraken voor het gebruik ervan aan dienen te voldoen als het gaat om 

multifunctioneel gebruik. Binnen BOOR zijn in 2018 twee projecten waar 

multifunctioneel gebruik van onderwijshuisvesting een rol speelt:  

1) Kindcentrum IJsselmonde. Gezamenlijke huisvesting met diverse organisaties voor 

zorg en welzijn. Het project bevindt zich in de ontwerpfase.  

2) Mytylschool De Brug en Tyltylschool Rotterdam. Gezamenlijke huisvesting met 

Rijndam Revalidatie. In 2018 wordt gestart met de bouw.  

 
“Op dit moment zijn we volop bezig met de Hazelaar, een nieuwbouwproject waarin 

Mytylschool De Brug, Tyltylschool Rotterdam en Revalidatiecentrum Rijndam onder één 

dak komen. Dit is een omgeving voor een heel specifieke groep leerlingen, op het snijvlak 

van zorg en onderwijs. Voor hen is het gevoel van welbevinden nóg belangrijker dan voor 

de gemiddelde leerling. Omgevingspsychologische uitgangspunten spelen dan ook een 

grote rol.” Dat zie je terug in het ontwerp. De architect heeft een voorstel gemaakt voor een 

gebouw met een centrale corridor, met daaraan ‘lobben’. “Die geven elk van de 

organisatieonderdelen een veilige, herkenbare plek. Dat sluit aan bij de geborgenheid die 

de leerlingen nodig hebben.” 

Hanneke Kamphuis, huisvestingsadviseur bij BOOR, over de nieuwbouw van De Brug, de 

Tyltylschool en Rijndam revalidatie 
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Doelen 2018 

 Op tenminste drie plaatsen wordt een experiment uitgevoerd door een vo- en een 

po-school met het realiseren van doorgaande leerlijnen 

 Van de vijf ten doel gestelde kindcentra voor 2020 zijn er minimaal drie scholen 

reeds actief met de implementatie. Daarnaast is eind 2018 bekend welke twee 

andere scholen een kindcentrum starten.  

 In 2018 vindt in het kader van passend onderwijs een pilot met stergroepen in het 

(s)bao plaats in drie wijken. 

 Het dashboard in de BOOR rapportagetool is in 2018 gereed voor en wordt benut 

door schoolleiders en bestuur. 

 In 2018 wordt een privacyprogramma opgesteld dat voor heel BOOR geldt en dat 

voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
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3. Leren met de beste leraren en de beste schoolleiders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren met de beste leraren en schoolleiders: stand van zaken en plannen 2018 

 

Leiderschap met lef 

Het succes van de school wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de 

schoolleider en het succes in de klas wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van 

de leraar (docent). Alle acties zijn gericht op het vergroten van de kwaliteit van de 

schoolleider en de leraar.  

 

Daarom heeft BOOR een schoolleidersprofiel vastgesteld: leiders bij BOOR zijn 

(onderwijskundige) leiders met lef, die zich verbonden weten met de grootstedelijke 

context en uitgaan van een collectief belang van het openbaar onderwijs. Naast het 

grote belang van deze kaders, dat is uitgewerkt in de schoolleidersprofielen, hecht 

BOOR aan de kernwaarden van leiderschap die elke leider dient te delen en uit te 
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dragen als het morele kompas van leiders. Hiermee doen we recht aan onze identiteit 

en onze ambities voor de Rotterdamse jeugd. Het moreel kompas: BOOR Leiderschap 

is van toepassing op alle leidinggevende functies binnen BOOR. 

 

Met de start van het management development (MD) traject in 2018 wordt gewerkt aan 

de ontwikkeling van schoolleiders. We starten tegelijkertijd voor alle schoolleiders in 

het (s)bao en het (v)so. MD sluit aan op professionalseringsthema’s van het 

schoolleidersregister po, zodat schoolleiders gefaciliteerd worden aan hun 

herregistratie te werken. De conclusies en aanbevelingen uit diverse onderzoeken 

geven vorm aan het MD-traject. In 2018 worden er gesprekken gevoerd met alle 

rectoren en bovenschools directeuren door het cvb. Het betreft functionerings- dan wel 

beoordelingsgesprekken, onder meer gebaseerd op het BOOR leiderschapsprofiel. Op 

hun beurt voeren zij een dergelijk gesprek met hun schoolleiders. 

 

In 2018 zal de ondersteuning van schoolleiders op HR-vlak naar een hoger plan 

worden gebracht. De HR-ondersteuning is nodig om ontwikkeling van teams mogelijk 

te maken. Maar tevens om ervoor te zorgen dat BOOR ook de komende jaren kan 

beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel. Als gevolg van de schaarste 

op de arbeidsmarkt van gekwalificeerde leerkrachten en de vergrijzing van het 

personeelsbestand van BOOR is het nodig om op korte termijn te beschikken over een 

strategische personeelsplanning als onderdeel van een strategisch HR-beleid. Om 

voldoende aanwas van nieuwe medewerkers mogelijk te maken en huidige 

medewerkers zoveel mogelijk te behouden wil BOOR zich onderscheiden als 

aantrekkelijke werkgever. Met een aangenaam sociaal klimaat, met moderne 

arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden, een moderne visie op leren en 

werken, duurzaam inzetbaarheidsbeleid en een aanlokkelijk loopbaan- en 

talentmanagement (o.a. door ruime scholingsmogelijkheden). Ook het pluriforme en 

representatieve karakter van ons personeelsbestand vinden we van belang.  

 

Door de uitvoering van de HR-functie in eigen hand te nemen en de procesinrichting te 

verbeteren, heeft BOOR in 2017 de basisvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van 

de HR-functie geschapen. Er moeten echter nog forse stappen worden gezet. In 2018 

zal een strategisch HR beleidsplan worden opgesteld waarin bovengenoemde thema’s 

worden uitgewerkt. Als eerste wordt gestart met het formuleren van de strategische 

personeelsbehoefte naast een analyse van het huidige personeelsbestand, per 

school/afdeling en per functie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de bevoegdheid 

van het onderwijspersoneel. Daar waar sprake is van on- of onderbevoegdheid, 

moeten afspraken worden gemaakt over het zo snel mogelijk voldoen aan de vereiste 

opleidingseisen. Een helder beeld van wat nodig is, maakt het mogelijk om de 

arbeidsmarktcommunicatie en het proces van werving en selectie goed in te richten.  
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Om de strategisch ambities in de planperiode te kunnen realiseren en monitoren wordt 

de interne HR-organisatie verder ontwikkeld. In 2018 wordt een 

dienstverleningsafspraak over de diensten van HR vastgelegd met de scholen en weet 

de gebruiker wat hij kan verwachten, wordt het HR-team volledig bezet en wordt de rol 

en verantwoordelijkheid binnen het team en tussen het team en haar stakeholders 

helder. We stimuleren het planmatig werken aan persoonlijke ontwikkeling van 

leerkrachten. Onze scholen stellen daartoe zelf een scholingsplan op.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bij BOOR is hoger dan we wenselijk achten. BOOR-breed is het 

verzuim medio 2017 6,7%. De laatste jaren werken we aan het verlagen hiervan. We 

streven naar een ziekteverzuim van maximaal 6% BOOR-breed. Binnen de drie 

sectoren zien we verschillen aftekenen. Er worden gerichte interventies ingezet op de 

scholengroepen waar het verzuim aandacht behoeft. Voor alle sectoren is blijvende 

aandacht nodig en worden trainingen aangeboden bijvoorbeeld gesprekstechnieken, 

coaching en/of intervisie. In 2018 wordt de omslag gemaakt van curatief beleid naar 

vitaliteitsbeleid. 

 

Netwerkleren 

Het jaar 2018 staat in het teken van leren van en met elkaar en meer in verbinding 

komen. In 2018 is er een plan om de professionele leergemeenschappen verder uit te 

bouwen en daarmee schoolleiders en leraren samen te laten leren. Deze netwerken 

worden professioneel begeleid en hebben het karakter van collegiale intervisie. 

 

Het in 2017 opgestarte netwerk van rekendeskundigen in het regulier basisonderwijs 

krijgt in 2018 meer vorm en er volgt onderzoek naar de mogelijkheid om een dergelijk 

netwerk voor taaldeskundigen op te starten. Daarnaast onderzoeken we of 

rekendeskundigen uit de andere sectoren ((v)so en vo) aan het rekennetwerk mee 

kunnen doen. Ook zoeken we aansluiting bij Rotterdams Effect (vo) en peilen we of de 

so-scholen behoefte hebben om aan te sluiten bij deze netwerken (zie ook hoofdstuk 2 

– Leren is Maatwerk, doorgaande leerlijnen). 

 

De samenwerking met de Hogeschool Rotterdam Pabo (BOSS-project) loopt in 2018 

door. Hier deden in 2017 acht BOOR-scholen aan mee, en dit aantal wordt in 2018 

uitgebreid. Onder de noemer leerwerkgemeenschap werken BOOR-opleidingsscholen 

in een andere vorm samen met de Pabo. De student is immers meer aanwezig in de 

opleidingsschool (40:60) dan normaal (20:80). Ook krijgen de opleidingsscholen meer 

invloed op het curriculum door in diverse werkgroepen te participeren en daarmee het 

curriculum mede vorm te geven. Per jaar geeft BOOR veertig carrièrestartgaranties af 

aan leerlingen van de Pabo. We hebben de ambitie om in 2018 samen met de Pabo 

een plan te maken over hoe de instroom van studenten vergroot kan worden, een meer 
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pluriform karakter kan hebben en hoe we deze studenten vast kunnen houden 

gedurende de opleiding. Met als doel een grotere instroom bij BOOR en een meer 

representatief personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de Rotterdamse 

samenleving.  

 

Een dergelijke samenwerkingsvorm kent ook het vo. Het vo-project De 

Opleidingsschool Rotterdam breidt in 2018, mede dankzij subsidie, het aantal 

opleidingsplaatsen uit. Daarnaast start in het (s)bao in 2018 fase 2 van de 

Kwaliteitskaart leerkrachtvaardigheden (BOOR-tool). In deze fase wordt het 

observatieformulier aangevuld met competenties op medior en senior niveau. 

 

Doelen 2018 

 In 2018 wordt het management development programma uitgevoerd in het (s)bao 

en (v)so. In het vo maken we hiermee in 2018 een start. 

 Met alle schoolleiders wordt in 2018 een functionerings- dan wel 

beoordelingsgesprek gevoerd, onder meer gebaseerd op het BOOR 

leiderschapsprofiel. 

 In 2018 zijn digitale personeelsdossiers beschikbaar voor schoolleiders en 

medewerkers. 

 In 2018 wordt een strategisch HR beleidsplan opgesteld met daarin in ieder geval 

aandacht voor strategische personeelsplanning, pluriformiteit en goed 

werkgeverschap en worden de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties 

uitgevoerd.  

 We streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. In 2018 wordt onverkort 

vastgehouden aan de doelstelling om het ziekteverzuim BOOR-breed tot onder de 

6% te beperken. 
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4. Leren in de samenleving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leren in de samenleving: stand van zaken en plannen 2018 

 

Openbare identiteit 

In 2017 is in het basisonderwijs het programma ‘identiteit’ voortgezet, waarmee we 

onder meer invulling geven aan het thema burgerschap. Doel van het project is leraren, 

leerlingen en ouders op de scholen in staat stellen om met elkaar na te denken en te 

praten over de kernwaarden van het openbaar onderwijs en van de eigen school. 

Uitgangspunt van het programma is dat het gesprek over identiteit een belangrijk 

kenmerk is van openbaar onderwijs en daarmee van de professionaliteit van onze 

medewerkers.  

 



 

Samen sterker voor de leerlingen | jaarplan 2018 en begroting 2018-2021 24 

Eind 2017 is er een plan van aanpak gereed over de voortzetting van het programma. 

De activiteiten uit dit plan worden in 2018 uitgevoerd. Waar het programma tot op 

heden met name gericht was op het po, wordt het vanaf 2018 uitgebreid naar vo en 

(v)so. Daarnaast wordt gezorgd voor een goede borging richting de toekomst. Waar 

gewenst faciliteren we onze leraren om positief om te kunnen gaan met tegenstellingen 

die zich in de klas kunnen voordoen. Hiervoor is scholingsbudget beschikbaar. 

 

Ook de lustrumviering van BOOR in 2018 staat in het teken van identiteit en 

verbinding. We vinden de thema’s identiteit en burgerschap in de Rotterdamse context 

cruciaal en zetten ons ervoor in dat in 2018 alle scholen hiermee aan de slag zijn. 

Respect, dialoog, participatie, vrijheid en verantwoordelijkheid staan centraal in dit 

programma. We willen onze kinderen leren elkaar en elkaars standpunten te 

respecteren. Dit kan bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor integriteit, 

levensbeschouwelijk onderwijs, cultuureducatie, filosofie voor kinderen, lessen in 

burgerschap, participatie en medezeggenschap. Het programma Loopbaanoriëntatie 

en –begeleiding (LOB), zoals beschreven in hoofdstuk 1, is een van de instrumenten 

die ingezet worden voor identiteitsvorming of persoonsvorming. 

 

Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, 

school en straat? Iliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School 

waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school. Rotterdams Vakcollege De Hef 

past sinds 2014 deze onderwijsmethode toe. Docenten, die lesgeven aan vijftig 

verschillende nationaliteiten, zijn intensief gecoacht in herkennen en begrijpen van 

straatcodes. Inzicht in botsende codes, emoties en gedragingen leidden tot een andere 

aanpak bij de docenten. Het contact met leerlingen verbeterde daarmee aanzienlijk en 

spanningen binnen de school namen af. 

 

Binnen BOOR vinden we burgerschapsvorming een belangrijk thema. En wellicht in 

Rotterdam meer dan in andere plaatsen: wereldburgerschap. De samenleving wordt 

cultureel steeds gevarieerder. In deze diverse samenleving is het van belang dat 

leerlingen de kernwaarden van de democratische rechtsstaat kennen en 

onderschrijven en merken dat ze aan de samenleving kunnen en mogen deelnemen. 

We willen dat scholen verbinding zoeken met de wijk en de stad en zich bewust zijn 

van hun betekenis en hun rol in de Rotterdamse context. Burgerschapsvorming zien wij 

als een taak voor het onderwijs waarin wordt bijgedragen aan sociale en culturele 

samenhang in een steeds pluriformer wordende samenleving. Elke school moet zijn 

leerlingen in staat kunnen stellen zich te ontwikkelen tot actieve burgers met een eigen 

visie op wat ze van belang vinden en hoe ze willen bijdragen aan de samenleving. Alle 

scholen besteden hier in 2018 aandacht aan. Hierin is ruimte voor een individuele 

aanpak van scholen. Om het onderwijs in burgerschapsvorming te ondersteunen wordt 

in 2018 binnen BOOR het initiatief genomen om met partners uit de stad, en zo 

mogelijk in combinatie met het initiatief van onderwijs 2032 dat oproept tot 
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gezamenlijke curriculumvernieuwing, te werken aan een voorbeeldcurriculum voor het 

burgerschapsonderwijs. We vormen een kennisnetwerk waarin good practices worden 

uitgewisseld en op basis waarvan een voorstel kan worden geformuleerd dat past bij 

de uitdagingen van onderwijs in een grootstedelijke samenleving. 

 

Educatief partnerschap 

De opvoeding en het onderwijs zijn steeds meer een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid geworden van ouders en de school. Een goede en productieve 

relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en de 

persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dat is educatief partnerschap, en bij het 

gesprek hierover gaat het ook over de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft. In 

2018 inventariseren we wat er op de scholen gebeurt op het gebied van 

ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. De uitkomsten van de leerling- en 

oudertevredenheidsonderzoeken gebruiken we om de ouderbetrokkenheid en het 

educatief partnerschap te verbeteren, een van de doelen voor 2020 uit het 

koersdocument. Aan de hand van de inventarisatie formuleren we beleid op dit gebied.  

 

“De eerste weken van het nieuwe schooljaar houden we kennismakingsgesprekken met 

ouders en leerlingen waar we het met elkaar hebben over hoe we elkaar kunnen helpen 

en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ter voorbereiding op het gesprek stuur ik de 

ouders een mail waarin ik mezelf voorstel, aangeef wat er dit jaar gaat spelen en iets 

persoonlijks over hun zoon of dochter. Het is een hele goede start van het jaar.” 

Carlo Heimeriks van de Van Rijckevorselschool over ouderbetrokkenheid 

 

Medezeggenschap 

Het gesprek in de school en bovenschools van leerlingen, ouders, personeel, 

schoolleiders en bestuur is formeel geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen 

(Wms). Goed functionerende medezeggenschap in een organisatie is niet alleen een 

kwestie van kennisverwerving en training van vaardigheden. Goede 

medezeggenschap is op de eerste plaats een afspiegeling van de cultuur in die 

organisatie. Uitgangspunt voor BOOR is de identiteit van het openbaar onderwijs, 

waarbinnen participatie van alle betrokkenen voorop staat. Vanuit dit gegeven is de 

vraag naar, de waardering voor en de meerwaarde van inbreng van alle participanten 

groot. De medezeggenschap binnen BOOR draagt bij aan de kwaliteit van het 

onderwijs en de organisatie als geheel. 

 

Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen het werken in en met (g)mr’s als prettig en 

stimulerend ervaren en de meerwaarde zien van de inbreng van leerlingen, ouders en 

personeel. Om het functioneren van de medezeggenschapsraden te bevorderen is in 

2017 het programma ‘Medezeggenschap in de steigers’ geschreven. In 2018 voert 

BOOR dit uit.  
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Eind 2017 is geconstateerd dat er een aantal verbeteringen mogelijk is in de relatie 

tussen de gmr’s en het bevoegd gezag. Er zijn afspraken gemaakt over de tijdige 

betrokkenheid en aanlevering van stukken om tot een goede positie van de gmr’s in de 

besluitvorming te komen. Aan het eind van 2018 meten we door middel van een 

steekproef de tevredenheid onder (g)mr-leden en het bevoegd gezag waarmee zij 

spreken. Als de steekproef hiertoe aanleiding geeft, zetten wij dit om in concrete acties 

voor 2019.  

 

Participatiewet 

De Participatiewet beoogt werkgevers te stimuleren werknemers, die als gevolg van 

een arbeidshandicap niet zelfstandig een basisinkomen kunnen verdienen, een 

beschutte werkplek te bieden. Bij BOOR bieden we oud leerlingen uit het (speciaal) 

voortgezet onderwijs die na het halen van hun diploma aangewezen zijn op een 

beschutte werkplek die kans.  

 

Gezondheid 

Gezondheid is een belangrijk thema in het onderwijs. We zetten ons in voor vitale en 

gezonde leerlingen, want kinderen die fit zijn zitten lekkerder in hun vel en presteren 

beter op school. Op veel scholen wordt aandacht besteed aan gezondheid, maar het 

totaalbeeld is er nog niet op BOOR niveau. Begin 2018 maken dit beeld compleet en 

vormt het de basis voor een plan van aanpak met ambitieuze doelstellingen. In dit plan 

van aanpak is in ieder geval aandacht voor genotsmiddelenbeleid, gezond eten en 

bewegen. Daarnaast wordt gedacht aan aansluiting bij het platform Gezond 010 en 

stimuleren we individuele scholen het vignet Gezonde School te verkrijgen. Ook 

onderzoeken we de mogelijkheid tot oprichting van een kennisnetwerk voor het delen 

van good practices.  
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Doelen 2018 

 Alle scholen hebben in 2018 aandacht voor het thema burgerschap en rapporteren 

hierover in hun jaarverslag. 

 Het in 2017 opgestelde plan met activiteiten in het kader van het programma 

identiteit wordt in 2018 uitgevoerd, gericht op alle drie de sectoren. Bij de viering 

van het tienjarig bestaan van stichting BOOR is aandacht voor de thema’s identiteit 

en burgerschap. 

 In 2018 is een inventarisatie uitgevoerd naar wat scholen doen op het gebied van 

ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap en voeren we waar nodig de eerste 

acties uit om dit te verbeteren. 

 De medezeggenschap binnen BOOR functioneert optimaal. Dit meten we door 

middel van een steekproef. 

 In 2018 ligt er een plan van aanpak met ambitieuze doelstellingen op het terrein 

van gezondheid en worden de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties 

uitgevoerd. 
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5. Leren in een professionele cultuur  
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Leren in een professionele cultuur: stand van zaken en plannen 2018 

 

Kennisnetwerken 

De aanwezigheid van primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs binnen 

één schoolbestuur zien we bij BOOR als grote meerwaarde. Het geeft ons een 

uitgelezen kans om van elkaar te leren. Zowel binnen sectoren als sectoroverstijgend. 

Dit kan bijdragen aan het vergroten van de onderwijskwaliteit binnen de school. In 

2018 willen we nog meer gebruik gaan maken van dit ‘netwerk-leren’: kennismaking en 

kennisdeling.  

 

Een onderdeel van de professionele cultuur is het informatie-onderbouwd werken. De 

professional kan zijn handelen onderbouwen met gegevens over de resultaten van zijn 

eigen handelen, good practices, theorie, praktijkgericht onderzoek of eigen succesvolle 

ervaringen. Daarnaast staat de professional open voor nieuwe ideeën. Daarom werken 

we in 2018 aan kennisnetwerken waar collega’s (uit het veld) en externe kennisdragers 

succeservaringen met elkaar delen. Deze netwerken kunnen de bron voor verdere 

samenwerking worden of slechts voor éénmalig inspiratie, dit is afhankelijk van het 

enthousiasme van de betrokken.  

 

“Teamontwikkeling was voor mij een heel belangrijk onderdeel. Als je een gezond 

werkklimaat wilt, moet er veiligheid en openheid zijn. Het werkt heel goed om buiten de 

hectiek van alledag een paar dagen met elkaar te zijn en elkaar beter te leren kennen. 

Je ziet collega’s van een andere kant, je komt erachter wat er speelt en leeft bij de 

groep. Sommige leerkrachten bleken onvermoede talenten te bezitten. Wat ik ook heb 

geleerd, is dat ik niet meer geforceerd werkvormen organiseer met alleen heterogene 

groepen, maar ook ruimte laat voor het werken met leerkrachten die dezelfde leer- en 

communicatiestijl hebben. Die studiedagen hebben veel opgeleverd. Ik denk dat we 

daar nog heel lang profijt van hebben.” 

Directeur Nabila Bommeljé over teamontwikkeling op de Jacob Maris 

 

Kwaliteitsbeleid 

In hoofdstuk 1 is in het kader van de doelstelling dat in 2020 alle scholen en afdelingen 

van BOOR een voldoende beoordeling van de inspectie hebben, uiteengezet welke 

instrumenten worden ingezet om de basiskwaliteit van het onderwijs op orde te krijgen 

en te houden. BOOR werkt aan kwaliteitsbeleid om dit te ondersteunen. Dit past bij de 

insteek van het nieuwe inspectiekader dat scholen prikkelt om vanuit eigen visie, 

kaders en processen vorm te geven aan eigen kwaliteitsbeleid en dat uitnodigt om 

kwaliteitsambities te formuleren die uitgaan boven basiskwaliteit. In 2018 hebben we 

een gedragen notitie over ons BOOR-kwaliteitsbeleid, waarin monitoring van de 

resultaten van het onderwijs als basis voor continue ontwikkeling en verbetering een rol 

speelt. Monitoring vindt plaats via de eerder genoemde dashboards. Deze interne 

monitoring gaat over alle disciplines: onderwijskwaliteit, HR, financiën en huisvesting.  
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Financiën 

Sinds 1 januari 2017 voert BOOR de administratieve diensten zelf uit, in plaats van ze 

uit te besteden aan een administratiekantoor. In 2018 bepalen we of we de financiële 

administratie verder kunnen ontwikkelen op basis van één jaar dienstverlening in eigen 

beheer. Hierdoor kunnen we de schoolleiders steeds beter ondersteunen op financieel 

gebied. Daarnaast is 2018 het jaar waarin BOOR naar verwachting het 

weerstandsvermogen van 10% bereikt. Daarom wordt beleid ontwikkeld hoe we de 

komende jaren met dit weerstandsvermogen omgaan. Uiterlijk begin 2018 is dit 

gereed. Dit kan vanaf 2019 gevolgen hebben voor de verplichte opbouw van reserves 

door scholen. Tenslotte benutten we 2018 om het begrotingsproces te optimaliseren, 

zodat het voor alle betrokkenen nog transparanter wordt en de tijdlijnen beter op elkaar 

aansluiten  

 

Vergroten sturend vermogen 

BOOR heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het op orde brengen van de 

onderwijskwaliteit, de financiën, de organisatie en de kwaliteit van de schoolgebouwen.  

BOOR zit nu in een volgende fase waarin de samenhang van de sturingsinstrumenten 

vergroot wordt, de gestelde doelen daarin periodiek gemonitord worden en de 

benodigde sturingsinformatie in toenemende mate digitaal ontsloten wordt.  

 

Om goed te kunnen sturen is het nodig dat de doelen, kaders en normen voor zowel 

bestuur als schoolleiders duidelijk zijn. Deze staan beschreven in koersdocument, 

jaarplan, toezichtkader BOOR en toezichtkader inspectie. Eind 2017 is de samenhang 

tussen deze documenten vergroot. In 2018 wordt dit voortgezet.  

 

Daarnaast is noodzakelijk dat bestuur en schoolleiders permanent inzicht hebben in de 

onderwijskundige, financiële en personele situatie en niet worden verrast door 

uitschieters. Op bestuursniveau monitoren we periodiek de gestelde jaardoelen voor 

2018.  

 

Het sturend vermogen van BOOR wordt in 2018 verder vergoot, door de 

doorontwikkeling van BOOR Rapportages. De opbouw van BOOR Rapportages wordt 

in 2018 gekoppeld aan de inhoud van de belangrijkste sturingsdocumenten, hiervoor 

genoemd. In 2018 ontwikkelen we daarnaast specifieke dashboards en overzichten om 

doelmatiger en effectiever te kunnen sturen, zowel op school- als bestuursniveau. Op 

basis van de informatie die daardoor beschikbaar komt wordt door het cvb gestuurd op 

het bereiken van de voor het komende jaar gestelde doelen zoals aan het einde van 

elke paragraaf in dit jaarplan verwoord. Het cvb verschaft hierover periodiek informatie 

aan het algemeen bestuur zodat het zijn rol als toezichthouder kan vervullen. 
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Inkoop 

In 2018 start een Europese aanbesteding voor afvalverwerking. Bij alle 

aanbestedingen worden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-aspecten (MVO) 

en duurzaamheid meegenomen. Omdat we meer grip willen op de uitgaven, pakken 

we in 2018 de implementatie van het bestel- en facturatiesysteem op.  

 

Doelen ten aanzien van de ambities op het gebied van personeelsbeleid en ict en 

informatievoorziening zijn opgenomen in respectievelijk hoofdstuk 3 en 2.  

 

Doelen 2018 

 In 2018 organiseren we een pilot waarin binnen de sectoren en sectoroverstijgend 

ontmoeting wordt georganiseerd om van elkaar te leren, met als doel de 

onderwijskwaliteit te vergroten. Als de pilot een succes is, breiden we dit in 2019 

verder uit.  

 2018 hebben we een gedragen notitie over ons BOOR-kwaliteitsbeleid. 

 In 2018 behaalt BOOR een weerstandsvermogen van 10%. Daarnaast wordt beleid 

geformuleerd hoe we in de komende jaren op school- en bestuursniveau een solide 

financiële positie behouden.  

 De stuurinformatie over de belangrijkste doelen van BOOR wordt vanaf 2018 

digitaal ontsloten. Hiermee kunnen de ontwikkelingen gemonitord worden en 

eventuele interventies gebaseerd worden. 

 In 2018 implementeren we het bestel- en facturatiesysteem. 
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Begroting 2018-2021 
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6. Begroting 2018 

De begroting van BOOR voor het jaar 2018 is opgebouwd uit de individuele 

schoolbegrotingen, een bovenschoolse begroting per sector en begrotingen voor 

administratie, beheer en bestuur. De begroting bestaat voor circa 82,5% uit personele 

lasten. In onderstaande tabel is de begroting voor het jaar 2018 opgenomen. Ter 

vergelijking zijn de begrotingscijfers van 2017 en de realisatie van 2016 opgenomen. 

 

  Bedragen in € 1.000 

 

 

Uitgangspunten 

De ambities uit het jaarplan 2018 zijn financieel vertaald en verwerkt in de begroting 

2018/2021. De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting zijn: 

 Ontwikkeling rijksbijdragen conform de inschattingen van de PO- en VO-raad en 

ontwikkeling subsidiegelden Leren Loont! conform de afspraken met de gemeente 

Rotterdam. 

 Ontwikkeling (personele) lasten conform landelijke (cao-)ontwikkelingen. 

 Binnen de sectoren wordt gewerkt met een bovenschoolse begroting waaraan de 

scholen een bijdrage doen. We streven ernaar om zoveel mogelijk kosten direct te 

verantwoorden in de individuele schoolbegrotingen, zodat de bovenschoolse 

begroting beperkt blijft in omvang. 

 Centrale kosten – zoals de kosten voor administratie, beheer en bestuur – worden 

over de sectoren verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel. 

Omschrijving
Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 229.411 227.302 234.467

Overige overheidsbijdragen 15.140 13.175 12.630

Overige baten 11.131 10.364 11.093

Totaal baten 255.682 250.841 258.190

Lasten

Personele lasten 204.132 205.430 210.665

Huisvestingslasten 18.329 16.663 17.694

Afschrijvingen 4.354 4.473 4.712

Overige materiële lasten 26.224 20.422 22.309

Totaal lasten 253.039 246.988 255.380

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.643 3.853 2.809

Financiële baten en lasten -365 -363 -237

Resultaat 2.278 3.490 2.572
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 Een financieel resultaat in 2018 van minimaal 1% van de baten exclusief private 

gelden. Eind 2018 zal BOOR in totaal een weerstandsvermogen hebben van 10%. 

 De financiële resultaten van de scholen worden toegevoegd aan het 

weerstandsvermogen van de individuele scholen. 

 

Forecast resultaat 2017 

Gedurende het kalenderjaar wordt een aantal maal een verwachting (forecast) voor het 

financiële resultaat op jaarbasis opgesteld. Afwijkingen van de oorspronkelijke 

begroting worden bij de forecast toegelicht. Voor de meest actuele forecast voor het 

resultaat 2017 verwijzen we naar de voortgangsrapportages. Afwijkingen in 2017 met 

een structureel karakter zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018-

2021. 
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7. Meerjarenbegroting 2018-2021 

De meerjarenbegroting 2018 tot en met 2021 is als volgt, gebaseerd op: 

 een doorrekening van de cijfers uit de forecast 2017, 

 rekening houdend met de ontwikkeling van het leerlingaantal,  

 rekening houdend met de personeelsontwikkeling,  

 rekening houdend met de ontwikkeling van de rijksbekostiging, 

 rekening houden met alle overige van belang zijnde verwachtingen. 

 

 Bedragen in € 1.000 

 

 

De meest opvallende ontwikkelingen zijn:  

 Stijgende rijksbekostiging. 

Deze stijging is een gevolg van de verwachte stijging van de tarieven. 

 Stijgende personele lasten.  

De stijging van de rijksbekostiging wordt voornamelijk ingezet in personele inzet 

 Relatief forse daling afschrijvingen in 2021. 

De investeringsprognose voor 2021 is lager dan die voor de jaren 2018 tot en 

met 2020.  

Omschrijving 2018 2019 2020 2021

Baten

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 234.467 236.019 238.908 242.567

Overige overheidsbijdrage 12.630 12.583 12.486 12.555

Overige baten 11.093 10.479 10.676 10.574

Totaal Baten 258.190 259.081 262.069 265.696

Lasten

Personele lasten 210.665 212.481 215.448 218.857

Huisvestingslasten 17.694 17.892 17.996 17.991

Afschrijvingen 4.712 4.752 4.671 4.365

Overige materiële lasten 22.309 21.684 21.671 21.787

Totaal lasten 255.380 256.808 259.787 263.000

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.809 2.273 2.282 2.696

Financiële baten en lasten -237 -246 -255 -245

Resultaat 2.572 2.027 2.027 2.451
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8. Meerjarige balansprognose 

Naast de begroting van onze baten en lasten, is ook een prognose gemaakt van de 

verwachte ontwikkeling van onze balans. Deze is als volgt: 

 Bedragen in € 1.000 per 31 december 

 

 

De meest opvallende ontwikkelingen zijn: 

 De toename van de materiele vaste activa, vanwege de nieuwbouw van Wolfert 

PRO in de gemeente Lansingerland. De gebouwen in de gemeente Lansingerland 

staan op de balans van BOOR, de gebouwen in de gemeente Rotterdam staan op 

de balans van de gemeente. 

 Het eigen vermogen neemt de komende jaren toe vanwege de positieve 

exploitatieresultaten. 

 De post voorzieningen betreft de personele voorzieningen en de voorziening voor 

het onderhoud van de gebouwen. De dotatie aan de voorziening onderhoud is het 

gemiddelde over een onderhoudsperiode van 10 jaar. De onderhoudslasten zijn 

echter niet jaarlijks gelijk, waardoor de omvang van de voorzieningen ook niet 

jaarlijks gelijk is. 

 De langlopende schulden nemen toe door de financiering van de nieuwbouw van 

Wolfert PRO en optimalisatie van het gebouw Wolfert Lyceum. Het betreft leningen 

tot een bedrag van respectievelijk € 10.840.000 en € 8.039.041. 

De financiering wordt aangegaan onder garantstelling – totaal € 18.879.041 – van 

de gemeente Lansingerland. 

  

Activa 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vaste activa

Materiële vaste activa 48.797 50.002 56.835 56.835 56.835 56.835

Vlottende activa

Voorraden 2 2 2 2 2 2

Vorderingen 11.057 11.019 10.992 10.976 10.969 10.970

Effecten 128 128 128 128 128 128

Liquide middelen 18.035 11.776 11.271 10.079 8.506 7.356

Totaal activa 78.019 72.927 79.228 78.020 76.440 75.291

Passiva 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eigen vermogen 19.886 23.376 25.949 27.978 30.007 32.460

Voorzieningen 11.895 9.046 10.756 13.999 12.994 15.611

Langlopende schulden 6.880 7.650 14.048 13.613 13.178 12.743

Kortlopende schulden 39.358 32.855 28.474 22.429 20.260 14.477

Totaal passiva 78.019 72.927 79.228 78.020 76.440 75.291
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9. Kengetallen 

De cijfers in de meerjarenbegroting en de balansprognose komen tot uitdrukking in een 

aantal kengetallen die een beeld geven van de financiële positie van BOOR. De 

ontwikkeling van de kengetallen is als volgt: 

 

 

 

Uit de ontwikkeling van de kengetallen blijkt dat de rentabiliteit de komende jaren 

positief is. Dit draagt bij aan de versterking van het weerstandsvermogen van de 

scholen. De lasten per leerling vanaf 2018 stijgen, wat een gevolg is van de hogere 

rentabiliteitseis over 2017. Vanaf 2018 komen de lasten per leerling weer terug op het 

niveau van voor 2017. Vanaf 2017 is er een verschuiving waarneembaar tussen de 

materiele en personele lasten, dit is een gevolg van het inbesteden van de 

administratie.  

 

 

 

1. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen plus de voorzieningen 

en het totale vermogen. De inspectie hanteert een ondergrens van 30%, daar zitten 

we sinds 2015 boven. 

2. Het kengetal voor de liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa uit te 

drukken in een percentage van de kortlopende schulden. De daling in 2017 wordt 

o.a. veroorzaakt door de verhuiskosten van het bestuurskantoor. Dit percentage 

neemt de komende jaren toe. Vanaf 2018 ligt dit kengetal boven de door de 

inspectie gehanteerde ondergrens van 75. In bijlage 2 is een meerjarige 

liquiditeitsprognose opgenomen waaruit de kasstromen binnen BOOR blijken. 

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling van de 

liquide middelen over de maanden van 2018 en per jaar over de andere 

begrotingsjaren. 

Kengetallen exploitatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rentabiliteit 0,89% 1,39% 1,01% 0,78% 0,77% 0,92%

Lasten per leerling € 8.227 € 8.117 € 8.389 € 8.323 € 8.310 € 8.295

Aandeel personele lasten 80,67% 83,17% 82,49% 82,74% 82,93% 83,22%

Aandeel materiële lasten 19,33% 16,83% 17,51% 17,26% 17,07% 16,78%

Kengetallen balans 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit 2 (> 30%)   ¹ 40,74% 44,46% 46,33% 53,80% 56,26% 63,85%

Liquiditeit (> 75%)    ² 74,25% 69,77% 78,64% 94,44% 96,75% 127,47%

Kapitalisatiefactor (< 35%)      ³ 19,62% 18,72% 20,64% 22,06% 24,02% 24,92%

Weerstandsvermogen (> 10%)    ⁴ 7,78% 9,32% 10,05% 10,80% 11,45% 12,22%

Weerstandsvermogen + voorzieningen    ⁵ 12,88% 12,93% 14,22% 16,20% 16,41% 18,09%
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3. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het balanstotaal (exclusief gebouwen) te 

delen door de totale baten. Een te hoge factor zou kunnen impliceren dat het 

vermogen te groot is ten opzichte van de totale baten. Bij grote 

onderwijsinstellingen – zoals BOOR – zou deze ratio maximaal 35% mogen 

bedragen. Daar blijft BOOR de komende jaren ruim onder. 

4. Het weerstandsvermogen van BOOR is op dit moment te laag. We streven naar 

een vermogen van minimaal 10% van de totale exploitatie. De komende jaren 

neemt het vermogen toe vanwege de positieve exploitatieresultaten, zodat we naar 

verwachting per 31 december 2018 boven de 10% komen.  

 

Op het niveau van de sectoren zijn nog grote verschillen zichtbaar in de omvang en 

groei van het weerstandsvermogen. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen 

binnen de sectoren is als volgt: 
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Naast verschillen in de sectoren is ook op schoolniveau sprake van grote 

verschillen in de omvang van het weerstandsvermogen. In 2017 formuleren we 

concreet beleid over de gewenste omvang van het weerstandsvermogen op 

schoolniveau en over de mate en voorwaarden waarop het weerstandsvermogen 

aangesproken kan en weer opgebouwd dient te worden. In de kaderbrief 2019 

wordt dit beleid opgenomen en daarmee toegepast in de op te stellen begrotingen 

vanaf 2019. 

 

5. Het weerstandsvermogen en de voorzieningen samen vormen de basis voor de 

solvabiliteit van BOOR en laten een gestage groei zien de komende jaren.  

 

Over het algemeen laten de kengetallen dus een positieve ontwikkeling zien. Daarbij 

komen ze uit boven de door de Inspectie gehanteerde ondergrenzen. Tegelijkertijd 

liggen ze nog wel onder het landelijk gemiddelde hetgeen, gezien de situatie waar 

BOOR uit komt, ook niet verwonderlijk is.  
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10. Ontwikkeling leerlingenaantal 

De verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen per sector is als volgt: 

 

 

Alle sectoren prognosticeren een lichte groei van het aantal leerlingen. De relatief 

grootste stijging van het verwachte aantal leerlingen in de periode 2018-2021 vindt 

plaats bij het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sector (speciaal) basisonderwijs laat 

in 2018 een lichte daling zien als gevolg van het sluiten van enkele scholen c.q. 

locaties. Daartegenover staat een groei van een aantal scholen en in de komende 

jaren verwacht die sector dan ook een groei. Bij het opstellen van de 

meerjarenbegroting in het primair onderwijs is – naast de in de tabel opgenomen 

verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen – rekening gehouden met voortzetting 

van de daling van het aantal gewichtenleerlingen.  

 

De inschatting van het leerlingaantal voor de teldata vanaf 1-10-2017 gebeurt door de 

schoolleiding – voor het primair onderwijs in samenwerking met de bovenschoolse 

directie – aan de hand van het beeld van de afgelopen jaren, de te verwachten 

ontwikkelingen en de (gemeentelijke) prognoses. 

 

Jaarlijks worden de prognoses gemonitord ten opzichte van de gerealiseerde 

leerlingenaantallen. Hieruit is de laatste jaren gebleken dat de afwijkingen gering zijn 

en schommelen tussen afwijkingspercentages van -/- 0,8% en 0,4%. 

Tevens vindt controle plaats met de gemeentelijke prognoses. In juni 2017 zijn de 

meest recente gemeentelijke prognoses gepubliceerd en de prognoses opgenomen in 

de meerjarenbegroting liggen in lijn hiermee. 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

teldatum 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020

Sector (speciaal) basisonderwijs 18.143 18.046 17.946 17.845 18.175 18.488 18.666

Sector (voortgezet) speciaal onderwijs 1.927 1.951 1.968 2.071 2.076 2.091 2.091

Totaal primair onderwijs 20.070 19.997 19.914 19.916 20.251 20.579 20.757

Sector voortgezet onderwijs 10.421 10.679 10.824 10.838 10.916 10.992 11.260

Totaal 30.491 30.676 30.738 30.754 31.167 31.571 32.017
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11. Toelichting baten 

De geraamde baten bestaan uit diverse onderdelen. In de tabel hierna zijn deze 

onderdelen weergegeven. Grote en bijzondere posten worden toegelicht. 

 Bedragen in € 1.000 

 

 

Rijksbijdragen (algemeen) 

De rijksbijdragen voor het voortgezet onderwijs zijn berekend op basis van het 

verwachte leerlingaantal per 1 oktober 2017 en voor het primair onderwijs op basis van 

het leerlingaantal op 1 oktober 2016 (voor schooljaar 2017-2018) en de verwachting 

voor 1 oktober 2017 (voor schooljaar 2018-2019). De leerlingenontwikkeling is 

toegelicht in hoofdstuk 10. 

 

Alle niet op leerlingaantallen gebaseerde rijksbijdragen zijn per school ingeschat door 

de schoolleiding. 

 
  

Omschrijving
Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Rijksbijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage personeel 171.610 172.183 174.753

Rijksbijdrage materieel 29.973 29.018 29.484

Overige subsidies OCW 12.268 11.900 14.916

Rijksbijdrage Personeels- en arbeidsmarktbeleid 11.250 10.989 11.356

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV 4.310 3.212 3.958

Totaal rijksbijdragen 229.411 227.302 234.467

Overige overheidsbijdragen

Subsidie ROB / Leren Loont! 12.245 10.994 10.580

Samenwerkingsverbanden 1 295 102

Gemeentelijke bijdragen – Huisvesting 2.373 1.171 1.436

Overige 521 715 512

Totaal overige overheidsbijdragen 15.140 13.175 12.630

Overige baten

Ouderbijdragen 6.135 5.557 5.928

Doorberekende salarissen aan derden 891 737 900

Verhuur lokaliteiten 576 245 571

Overige bijdragen 3.529 3.825 3.694

Totaal overige baten 11.131 10.364 11.093

Totaal Baten 255.682 250.841 258.190
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Door middel van scenarioberekeningen is vastgesteld dat fluctuaties in het 

geprognosticeerde leerlingaantal, kunnen worden opgevangen binnen de begroting. Bij 

een onverwachte daling van het leerlingaantal is dit mogelijk omdat in de 

meerjarenbegroting een behoorlijk aantal vacatures is opgenomen als gevolg van 

natuurlijk verloop. Hierdoor kunnen de personele lasten worden aangepast aan de 

baten. 

 

Rijksbijdrage personeel 

De toename van deze middelen ten opzichte van de begroting 2017 wordt verklaard 

door de stijging van de tarieven ter compensatie van de gestegen loonkosten.  

 

Overige subsidies OCW 

De stijging van de overige subsidies OCW wordt verklaard door een stijging van de 

tarieven van deze subsidies (met name de Prestatiebox) en een scherpere inschatting 

van deze ontvangsten (met name Opvang asielzoekers).  

 

Subsidies Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB) / Leren Loont! 

Deze subsidies zijn gebaseerd op toekenningen door de gemeente Rotterdam. De 

verdeling van de beschikbare middelen voor alle scholen in Rotterdam vindt plaats op 

basis van de leerlingaantallen. Door de lichte daling in de sector (speciaal) 

basisonderwijs valt de subsidie in 2018 wat lager uit dan in de begroting voor 2017. 

 

Gemeentelijke bijdrage - huisvesting 

In het kader van de doordecentralisatie is voor de vestigingen van De Wolfert in 

Lansingerland afgesproken dat de gemeente een bedrag per leerling aan BOOR 

vergoedt. De verhoging van de inkomsten in 2018 is ook een gevolg van het verwerken 

in de begrotingen van de aanvragen 1e inrichting op basis van de leerlingentelling 

2016. 

 

Ouderbijdragen 

De omvang van de ouderbijdragen houdt gelijke tred met de ontwikkeling van de 

leerlingenaantallen en stijgt mede door de toenemende leerlingaantallen in het 

tweetalig basisonderwijs. Hierbij dient te worden vermeld dat ongeveer de helft van 

deze baten in het kader van internationaal onderwijs verplicht is, de andere helft is de 

vrijwillige ouderbijdrage. In de begroting is rekening gehouden met het risico van 

oninbaarheid vanwege het vrijwillige karakter. 

 

Overige bijdragen 

Deze post wordt gevormd door diverse bijdragen, variërend van de opbrengst van 

diverse schoolprojecten tot de opbrengst van kantines.  
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12. Toelichting lasten 

De geraamde lasten bestaan uit diverse onderdelen. In de tabel hierna zijn deze 

onderdelen weergegeven. Grote en bijzondere posten worden toegelicht. 

 Bedragen in € 1.000 

Omschrijving 
Realisatie 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 

Personele lasten       

Lonen en salarissen 185.342 189.200 192.781 

Dotaties personele voorzieningen 1.165 679 703 

Personeel niet in loondienst (incl. ROB-projecten) 9.933 8.177 9.177 

Overige personele lasten 7.692 7.373 8.004 

Totaal personele lasten 204.132 205.429 210.665 

        

Huisvestingslasten       

Huur 788 945 792 

Onderhoud 7.809 5.827 7.476 

Energie en water 4.035 3.814 3.756 

Schoonmaakkosten 4.856 4.835 4.995 

Heffingen 141 436 307 

Overige huisvestingslasten 700 806 368 

Totaal huisvestingslasten 18.329 16.663 17.694 

        

Afschrijvingen 4.354 4.473 4.712 

        

Overige materiële lasten       

Administratie en beheerlasten 15.776 9.235 10.917 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 6.681 6.913 6.734 

Overige instellingslasten 3.767 4.275 4.659 

Totaal overige materiële lasten 26.224 20.423 22.310 

        

Totaal lasten 253.039 246.988 255.381 

 

Lonen en salarissen 

De in de begroting 2018 opgenomen personele lasten zijn afgeleid van de 

formatieplannen voor de komende (school)jaren. In het meerjarig bestuursformatieplan 

en het strategisch HR-plan wordt de geprognosticeerde formatie nader toegelicht. In 

bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de formatieve ontwikkeling over de 

begrotingsjaren. 
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Bij de inschatting van de kosten is rekening gehouden met de verwachte financiële 

ontwikkelingen binnen de sectoren. In de raming zijn ook de voorzienbare mutaties, 

zoals uitstroom, wijzigingen in werktijdfactor en periodieken meegenomen. Vanaf 2017 

stijgen de salarislasten ook als gevolg van de inbesteding van de administratie, dit is 

een verschuiving van lasten tussen de salaris- en administratielasten. 

 

Personeel niet in loondienst 

De lasten voor personeel niet in loondienst zijn geraamd aan de hand van de 

individuele beoordelingen van de schooldirecties voor extra inzet. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de extra inzetverplichtingen, vanwege gesubsidieerde 

projecten. 

 

Overige personele lasten 

Vanaf 2018 wordt er extra geïnvesteerd in de leerkrachtvaardigheden. Hierdoor zijn de 

opleidingskosten hoger dan in de jaren 2016 en 2017. 

 

Onderhoud 

In 2015 zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar gekomen voor alle panden van 

BOOR. Uit deze plannen blijkt dat het onderhoud in de komende jaren enkele pieken 

laat zien. Om deze pieken op te vangen is in 2015 op de balans een voorziening 

onderhoud gevormd. De jaarlijkse onderhoudsbudgetten van de scholen, gebaseerd op 

het onderhoud van de voorgaande jaren, worden toegevoegd aan de 

onderhoudsvoorziening. De kosten van het werkelijke planmatige onderhoud komen 

ten laste van deze voorziening. 

Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen de onderhoudslasten als gevolg van het 

toevoegen aan de meerjaren onderhoudsplanning van de zogenaamde ‘top 50 

panden’. Hierdoor stijgt de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Tevens zijn de 

kosten voor gebruikersonderhoud gestegen. 

 

Energie en water 

De lasten dalen als gevolg van de centrale inkoop van energie en het realiseren van de 

taakstelling leegstandsreductie.  

 

Afschrijvingen 

Voor het afschrijven van activa worden de volgende termijnen gehanteerd: 

Omschrijving Termijn  Omschrijving Termijn 

Meubilair 9-20 jaar  Elektronische apparatuur 4-6 jaar 

Meubilair en stoffering 25 jaar  Infrastructuur 6-12 jaar 

Methodisch materiaal 5-10 jaar  Machines 10-15 jaar 

Muziekinstrumenten 12 jaar    
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Administratie en beheerslasten 

Dit betreft de raming voor telefoonkosten, vergaderkosten, drukwerk, reprokosten en 

dergelijke, die door de individuele schoolleiders zijn geraamd. Op centraal niveau is 

een raming opgenomen voor accountants- en advieskosten en de kosten voor het 

voeren van de administratie in eigen beheer. In 2016 zijn eenmalig kosten geraamd 

voor de voorbereiding van de inbesteding van de administratieve diensten. Vanaf 2017 

laten de administratiekosten een daling zien als gevolg van deze inbesteding. De 

personele lasten die samenhangen met deze inbestede administratieve diensten zijn 

opgenomen onder de salarislasten. De stijging van de kosten in 2018 zijn een gevolg 

van de sterk stijgende kosten voor ICT licenties en overige ICT kosten, omdat er meer 

gebruik gemaakt wordt van digitale hulpmiddelen en ondersteuning van het onderwijs. 

 

Toelichting financiële baten en lasten 

De saldi van de financiële baten en lasten bestaan uit opbrengst op uitstaande gelden 

en uit rentelasten voor opgenomen leningen. Per saldo wordt een last verwacht voor 

2018 van € 237.000, een daling ten opzichte van 2016 en 2017 in verband met de 

gedeeltelijke aflossing van lening voor het pand Lansingerland. Dit bedrag is als volgt 

opgebouwd: 

Bedragen in € 1.000 

Omschrijving 
Realisatie 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 

Financiële baten 28 14 10 

Financiële lasten -393 -376 -247 

Totaal financiële baten en lasten -365 -362 -237 

 

  



 

Samen sterker voor de leerlingen | jaarplan 2018 en begroting 2018-2021 46 

13. Begroting per sector 

De begroting 2018 geeft het volgende beeld per sector: 

Bedragen in € 1.000 

 

 

Verdeling middelen 

De totale middelen van BOOR worden verdeeld naar de drie sectoren en administratie, 

beheer en bestuur (ABB). De verdeling is daarbij als volgt: 

 

Het percentage ABB bedraagt 3,6%. De kosten ABB bestaan voor een groot deel uit 

de kosten van BOOR Services. Dit onderdeel van BOOR ondersteunt het bestuur en 

de scholen bij het realiseren van hun doelen. In de afgelopen jaren is de 

dienstverlening van BOOR Services op een aantal onderdelen gewijzigd. De meest 

recente ontwikkeling is dat BOOR Services sinds 2017 zelf de personele en financiële 

Omschrijving (S)BAO VO (V)SO ABB¹ Totaal

Baten

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 104.590 87.583 42.293 0 234.467

Overige overheidsbijdragen 9.049 2.754 402 423 12.629

Overige baten 3.161 6.447 1.477 8 11.094

Totaal Baten 116.800 96.785 44.173 431 258.189

Lasten

Personele lasten 92.214 72.346 37.332 8.772 210.665

Huisvestingslasten 9.764 5.696 2.038 195 17.694

Afschrijvingen 2.087 2.023 447 155 4.712

Overige materiële lasten 11.670 15.415 3.915 -8.691 22.309

Totaal lasten 115.736 95.480 43.733 431 255.380

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.064 1.305 440 0 2.809

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1 8 2 0 10

Financiële lasten 0 -247 0 0 -247

Totaal financiële baten en lasten 1 -240 2 0 -237

Resultaat 1.065 1.065 442 0 2.572
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administratie voert. Voor het jaar 2018 is besloten de omvang van de dienstverlening 

op hetzelfde niveau te houden als in 2017. De verdere ontwikkeling van de 

dienstverlening van BOOR Services aan bestuur en de scholen, wordt vormgegeven in 

samenspraak met de (bovenschools) directeuren en rectoren. 

 

Begroting (speciaal) basisonderwijs 

De meerjarenbegroting van het (speciaal) basisonderwijs is als volgt: 

 Bedragen in € 1.000 

 

 

Bijzonderheden 

 De baten stijgen ten opzichte van de begroting 2017, onder meer door een stijging 

van de tarieven van de rijksbekostiging ter compensatie van de stijging van de 

loonkosten en het toenemen van de bekostiging Opvang asielzoekers. Deze 

toename van de baten overschrijdt de gevolgen van de daling van het 

leerlingenaantal en van het schoolgewicht. De overige baten stijgen door de 

toename van de ouderbijdragen.  

 De overige overheidsbijdragen zijn lager als gevolg van lagere ROB subsidie. 

 De personele lasten laten ten opzichte van 2017 eveneens een stijging zien. Deze 

stijging wordt met name veroorzaakt door gestegen salarissen (CAO) en gestegen 

premies. Hiertegenover staat een stijging van de rijksbekostiging. 

 De huisvestingslasten stijgen in verband met de hogere kosten voor onderhoud en 

de hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. 

 De afschrijvingslasten zijn hoger dan in de begroting 2017, dit in verband met een 

hoger bedrag aan geplande investeringen vanaf 2018 tot en met 2020.  

Omschrijving
Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Baten

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 103.293 101.480 104.590 105.099 107.034 108.529

Overige overheidsbijdrage 10.565 9.436 9.049 9.055 9.118 9.130

Overige baten 2.858 2.915 3.161 2.923 2.933 2.931

Totaal Baten 116.716 113.831 116.800 117.076 119.085 120.590

Lasten

Personele lasten 95.279 91.307 92.214 92.870 94.604 96.314

Huisvestingslasten 9.479 8.485 9.764 9.798 9.863 9.843

Afschrijvingen 1.757 1.760 2.087 2.064 2.014 1.914

Overige materiële lasten 10.419 10.679 11.670 11.570 11.683 11.662

Totaal lasten 116.934 112.231 115.736 116.302 118.164 119.733

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -218 1.600 1.064 774 922 858

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1 0 1 1 1 1

Financiële lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal financiële baten en lasten 1 0 1 1 1 1

Resultaat -217 1.600 1.065 775 922 859
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Begroting voortgezet onderwijs 

De begroting van het voortgezet onderwijs is als volgt: 

 Bedragen in € 1.000 

 

 

Bijzonderheden 

 De baten stijgen ten opzichte van 2017 doordat in de begroting 2018 – op basis 

van de ervaring van het afgelopen jaar - beter rekening is gehouden met de 

asielzoekerskinderen en andere nieuwkomers in de vo-leeftijd. Daarnaast is sprake 

van een stijging van de tarieven van de rijksbekostiging. Deze stijging betreft met 

name compensatie van de gestegen loonkosten. De stijging in de overige baten 

betreft de ouderbijdragen. Tegenover de hogere ouderbijdragen staan ook hogere 

kosten.  

 De lasten laten ten opzichte van 2017 eveneens een stijging zien. Deze stijging 

wordt met name veroorzaakt door een toename in de personele lasten en is een 

gevolg van gestegen premies waar een stijging van de rijksbekostiging tegenover 

staat. De stijging in de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door een stijging in het 

noodzakelijk uit te voeren grootonderhoud. De hogere overige materiele lasten 

betreffen hogere kosten die samenhangen met leerling-gerelateerde uitgaven (hier 

staan ook hogere ouderbijdragen tegenover). 

 De financiële lasten dalen vanwege de herfinanciering tegen lagere rentekosten 

van de lening voor het pand Wolfert Lyceum in Lansingerland.  

Omschrijving
Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Baten

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 85.524 85.308 87.583 87.991 88.746 90.679

Overige overheidsbijdrage 3.619 3.141 2.754 2.773 2.611 2.669

Overige baten 6.664 5.695 6.447 6.402 6.712 6.613

Totaal Baten 95.807 94.144 96.785 97.166 98.070 99.961

Lasten

Personele lasten 72.717 70.117 72.346 72.754 73.600 75.026

Huisvestingslasten 5.758 5.489 5.696 5.860 5.900 5.920

Afschrijvingen 2.140 2.270 2.023 2.105 2.090 1.922

Overige materiële lasten 12.616 14.616 15.415 15.194 15.309 15.457

Totaal lasten 93.231 92.492 95.480 95.914 96.900 98.325

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.576 1.652 1.305 1.252 1.170 1.635

Financiële baten en lasten

Financiële baten 27 12 8 8 8 8

Financiële lasten -393 -376 -247 -256 -265 -255

Totaal financiële baten en lasten -366 -364 -240 -249 -258 -247

Resultaat 2.210 1.288 1.065 1.003 912 1.388
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Begroting (voortgezet) speciaal onderwijs 

De begroting van het (voortgezet) speciaal onderwijs is als volgt: 

 Bedragen in € 1.000 

 

 

Bijzonderheden 

 De baten in de begroting 2018 zijn gestegen ten opzichte van 2017 en 2016. Dit 

betreft de tarieven van de rijksbekostiging. Deze stijging betreft met name 

compensatie van de gestegen loonkosten. Het begrote leerlingaantal in de sector is 

daarnaast ook gestegen met 100 leerlingen (2.071 ten opzichte van 1.968). 

 De personele lasten laten ten opzichte van 2017 eveneens een stijging zien. Deze 

stijging wordt met name veroorzaakt door gestegen salarissen (CAO) en gestegen 

premies. Hier staat een stijging van de rijksbekostiging tegenover. 

 De huisvestingslasten zijn € 1,0 miljoen lager dan de realisatie 2016. Vanaf 2017 is 

de dotatie aan de onderhoudsvoorziening circa € 200.000 per jaar lager. Daarnaast 

zijn in 2016 achterstallige energielasten gefactureerd voor een van de scholen en is 

er een verbouwing gerealiseerd op een van de scholen waardoor de kosten in dat 

jaar incidenteel hoger waren.  

 De overige materiele lasten zijn circa € 300.000 hoger dan begroot in 2017. Dit 

betreft de bijdrage aan de uitvoering van de participatiewet en de bestuurlijke 

initiatieven.  

 

  

Omschrijving
Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Baten

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 40.594 40.515 42.293 42.929 43.128 43.359

Overige overheidsbijdrage 956 257 402 332 332 332

Overige baten 1.609 1.550 1.477 1.147 1.023 1.023

Totaal Baten 43.159 42.322 44.173 44.408 44.483 44.714

Lasten

Personele lasten 36.135 35.592 37.332 37.848 37.998 38.270

Huisvestingslasten 3.092 2.092 2.038 2.038 2.038 2.033

Afschrijvingen 457 443 447 428 412 374

Overige materiële lasten 3.190 3.594 3.915 3.847 3.844 3.833

Totaal lasten 42.874 41.721 43.733 44.161 44.292 44.511

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 285 601 440 247 191 203

Financiële baten en lasten

Financiële baten 0 2 2 2 2 2

Financiële lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal financiële baten en lasten 0 2 2 2 2 2

Resultaat 285 603 442 249 192 205
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Begroting administratie, beheer en bestuur 

De begroting van de kosten voor administratie, beheer en bestuur is als volgt: 

 Bedragen in € 1.000 

 

Bijzonderheden 

 De kosten van administratie, beheer en bestuur (ABB) bestaan uit de kosten van 

BOOR Services en van het bestuur van de stichting. BOOR Services verzorgt de 

ondersteuning van het bestuur en de scholen. De kosten betreffen hoofdzakelijk de 

personele lasten van de medewerkers van BOOR Services. 

 De kosten voor bestuur betreffen de salarislasten en bijkomende kosten van de 

leden van het college van bestuur en het algemeen bestuur 

 Onder de personele lasten is vanaf 2018 rekening gehouden met een budget voor 

bestuurlijke initiatieven. Dit zijn initiatieven die een strategisch belang dienen van 

het openbaar onderwijs en bij individuele scholen zonder inzet van extra geld niet 

van de grond komen. Hierbij kan gedacht worden aan middelen voor het 

programma identiteit en de viering van het tienjarig jubileum. Het college van 

bestuur besluit in samenspraak met de sector en tot een bestuurlijk initiatief. Ook 

de kosten voor de uitvoering van de participatiewet zijn opgenomen onder de 

personele lasten. Daar staat tegenover dat de kosten (en opbrengsten) van 

FOKOR vanaf 2018 niet meer in de begroting van BOOR zijn opgenomen. Een 

andere verlaging van de personele lasten wordt veroorzaakt doordat de post 

onvoorzien in de begroting 2018 is opgenomen onder de overige materiele lasten. 

 In 2017 is sprake van eenmalige hogere huisvestingslasten vanwege de verhuizing 

van het bestuurskantoor. De huisvestingslasten in 2018 liggen weer in lijn met de 

huisvestingslasten van vóór 2017. 

Omschrijving
Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Baten

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 0 0 0 0 0 0

Overige overheidsbijdrage 463 340 424 424 424 424

Overige baten 0 182 8 8 8 8

Totaal Baten 463 522 432 432 432 432

Lasten

Personele lasten 6.296 8.456 8.772 9.009 9.246 9.246

Huisvestingslasten 163 597 195 195 195 195

Afschrijvingen 113 2 155 155 155 155

Overige materiële lasten 1.185 1.007 935 698 461 461

Bijdrage kosten ABB -7.294 -9.540 -9.625 -9.625 -9.625 -9.625

Totaal lasten 463 522 432 432 432 432

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0

Financiële baten en lasten

Financiële baten 0 0 0 0 0 0

Financiële lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal financiële baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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 De kosten ABB worden verdeeld over de sectoren aan de hand van een met de 

sectoren overeengekomen verdeelsleutel.  
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14. Inventarisatie risico’s en onzekerheden 

Hierna hebben we een overzicht opgenomen van de belangrijkste risico’s die BOOR 

loopt. Dit betreffen veelal strategische risico’s. Per risico is een korte beschrijving 

opgenomen en zijn de belangrijkste beheersmaatregelen genoemd om de impact van 

het risico te minimaliseren. De belangrijkste risico’s betreffen: 

 

Bekostiging 

De bekostiging van onderwijsinstellingen is gebaseerd op de t-1 systematiek, 

waarbij met name de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) van het 

onderwijzend personeel en het leerlingenaantal per 1 oktober (inclusief 

bijbehorende wegingen) van het voorafgaande jaar bepalend zijn. Belangrijkste 

risico is dat het bekostigingsniveau niet synchroon loopt met het kostenniveau, 

waardoor resultaatdoelstellingen niet worden gehaald. Actuele risico’s in de 

bekostiging zien wij onder andere in vermindering van de middelen voor het 

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en de herziening van de 

gewichtenregeling in het primair onderwijs. Daarnaast speelt dat in 2019 het 

gemeentelijk beleid Leren Loont! worden herzien. Doordat er een significant 

deel van deze subsidiestroom wordt uitgeput door inzet van eigen personeel, 

wordt dit ook als risico gezien. Als beheersmaatregel wordt in de planning & 

controlcyclus gewerkt met periodieke forecasts en een meerjarenbegroting, 

waarbij vroegtijdig wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in het 

personeelsbestand en dito bekostiging. 

 

Onderhoud gebouwen 

BOOR beschikt over een meerjarenonderhoudsplan voor de periode 2015-2025 

voor het po en voor de periode 2015-2035 voor het vo. In 2015 is (vanuit het 

weerstandsvermogen) een voorziening opgericht voor het voorziene 

onderhoud. Er is sprake is van forse achterstanden vanuit het verleden, waarbij 

nog niet alle risico’s in beeld zijn. Als risico-verminderende maatregel is 

besloten de komende 3 jaar jaarlijks de conditiemeting van 1/3 van de 

portefeuille te herijken en op basis hiervan (de toevoeging aan) de voorziening 

te actualiseren. Op basis van de beschikbare capaciteit wordt de uitvoering van 

het onderhoud geprioriteerd. Daarnaast is afgesproken tot en met 2019 

51.267 m² aan leegstand te reduceren. Tot eind 2016 is 31.627 m² 

gerealiseerd. Het plan voor de resterende reductie is ingeleverd en akkoord 

bevonden door de gemeente. We liggen daarmee goed op koers en er zijn 

voldoende plannen om ook de resterende meters op te leveren. 
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Inbesteding administratieve diensten 

Vanaf 2017 voert BOOR de personeels- en salarisadministratie, HR-diensten 

en processen rondom de financiële administratie in eigen beheer uit. De 

processen rond PSA zijn bedrijfskritisch en hebben betrekking op meer dan 

80% van de totale kosten van BOOR. De inbesteding is niet ‘af’. Sprake is van 

een volgende fase, gericht om de basis op orde te brengen en te komen tot 

verdere optimalisering van systemen en werkprocessen. 

 

Kleine scholen  

BOOR heeft in het basisonderwijs 26 kleine scholen (< 225 leerlingen). Dit kan 

een continuïteitsrisico vormen voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien 

vraagt de gemeente in het kader van leegstandsreductie om het reduceren van 

m2’s. Het samenvoegen, verhuizen of sluiten van scholen heeft een forse 

(financiële) impact en kan tot verlies van leerlingen leiden. Dit risico wordt 

beperkt door het opstellen van goede businesscases per kleine school en het 

zorgvuldig handelen naar alle betrokkenen. Hiervoor is in samenwerking met de 

gemeente een protocol ontwikkeld, dat BOOR in het afgelopen jaar ook heeft 

toegepast. 

 

Onderwijskwaliteit 

De kwaliteit van enkele van onze (basis)scholen is ontoereikend. Dat vergt 

forse investeringen om de kwaliteit van deze scholen op orde te krijgen. 

Daarnaast bestaat het risico dat het aantal aanmeldingen daalt. Maatregelen 

die hier worden toegepast zijn inzet van interim directeuren en het verzorgen 

van trainingen en uitvoeren van audits door de afdeling onderwijskwaliteit van 

BOOR Services. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leraren, die 

nog niet voldoen aan de basiskwaliteit. 

 

Geen ruimte om te groeien  

Tegenover het risico van de daling van het aantal leerlingen, staat de 

ontwikkeling van enkele groeischolen. Deze ontwikkeling houdt een 

financieringsrisico in, omdat groei moet worden voorgefinancierd, terwijl het 

weerstandsvermogen van BOOR daar te laag voor is. Om effecten van de 

fluctuaties van de leerlingenaantallen op te vangen wordt binnen BOOR 

gestuurd vanuit een strategische personeelsplanning. 

 

Medewerkers 

BOOR kent een relatief hoog ziekteverzuim (>6%), dat naast extra kosten zorgt 

voor druk op het zittende personeel. We spannen ons in om het ziekteverzuim 

aanzienlijk omlaag te krijgen, en zetten daarvoor ook medewerkers van het 

Vervangingsfonds in.  
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ICT-risico’s 

BOOR kent op onderdelen een verouderde ICT-infrastructuur, onder andere 

doordat in de afgelopen jaren prioriteit is gegeven aan de versterking van het 

weerstandsvermogen. In 2017 is een ICT-visie en -strategie opgesteld. In deze 

visie wordt ook aandacht besteed aan Privacy en Security aspecten. Dit stelt 

BOOR in staat de (inkoop van) ICT doelmatiger te organiseren. Daarnaast 

participeert BOOR in een initiatief van een twintigtal schoolbesturen tot 

oprichting van een Inkoopcoöperatie. Deze beoogde Inkoopcoöperatie zal zich 

in eerste instantie richten op het bieden van connectiviteit, infrastructuur en een 

datacenter voor de deelnemende besturen. 
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Bijlage 1. Meerjarige liquiditeitsprognose 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal

(Rijks)bijdragen OCW 21.654 20.188 24.003 19.637 24.279 24.516 18.851 15.871 15.871 15.871 17.345 16.383 234.467 236.019 238.908 242.567

Overige overheidsbijdragen en subsidies 0 5.382 0 0 500 1.817 168 3.764 500 0 500 0 12.630 12.583 12.486 12.555

Overige baten 348 924 924 924 924 924 924 1.501 924 924 924 924 11.093 10.479 10.676 10.574

Totaal baten 22.002 26.493 24.927 20.562 25.703 27.257 19.943 21.136 17.295 16.795 18.769 17.307 258.190 259.081 262.069 265.695

Personele uitgaven 20.082 15.951 15.951 15.951 20.823 21.332 15.951 15.951 15.951 15.951 15.951 20.823 210.665 212.481 215.449 218.857

Huisvestinglasten 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.473 17.694 17.892 17.996 17.991

Overige materiële uitgaven 1.977 1.983 1.977 1.977 1.977 5.268 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977 1.977 27.021 26.436 26.342 26.152

Mutaties bankrekeningen 0

Totaal lasten 23.534 19.408 19.402 19.402 24.274 28.074 19.402 19.402 19.402 19.402 19.402 24.272 255.380 256.809 259.787 263.000

Operationele kasstroom -1.532 7.085 5.524 1.159 1.429 -818 541 1.734 -2.107 -2.607 -633 -6.965 2.811 2.273 2.283 2.696

Inkomsten financiering 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1.111 1.144 1.144 954

Uitgaven financiering 57 57 222 116 112 112 112 112 112 112 112 112 1.348 1.390 1.399 1.199

Financieringskasstroom 36 36 -129 -23 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -237 -246 -255 -245

Inkomsten investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven investeringen 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.600 3.600 3.600

Investeringskasstroom -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600

Totaal kasstroom -1.796 6.821 5.095 836 1.109 -1.137 221 1.414 -2.426 -2.926 -953 -7.284 -1.027 -1.574 -1.573 -1.150

Saldo Liquide middelen

Saldo begin van de periode 11.776 10.501 17.321 22.416 23.252 24.362 23.225 23.446 24.860 22.434 19.508 18.555 11.776 11.271 10.079 8.506

Saldo eind van de periode 10.501 17.321 22.416 23.252 24.362 23.225 23.446 24.860 22.434 19.508 18.555 11.271 11.271 10.079 8.506 7.356

Liquiditeitsprognose

2018
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Bijlage 2. Meerjarig formatieoverzicht 
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Noordoost 15,8 240,6 26,3 282,7 15,8 236,3 25,8 277,9 16,2 235,0 25,3 276,5 16,2 236,2 25,1 277,5

Noordw est 18,4 265,6 35,5 319,6 18,0 278,6 35,3 331,9 18,0 287,7 35,3 341,0 18,0 297,9 35,3 351,2

Zuidoost 18,0 289,7 50,3 358,0 17,0 290,5 49,1 356,6 17,0 292,7 47,6 357,3 17,0 294,2 47,4 358,6

Zuidw est 17,8 261,9 25,4 305,2 18,1 265,6 25,5 309,2 18,1 266,7 25,5 310,3 18,1 268,3 25,5 311,8

BOOR Selectie 95,0 95,0 100,0 100,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Bovenschools (frictie/interm dir) 5,1 6,1 10,2 21,4 5,1 4,7 10,2 19,9 5,1 3,7 9,4 18,1 4,1 3,7 9,0 16,7

Totaal (speciaal) basisonderwijs 75,2 1.158,9 147,8 1.381,9 74,0 1.175,7 145,8 1.395,5 74,4 1.195,7 143,1 1.413,3 73,4 1.210,2 142,2 1.425,8

(Voortgezet) speciaal onderw ijs 24,7 299,5 253,1 577,3 24,4 299,6 251,0 575,0 24,4 299,7 251,3 575,3 24,4 299,8 251,3 575,5

Totaal primair onderwijs 99,9 1.458,4 400,9 1.959,2 98,4 1.475,2 396,8 1.970,5 98,8 1.495,4 394,4 1.988,6 97,8 1.510,0 393,5 2.001,3

Voortgezet onderwijs 65,2 701,3 180,4 947,0 63,9 698,2 180,4 942,5 63,3 701,3 179,4 944,0 63,3 713,0 178,4 954,7

ABB 0,0 0,0 92,6 92,6 0,0 0,0 92,6 92,6 0,0 0,0 92,6 92,6 0,0 0,0 92,6 92,6

Totaal BOOR 165,1 2.159,7 673,9 2.998,7 162,3 2.173,4 669,9 3.005,6 162,1 2.196,7 666,4 3.025,2 161,1 2.223,0 664,5 3.048,6

Mutatie (absoluut) -2,8 13,7 -4,0 6,9 -0,2 23,3 -3,5 19,6 -1,0 26,3 -1,9 23,4

Mutatie (procentueel) -1,70% 0,63% -0,59% 0,23% -0,11% 1,07% -0,52% 0,65% -0,62% 1,20% -0,29% 0,77%

2018 2019 2020 2021


