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In dit bestuursverslag legt het bestuur van stichting ABBO inhoudelijk en financieel verant-
woording af over het gevoerde beleid en besteding van de middelen in 2020. We leggen met 
dit verslag verantwoording af naar onze medewerkers, ouders, samenwerkingspartners en 
aan alle belanghebbenden in onze directe omgeving. 

Vanuit onze belangrijkste ankerwaarde ‘open’, vinden we het belangrijk dat dit verantwoor-
dingsdocument voor iedere belanghebbende of belangstellende beschikbaar is. 

In het bestuursverslag 2020 worden bereikte resultaten en deels het proces daartoe weer-
gegeven op basis van doelstellingen vanuit het meerjarig strategisch beleidsplan 2020-2024. 

De voornaamste doelstellingen in de periode 2020, betreffend schooljaren 2019-2020 en 
2020-2021 die aan de orde zijn geweest worden hieronder weergegeven. 

De belangrijkste doelstellingen per beleidsgebied 
Personeel  

• Aanvang bestuursstructuur one-tier model met een uitvoerend bestuurder en toe-
zichthoudende bestuursleden per januari 2020.  

• Aanpassing statuten stichting ABBO aan de nieuwe bestuursstructuur.  
• Herziening functieboek wat betreft de directiefuncties CAO PO, conform het onder-

handelingsakkoord. Directiefuncties DB en DC omzetten naar FUWA functies D11 
en D12.  

• Actualisatie functies onderwijsondersteunend personeel. 

• Toevoegen functies leraar ondersteuner A en onderwijsassistent A en C aan het 
functieboek van stichting ABBO. 

 

Leerlingenzorg 

• In samenwerking met Kinderopvang Mamaloe de organisaties voorbereiden op een 
toekomstig onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs op de kwaliteit van het 
onderwijs van zowel de voorschool als het basisonderwijs. Voortgang op het in 2019 
ingezette proces. 

• Beëindiging van het kwaliteitszorgsysteem dat werd gehanteerd in 2019. Overstap 
naar een nieuw totaal kwaliteitszorginstrument en bijpassend programma voor 
zelfevaluatie, schoolplannen en jaarplannen. Inhaalslag in verband met de over-
stap. 

 

Financiën 

• Onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van doordecentralisatie van drie 
scholen van de stichting en de langjarige effecten daarvan op de financiële positie.  

• Continuering van de kwaliteit van de administratieve organisatie en de interne be-
heersing van de processen. 

• Blijvend monitoren van de financiële resultaten. 
• Aanvang maken met definiëren van benodigde algemene reserves en bestemmen 

van overmatige algemene reserves. Tijdpad Ministerie van OC&W. 
 

Huisvesting 

• Vaststellen van het Integraal Huisvesting Plan PO op gemeentelijk niveau. 
• Verkennen volledige doordecentralisatie drie scholen van stichting ABBO. Alge-

mene School Oost, de Montessorischool en de Krabbenkooi.  
• Vernieuwbouw van deze scholen in het tijdvak 2021-2029. 
• Start vrijeschool De Zeeridder per augustus 2020. 
• Verkrijgen volwaardig eigen schoollocatie voor vrijeschool De Zeeridder in samen-

spraak met de gemeente Bergen op Zoom. 
• Uitbreiding basisschool de Aanloop per augustus 2020 met een tiende lokaal op 

basis van leerlingengroei. 
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PR & Communicatie 

• Goed doordachte keuzes maken in het uitdragen van het vrijeschool onder-
wijsaanbod dat beschikbaar is voor de regio per schooljaar 2020-2021. 

• Doorlopend vasthouden en vergroten van bewustwording in alle teams op de 
scholen dat goede mond-tot-mondreclame over je school het imago bepaalt. 

• Oriëntatie over de naam ABBO. Aantrekken van externe expertise in o.a. bran-
ding, merkpositionering, design en communicatie. 

 

Naast de in dit voorwoord genoemde doelstellingen wordt in dit jaarrapport de voortgang 
van reeds in 2019 of eerder ingezette ontwikkelingen weergegeven. Doorontwikkeling en 
borging van bestaande ontwikkelingen, structuren en handelwijzen vanuit een PDCA-cyclus 
zijn een vanzelfsprekende werkwijze binnen stichting ABBO. 

In dit verslag besteden we onder andere aandacht aan de maatschappelijke thema’s zoals 
die vermeld staan in de brief van minister Slob van november 2020, ’maatschappelijke 
thema’s jaarverslaggeving’. 

• Strategisch personeelsbeleid, hoofdstuk 4 kwaliteitszorg paragraaf 4.2 verwachte 
toekomstige ontwikkeling en hoofdstuk 5 personeel paragraaf 5.1 belangrijke ont-
wikkelingen m.b.t. personeel.  

• Passend onderwijs, hoofdstuk 7 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 
paragraaf 7.1 samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs.   

• Allocatie van middelen, hoofdstuk 8 financiën paragraaf 8.4 allocatie van middelen.    
• Werkdruk, hoofdstuk 3 onderwijs de paragraaf 3.2 missie en visie. 
• Onderwijsachterstanden, hoofdstuk 3 onderwijs paragraaf 3.5 onderwijsachter-

standsmiddelen. 
• Corona, opgenomen binnen verschillende beleidsthema’s en hoofdstuk 4 kwali-

teitszorg 4.5 COVID-19. 
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1.1 Missie en doelstellingen 
Het bestaansrecht van de stichting uit zich in het geven van toekomstgericht, creatief en ver-
nieuwend onderwijs waarbij de missie van de stichting is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. 

Vanuit deze missie is het de overtuiging van stichting ABBO dat onderwijs méér moet bieden 
dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. De ABBO-scholen willen het meest 
bijzondere uit het kind naar boven halen en doen dat door de brede ontwikkeling van leer-
lingen centraal te stellen, zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die 
manier worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige rol in de samenleving.  

De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. Vanuit deze missie is het de 
overtuiging van alle ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten 
op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen de scholen aan de eisen die de onder-
wijsinspectie stelt, daarnaast levert het onderwijs op de ABBO-scholen een bijdrage aan de 
brede ontwikkeling van de leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei ko-
men. Op die manier bereidt stichting ABBO-leerlingen het beste voor op hun toekomstige 
rol in de samenleving. Leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en 
ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doet stichting ABBO 
samen met ouders. Juist omdat de ABBO-scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het 
educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Elke school profileert zich 
op een eigen wijze, met een eigen onderwijskundig concept en heeft partners buiten de 
school waarmee dat concept wordt gerealiseerd. 
 

De visie omvat de vijf kernwaarden van stichting ABBO:  

1. Open staan voor anderen, eerlijk durven zijn, ontvankelijk.  

2. Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs), zelfrespect, vrijheid om keuzes te maken, onafhankelijk.  

3. Samenwerkend leren; niemand uitsluiten, gemeenschapszin, respectvol.  

4. Verantwoordelijk; bijdrage leveren vanuit talent, zorgdragend, eigenaarschap.  

5. Innovatief; buiten bestaande paden denken en handelen, creatief, ondernemend.  

Elke ABBO-school vertaalt deze vijf kernwaarden naar een eigen schoolconcept.  
Uitgaande van de gedachte dat elk kind bijzonder is, zoeken de ABBO-scholen naar moge-
lijkheden voor inclusief onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat elk kind welkom is en willen 
deze waarde aan iedere ABBO-leerling meegeven. Om ieder kind welkom te kunnen heten, 
wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. Bij kinderen met een extra ondersteuningsbe-
hoefte wordt samen met ouders in beeld gebracht welke extra expertise en faciliteiten 
nodig zijn om een passend onderwijsaanbod neer te zetten. Op basis daarvan wordt een 
arrangement samengesteld voor de leerling, waarbij in overleg met het samenwerkingsver-
band wordt gezocht naar passende ondersteuning. Waar mogelijk vindt clustering plaats 
op basis van onderwijsbehoeften, zodat de beschikbare middelen en menskracht zo effec-
tief mogelijk worden ingezet. Daarbinnen past ook de aandacht voor de meer- en hoogbe-
gaafde leerlingen die via het verrijkingsaanbod op alle scholen of de voltijds hoogbegaaf-
dengroepen op de Rode Schouw in hun specifieke onderwijsbehoefte worden voorzien.  

Daarbij is ook ruimte voor diversiteit. Deze is vooral gelegen in de onderscheidende onder-
wijsconcepten van de scholen. Naast de Montessorischool met zijn eigen onderwijscon-
cept,  het ontwikkelingsgericht onderwijs op De Aanloop en per augustus 2020 onderwijs 
op antroposofische basis op De Zeeridder, zijn er ook meer traditionele onderwijsconcepten 
te vinden binnen stichting ABBO. Ook op deze scholen is sprake van bijzondere elementen 
waardoor de scholen zich onderscheiden van de overige scholen in Bergen op Zoom.  

1.2 Juridische structuur 
Met ingang van januari 2020 is het one-tier bestuursmodel ingevoerd. Hierbij is er sprake 
van één bestuur dat bestaat uit een uitvoerend bestuurder en toezichthouders. Samen zijn 
zij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de stichting. De kaders waarbinnen dit 
gebeurt en hoe dit verloopt zijn vastgelegd in het “Handboek Governance met toezichtka-
der van stichting ABBO”. Voorafgaand zijn eveneens de statuten van de stichting herzien.   
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In het genoemde handboek is het managementstatuut opgenomen dat de integrale 
verantwoording van de schooldirecteuren beschrijft en de wijze waarop de bestuur-
der en de directeuren uitvoering geven aan het dagelijks besturen van de stichting 
en de scholen.  

Binnen deze integrale verantwoordelijkheid vallen de beleidsterreinen financiën, huisves-
ting, personeel, leerlingenzorg, kwaliteitszorg en public relations & communicatie. Vanuit 
vastgestelde kaders heeft de directeur de ruimte om op alle beleidsterreinen eigen keuzes 
te maken en hiermee het onderwijs op de school vorm te geven. De directeur legt verant-
woording af aan de bestuurder van stichting ABBO. De bestuurder vormt samen met de 
aschooldirecteuren het bovenschools directieoverleg.  

1.3 Organisatie  
Het onderstaande organogram maakt de verantwoordelijkheidsverdeling binnen stichting 
ABBO duidelijk.  

 

 

 

Voor ondersteunende diensten op gebied van financiën, personeelszaken, secretariaat en 
ICT wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk personeel in samenwerking met stichting SOM. 
Beide stichtingen maken gebruik van een bestuurskantoor in het gebouw van Dyade in Ber-
gen op Zoom. De salarisadministratie en uitvoering vastgoedzaken wordt uitgevoerd door 
Dyade Bergen op Zoom op dezelfde locatie. 

 

 

 

Adresgegevens 
Stichting ABBO 
Marslaan 1 
Postbus 648 
4600 AP Bergen op Zoom 
Bevoegd gezag nummer: 40980 
Telefoon: 0164-235225 
e-mail: info@abboscholen.nl 

Kamer van Koophandel 
41107326 

1.4 Verslag toezichthoudend orgaan 
1.4.1 Algemeen 
Bij stichting ABBO wordt het bestuur gevormd door de uitvoerend bestuurder en het toe-
zichthoudend deel van het bestuur. Het toezichthoudend orgaan bestond in 2020 uit vier 
ouders die kinderen hebben op een van de scholen van de stichting. De keuze om samen 
een bestuur te vormen met de uitvoerend bestuurder, hoort bij de kernwaarden van de 
stichting waarbij ouders actief betrokken zijn bij de organisatie van het onderwijs en open, 
transparant en positief samenwerken met het personeel om tot kwalitatief goed onderwijs 
te bieden en dat past bij de unieke identiteiten van de ABBO-scholen. 

In 2020 heeft het toezichthoudend orgaan op vier manieren haar taak uitgevoerd. Soms is 
dit gedaan op een open en interactieve manier, maar er zijn ook meer strikt toezichthou-
dende manieren ingezet. Hieronder worden de vier manieren van taakuitvoering door het 
toezichthoudend deel van het bestuur kort beschreven.  

Ten eerste zijn er zeven reguliere bestuursvergaderingen geweest met de uitvoerend be-
stuurder. Deze vergaderingen worden voorbereid door de bestuurder. Deze voorbereidin-
gen maken duidelijk aan toezichthouders op welk beleidsterrein een onderwerp speelt (bij-
voorbeeld huisvesting, financiën, PR & Communicatie) en wat er van het toezichthoudend 
orgaan verwacht wordt (luisteren, advies ontwikkelen of beslissing nemen). Ook wordt er 
onderscheid gemaakt tussen need-to-know onderwerpen versus nice-to-know onderwer-
pen in twee delen van de vergadering. Het eerste deel is gericht op need-to-know onder-
werpen waarbij het toezichthoudend orgaan adviseert dan wel besluiten neemt. Een voor-
beeld van advies is het gezamenlijk bepalen van een koers, financiële kaders en strategie 
waarmee de bestuurder kan omgaan met de door de gemeente gewenste doordecentrali-
satie van vastgoed. Besluiten zijn er bijvoorbeeld over het meerjarig bestuur formatieplan 
en de Rapportage Risicomanagement. Het tweede deel van de vergaderingen wordt niet ge-
notuleerd en kent een iets meer informeel en interactief karakter. Onderwerpen die hier ter 

mailto:info@abboscholen.nl
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tafel komen, zijn onder meer toekomstverkenningen, kwartaalrapportages financiën, rele-
vante ontwikkelingen op scholen en actuele leerlingenaantallen. 

Ten tweede zijn er Dialoog met Toezichthouders-gesprekken (DMT) met de schooldirecteu-
ren. Hierbij is de uitvoerend bestuurder weliswaar aanwezig, maar hij heeft geen rol in het 
gesprek. Doel van de gesprekken aan het begin en einde van ieder schooljaar is om verbin-
ding te houden met de scholen zelf: de onderwijspraktijk. Schooldirecteuren zijn immers zelf 
het beste in staat om de sterkte kanten, maar ook de uitdagingen van een school weer te 
geven. Zij hebben dan ook regie op de onderwerpen die in de gesprekken aan bod komen. 
Andersom kunnen besluiten die vanuit bestuur worden doorgezet naar de scholen, zoals 
bijvoorbeeld de besteding van de werkdrukverlagingsgelden, door bestuur bevraagd wor-
den. Na ieder gesprek vindt er een kort overleg plaats tussen leden van toezichthoudend 
orgaan en bestuurder om inhoud van het gesprek waar nodig te kunnen vertalen naar be-
stuursniveau. Bijvoorbeeld door strategische vraagstukken als instroom van nieuw personeel 
meer nadrukkelijk een plaats te geven in de bestuursvergaderingen. Hierbij geldt strikt dat 
het bestuur zich ‘tot aan de voordeur’ bezighoudt met de scholen, oftewel uitsluitend op 
bovenschools niveau betrokken is. Beslissingen van schooldirecteuren die vallen binnen de 
toegekende autoriteit en/of middelen zijn nadrukkelijk niet het domein van het toezichthou-
dend orgaan. In deze opzet hebben de DMT-gesprekken ook functie om na te gaan of de 
juiste onderwerpen ter tafel komen in de bestuursvergaderingen. 

Verder zijn er vergaderingen voor specifiek de audit- en de werkgeverscommissie. Beide 
commissies bestaan uit twee leden van het toezichthoudend deel van het bestuur. Deze 
commissies en bijeenkomsten hebben een meer strikt toezichthoudend karakter met be-
trekking tot het functioneren van de bestuurder middels jaarlijkse ontwikkel- en beoorde-
lingsgesprekken (werkgeverscommissie) en op de financiële verantwoording, bijvoorbeeld 
door de behandeling van het jaarverslag en het meerjarig bestuur formatieplan en andere 
financieel-bestuurlijke rapportages (auditcommissie). Bij deze bijeenkomsten is er naast de 
bestuurder ook vertegenwoordiging vanuit de staf aanwezig om toelichting te kunnen geven 
op specifieke vragen van de auditcommissie, maar ook zelf actief een toelichting te geven 
op de belangrijkste ontwikkelingen en kengetallen zoals weerstandsvermogen, eigen ver-
mogen, kort- en langlopende schulden. De uitkomsten van de bijeenkomsten van de audit- 
en werkgeverscommissie worden behandeld in de eerstvolgende reguliere bestuursverga-
dering. 

Incidenteel werden er door de uitvoerend bestuurder in 2020 bijzondere vergaderingen ge-
organiseerd. Dit betrof onderwerpen die niet konden wachten tot de eerstvolgende be-
stuursvergadering, zoals actuele ontwikkelingen, financiële kaders en benodigde instem-

ming van het bestuur binnen het proces van Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de ge-
meente, specifiek de doordecentralisatie van vastgoed aan schoolbesturen door de ge-
meente.  

Voor alle bovenstaande vergaderingen geldt dat relevante documenten en voorbereidingen 
uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de vergadering worden toegestuurd aan de leden van 
het toezichthoudend deel van het bestuur. Andersom verplichten leden van het toezicht-
houdend deel van het bestuur zich om de bijeenkomsten actief voor te bereiden. Het feit 
dat in 2020 het toezichthoudend orgaan op vier manieren en meer dan tien bijeenkomsten 
haar taak heeft uitgevoerd, maakt duidelijk dat er een directe, professionele betrokkenheid 
is bij toezichthoudend orgaan van stichting ABBO. Typisch voor stichting ABBO is dat daar-
naast ook een directe link is met de scholen zelf via de dialoog met schooldirecteuren. 

1.4.2 Doelmatigheid 
Het toezichthoudend deel van het bestuur toetst de relatie tussen de ingezette middelen en 
de (onderwijs)opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Onderwijs is 
doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden bereikt of als het geld tot zo 
hoog mogelijke prestaties leidt. Een causale relatie tussen inspanningen en middelen aan de 
ene kant en onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten aan de andere kant is niet eenvou-
dig aan te tonen. De toetsing op doelmatigheid wordt als volgt ingevuld: 

 Periodieke gesprekken met de bestuurder (bestuursvergaderingen, auditcommis-
sie en werkgeverscommissie); 

 DMT-gesprekken met schooldirecteuren; 
 periodieke gesprekken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; 
 de financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen te beoorde-

len en goed te keuren; 
 de bevindingen en rapportages (managementletter) te bespreken met de uitvoe-

rende accountant; 
 de financiële performance te monitoren aan de hand van de door de bestuurder 

geleverde managementrapportages; 
 het zicht houden op de realisatie van de in het strategisch beleidsplan opgenomen 

doelstellingen; 
 het monitoren van de instroom van leerlingen en het stimuleren van maatregelen 

om deze instroom voor de toekomst te garanderen; 
 het monitoren van de onderwijsopbrengsten aan de hand van rapportages van de 

bestuurder; 
 het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de 

schoolkwaliteit en daarin afgesproken (verbeter) maatregelen; 
 het monitoren van de mate van tevredenheid van ouders/verzorgers en leerlingen 

aan de hand van rapportages van de gebenchmarkte tevredenheidsonderzoeken; 
 kennisontwikkeling door scholingsactiviteiten. 
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Voor zover beoordeeld kan worden vanuit de toezichthoudende rol worden de onderwijs-
middelen doelmatig ingezet. Dit oordeel wordt onderbouwd met: 

 succesvol openen van een nieuwe basisschool per augustus 2020; 
 positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders/verzorgers en leerlingen; 
 innoverende en vernieuwende onderwijsconcepten; 
 afhandeling van klachten; 
 beleidsrijke meerjarenbegroting; 
 toereikende financiële positie op basis van signaleringswaarden van de Inspectie 

van het Onderwijs. 
 

De komende jaren blijft het toezichthoudend deel van het bestuur erop toezien dat de be-
stuurder maatregelen neemt die de doelmatigheid bevorderen.   

 
1.4.3 Beschrijving toezichthoudend orgaan  
Eigenaren en belanghebbenden 
De ABBO-scholen zijn opgericht door ouders. Ouders die het belangrijk vinden dat hun kin-
deren een brede ontwikkeling krijgen op de basisschool, waarbij kinderen worden uitge-
daagd en de kans krijgen om hun unieke talenten te mogen ontplooien. Het zijn dan ook 
ouders die in de rol van toezichthouder toezicht houden op dit onderwijs. De toezichthouder 
houdt toezicht op het realiseren van bovenstaande visie. De toezichthouder doet dit ‘na-
mens’ alle ouders die zich aangetrokken voelen door de identiteit van de ABBO-scholen. In 
het bijzonder geldt dit voor ouders die nu en straks de mogelijkheid willen hebben om hun 
kind toe te vertrouwen aan een van de scholen van de stichting. Het bestaansrecht van de 
stichting is primair gelegen in ouders die deze schoolkeuze wensen te maken omdat zij de 
overtuiging hebben dat dit onderwijs het beste past bij de schoolkeuze voor hun kind.  
 
1e cirkel: ouders als eigenaren 
De toezichthouder ziet ouders primair als de gemeenschap rond de scholen die de ‘mo-
rele eigenaren’ zijn van de stichting. Vanuit dat perspectief acht de toezichthouder het 
zijn taak om ‘namens’ hen en ten behoeve van de ouders:  

 ervoor te zorgen dat de scholen doen en bereiken waarvoor ze bedoeld zijn;  
 ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een aan de gemeenschap te verantwoorden 

wijze. 
De toezichthouder ziet het als zijn taak om zelf bij de ouders op te halen wat ouders be-
langrijk vinden in het onderwijs binnen stichting ABBO. Ouders worden hierbij aangespro-
ken in hun rol van ‘eigenaar’. Het gaat hierbij om vragen als: 

 Welke waarden vinden ouders belangrijk in het onderwijs binnen stichting ABBO? 

 Zet stichting ABBO hierin de goede accenten?  
 Wat kan volgens de ouders nog beter als het gaat om de talentontwikkeling en 

brede vorming van leerlingen?  
 
2e cirkel: overige belanghebbenden 
Stichting ABBO fungeert in een lokale samenleving met diverse personen en instanties die 
allemaal een belang hebben bij het goed functioneren van stichting ABBO en goed onder-
wijs aan de scholen van stichting ABBO. Binnen de stichting zijn dat uiteraard de leerlingen 
zelf, de medewerkers van stichting ABBO en ouders in hun rol van wettelijk vertegenwoor-
diger van hun kinderen. De toezichthouder dient erop toe te zien dat de bestuurder de be-
langen van personeel en ouders op een goede manier meeneemt in de wijze waarop stich-
ting ABBO wordt bestuurd.  
 
1.4.4 Samenstelling 
Het toezichthoudend bestuur bestond in 2020 uit vier leden. Per 31 december 2019 zijn 
twee bestuursleden afgetreden wegens het behalen van de maximale termijn voor leden van 
toezichthouders in PO. Per 01 februari 2020 is een nieuwe toezichthouder toegetreden. 
Daarmee bestaat het toezichthoudend deel van het bestuur van stichting ABBO uit vier le-
den. Het is statutair mogelijk om nog een vijfde lid van het toezichthoudend deel van het 
bestuur te benoemen. 

Tabel 1 

Naam Bestuursfunctie  Indiensttreding/herkies-
baar 

Bart van Bezooijen Toezichthouder, voorzitter, werk-
geverscommissie, auditcommissie 

03/2016 – 03/2020 

Tasin Yildiz Toezichthouder, auditcommissie  06/2017 – 06/2021 
Veerle van de Graaff Toezichthouder, lid, werkgevers-

commissie 
06/2017 – 06/2021 

Myrthe van Gurp Toezichthouder, lid 02/2020 – 02/2024 
Conny van Loenhout Uitvoerende bestuurder 06/2016 – nvt. 

 
1.4.5 Taakverdeling en werkwijze 
Er werd in 2020 niet gewerkt met een taakverdeling in portefeuilles of thema’s. Wel was er 
in 2020 een werkgeverscommissie die bestond uit twee leden van het toezichthoudend be-
stuur. Zij hebben een functioneringsgesprek met de algemeen directeur gevoerd. Daarnaast 
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heeft de auditcommissie vóór behandeling tijdens de reguliere bestuursvergaderingen uit-
voerige voorbesprekingen gehad met de bestuurder en financieel controller over de begro-
ting 2020 en het jaarverslag en jaarrekening 2020.  

1.4.6 Vergoeding 
De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen een vergoeding. De hoogte van deze 
vergoeding staat vermeld in de jaarrekening van stichting ABBO. De honorering bestaat uit 
een vaste vergoeding voor het vervullen wat alle werkzaamheden en dragen van verant-
woordelijkheden die de functie toezichthouder bij ABBO met zich meebrengt. Vanuit de in 
2019 nog geldende vrijwilligersvergoeding is in de nieuwe bestuursvorm een opbouw van de 
honorering in twee jaar vastgesteld. Deze opbouw brengt de honorering naar een bedrag 
dat recht doet aan de zwaarte van de functie en toch niet onrechtmatig hoog is. 

1.4.7 Overzicht nevenfuncties bestuurders en toezichthouders 
De leden van het toezichthoudend orgaan zijn allen ouders van de scholen. Hieronder staat 
een overzicht van de (neven)functies van leden. 

Tabel 2 

Naam Functies  Organisatie 
Bart van Bezooijen Docent Fontys Hogescholen 
Tasin Yildiz Senior Business Manager Sabic 
Veerle van de Graaff Coördinator lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam 
Myrte van Gurp Directeur  Ppink 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Onder de stichting ABBO vallen de volgende scholen 
 
Tabel 3 

Naam Brinnummer Adres 
Algemene School Oost 12HG Kardinaal de Jonglaan 10 

4624 ES  Bergen op Zoom 
De Aanloop 11XZ Frederik Maystraat 33 

4614 EG  Bergen op Zoom 
De Krabbenkooi 12PX Coehoornstraat 28 

4611 KS  Bergen op Zoom 
De Montessorischool 07FD Noordsingel 57 

4611 SC  Bergen op Zoom 
De Rode Schouw 06VP Rode Schouw 87 

4661 VE  Halsteren 
De Nieuwe Veste  15DW Stadshillen 36 

4651 CX  Steenbergen 
De Zeeridder 31PJ Frans Halsstraat 25 

4625 BR Bergen op Zoom 
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2.1 Code Goed Bestuur 
Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur herziene versie november 2020. Met 
invoering van het one-tier bestuursmodel worden het dagelijks bestuur en toezicht 
functioneel gescheiden. Binnen de Code Goed Bestuur wijken we af op één aspect. 
Hierbij hanteren we “pas toe of leg uit”. Het betreft de onder principe 4 uit de code 
vallende bepaling (nr. 21). ‘Om de onafhankelijkheid van het intern toezicht te be-
vorderen bestaat het intern toezicht uit minimaal één lid dat geen kind heeft dat op 
een school zit die tot het bestuur behoort’. Dit staat haaks op in de statuten vastge-
legde bepaling dat toezichthouders altijd alleen ouders van de ABBO-scholen zijn.  

2.2 Ontwikkelingen binnen Governance 
In het jaarverslag 2019 is het proces naar een nieuwe bestuursvorm uitvoerig beschreven. 
2020 Is het eerst jaar waarin de stichting bestuurd wordt vanuit het one-tier model.  

In 2020 hebben we ons daarbij vooral gericht op; 

 Het zorgvuldig en goed uitvoeren van het jaarschema, de agenda en verslaglegging. 
 Werken binnen de handelingsruimte voor bestuurder en toezichthouder.  
 Bouwen aan de juiste relatie tussen bestuurder en toezichthouder.  
 Uitvoering geven aan de interne werkwijze van de toezichthouder. 

 
Dit zoals vastgelegd in het Handboek Governance. In 2021 wordt een eerste periodieke eva-
luatie van de kwaliteit van functioneren, zowel als collectief, als individueel en in relatie tot 
andere belanghebbenden gepland. Dit wordt gedaan door een externe expert, de VBS. Ook 

hierbij wordt uit eigen overtuiging gehandeld conform wat in principe 3 van de Code Goed 
Bestuur wordt gesteld. 

2.3 Verticale en horizontale verantwoording 
De wijze waarop uitvoerend bestuur en bestuurlijk toezicht gescheiden zijn, is vastgelegd in 
het Handboek Governance van de stichting. Daarin zijn opgenomen: 

 de beoogde resultaten, 
 grenzen in handelingsruimte voor de bestuurder, 
 de relatie toezichthouder en bestuurder, 
 de interne werkwijze van de toezichthouder, 
 het toezichtkader op basis van Policy Governance. 

 
Een keer per jaar houden twee bestuursleden, de werkgeverscommissie, een functione-
ringsgesprek met de bestuurder. Een keer per jaar houdt de werkgeverscommissie een 
beoordelingsgesprek met de bestuurder. 

Iedere jaar houdt de bestuurder een functioneringsgesprek met iedere schooldirecteur. 
Iedere drie jaar houdt de bestuurder een beoordelingsgesprek met iedere schooldirecteur. 
Indien gewenst kan deze frequentie van functionerings- en beoordelingsgesprekken ver-
hoogd worden. Voorafgaand aan een beoordelingsgesprek wordt breed in de organisatie 
informatie opgehaald over het functioneren van de directeur. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van een 360 graden feedbackscan.  

Twee keer per jaar worden er door het volledige bestuur met elke directeur individueel 
een DMT gehouden. DMT staat voor Dialoog Met Toezichthouders. In onderlinge afstem-
ming is hiervoor een structuur opgesteld en zijn doelstellingen voor dit gesprek benoemd.  

 Toezichthouders krijgen rechtstreeks gedetailleerde informatie over de stand van 
zaken op de school. 

 Het betreft bij de beleidsgebieden een terugblik over het afgelopen half schooljaar. 
 Eveneens betreft het een vooruitblik op het komende half schooljaar.  

 
Daarbij geldt dat de focus ligt op de beleidsgebieden die verbinding hebben met boven-
schoolse besluiten voor de gehele stichting.  

Het bovenschool directieoverleg (BDO) komt in principe een keer per drie weken bij elkaar. 
Hierin hebben de afzonderlijke schooldirecteuren zitting.  
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Het voorzitterschap van het BDO is bij de bestuurder belegd. In dit overleg komen schoolse- 
en bovenschoolse zaken aan de orde.  

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders 
evenredig vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de zeven ABBO-scho-
len. De GMR vergadert zelfstandig, maar de bestuurder is bij een deel van elke vergadering 
aanwezig om toelichting te geven op de beleidsstukken die ter besluitvorming voorliggen 
en om de GMR te informeren over relevante bovenschoolse- en bestuurlijke zaken. Con-
form de wet Medezeggenschap en een vastgesteld GMR Reglement wordt de GMR erkend 
bij gevraagd en ongevraagd advies en instemming. 

Externe verantwoording heeft in 2017 plaatsgevonden naar de Onderwijsinspectie door mid-
del van het bestuursonderzoek bij stichting ABBO. Het bestuursonderzoek is gedaan vanuit 
het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie dat van kracht is geworden per au-
gustus 2017. Het bestuursonderzoek heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2017. 
Openbare rapportage heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2018. Jaarlijks moni-
tort de Inspectie van het Onderwijs elke school middels een prestatieanalyse op basis van 
data die automatisch beschikbaar is. In de vierjarige cyclus die de Inspectie van het Onderwijs 
hanteert is de verwachting dat eind 2021 of begin 2022 bij stichting ABBO weer een be-
stuursonderzoek zal plaatsvinden. Door grote maatschappelijke verandering i.v.m. de CO-
VID-19 pandemie blijkt later hoe de planning van de Inspectie van het Onderwijs er vanaf 
schooljaar 2021-2022 gaat uitzien wat betreft het bestuursonderzoek. De contactinspecteur 
heeft een onderzoek op afstand gedaan bij vrijeschool De Zeeridder. In een gesprek met de 
directeur en IB-er van de school is bepaald of de school in aanvang voldoet aan wettelijke 
eisen. Daarnaast is een beeld gevormd hoe opzet en borging van het onderwijs op de nieuwe 
school verloopt. Wat is al gedaan, wat staat gepland, wat mag later. Het zogenaamd thema-
onderzoek is met een positief resultaat afgesloten. De Zeeridder komt daarmee in de vierja-
rige cyclus voor geheel stichting ABBO. 

Middels het jaarrapport 2020 wordt externe verantwoording afgelegd aan de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaarrapport 2019 is openbaar gemaakt en voor ie-
dere belangstellende in te zien.  

Binnen de scholen vindt er verantwoording plaats volgens een vaste structuur naar de on-
derwijsinspectie, MR, ouders en medewerkers. Hiervoor worden o.a. de website, de school-
gids, nieuwsbrieven, ouderportals, Vensters PO/Scholen op de Kaart en vergadermomenten 
ingezet. 

2.4 Jaarverslag GMR 2020 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een adviserend en meedenkend 
orgaan. In een aantal gevallen moet het ABBO-bestuur of het BDO (Bovenschools Directie 
Overleg) de GMR om advies of instemming vragen. De bestuurder vertegenwoordigt zowel 
het bestuur als het BDO. Hij is eerste aanspreekpunt voor de GMR. Jaarlijks presenteert de 
GMR een jaarverslag. Hierin worden de onderwerpen vermeld waar de GMR zich in het voor-
gaande jaar mee heeft beziggehouden. De input in dit jaarverslag is aangeleverd door de 
GMR.  
 
Samenstelling van de GMR: 
De GMR van stichting ABBO bestaat uit ouder- en personeelsvertegenwoordigers uit de af-
zonderlijke geledingen van de 7 scholen. In totaal bestaat de GMR uit 12 personen waarbij 
er evenveel ouders als personeelsleden zitting hebben. De notulen van de vergaderingen 
worden bij toerbeurt gemaakt. 
In kalenderjaar 2020 hadden de volgende personen zitting in de GMR: 
 
Tabel 4 

School Ouder Personeel 
Montessorischool Eelco Bakker Katja van der Heijden 

Monique Verbiest 
De Aanloop Martijn van Schaik Josy Huffmeijer 
De Krabbenkooi Menno Windsma Monique Gillesse 
Algemene School Oost geen ouderlid Angelique Cleiren 

Kiki van der Valk 
De Rode Schouw Kitty van Schild Hanneke van der Linden 

Renee Hagenaars 
 

De Nieuwe Veste Mark Rolffs Angela Hagenaars 
 
Vergaderdata kalenderjaar 2020:  

 17-02-2020 
 20-04-2020 
 29-06-2020 
 28-09-2020 
 23-11-2020 
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Besproken onderwerpen, besluiten, advies en instemming: 
 
Aan het eerste deel van iedere vergadering neemt de bestuurder deel. Vooraf aan dit eerste 
gedeelte inventariseert de GMR alle vragen/opmerkingen met betrekking tot de bijgeleverde 
stukken. 
Agendapunten zijn veelal op initiatief van de bestuurder of komen voort uit GMR-reglement 
CAO PO. In het tweede deel van de vergadering bespreekt de GMR eigen agendapunten. 
 
Vergadering van 17-02-2020 

Deel 1: 
 Budget nascholing 
 Meerjarig bestuur formatieplan 
 Begroting 2020-2024 
 Cafetariaregeling 
 Kwartaalrapportage t/m 12/19 
 Leerlingenaantal 
 Vrijeschool 
 Vitaliteitsbeleid 
 Aanleveren input GMR t.b.v. jaarverslag 
 Beleid jubilarissen 

 
Deel 2: 

 Inventarisatie rondvraag 
 Vaststellen agenda 
 Vaststelling notulen deel 2 
 Rondvraag 
 Brainstormen over werkvormen m.b.t. themavergaderingen 
 Nieuwe agendapunten 
 Personeelsbeleid 
 Evaluatie governancemodel 

 
Vergadering van 20-04-2020 

Deel 1:  
 Leerlingenaantal, informatief 
 Notitie reserves 
 Rapportage t/m maart 2020, informatief 
 Plan V: informatie komt nog 
 Meerjarig bestuur formatieplan 
 Bestemmingsreserves personeel 2019-2020, informatief 
 Vrijeschool, informatief 
 Integraal huisvesting Plan, informatief 

 Werkgroep personeelsbeleid:  

Deel 2: 

 Werkgroep personeelsbeleid: brainstormsessie en kaders  
 
Vergadering van 29-06-2020 

Deel 1: 
 Kwartaalrapportage 
 Plan V : verzuimcijfers 
 Integraal huisvestingsplan informatief 
 Bestemmingsreserve personeel 2019-2020: niet besproken, doorgeschoven 
 Leerlingenaantal niet besproken, doorgeschoven 
 Vrijeschool: niet besproken, doorgeschoven 
 Functieboek: m.i.v. 01-08-2020 nieuwe functie toegevoegd 
 Waarderende gesprekscyclus ingaand 2020/2021 
 BHV herhalingstrainingen: niet besproken, doorgeschoven 

 
Deel 2:  

 Inventarisatie rondvraag 
 Vaststellen agenda 
 Stukken deel 1 volgende agenda 

 
Deel 3: 

 Toezichthouders gesprek: meer betrokkenheid bij de GMR, brainstormen over 
ideeën 

 
Vergadering van 28-09-2020 

Deel 1: 
 Leerlingenaantallen 
 Kwartaalrapportage t/m september 2020 
 Reglement GMR 20/21 (ondertekening) 
 Cafetariaregeling 2020, informatief 
 Jaarrekening 2020, informatief 
 Accountantsverslag 2020, informatief 
 Jaarplanning 20-21, informatief 
 Functiemix L10/L11 
 Ventilatie op scholen 
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Deel 2 
 Inventarisatie rondvraag 
 Vaststellen agenda 
 Stukken deel 1: vragen inventariseren 
 Cursus GMR 
 Info werkgroep personeelsbeleid 
 Secretarisfunctie volgend jaar vacant 
 Notulist voor GMR toch wel gewenst 

 
Vergadering van 23-11-2020 

Deel 1 
 Leerlingenaantallen 
 Werkkostenregeling2021 
 Kwartaalrapportage jan t/m oktober 2020 
 Budgetoverzicht nascholing scholen 2021 (PGMR conform cao) 
 Werkgroep personeel: beleidsstukken 
 Cafetariaregeling 
 Integraal Huisvestingsplan 
 Brief ministerie verantwoording reserves 

 
Deel 2: 

 Inventarisatie rondvraag 
 Vaststellen agenda 
 Stukken deel 1 volgende agenda 
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3.1 Ontwikkelingen van het afgelopen jaar & verwachte toekomstige ont-
wikkelingen 
De basis van het onderwijs op alle scholen van stichting ABBO is vastgelegd in de missie en 
visie van stichting ABBO.  

De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. De scholen van stichting ABBO 
zijn opgericht door ouders, openbaar toegankelijk en kennen elk een eigen onderwijscon-
cept. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest 
bijzondere naar boven in ieder kind. 

3.2 Missie en Visie 
De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”. Vanuit deze missie is het de 
overtuiging van alle ABBO-scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten 
op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen de scholen aan de eisen die de onder-
wijsinspectie stelt, daarnaast levert het onderwijs op de ABBO-scholen een bijdrage aan de 
brede ontwikkeling van de leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei ko-
men. Op die manier bereidt stichting ABBO-leerlingen het beste voor op hun toekomstige 
rol in de samenleving. Leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en 
ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doet stichting ABBO 
samen met ouders. Juist omdat de ABBO-scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het 
educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Elke school profileert zich 
op een eigen wijze, met een eigen onderwijskundig concept en heeft partners buiten de 
school waarmee dat concept wordt gerealiseerd. 

 
De visie omvat de vijf kernwaarden van ABBO:  
1. Open staan voor anderen, eerlijk durven zijn, ontvankelijk.  
2. Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs). Zelfrespect, vrijheid om keuzes te maken, onafhankelijk.  
3. Samenwerkend leren; niemand uitsluiten, gemeenschapszin, respectvol.  
4. Verantwoordelijk; bijdrage leveren vanuit talent, zorgdragend, eigenaarschap.  
5. Innovatief; buiten bestaande paden denken en handelen, creatief, ondernemend.  
 
Beoogd resultaat 
Het onderwijs op de ABBO-scholen wordt gekenmerkt door bovenstaande 5 waarden, die 
per school een verschillende uitwerking hebben. Hieronder zijn deze waarden als beoogd 
resultaat verwoord, en geformuleerd vanuit de driedeling die Gert Biesta heeft geformu-
leerd (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming).  
 
Het onderwijs op de ABBO-scholen heeft als beoogd effect dat leerlingen: 
T.a.v. kwalificatie: 

 de kennis, houding en vaardigheden bezitten die nodig zijn om de over-
stap naar het vervolgonderwijs te maken die past bij hun talenten en mo-
gelijkheden. 

T.a.v. socialisatie: 
 voorbereid zijn op een leven als lid van de samenleving en daarin een ei-

gen plek kunnen innemen als een goede burger; 
 de tradities, gebruiken en waarden van de Nederlandse rechtstaat ken-

nen en zich eigen hebben gemaakt, gemeenschapszin hebben ontwikkeld 
en respectvol met anderen omgaan. 

T.a.v. persoonsvorming: 
 zichzelf mogen worden in het kader van een brede ontplooiing; 
 de vrijheid bezitten om zelfstandig keuzes te maken en zelfrespect bezit-

ten; 
 zich verantwoordelijk opstellen en eigenaarschap vertonen. 

 
Vanuit de verbindende missie, visie, waarden en beoogd resultaat heeft iedere school een 
eigen missie, visie en eigen merkwaarden. De pay-off van de school is hiervan een weer-
slag. De schooleigen merkwaarden zijn op de werkvloer vertaald in zichtbaar gedrag rich-
ting leerlingen, ouders, collega’s en externen. 
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De verschillende onderwijsconcepten worden als volgt getypeerd. 
De Krabbenkooi    Leren van en met elkaar! 
De Aanloop    Voor creatieve denkers en doeners! 
De Montessorischool   Leer mij het zelf doen! 
De Nieuwe Veste   Creatief en wereldwijs. 
Algemene School Oost   Natuurlijk! Sfeer, samenwerking en resultaat. 
De Rode Schouw    Passend voor ieder kind! 
Vrijeschool De Zeeridder  Leren met hoofd, hart en handen 

De verscheidenheid aan onderwijsconcepten heeft als gevolg dat iedere school zijn eigen 
onderwijskundige ontwikkelingen heeft doorlopen in 2020. Deze worden weergegeven in de 
verantwoording aan ouders en betrokkenen die iedere directeur opstelt. Deze wordt actief 
gecommuniceerd via de website van de school en het ouderportal van de school aan het 
eind van het schooljaar. In dit geval eind schooljaar 2019 – 2020 en eind schooljaar 2020 – 
2021.  

Jaarlijks worden vanuit het schoolplan nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen opgezet. Ie-
der school beschrijft deze ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde doelstellingen in een 
jaarplan. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden ouders en betrokkenen hiervan op 
de hoogte gebracht. 

In 2020 zijn wederom in verband met het verminderen van de werkdruk zogenaamde werk-
drukgelden toegekend. Deze zijn op schoolniveau berekend op basis van het aantal leer-
lingen. Conform afspraken CAO PO zijn deze opgenomen in de schoolbegroting. De werk-
drukgelden zijn tot en met schooljaar 2024-2025 structureel voorzien als extra middelen. Op 
schoolniveau blijft men over de inzet eigen keuzes maken. Dit kan een voortzetting zijn van 
inzet op een bepaald gebied of een beargumenteerde verandering van inzet van de midde-
len. Het betreft inzet van onderwijsassistentes of leerkrachtondersteuners, inzet van een 
conciërge, uitbreiding van werktijd van de managementassistent, inhuur van eventmanagers 
etc.. Op bovenschools niveau zijn conform eerdere afspraken de effecten van de keuzes eind 
schooljaar 2019 – 2020 in het directieoverleg besproken. Daaruit is naar voren gekomen dat 
het zeer wenselijk is om de functie onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner toe te voe-
gen aan het functieboek. Dit is inmiddels gebeurd. Per augustus 2020 zijn de functies onder-
wijsassistent A en C en leerkrachtondersteuner A toegevoegd aan het functieboek.  

 

Tabel 5 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
in kalenderjaar 

Eventuele toelichting 
 

Personeel € 293.258 Extra inzet onderwijsassistentes, leerkracht-
ondersteuners, conciërges en inhuur event-
managers 

Materieel € 18.467 Aanschaf extra ICT-hardware 
Professionalisering € 0  
Overig € 0  

 
Het Jonge Kind 

Ook in 2020 is Stichting Kinderopvang Mamaloe als samenwerkingspartner intensief betrok-
ken bij het goed vormgeven van doorgaande lijnen in ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 
jaar. De voorschool, uitgevoerd door Kinderopvang Mamaloe, wordt op alle scholen vorm-
gegeven vanuit het schoolconcept van elke basisschool. De binnen stichting ABBO aange-
stelde bovenschoolse IB-er Jonge Kind heeft een sturende en coördinerende rol. Deze is te-
vens VVE-coördinator voor de stichting in de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen. 

Alle ABBO-scholen en daaraan gekoppelde peutergroepen werken met het peuter- en kleu-
ter observatie en registratiesysteem PRAVOO. PRAVOO heeft in het schooljaar 2019-2020 
een nieuw leerlingvolgsysteem in de markt gezet dat het oude heeft vervangen. De voorbe-
reidingen om met dit nieuwe middel te gaan werken vanaf augustus 2020, zijn door de bo-
venschools IB-er Jonge Kind in samenwerking met een van de ABBO-IB-ers opgepakt. Ook de 
school, werkend met KIJK heeft op dit logisch moment in 2020 de overstap naar PRAVOO 
gemaakt. Daarmee werken nu alle zeven scholen met hetzelfde peuter en kleuter observa-
tie- en registratiesysteem.  

Bij het jonge kind wordt aandacht besteed aan de vier ontwikkelingsgebieden taal, motoriek, 
sociaal-emotioneel en rekenen. Binnen de ontwikkelingsgebieden ligt de nadruk dan op ‘le-
ren spelen’ en ‘spelend leren’. Iedere ABBO-school geeft hier vanuit de eigen visie richting 
aan. 

In het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) beleid is onder andere opgenomen dat op alle 
scholen een zorgvuldige warme overdracht tussen de voor- en vroegschool plaatsvindt. De 
vroegschool loopt tot groep 3 van de basisschool. 



 
18 

Tussen voor- en vroegschool is overleg over doorgaande leerlijnen voor iedere peuter. Het 
systeem PRAVOO is hierbij ondersteunend. Ook op de werkvloer is sterk ingezet om kennis 
te nemen van elkaars werkwijze en onderwijsinhoud.  

Op één van de scholen is in samenwerking met de voorschool in 2019 al een verbinding 
gemaakt tussen het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs bij voorscholen en het 
toezichtkader bij de vroegscholen, de onderbouw van de basisschool. Door dit te koppelen 
aan de dagelijkse praktijk zijn de doorgaande lijnen in het belang van leerlingen zeer specifiek 
uitgewerkt. Daarnaast is dit gedaan ter voorbereiding van een toekomstig algeheel onder-
zoek van de Inspectie van het Onderwijs bij voor-en vroegscholen. De kennis en ervaring die 
is opgedaan op een van onze scholen is in 2019 gedeeld met de andere scholen van stichting 
ABBO. Scholen hebben op basis van bovenstaande in samenwerking met medewerkers en 
management van de voorschool in 2019-2020 een zogenaamd borgingsdocument ontwik-
keld. In 2020 zijn er audits afgenomen op basis van het borgingsdocument waarbij de voor-
school en basisschool gezamenlijk ge-audit werden door een andere school en voorschool. 
Daarbij waren de directeur, IB-er en locatiehoofd samen aan zet. Als toehoorder zijn bij alle 
audits eveneens de bovenschoolse IB-er, bestuurder stichting ABBO en adjunct leidingge-
vende van Kinderopvang Mamaloe aanwezig geweest.  

Bij de halfjaarlijkse leeropbrengstengesprekken die ook in 2020 twee keer hebben plaatsge-
vonden, is PRAVOO gehanteerd als uitgangspunt voor het gesprek over het jonge kind. Op 
school- groeps- en zo nodig individueel niveau hebben de school IB-er en de directeur in 
gesprek met de bovenschool IB-er Jonge Kind aangegeven wat aandachtpunten, ontwikke-
lingen en verbeterpunten zijn. Volgens het vastgestelde cyclisch proces heeft evaluatie 
plaatsgevonden van voorgaande acties en verbeterpunten. Tevens is gekeken naar borging 
van successen en zijn na analyse nieuwe verbeterpunten afgesproken. In het zogenaamde 
groeidocument, dat door alle scholen wordt gehanteerd, worden cyclisch alle zaken die 
voortkomen uit het leeropbrengstengesprek vastgelegd.  

In Bergen op Zoom zijn in 2020, in gemeentelijk overleg, afspraken gemaakt over het ge-
meentelijk VVE-beleid. De bovenschools IB-er Jonge Kind vertegenwoordigt stichting ABBO 
in dit overleg. De gemeente Steenbergen is hierin nog in de voorbereidende fase. Stichting 
ABBO is ook hierin nadrukkelijk betrokken partner. 

Vrijeschool De Zeeridder. 

In dit jaarverslag wordt voor de laatste keer het gehele ontstaanstraject van vrijeschool De 
Zeeridder weergegeven. Hiermee is het gehele verloop tot en met de officiële opening per 
augustus 2020 compleet. 

In 2018 is stichting ABBO benaderd door een ouderinitiatief om vrijeschoolonderwijs op an-
troposofische grondslag mogelijk te maken in de gemeente Bergen op Zoom. Om hierover 
gefundeerd een besluit te kunnen nemen is medio 2018 de Vereniging Bijzondere Scholen 
(VBS) gevraagd een QuickScan te maken op haalbaarheid van vrijeschoolonderwijs binnen 
de gemeente Bergen op Zoom. De QuickScan toetst of het stichten van een nieuwe school 
succesvol kan verlopen op basis van prognosecijfers.  

Op basis van een positief advies vanuit de QuickScan, vanwege het feit dat alle scholen van 
de stichting in oorsprong zijn ontstaan vanuit ouderinitiatieven én omdat hiermee het aan-
bod basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband wordt uitgebreid, is in een bestuurs-
vergadering besloten het ouderinitiatief op te pakken en te ondersteunen.  

Als vervolg hierop is de initiatiefgroep van ouders uitgebreid met twee directeuren van stich-
ting ABBO, een ouder uit de GMR en de algemeen directeur.  

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om voor 1 februari 2019 een aanvraag te doen bij de 
gemeente Bergen op Zoom. Daartoe is door de VBS een leerlingenprognose opgesteld die 
voldoet aan het Programma van Eisen zoals opgesteld in de Regeling modelprognose primair 
onderwijs 2013.  

Voor 1 februari 2019 zijn de statuten van de stichting aangepast om vrijeschoolonderwijs 
mogelijk te maken. Vervolgens is voor 1 februari de aanvraag voor een nieuw te stichten 
school bij de gemeente Bergen op Zoom ingediend.  

In een beeldvormende raadsvergadering in juni 2019 heeft de Raad aan stichting ABBO spe-
cifieke vragen gesteld over nieuwbouw voor de vrijeschool, over verzekeren van kwalitatief 
goed vrijeschoolonderwijs en over omgevingsvoorwaarden voor goed vrijeschoolonderwijs.  

De gemeenteraad heeft het verzoek van stichting ABBO van 30 januari 2019 tot het oprich-
ten van een vrijeschool in Bergen op Zoom bij besluit van 4 juli 2019 op het Plan van Scholen 
2020-2023 geplaatst. In de raadsvergadering van 4 juli 2019 hebben alle fracties, met 31 
zetels aanwezig en 31 zetels ‘voor’, positief ingestemd.  

Voor bekostiging OLP en 1e inrichting is in 2020 het totaalbedrag voor 10 groepen gereser-
veerd en beschikbaar gesteld.  

Op 29 oktober 2019 heeft de minister van OC&W overeenkomstig het bepaalde in artikel 79, 
derde lid, van de Wet op het primair onderwijs het besluit genomen overeenkomstig het 
door de Raad van Bergen op Zoom op 4 juli vastgestelde Plan van Scholen 2020-2023, een 
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vrijeschool te starten met daarbij vermelde ingangsdatum 1 augustus 2020. Bericht is 20 
januari 2020 door stichting ABBO ontvangen vanuit de gemeente Bergen op Zoom. 

Met betrekking tot de genoemde basisschool wordt opgemerkt dat op basis van de over-
legde gegevens aannemelijk is gemaakt dat de school binnen 5 jaar vanaf ingangsdatum van 
bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar zal worden bezocht door het wettelijk 
vereiste aantal van minimaal 202 leerlingen. 

Vanaf november 2019 is er een instroomgroep kleuters vrijeschoolonderwijs gestart op een 
van de bestaande scholen van de stichting. 

Heel voorzichtig is de kleutergroep begonnen meet vier leerlingen. Stapje voor stapje nam 
de belangstelling voor het onderwijs op antroposofische grondslag toe. Tijdens een heisessie 
met het toekomstige team en de initiatiefgroep in februari 2020 is de naam van de school 
ontstaan: “De Zeeridder”. De Zeeridder heeft een sterke binding met de stad Bergen op 
Zoom. Het betreft een mythisch figuur, half man, half vis. De hoeder van alle verhalen. We-
tende dat verhalen vertellen en beleven een sterke basis vormen van het vrijeschoolonder-
wijs, ontstaat hiermee een prachtige verbinding tussen de stad Bergen op Zoom en de nieuw 
gevestigde onderwijsvorm. 

In het voorjaar van 2020 is bij de gemeente aangedrongen om te zorgen voor een volwaar-
dige locatie voor de school per augustus 2020. Dit bleek een moeizaam proces. Na veel en 
intensief overleg is het uiteindelijk mogelijk geworden om te starten met een groep kleuters 
en leerlingen in de groepen 3 tot en met 6. Voldoende voor de start, maar geen volwaardige 
eigen plek. In augustus 2020 is de school feestelijk geopend en gestart met maar liefst 43 
leerlingen in de genoemde groepen. Gedurende schooljaar 2020/2021 blijven inschrijvingen 
binnenkomen. De school voorziet vanuit een sterk concept in behoefte bij ouders en hun 
kinderen. De roep om een volwaardige eigen plek waarin groei opgevangen kan worden en 
leerjaren opbouw kan plaatsvinden, blijft. Het moeizame proces met de gemeente wordt 
onvermoeibaar voorgezet. Al met al concluderen we dat het oprichten van een nieuwe 
school succesvol is verlopen, fantastisch was om met alle initiatiefnemers te volbrengen en 
voorziet in een behoefte. Rest slechts die volwaardige schoollocatie.  

3.3 Onderwijsprestatie 
Voor het monitoren van de onderwijsprestaties op alle scholen hebben in 2020 tweemaal 
leeropbrengsten gesprekken over de groepen 4 tot en met 8 plaatsgevonden De directeur 
en internbegeleider(s) van de school verklaren tijdens een leeropbrengsten gesprek ten op-
zichte van de bovenschools IB-er Jonge Kind en bovenschools IB-er groep 4 tot en met 8 de 
resultaten van CITO, uitslag van de NIO en uitslag van de IEP toets. Dit heeft plaatsgevonden 

volgens een vaste structuur. Gegevens worden volgens vaste afspraken vooraf aangeleverd. 
Voor verslaglegging zijn afspraken opgesteld en worden termijnen aangegeven. Bij aanvang 
wordt gestart met het bespreken van de verbeteracties uit het vorige leeropbrengstenge-
sprek. Verbeteracties zijn niet vrijblijvend, maar worden vastgelegd als verbetering van kwa-
liteit en opbrengsten. Er wordt cyclisch gehandeld.  

Na afronding van de gesprekken wordt het schoolverslag opgesteld door de directeur en de 
IB-er van de school. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden aan het bovenschools gespreks-
team (bovenschoolse IB-ers en bestuurder). Zij kunnen aanvullingen doen of vragen om ver-
dere of andere uitwerking. Op een vastgesteld moment wordt een bovenschoolse manage-
mentletter opgesteld door de bovenschoolse IB-ers. Deze wordt ter bespreking met de di-
recteuren aangeboden aan de bestuurder. Na bespreking en goedkeuring in het Boven-
schools Directie Overleg wordt de managementletter inhoudelijk behandeld in het boven-
schools IB-overleg. 

Op schoolniveau hebben IB-ers en leerkrachten de onderwijsprestaties op groepsniveau en 
individueel leerlingenniveau doorgenomen. Ook dit heeft in 2020 twee keer plaatsgevonden. 
Na afronding van de CITO middentoetsen en CITO eindtoetsen zijn deze gesprekken op de 
scholen gevoerd. Er is een directe koppeling tussen de groepsscores die op schoolniveau zijn 
besproken en de scores die op bovenschoolniveau besproken zijn.  

De belangrijkste ontwikkelingen van de leeropbrengstgesprekken 
 Implementatie Pravoo, waaronder nieuw systeem, groepsplannen, overgangspro-

tocol en beredeneerd aanbod.  
 Pilot redzaamheidslezen waaronder de Leesbus inzetten.   
 Observeren doe je bij kleuters in de kleine kring. 
 Spel wordt verder ontwikkeld (spelend leren en leren spelen)  
 Het SOT uitbreiden met SOT jonge kind (2-6 jarigen) bij hulpvragen  
 EDI is een hele mooie aanpak vanaf groep 3/4; maar bij kleuters past het niet 

goed.   
 Op alle scholen loopt de subsidieregeling Back on Track  
 Er loopt een pilot NSCCT om NIO te vervangen  
 Er loopt een onderzoek in de IB-groep naar een nieuw LOVS om Cito te vervan-

gen . 
 Begrijpend lezen; onderzoeken of je dit kunt integreren in de andere vakken . 
 

3.4 Internationalisering 
Op bestuursniveau is de pilot internationalisering aangevraagd. De bedoeling is om vreem-
detalenonderwijs aan te bieden op nieuwe manier waarbij virtual reality wordt ingezet. Dit 
wordt in 2021 met een extern bureau verder uitgewerkt. 
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3.5 Prestatiebox 
De bij stichting ABBO aangesloten scholen ontvangen baten in het kader van de prestatie 
box. In 2020 was € 266.849 beschikbaar om te besteden aan het realiseren van de ambities 
uit het bestuursakkoord.  

De middelen die via de Prestatiebox Primair Onderwijs beschikbaar zijn gekomen, zijn be-
doeld als: 

 bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van opbrengst-
gericht en professionalisering van leraren en schoolleiders die in het bestuursakkoord 
zijn vastgelegd; 

 bijzondere bekostiging voor het realiseren van activiteiten in het kader van opbrengst-
gericht werken op de onderdelen taal en rekenen, toetsen in relatie tot de voortgangs-
registratie en professionalisering van leraren en schoolleiders; 

 subsidie voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuuredu-
catie. 

In 2020 zijn de middelen vanuit de Prestatiebox Primair Onderwijs ingezet voor extra inves-
teringen op het gebied van onder meer verhoging/monitoring onderwijskwaliteit, onderwijs-
ontwikkeling, professionalisering medewerkers, ICT in het onderwijs alsmede cultuuractivi-
teiten.  

3.6 Onderwijsachterstandenmiddelen. 
Met ingang van 1 augustus 2019 is voor de basisscholen een nieuwe gewichtenregeling gaan 
gelden en is de regeling impulsgelden vervallen. Waar eerst het, door de scholen, ingevoerde 
gewicht van een leerling 0/0,3/1,2 en de ligging van de school bepalend waren, is dat nu een 
berekening van het CBS. 

Het door het CBS berekende achterstandsscore is gebaseerd op: 

 het opleidingsniveau van de ouders; 
 het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school; 
 het land van herkomst van de ouders; 
 de verblijfsduur van de moeder in Nederland; 
 of ouders in de schuldsanering zitten.  

 
Deze gegevens vallen onder privacywet en het CBS maakt daarom niet bekend hoe het tot 
een achterstandsscore komt. Op basis van de 1 oktober telling verstrekt het CBS een over-
zicht per BRIN nummer van deze achterstandsscore. 

Deze gelden gaan geheel naar scholen, er vindt geen herverdeling plaats. De middelen wor-
den met name gebruikt voor extra inzet van personeel. Te denken valt dan aan kleinere klas-
sen en/of extra ondersteuning in de klas. 

 
3.7 COVID-19, impact Corona 
Kinderen tussen 0 en 4 jaar krijgen de ruimte om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Ook 
jongeren vanaf 18 jaar krijgen de ruimte om zich op een eigen manier en volgens een eigen 
tijdpad te ontwikkelen tot jong volwassenen. 

Waarom is er dan in algemene zin een beeld dat in de tussenliggende jaren van 4 tot 18 jaar 
leren en ontwikkelen moet passen in leerjaren op basis van leeftijd? Waarin we dan ver-
wachten dat leren en ontwikkelen vervolgens gelijk aan leeftijdsgenoten verloopt.   

Tijdens de sluiting van de scholen hebben we binnen onze scholen gezien dat uitgaan van 
leerlijnen en doelen in het thuisonderwijs mogelijk is. Doordat we samen met kinderen in 
een normale schoolsetting kijken naar wat het kind wil leren en wat zijn doelen zijn, kan het 
kind in een thuisonderwijssituatie dit eigenaarschap gemakkelijker oppakken. Er zijn kin-
deren die in de thuisonderwijsperiode beter floreerden dan in een volle klas met leeftijdsge-
nootjes.  

Wij spreken niet van achterstanden. Kinderen hebben zich allemaal ontwikkeld ten opzichte 
van zichzelf. 

Leer- en Veerkracht! 

Kinderen hebben ervaren dat het leven niet voorspelbaar is. Aanpassingsvermogen, omgaan 
met tegenslagen evenals zoeken naar fijne positieve momenten zijn aspecten waarin deze 
kinderen veel levenservaring hebben opgedaan.  

Dagelijks contact, alle kinderen dagelijks zien, echt aandacht voor het kind vanuit de groeps-
leerkracht, desnoods langs de deur gaan, een attentie bij alle kinderen thuis afgeven zijn 
zaken die op alle scholen heel veel aandacht hebben gekregen. 

Na de eerste sluiting, bij het weer opengaan van de scholen is er heel veel aandacht geweest 
voor het welbevinden. Hoe heb je dit ervaren? Het groepsproces bij terugkomst en het op-
nieuw bouwen aan een positieve groepsdynamiek zijn de eerste dagen het allerbelangrijkste 
geweest. 
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De teams hebben zich in een verbazend snel tempo ontwikkeld in thuisonderwijs. Inzet van 
devices, inzet van social media, hybride vormen van onderwijs, vergaderen op afstand en 
ook op afstand als team sociaal verbinding houden met elkaar. 

Waardering van ouders voor de wijze waarop alle maatregelen steeds zijn gecommuniceerd. 
Zowel bovenschools vanuit het bestuur van stichting ABBO in combinatie met samenwer-
kingspartner Mamaloe als de schoolspecifieke informatie.   

Begrip en waardering voor de aanpak van het thuisonderwijs, opvang cruciale beroepen, 
opvang van kinderen in een kwetsbare situatie en het moeten sluiten van groepen op voor-
schrift van de GGD. 

Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het kabinet maatregelen getroffen. Naast 
organisatorische gevolgen heeft dit in 2020, zowel direct als indirect, ook financiële gevolgen 
c.q. onzekerheden voor stichting ABBO tot gevolg gehad. Onze vermogens- en liquiditeits-
positie zijn zodanig goed te noemen, dat de continuïteit geen direct gevaar loopt. Wij moe-
ten afwachten welke invloed de maatregelen hebben op de overheidsuitgaven en of dit de 
toekomstige bekostiging van het onderwijs gaat raken.  

In loop van 2020 zijn er extra uitgaves geweest t.g.v. de coronacrisis. De belangrijkste hiervan 
zijn: 

Overige schoonmaakkosten € 17.000 

Extra leermiddelen i.v.m. afstandsonderwijs € 5.000 
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4.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteits-
zorg 
De bovenschoolse IB-er houdt overkoepelend toezicht op de opbrengsten van de scholen 
en informeert de bestuurder en het bovenschoolse directieoverleg over opvallende uit-
komsten. Op basis hiervan wordt bekeken of extra inzet nodig is op een bepaalde school of 
dat er andere lesmaterialen of methodes nodig zijn om de opbrengsten op niveau te hou-
den. Tevens coördineert de bovenschoolse IB-er een projectgroep van IB-ers waarin de 
kwaliteit van de leerlingenzorg wordt bewaakt en de invoering van passend onderwijs in 
gang wordt gezet. De projectgroep IB-ers bestaat uit alle IB-ers van de ABBO-scholen en 
vergadert maandelijks. Aanwezigheid is verplicht. Op de scholen is er intensief overleg tus-
sen de IB-er  en de directie. Door bovenstaande constructie zijn lijnen kort en kan zo nodig 
snel geschakeld worden. 

In 2017 is besloten om voor de audits en onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen 
een gestandaardiseerd landelijk kwaliteitszorgsysteem te gaan gebruiken. Het kwaliteits-
zorgsysteem heeft als basis het meest actuele onderzoekskader van de Inspectie van het 
Onderwijs. In schooljaar 2018-2019 is de discussie gevoerd of het beschreven kwaliteitsin-
strument voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Na veelvuldig contact met de leverancier en 
begeleiding in gebruik, is besloten om een overstap te maken naar een nieuw kwaliteitsin-
strument. Onderzoek hiernaar heeft in de tweede helft van 2019 plaatsgevonden. Uiteinde-
lijk is gekozen voor een nieuw instrument waarmee vanaf het eerste kwartaal van 2020 
wordt gewerkt. In 2020 is het nieuwe instrument verder geïmplementeerd op de scholen. 
De bovenschoolse IB-ers hebben een planning gemaakt om versneld quickscan, evaluaties, 

verbeterplannen, school- en jaarplannen en de managementletters op te nemen in het 
nieuwe instrument. Door de overstap en daarmee doorbreken van een cyclisch proces wordt 
in 2020 en 2021 een inhaalslag gemaakt. 

Subsidieregeling “Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021” 

Vanuit het ministerie zijn in 2020 twee tranches subsidie voor onderwijsachterstanden naar 
aanleiding van sluiting van de scholen opengesteld.  

Het eerste tijdvak liep van 1 juli 2020 tot en met december 2020. Het tweede tijdvak loopt 
van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. Voor 10% van de leerlingen per school is 
subsidie aangevraagd door al onze scholen. De bovenschoolse IB-ers hebben dit gecoördi-
neerd in afstemming met het directieoverleg. Voor de uitvoering van de programma’s op de 
scholen is contact gezocht met onze vaste samenwerkingspartner Educto. Zij hebben een 
vaste professional gekoppeld aan elke school en vanuit hun programma’s onder de noemer 
Back on Track, is maatwerk op de scholen aangeboden.  

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
In 2017 is een begin gemaakt met het vormen van krachtige directies op de scholen. Door 
natuurlijk verloop zijn directievacatures ontstaan op vier van de zes scholen. Hiermee is de 
weg vrijgekomen voor het selecteren van sterke directeuren, geschikt voor het betreffende 
schooltype. Vervolgens is op schoolniveau gekeken of en hoe er daarnaast een goede match 
gemaakt kan worden met de intern begeleider. In 2018 was dit traject afgerond. Echter er-
varing leert dat dit proces nooit is afgerond. Door externe oorzaken zijn er op drie ABBO-
scholen vacatures geweest voor een nieuwe intern begeleider. Tevens zijn er voor vrije-
school De Zeeridder een directeur en intern begeleider benoemd. Gezien vanuit kwaliteits-
zorg wordt bij de selectie sterk meegenomen of kandidaten matchen met de kwaliteitscul-
tuur die we op alle ABBO-scholen neerzetten. Alle vacatures zijn naar tevredenheid en bin-
nen een reële selectieperiode afgerond. Dit proces herhaalt zich de komende jaren. 

Een sterke bekwame directie en goed opgezet IB-schap per school vormt een basis om goed 
onderwijs te geven vanuit de algemene missie en visie van stichting ABBO en de schoolspe-
cifieke missie en visie. 

In 2020 voldoen alle scholen aan het geven van alle basiszorg zoals gesteld in het ondersteu-
ningsplan 2017 – 2021 van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO.  

Stichting ABBO heeft in 2020, net als alle scholen vallend onder het Samenwerkingsverband 
Brabantse Wal PO, per leerling € 115,34 ontvangen om de basisondersteuning op orde te 
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krijgen. Per school is dit gericht ingezet afhankelijk van de schoolsituatie. Per school wordt 
per schooljaar een verantwoording aan het samenwerkingsverband gegeven over inzet van 
de middelen gekoppeld aan het profiel basisondersteuning. In het beleid van het samenwer-
kingsverband is vastgelegd dat gedurende de huidige planperiode 2017 – 2021 de leerling-
gebonden vergoeding blijft bestaan. 

Voor de periode 2019-2023 is voor stichting ABBO een meerjaren strategisch beleidsplan 
opgesteld. Als basis voor het strategisch beleidsplan 2019-2023 is uitgegaan van de ingezette 
beleidskeuzes in de voorgaande planperiode 2014-2018. Daarnaast is er voor gekozen om 
vanuit de scholen input op te halen binnen de in het plan genoemde beleidsgebieden. Direc-
teuren, IB-ers en bovenschoolse IB-ers hebben in een gezamenlijke sessie benoemd wat van-
uit de dagelijkse praktijk en hun zicht op de korte en middellange termijn belangrijk wordt 
geacht. 

In documenten zoals de begroting, het jaarverslag, het meerjaren bestuursformatieplan, be-
leidsdocumenten per onderwerp, de schoolplannen en jaarplannen van de scholen wordt 
inhoudelijk ingegaan op de in het meerjaren strategisch beleidsplan genoemde doelstellin-
gen per beleidsgebied.  

In de structuur en werkwijze van stichting ABBO is verankerd dat het bestuur, het directeu-
ren overleg, de GMR en de bovenschoolse IB-ers op stichtingsniveau actief betrokken zijn 
binnen vastgestelde kaders bij alle beleidsontwikkelingen, de te bereiken doelen en daarmee 
samenhangende beleidsdocumenten. Het meerjaren strategisch beleidsplan wordt jaarlijks 
aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en geactualiseerd. De evaluatie en actualisatie 
worden toegevoegd aan de eerste opzet. Daarmee groeit het document waarbij de ontwik-
kelingen gedurende de planperiode chronologisch te volgen zijn. 

4.3 Afhandeling van klachten 
Binnen stichting ABBO zijn op alle scholen interne contactpersonen beschikbaar. Daarnaast 
is er voor de gehele stichting een externe vertrouwenspersoon. Op vaste momenten gedu-
rende het jaar wordt actief gecommuniceerd naar alle medewerkers en betrokkenen hoe 
hiervan gebruik gemaakt kan worden. 

Op het moment dat zich op een school of bovenschools een klacht voordoet, wordt in eerste 
instantie in gesprek met betrokkenen en zo nodig met een intermediair geluisterd en ge-
zocht naar een voor ieder acceptabele oplossing.  

In de meeste situaties lukt het om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen en 
concrete afspraken voor de toekomst te maken.  

4.4 Jaarverslag werkzaamheden Annette de Koning-Meeùs, extern ver-
trouwenspersoon van Stichting ABBO over kalenderjaar 2020.  
Volgens het contract met kenmerk DKVZ – 2019/ABBO/01 tussen De Koning Vertrouwens-
zaken en stichting ABBO zal de extern vertrouwenspersoon jaarlijks verslag uitbrengen van 
haar werkzaamheden.  
 
In de opdrachtbevestiging staan de volgende activiteiten genoemd:  
A. Extern vertrouwenspersoon  
 
1. De opvang en begeleiding van de klager(s).  In 2020 geen casus. 
 
2. Consultatie door ouders.   In 2020 geen casus. 
 
3. Consultatie door medewerkers van de scholen.  In 2020 geen casus. 
 
In juni 2020 heeft mevrouwde Koning aangegeven haar werkzaamheden als externe vertrou-
wenspersoon wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet voort te kunnen zetten. He-
laas kwam medio augustus 2020 het bericht dat zij volledig zou stoppen met haar werkzaam-
heden per 1 september 2020. Er is dan ook geen jaarverslag over het jaar 2020 opgesteld 
door mevrouw de Koning. 
 
Met ingang van 1 november 2020 is de heer A. de Deugd, aangesloten bij Merlijn Advies 
Groep, aangesteld als externe vertrouwenspersoon van stichting ABBO. De werkwijze van de 
heer de Deugd komt grotendeels overeen met de werkwijze die stichting ABBO gewend was. 
Alle scholen van stichting ABBO zijn geïnformeerd over de nieuwe externe vertrouwensper-
soon en zij hebben de gegevens van de heer de Deugd opgenomen in hun schoolgids en op 
hun website. Een persoonlijke kennismaking met de interne vertrouwenspersonen zal hope-
lijk in schooljaar 2021-2022 mogelijk worden. 
In 2020 heeft geen scholing voor de interne vertrouwenspersonen plaatsgevonden.  
 
In november 2020 heeft de voorzitter van het bestuur van stichting ABBO een brief ontvan-
gen van een voormalig medewerker van stichting ABBO waarin aandacht werd gevraagd naar 
de rol en handelwijze van het bestuur bij overlijden van medewerkers. De voorzitter heeft 
het dossier overgedragen aan de uitvoerend bestuurder. De bestuurder heeft gesproken 
met de klager. Gedachten en aanbevelingen zijn uitgewisseld. Hiermee is het voorval naar 
ieders tevredenheid afgehandeld.  
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B .Intern vertrouwenspersoon  
De meest recente scholing van de interne vertrouwenspersonen heeft in september 2019 
plaatsgevonden. Er is daarbij aandacht geschonken aan regelgeving en een aanvang gemaakt 
met gesprekstechnieken, wat mag wel en wat is minder gepast in klachtaangelegenheden. 
Voor deze scholing is een afzonderlijke offerte verstuurd met kenmerk DKVZ – 
2019/ABBO/02.  
 

4.5 Algemene Verordening Gegevensbescherming   
Organisatorische maatregelen  
Op 19 december 2017 is, volgens het reglement; ‘veiligheidsfunctionaris intern privacy- en 
ICT-beheer’, dhr. Ricky Swets aangesteld als Veiligheidsfunctionaris van stichting ABBO. Sinds 
23 april 2018 is dhr. Swets ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld als Functiona-
ris Gegevensbescherming namens stichting ABBO.  
YourSafetyNet School (YSN) wordt sinds december 2017 als leidraad gebruikt voor de uit-
voering en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met behulp 
van YSN zijn de Privacyreglementen voor medewerkers en leerlingen opgesteld. Deze regle-
menten zijn besproken en goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR). Ook zijn er Reglementen Sociale Media voor medewerkers en leerlingen opge-
steld. Deze reglementen hebben ook goedkeuring gekregen van de GMR. Er zijn opgaven 
verwerkte privacy- en persoonsgevoelige informatie opgesteld voor medewerkers, leer-
lingen en ouders. Er is een Privacyverklaring voor de schoolwebsites opgesteld. In maart 
2020 is YSN School omgezet in YSN IBP; een verbeterde versie, waarin de AVG functionalitei-
ten van Kennisnet zijn geïntegreerd.   
 
In januari 2018 is er in de stichting een Data Protection Impact Assessment (DPIA) / risico-
analyse uitgevoerd. Op schoolniveau; door de directie, maar ook op medewerker niveau en 
door alle individuele medewerkers.   
In maart 2018 hebben alle medewerkers van stichting ABBO een medewerkers overeen-
komst ‘intern privacy- en ICT-gebruiksbeleid’ ondertekend.   
 
Sinds 2018 zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten met externe verwerkers, zoals 
Dyade, Arbo-Unie etc. Daarnaast zijn er verschillende overeenkomsten gesloten met externe 
verwerkers uit de onderwijsdienstverlening, zoals Heutink, Gynzy, Rovict, etc. Wanneer we 
diensten van nieuwe partijen afnemen, wordt er standaard een Verwerkersovereenkomst 
afgesloten.  
 

Er zijn protocollen opgesteld m.b.t. de melding, registratie en verwerking van beveiligingsin-
cidenten, voor zowel interne situaties en situaties met externe verwerkers.  
Ouders/verzorgers en medewerkers hebben toestemmingsformulieren ingevuld m.b.t. de 
publicatie van beeldmateriaal. Als stichting zijn we verplicht om alle betrokkenen er jaarlijks 
aan te herinneren dat ze deze toestemming kunnen intrekken.   
In het bovenschools IB-overleg zijn de verschillende rechten van betrokkenen besproken. 
Het betreft hier bijvoorbeeld het recht van inzage en het recht op vergetelheid.   
Er is een procedure ‘medewerker uit dienst’ opgesteld.  
Voor Algemene School Oost en basisschool De Nieuwe Veste zijn reglementen voor camera-
toezicht en registraties van het gebruik van cameratoezicht opgesteld.   
Op stichtingsniveau is er een verzekering afgesloten. Deze verzekering heeft als dekkingson-
derdelen; Privacy aansprakelijkheid, Cyber aansprakelijkheid, Data inbreuk, etc.  
Ter juridische ondersteuning is het Handboek Privacyreglement PO van Wille Donker advo-
caten aangeschaft. 
 
In samenwerking met Mamaloe Kinderopvang is een gezamenlijk toestemmingsformulier 
opgesteld. Op dit formulier geven ouders onder andere toestemming voor de gegevensover-
dracht tussen de peuteropvang en de basisscholen. 
 
Stichting ABBO heeft stichtingsbreed het communicatieplatform Social Schools in gebruik 
genomen. Social Schools zorgt voor veilige en gemakkelijke communicatie tussen onze scho-
len en onze ouders/verzorgers. Social Schools maakt direct mail- en appcontact tussen 
school en ouders/verzorgers overbodig. Via het platform kunnen onze scholen groepsberich-
ten naar specifieke oudergroepen of alle ouders sturen. Daarnaast kunnen ouders gemakke-
lijk en veilig contact leggen met de leerkrachten van hun kinderen. 
 
Door de coronapandemie en de plotselinge invoering van thuisonderwijs werd onze organi-
satie gedwongen om op grote schaal gebruik te gaan maken van online applicaties zoals Mi-
crosoft Teams en Google Classroom. Aangezien we het massale gebruik van deze systemen 
niet hadden kunnen voorzien, hebben we de (privacy) instellingen aangepast en aange-
scherpt gedurende deze lockdownperiode. Het inperken van de chat-opties in Teams voor 
leerlingen was hier een voornaam voorbeeld van.  
 
Preventieve maatregelen  
Sinds mei 2018 blokkeert YSN al het USB-dataverkeer. YSN logt alle bezochte websites en 
programma’s. Deze gegevens worden precies 7 dagen opgeslagen en worden daarna auto-
matisch verwijderd. Scholen die gebruik maken van Office 365 zijn met Azure Information 
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Protection in de gelegenheid gebracht om versleutelde e-mails te versturen. In de Office 
365 omgevingen is ook Advanced Threat Protection ingesteld. Dit systeem scant automa-
tisch elke bijlage op schadelijke inhoud.  
 
Bewustwordingsprogramma  
De verschillende posters voor medewerkers, leerkrachten en leerlingen zijn verspreid over 
de scholen. Ook is er een AVG nieuwsbrief naar alle medewerkers uitgestuurd.  
 
Audits  
In 2019 zijn interne audits op de verschillende scholen afgenomen. Naar aanleiding van een 
auditformulier, zijn er gesprekken gevoerd met de directie, Intern Begeleiders, ICT-coördi-
natoren en Managementassistenten van de verschillende scholen. Uit deze auditgesprekken 
kwamen aandachts- en verbeterpunten voor de betreffende scholen en de gehele stichting. 
Deze aandachtspunten zijn daarna in het Bovenschools Directeuren Overleg besproken.  
 
Schoolwebsites  
Voor alle ABBO-scholen 
zijn in 2019 nieuwe websi-
tes gebouwd. Deze websi-
tes zijn opgesteld naar de 
richtlijnen m.b.t. websites 
van de AVG.   
 

Beveiligingsincidenten en datalekken  
Het afgelopen jaar is er één melding van een beveiligingsincident binnengekomen. Hierbij 
had een leerling via Microsoft Teams, per ongeluk, een leerling van een andere school uit-
genodigd in de Teams chat. Na deze melding hebben we onderzocht hoe we dit in het ver-
volg konden voorkomen. Aangezien we het contact tussen leerlingen van de verschillende 
scholen niet konden blokkeren zonder de functionaliteit te beperken, hebben we besloten 
om de chat voor leerlingen helemaal uit te schakelen. 
Er zijn dit jaar geen meldingen van mogelijke datalekken binnengekomen. 
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5.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel 
Sluiting scholen, thuisonderwijs n.a.v. corona 
In 2020 is wederom gebleken dat medewerkers op de ABBO-scholen excellente kwaliteiten 
bezitten! Vanaf maart 2020 heeft zich een schooljaar voltrokken zoals nog nooit eerder be-
toond. 

Op zondagavond 15 maart 2020 werd door de regering bekend gemaakt dat per direct op 
maandag 16 maart 2020 de basisscholen gesloten zouden worden. Die namiddag heeft er 
een vergadering plaatsgevonden van het directieoverleg met daarbij de bestuurder van 
stichting ABBO en de bestuurder van Kinderopvang Mamaloe. In dit overleg is bekeken wat 
dit betekende voor de kindervang op alle locaties en basisscholen van stichting ABBO. Er is 
voor gekozen om een gezamenlijke brief op te stellen voor álle ouders van de kinderopvang 
en basisscholen uit naam van de bestuurders met daarin algemene informatie geldend voor 
geheel Mamaloe en stichting ABBO. Daarnaast is er vanuit elke school specifieke informatie 
toegevoegd voor de eigen doelgroep. De standaard is daarbij steeds geweest dat we de ver-
plichte richtlijnen van de overheid volgen en dat we binnen de regels naar optimale moge-
lijkheden en maatwerk zoeken. Het welzijn en welbevinden van de kinderen heeft doorlo-
pend vooropgestaan. Stichting ABBO en Mamaloe staan naast de ouders op de locaties en 
de scholen. Wij voegen geen extra Corona regels en verplichtingen toe jegens medewerkers, 
kinderen en ouders. 

Bij iedere landelijke verandering voor de kinderopvang en basisonderwijs is steeds vanuit 
dezelfde structuur gecommuniceerd. Dit bracht al snel rust en herkenbaarheid. Directies en 

teams hebben steeds van ouders teruggekregen dat men blij was met de duidelijke commu-
nicatie en de wijze waarop steeds is ingespeeld op nieuwe crisisontwikkelingen.  

Wat cruciaal is gebleken in het zo succesvol kunnen omgaan met alle fases tijdens de COVID-
19 crisis, is de kracht van alle medewerkers in de kinderopvang en op de scholen. De enorme 
veerkracht, het doorzettingsvermogen, het verantwoordelijkheidsgevoel, de genegenheid 
en liefde voor de kinderen en het zich kunnen en willen verplaatsen in de thuissituatie heeft 
ervoor gezorgd dat er keer op keer succesvol geschakeld is naar de nieuw ontstane verplichte 
situatie. Leerkrachten staan letterlijk meteen in de actiestand bij sluiting, opening, wederom 
sluiting enz.  

Thuisonderwijs is maatwerk geweest op de scholen. Bij opvang van kinderen in een kwets-
bare positie en opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen is eveneens maatwerk 
geboden. Geen toewijzing of afwijzing strikt naar de regel, maar kijken naar de situatie en 
naast de ouder(s) verzorger(s) een besluit nemen. Leerkrachten hebben zelf besloten vanuit 
welke plaats thuisonderwijs verzorgd werd. Vanuit thuis of toch vanuit het vertrouwde eigen 
leslokaal. Scholen zijn niet tot verboden gebied verklaard. Scholen hebben gefundeerd afge-
wogen om bij de tweede sluiting groep 8 leerlingen als leerlingen in een kwetsbare positie 
te beschouwen en naar school te laten komen. Ook hier maatwerk per school. Medewerkers 
die zelf tot een kwetsbare groep behoren of in de thuissituatie geen risico kunnen nemen, 
hebben in overleg met de directie naar een passende oplossing gezocht om toch hun func-
tietaken te vervullen.  

Op alle scholen zijn besmettingen bij medewerkers geweest en zijn volgens richtlijnen groe-
pen naar huis gestuurd in de maanden dat de scholen open waren. In al deze situaties is er 
intensief contact met de GGD geweest. In 2020 heeft er geen clusteruitbraak op een school 
plaatsgevonden waardoor de gehele school gesloten moest worden.  

Benoemingen  
In 2020 is er 13,51 fte nieuw ABBO-personeel benoemd. Hiervan heeft 2,21 fte een contract 
voor onbepaalde tijd ontvangen, 10,51 fte heeft een tijdelijk contract met zicht op vast ont-
vangen en tenslotte heeft 0,79 fte een contract als zij-instromer ontvangen. Bij de benoe-
ming van het personeel is sterk gekeken naar eerder bewezen kwaliteit van de medewerkers 
vanuit flexibele contracten. In 2020 zijn er twee momenten van benoeming geweest. Zoals 
voorgaande jaren bij het vaststellen van de formatie van het nieuwe schooljaar voorafgaand 
aan de zomervakantie. Daarnaast is er voorafgaand aan de kerstvakantie in het bovenschools 
directiemoment bepaald welke medewerkers met ingang van januari 2021 een ABBO-con-
tract zouden ontvangen. De keuze voor meerdere momenten komt voort uit de situatie op 
de onderwijs arbeidsmarkt.  
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Daarnaast is er een kleine flexibele schil behouden. De flexibele schil fungeert als een soort 
kweekvijver waar nieuwe leerkrachten vanuit een payroll benoeming hun kwaliteiten kun-
nen tonen en waarna zij vervolgens op de twee genoemde momenten een overstap kunnen 
maken naar stichting ABBO. Bij de hoogte van de flexibele schil wordt voorkomen dat de 
richtlijn van € 214.000 exclusief BTW wordt overschreden waarna verplichte aanbesteding 
van payroll zou ontstaan.  

Zij-instroomtrajecten zijn niet allemaal succesvol uitgepakt. Een al eerder gestarte zij-instro-
mer zal het tweejarig opleidingstraject in 2021 succesvol afronden. Eén zij-instromer heeft 
snel na aanvang besloten om te stoppen. Een eveneens al 1 ½ jaar lopende zij-instroomop-
leiding is beëindigd in verband met het niet meer kunnen voldoen aan alle opleidingseisen 
binnen de vastgestelde twee jaar. In 2021 wordt opnieuw één zij-instromer een tweejarig 
opleidingstraject binnen stichting ABBO aangeboden.  

Mobiliteit  
Bij het inrichten van de formatie voor schooljaar 2020–2021 heeft wederom vrijwillige mo-
biliteit plaatsgevonden. Vanuit wensen van individuele medewerkers is gekeken waar mat-
ches gemaakt konden worden. Begin 2020 zijn alle individuele wensen geïnventariseerd. In 
het eerste en tweede kwartaal van 2020 is in het bovenschools directieoverleg uitgewerkt 
hoe invulling gegeven kon worden aan de mobiliteitswensen. Daarbij is het uitgangspunt al-
tijd dat de mobiliteit een kwaliteitsverhoging voor de school moet geven. Alle mobiliteit die 
is aangegeven is uitgevoerd middels de matches. Bij het inventariseren van alle mobiliteits-
wensen wordt jaarlijks ook de vraag uitgezet of medewerkers gebruik willen maken van de 
mogelijkheid om uren voor duurzame inzetbaarheid te sparen. Bij de inventarisatie in januari 
2020 is door geen enkele medewerker een spaarverzoek voor uren duurzame inzetbaarheid 
ingediend. In januari 2021 wordt wederom een inventarisatie gedaan onder alle medewer-
kers van de stichting.  

Na enige jaren met ruime mobiliteit is voor het schooljaar 2020-2021 uitgesproken om sterk 
te letten op behoud van de in schooljaar 2019-2020 gevormde teams. Dit om doorontwik-
keling van teams mogelijk te maken en te borgen. Bij de mobiliteitsuitvraag is te zien dat er 
rust komt in de teams en er minder behoefte aan wisseling van school ontstaat. Daarnaast 
worden er voortdurend nieuwe collega’s aan de teams toegevoegd. Teams bestaan uit een 
basis van senoir leerkrachten gecombineerd met nieuwe collega’s. Dit zorgt overal voor een 
dynamische teamspirit waarin men graag werkt.  

Bovenschoolse specialisten 
In het strategisch personeelsbeleid is opgenomen dat gestreefd wordt naar specialisten die 
een deel van het onderwijs op álle scholen uitvoeren. In 2019 is dit aan de orde wat betreft 

het muziekonderwijs waarbij een vakleerkracht van stichting ABBO de muzieklessen geeft op 
alle scholen in de groepen 3 en 4. Dit als voorbereiding op de orkestlessen in de groepen 5 
en 6. In 2019 is een fulltime vakleerkracht bewegingsonderwijs benoemd die op alle scholen 
bewegingsonderwijs geeft in de groepen 5 tot en met 8. De groepsleerkracht heeft op dat 
moment ambulante tijd. Bovenschools is een grafisch medewerker aangesteld die op aan-
vraag van de directeuren opdrachten uitvoert voor alle scholen. Tot slot zijn er in 2019 voor-
bereidingen getroffen om begin 2020 een bovenschoolse specialist ICT te benoemen. Be-
langrijkste strategische doelstelling is het gehele ict-onderwijs op alle scholen in combinatie 
met het team op een hoger plan te brengen. De specialist stuurt in het goed opzetten van 
een vierjarig ict-beleidsplan met daaraan gekoppeld de juiste investeringen en scholing.  

De ontwikkelingen hierboven beschreven voor 2019, zijn in 2020 doorgezet. De boven-
schoolse ict-specialist is benoemd en aan het werk gegaan. Alle andere specialisten zijn even-
eens in 2020 gehandhaafd. In het directieoverleg wordt jaarlijks het nut van deze specialisten 
geëvalueerd. In de Dialoog Met Toezichthouders zijn deze bovenschoolse keuzes ook onder-
werp van gesprek.  

Scholing, professionalisering 
In 2020 is op alle scholen volledige ruimte geboden voor individuele scholing en teamscho-
ling binnen het voor de school beschikbare scholingsbudget. Als werkgever zien we het be-
lang van scholing op basis van interesse en expertise als meerwaarde voor de kwaliteit en 
het brede aanbod op alle scholen. Daarnaast is er op gebied van nascholing wederom zeer 
ruim gebruik gemaakt van het grote scholingspakket dat is aangeboden aan het onderwijs 
vanuit het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO voor schooljaar 2020–2021. 

De komende schooljaren worden maximale scholingsbudgetten opgenomen in de begroting 
volgens richtlijnen vanuit de CAO PO. Deze worden in samenspraak ingezet op individueel 
niveau als op schoolniveau. Leidraad is het protocol nascholing van stichting ABBO. Conform 
wet- en regelgeving wordt de GMR volledig geïnformeerd over het beschikbare scholings-
budget, uitgewerkt op stichtingsniveau en schoolniveau. 

Autonomie in het schoolconcept, autonomie binnen de functie, ontwikkelkansen, mobiliteit 
en benutten van persoonlijke expertise zijn onderdelen van het strategisch beleid, met als 
doelstelling behoud en aantrekken van goed toegerust personeel. Daarnaast wordt aan alle 
medewerkers actief uitgedragen en ervaren dat stichting ABBO binnen alle geledingen een 
transparante organisatie is, waar integrale verantwoording en eigenaarschap geborgd is op 
schoolniveau.  
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5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
Personeel  
Gedurende 2020 heeft uitstroom op basis van natuurlijk verloop plaatsgevonden. Vooral 
medewerkers in de leeftijdscategorie > 60 jaar kiezen om te stoppen met werken. Hierdoor 
ontstaat benoemingsruimte. 

In het meerjaren bestuursformatieplan wordt deze ruimte in kaart gebracht en doorbere-
kend. Dit vormt het uitgangspunt voor de benoemingen. 

In 2021 wordt voor maximaal 2,12 fte A-pool benoemingen gedaan. Vanuit de A-pool is het 
mogelijk om vervolgens een vaste plaats op een school te krijgen, zodra daar ruimte ontstaat. 
De A-pool vormt zo een flexibele bovenschoolse buffer. Een A-pool contact betreft een con-
tract bij stichting ABBO.  

In 2020 heeft het niet kunnen vinden van kwalitatief goed en gemotiveerd onderwijsperso-
neel zich wederom niet voorgedaan. Stichting ABBO wordt gezien als een aantrekkelijke 
werkgever met scholen met bijzondere en uitdagende onderwijsconcepten. Dit maakt dat er 
altijd reacties volgen op vacatures voor groepsleerkracht, intern begeleider, directeur, leer-
krachtondersteuner en onderwijsassistent. Steeds zijn er voldoende reacties om gesprekken 
te kunnen voeren. Daarnaast worden er doorlopend open sollicitaties aangeboden. Deze 
worden altijd op alle scholen bekeken en bij interessante kandidaten wordt er op schoolni-
veau contact gelegd. De integrale verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, de korte lij-
nen met de bestuurder en het gezamenlijk sterke gevoel waaraan een medewerker bij stich-
ting ABBO moet voldoen, welk ‘type’ we zoeken, maakt dat we snel kunnen schakelen en 
sterke kandidaten iets te bieden hebben. Er vindt overstap plaats van medewerkers van an-
dere primair onderwijsbesturen in de regio naar stichting ABBO. Vaak is de aanleiding hier-
voor dat men via mond-tot-mondreclame hoort welke professionele werkcultuur er binnen 
de scholen heerst. Ook voor de nabije toekomst, 2021, zien wij dit als een sterke troef.  

Wat betreft het zowel vinden van kortdurende vervanging als langdurende vervangers heeft 
stichting ABBO te maken met problemen die regionaal en landelijk worden benoemd. Voor 
ziektevervanging en vervanging voor eigen middelen zijn we aangesloten bij Transfer Cen-
trum Onderwijsvoorziening Zeeland. Indien vanuit TCOZ geen vervanger beschikbaar is, zet-
ten scholen eigen zoekmiddelen in om te voorkomen dat leerlingen moeten worden opge-
deeld over andere klassen of in uiterste noodzaak naar huis moeten worden gestuurd. 

In 2021 zien we hierin nog niet meteen een verandering optreden. Het tekort aan afgestu-
deerde nieuwe leerkrachten en lege vervangingspools blijft vooral bij vervanging merkbaar. 

Voor de komende schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 blijft stichting ABBO wederom aan-
gesloten bij vervangingsorganisatie TCOZ Transfer Centrum Onderwijsvoorziening Zeeland. 

Stichting ABBO weegt alle landelijk en regionale ontwikkelingen op dit gebied af en maakt 
daarin eigen keuzes om deel te nemen aan pools, samenwerkingen, zij-instroomtrajecten, 
duale opleidingsroutes e.d.. Daarnaast zetten we vooral sterk in om voor alle medewerkers 
een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. In 2020 is het diverse malen voorgekomen 
dat goed opgeleide leerkrachten met veel ervaring ons pro-actief benaderen en aangeven 
graag bij stichting ABBO te komen werken. Daarnaast zien we al jaren dat medewerkers in 
de flexibele schil erg loyaal zijn en graag werkzaam blijven bij stichting ABBO totdat de mo-
gelijkheid voor een vaste benoeming beschikbaar komt.  

Modernisering Participatiefonds 
Binnen de toekomstige ontwikkelingen voor 2020, is in 2019 de modernisering  van het Par-
ticipatiefonds genoemd. Deze modernisering is wederom uitgesteld in 2020. Als nieuwe da-
tum wordt nu 1 augustus 2022 genoemd. Dit betekent dat het huidige reglement tot die 
datum gehandhaafd blijft. Het hoofdbeleid daarin is dat in 96,5% van de gevallen een ver-
goedingsverzoek wordt toegekend. Werkloosheidskosten worden dan voor 100% betaald uit 
de premiepot. Het schoolbestuur betaalt niets. 
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Met ingang van de modernisering geldt voor werkloosheidsuitkeringen waarbij niet te toet-
sen is of ze voorkomen hadden kunnen worden een eigen bijdrage van 50%. Er gelden straks 
7 situaties waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verlaging van de 
eigen bijdrage naar 10%. Ruim voor ingang van het nieuwe reglement wordt in het beleid 
van de stichting opgenomen wat dit van ons vraagt en voor financiële consequenties kan 
hebben, waarop beleid gemaakt dient te worden.  

5.3 Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim (VP) binnen stichting ABBO bedroeg in 2020 5,91%. Dit is lager dan de 
6,78% in 2019. Het landelijk gemiddelde in het primair onderwijs bedroeg in 2019 5,68%. 

De gemiddelde ziekteduur (GZD) in 2020 bedroeg 18,20 tegenover 27,87 in 2019. 

De ziekmeldingsfrequentie (MF) bedroeg in 2020 0,98. Dit is lager dan de 1,26 in 2019. Dit 
getal geeft een gemiddelde weer hoe vaak een medewerker zich in een kalenderjaar ziek 
meldt. 

Hieronder is een overzicht opgenomen van het verloop van ziekteverzuim van de stichting 
over 2020 afgezet tegen het landelijk gemiddelde over 2019.  

Grafiek 1 

 

Tabel 6 

Maand 
jan feb mrt  april  mei juni juli aug sept okt nov dec 

Verzuim % 7,54 7,39 9,17 5,09 5,73 5,73 3,27 3,00 4,12 6,24 6,29 7,52 
 
In 2020 heeft de vraag om eigenrisicodrager te worden niet gespeeld. Het risico is onderge-
bracht bij het Vervangingsfonds waaraan stichting ABBO premie betaalt en waar de vervan-
gingskosten voor ziekteverzuim kunnen worden gedeclareerd. Eerst wordt ingezet op door-
lopen van Plan V met als doel het verzuim en de verzuimfrequentie omlaag te brengen naar 
de in het plan gestelde doelen.  

In 2019 is gestart met Plan V. Plan V is een instrument van het Vervangingsfonds om verzuim 
met succes aan te pakken. Schoolbesturen die al eerder hebben meegedaan aan Plan V is 
het gelukt om hun verzuim structureel te verlagen en onder controle te krijgen.  

Het plan duurt twee jaar. Kosten zijn volledig voor het Vervangingsfonds. De stuurgroep be-
staat uit de functionaris personeelszaken, de bestuurder, een schooldirecteur en een lid 
PGMR. 
In 2019 heeft bij aanvang een documentanalyse plaatsgevonden. Verzuimcijfers, de aanpak 
kort frequent verzuim, de procedure ziekteverzuim, het vervangingsbeleid, de leidraad ver-
zuimgesprekken en het Arbocontract zijn geanalyseerd. De stuurgroep heeft terugkoppeling 
gekregen. In het bovenschools directieoverleg heeft onder begeleiding van expert van het 
Vervangingsfonds casuïstiek bespreking plaatsgevonden. In het directieoverleg is eveneens 
onder begeleiding van genoemde experts tijd besteedt aan visievorming, rolbepaling en be-
noemen van verwachtingen van alle actoren. Tijdens het vervolg in 2020 is verder ingezet op 
kennis en vaardigheden van casemanagers, teamschouw, vervolg casuïstiek, aanpassen do-
cumenten, duurzame inzetbaarheid, communicatie, implementatie en borging. Corona 
heeft wel enige vertraging opgeleverd in het proces en tijdpad.  
De tweede helft van schooljaar 2020/2021 is het tweejarig verbetertraject Plan V afgerond. 
Vervolgens is het zaak om de opgebouwde kennis en handelwijze te borgen met als doel lage 
verzuimcijfers, goede verzuimbegeleiding en aan de voorkant voorkomen van verzuim.  
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5.4 Personeelssterkte per functiegroep 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de personeelssterkte per functiegroep van het 
personeel van de stichting ultimo 2020. 

Grafiek 2 

 

Tabel 7 

Functie-
groep Dir OP OOP 

OOP admi-
nistratie 

FTE 2,00 24,63 28,94 18,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Verdeling fulltime/parttime per functiegroep 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de verdeling fulltime/parttime van het personeel 
per functiegroep van de stichting ultimo 2020. 

Grafiek 3 

 

 
Tabel 8 

Functie-
groep Dir OP OOP 

OOP admi-
nistratie 

Fulltime 
Aantal 1 26 3 0 
Parttime 
aantal 7 80 4 4 
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5.6 Leeftijdsopbouw 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leeftijdsverdeling van het personeel van de 
stichting ultimo 2020. 

Grafiek 4 

 

Tabel 9 

Leeftijds- 
categorie T/m 24 25-34 35-44 45-54 55-64 > = 65 
FTE 2,00 24,63 28,94 18,41 14,68 1,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Verdeling vrouw/man 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de verdeling vrouw/man van de stichting ultimo 
2020. 

Grafiek 5 

 

Tabel 10 

Geslacht FTE 
Vrouw 75,26 
Man 17,70 
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5.8 Van werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid naar Van-Werk-Naar-
Werk  
beleid  
Invoering en overgangsrecht   
Het werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid zijn komen te vervallen. Voor situaties van 
voor 01-02-2020 is er een overgangsregeling getroffen (zie art. 9.3 en art. 9.8 CAO PO 2019-
2020).  

Van-Werk-Naar-Werk  
Met deze nieuwe regeling wordt beoogd gedwongen ontslagen te voorkomen en de in-
stroom in de WW zoveel mogelijk te beperken.  

Overleg  
Wanneer de werkgever formatieve problemen voorziet, is overleg met de vakbonden ver-
plicht. Vakbonden hebben onderling overleg wie namens hen in dat geval gesprekspartner 
is. Bij ingrijpende reorganisatieperikelen zijn vertegenwoordigers van alle bonden aanwezig. 
De looptijd van de ‘van-werk-naar-werk-begeleiding’ zal zo kort mogelijk zijn met een maxi-
mum van 2 jaar (zie art. 10.3 CAO PO 2019-2020).  

Transitievergoeding  
Werknemers die als gevolg van bedrijfseconomische redenen worden ontslagen, hebben op 
grond van de CAO PO geen recht meer op een transitievergoeding.  

Overplaatsingsbeleid  
Het overplaatsingsbeleid is ongewijzigd in de nieuwe CAO PO overgenomen.  

Stichting ABBO zorgt ervoor, in overleg met een extern jurist, dat er zorgvuldig om wordt 
gegaan met ontslagprocedures. Er wordt zorgvuldig omgegaan met termijnen en het aan-
vragen van de instroomtoets in geval van ontslag.  
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6.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. huisvesting & verwachte toekom-
stige ontwikkelingen 
In 2020 is er geen sprake meer van leerlingendaling bij stichting ABBO. Op stichtingsniveau zijn 
we fors gegroeid van totaal 1310 leerlingen per 1 oktober 2019 naar 1362 leerlingen per telda-
tum 1 oktober 2020. 

Huisvesting 
Scholen beschikken over goede huisvesting. De groei maakt wel dat lokalen die voorheen ‘over’ 
waren opnieuw worden ingericht om groepen te huisvesten. 

Onze samenwerkingspartner Kinderopvang Mamaloe en Tussenschoolse Opvang Mama-
leo benut op de scholen een deel van de capaciteit die door de gemeente wordt berekend 
gekoppeld aan het leerlingenaantal. Voor een deel benutten zij ook ruimten die niet be-
hoort tot de capaciteitsbepaling van de school, maar in het verleden zijn gebouwd vanuit 
onderwijsvernieuwingsgelden. De groei op scholen vraagt om slim herschikken van de be-
schikbare ruimten. Dit proces verloopt uiterst constructief.  Het vraagt om verantwoorde 
investeringen die samen worden gedragen. Om met Kinderopvang Mamaloe tijdig zicht te 
hebben op toekomstige ontwikkelingen, is in 2020 besloten om op schoolniveau, met daar-
bij aanwezig de bestuurders van de stichtingen, een zogenaamd strategisch overleg te voe-
ren. Dit gebeurt ieder jaar in het eerste kwartaal. Voor het eerst zal dit in het eerste kwar-
taal van 2021 plaatsvinden.  

In 2019 is op een van de scholen Stichting ZON gestart. Zij bieden opvang voor meervoudig 
gehandicapte kinderen. Doelstelling is daarbij dat deze kinderen kunnen opgroeien en ont-
wikkelen met leeftijdsgenoten in de wijk. Deze integrale vorm van onderwijs en ontwikke-
len wordt door stichting ABBO als zeer waardevol gezien. Stichting ZON is ook met andere 
scholen van stichting ABBO in gesprek om zo een regio dekkend aanbod op te zetten. Van-
uit deze gesprekken is in 2020 op een volgende school binnen de stichting een ZON-groep 
geopend.  

Voor invulling van deze lokaalbestemming wordt toestemming verkregen van de 
gemeente Bergen op Zoom. 

De Capaciteitsbepaling 2020 Onderwijshuisvesting Bergen op Zoom en Steenbergen 
geven de meest actuele ruimtevoorraad en ruimtebehoefte op basis van leerlingen-
aantallen en leerlingenprognoses weer in onze gebouwen.  

Passend bij ieders onderwijsconcept zijn scholen vrij om lokalen een bestemming als mu-
zieklokaal, technieklokaal, handvaardigheidslokaal o.i.d. te geven. Als een school groeit 
en volgens de capaciteitsbepaling is er nog voldoende ruimte, dan dient men een alter-
natieve bestemming op te geven. 

In voorgaande jaren heeft uitbreiding van dienstenaanbod zoals een logopediepraktijk, ge-
spreksruimten, vergaderruimten voor organisaties, consultatieruimten plaatsgevonden. 
Doelstelling daarbij is dat de scholen zich ontwikkelen tot kindcentra waar naast onderwijs 
en opvang ook aan deze organisaties gerelateerde functies worden toegevoegd. Waar mo-
gelijk wordt doorontwikkeld tot een bepaalde wijkfunctie van de school. 

Een belangrijk nieuwe samenwerkingspartner in veel scholen is Bibliotheek Het Markie-
zaat. In 2018 is er een vestiging van de Bibliotheek op School vormgegeven op Algemene 
School Oost. De Bibliotheek op School zorgt voor een fysieke bibliotheek voor kinderen 
binnen een school. Daarnaast omvat het een pakket aan gevarieerde en samenhangende 
diensten voor leerlingen gericht op schoolse en naschoolse leesbevordering en mediawijs-
heid. Het betreft een samenwerking voor de periode 2018 – 2021 op basis van cofinancie-
ring. Als een van de scholen die voldoet aan de richtlijnen vanuit het onderwijskansenbe-
leid van de gemeente Bergen op Zoom, is voor Algemene school Oost in 2018 deze moge-
lijkheid geboden. In 2019 heeft de gemeente Bergen op Zoom de richtlijnen voor een bi-
bliotheek op school verruimd en hiermee is voor drie andere scholen ook dit resultaat be-
haald. De verwachting is dat de school in de gemeente Steenbergen en de laatste ABBO-
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school in de gemeente Bergen op Zoom volgen in schooljaar 2020-2021. In 2020 is dit pro-
ces nog niet afgerond. Wel loopt het proces nog steeds en is de verwachting dat in 2021 
alle scholen een Bibliotheek op School hebben. 

Zoals elders al aangegeven is er veel tijd geïnvesteerd in huisvesting voor vrijeschool De 
Zeeridder. In 2020 is men begonnen in gebouw Het Palet. Een verzamelgebouw waarvan 70% 
toebehoort aan de gemeente Bergen op Zoom en 30% aan een ander schoolbestuur. In dit 
gebouw hebben diverse gemeentelijke organisaties, GGD, CJG, Thuiszorg West Brabant en 
basisschool LPS Het Palet en kinderopvang LPS/KOMM een plek. In augustus 2020 is een groot 
kleuterlokaal, twee groepslokalen en een algemeen lokaal vrijgemaakt vanuit herschikking. 
Net voldoende om te kunnen starten met kleuters en klas 1 tot en met 4. Het proces om te 
komen tot een herschikking in het gebouw met een volwaardige eigen vleugel voor vrijeschool 
De Zeeridder is in 2020 diverse keren gestrand. We blijven de gemeente Bergen op Zoom 
aanspreken op hun verplichting om De Zeeridder te voorzien van een volwaardig schoolge-
bouw.  

De andere zes ABBO-scholen beschikken over passende huisvesting. Het onderhoud van de 
gebouwen is uitgewerkt in een actueel 10-jarig meerjaren onderhoudsplan 2020-2030. 
Toereikende dotaties zijn opgenomen in de begroting. Deze worden toegevoegd aan de 
voorziening meerjarenonderhoud. 

Basisschool De Aanloop groeit hard. Op basis van groei heeft de school recht op uitbreiding 
met een tiende lokaal per januari 2021. Dit is toegekend. De wijze waarop dit definitief 
wordt uitgevoerd, wordt voor augustus 2021 vastgesteld. Vanaf augustus 2020 is er in het 
wijkgebouw aan de school een tijdelijke oplossing gecreëerd. 

Op onderhoud wordt niet bezuinigd. Er is een groot bewustzijn dat goed onderhoud van 
gebouwen en aanpassingen binnen de mogelijkheden van de gebouwen nodig zijn en bij-
dragen aan de eisen van het huidige onderwijs. Door de diversiteit van onderwijsvormen 
op de scholen, worden keuzes ook gericht op die scholen. We streven naar schone, frisse, 
goed ingerichte en onderhouden schoolgebouwen. Toch blijkt dat gebouwen die vele tien-
tallen jaren mee moeten en gebouwd zijn volgens verouderde richtlijnen voor goed onder-
wijs, ook beperkingen zichtbaar gaan maken.  

In 2020 is er naar aanleiding van de COVID-19 pandemie speciale aandacht gevraagd door 
het ministerie van OC&W voor ventilatie op de scholen. Dit vond plaats bij aanvang van het 
schooljaar 2020/2021. Conform richtlijnen zijn voor alle ABBO-scholen door een bouwkun-
dig expert vragenlijsten ingevuld om de wijze van ventilatie en voldoen aan bouwbesluiten 
in kaart te brengen. Er zijn C02 meters besteld om in de lokalen de luchtkwaliteit te meten. 

Metingen zijn gedaan en op verzamelstaten genoteerd. Directies hebben gezorgd voor be-
wustwording van gericht en verantwoord optimaal ventileren in de bestaande situatie. 
Voor alle scholen is vanuit SUVIS een aanvraag voor subsidie voor verbetering van het bin-
nenklimaat gedaan.  

Eind 2020 is het Integraal Huisvesting Plan in de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld en 
goedgekeurd door de raad. Daarin is voor het geheel primair onderwijs in kaart gebracht 
welke scholen de komende tien jaar in aanmerking komen voor grootschalige renovatie of 
nieuwbouw. Voor stichting ABBO betreft dit Algemene School Oost, de Montessorischool 
en basisschool De Krabbenkooi. Voor alle drie de scholen is in 2020 een aanvang gemaakt 
om deze scholen volledig te doordecentraliseren. Hiermee komt het economisch en juri-
disch eigendom voor de komende 40 jaar in handen van stichting ABBO. Er zijn diverse 
rekenkundige scenario’s opgezet om te bepalen wat financieel verantwoord en haalbaar 
is. In 2020 is er een expert op gebied van DDC en IHP aangetrokken. Zowel op inhoud als 
proces neemt deze adviseur deel aan gesprekken bij de gemeente en toezichthouders van 
stichting ABBO. Op verzoek neemt ook de accountant al vanaf een vroeg stadium deel om 
algemeen advies uit te brengen. Verwachting is dat in de eerste helft van 2021 de doorde-
centralisatie met een vaststellingsovereenkomst bekrachtigd kan worden.  

Voor de andere scholen binnen de stichting is nieuwbouw of grootschalige renovatie de ko-
mende 20 jaar nog niet aan de orde.  

Duurzaamheid 

Bij grootschalige renovatie en nieuwbouw is BEN-scholen en frisse scholen klasse B het uit-
gangspunt.  

Tevens is voor alle scholen is vanuit SUVIS een aanvraag voor subsidie voor verbetering 
van het binnenklimaat gedaan. Indien de subsidie wordt toegekend zal dit worden ingezet 
voor verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat. 
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7.1 Samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs 
Stichting ABBO maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Bra-
bantse Wal PO. De belangrijkste wijziging is de nieuwe governance-structuur die met ingang 
van 1 januari 2019 vorm heeft gekregen. De afgelopen anderhalf jaar hebben het Algemeen 
Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Raad van toezicht, de Ondersteuningsplanraad en de di-
recteur van het SWV PO gesproken over en gewerkt aan de nieuwe governance structuur. 

Wat betekent de nieuwe structuur op hoofdlijnen voor het samenwerkingsverband? 

• De bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden liggen bij de directeur-bestuurder. 
• De directeur-bestuurder zorgt ervoor dat het samenwerkingsverband zijn visie, missie 

en wettelijke taken realiseert. De schoolbesturen zijn gepositioneerd in een deelne-
mersraad en voeren overleg met de directeur-bestuurder over strategie en te voeren 
beleid. 

• De formele werkgeversrol ligt bij de Raad van toezicht. De Raad van toezicht heeft te-
vens een toezichthoudende en adviserende rol op de uitvoering/aansturing van de 
werkzaamheden van de directeur-bestuurder. 

• Intern pleegt de directeur-bestuurder overleg met de klankbordgroep en met de deel-
nemersraad waarin alle schoolbesturen zijn vertegenwoordigd. 

• De directeur-bestuurder organiseert kennisdeling door middel van het IB-netwerk en 
voert overleg met de Ondersteuningsplanraad over het ondersteuningsplan. 

• De directeur-bestuurder stelt het beleid vast na instemming van de deelnemersraad en 
na goedkeuring van de Raad van Toezicht en legt verantwoording af over het gevoerde 
beleid aan de Raad van Toezicht. 

• De directeur-bestuurder is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het goed functioneren 
van het samenwerkingsverband. 

De algemene doelstelling voor een samenwerkingsverband Passend Onderwijs is wettelijk 

vastgelegd: “Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die ex-
tra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen“ (uit: 
Wet op het Primair Onderwijs, artikel 18a lid2). 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO vertaalt deze doelstelling in de volgende missie: 
Elk kind krijgt de ondersteuning die zorgt voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling, 
waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering wordt behandeld. Het on-
derwijs in ons samenwerkingsverband biedt ieder kind een onderwijsplaats die past bij zijn 
ondersteuningsbehoefte. Dit onderwijs vindt zoveel mogelijk dicht bij de leefomgeving van 
het kind plaats en wordt verzorgd door leerkrachten die het onderwijs voortdurend afstem-
men op de behoeften van de leerling. Ouders van leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit 
van het onderwijs, de ondersteuning en de plaatsing van hun kind. 
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7.2 Samenwerking stichting Kinderopvang Mamaloe 
Binnen de scholen van stichting ABBO is ook in 2020 het aanbod van Kinderopvang Ma-
maloe verder uitgebreid. Doorgaande lijnen in ontwikkeling en aanbod op alle scholen 
zijn verder ontwikkeld. In voortgang en resultaat verschillen de ABBO-scholen van elkaar 
en maakt men eigen keuzes. 
De unieke samenwerking met kinderopvang Mamaloe komt voort uit de visie van stich-
ting ABBO om op alle scholen te komen tot kindcentra met een aanbod voor leerlingen 
van 0 tot 13 jaar. Er is bewust gekozen om dit op onze schoollocaties vorm te geven in 
plaats van samenwerkingen aan te gaan met partners die dit op locaties buiten scholen 
aanbieden. Doorgaande ontwikkellijnen en leerlijnen van 0 tot 13 jaar vinden we essenti-
eel. Verwevenheid van personeel van zowel stichting ABBO als Kinderopvang Mamaloe in 
het belang van leerlingen wordt al toegepast en blijft een belangrijk speerpunt voor de 
komende jaren. Met afronding van de harmonisatie komen mogelijkheden vrij om ver-
sneld overal kindcentra te vormen. 
Waar mogelijk en verantwoord blijven we zoeken naar mogelijkheden voor inclusief on-
derwijs. Toevoegen van de eerder genoemde ZON-groep, inmiddels op twee scholen, is 
hierbij een grote stap.  

Tabel 11 

 Kinderdag 
verblijf  
0-4 jr. 

Peuter 
opvang  
2-4 jr. 

TSO BSO ZON 

Algemene School Oost           

De Aanloop          

De Krabbenkooi          

De Montessorischool          

De Rode Schouw           

De Nieuwe Veste          

De Zeeridder    
* in locatie 
Krabbenkooi 

   

Tussenschoolse opvang wordt op verschillende scholen uitgevoerd binnen een continuroos-
ter.  

7.3 Samenwerking Cultuurbedrijf Bergen op Zoom CKB De Maagd 
In 2020 is de samenwerking met Het Cultuurbedrijf en CKB De Maagd voortgezet. Vanuit 
deze samenwerking heeft stichting ABBO een Leerorkest op alle scholen, behalve basis-
school De Nieuwe Veste. Op deze school is dit niet mogelijk, omdat deze school niet binnen 
gemeente Bergen op Zoom valt. Basisschool De Nieuwe Veste heeft een ruim eigen aanbod 
muzikale vorming en een eigen Leerorkest. 

Het Leerorkest is een mooi voorbeeld waarin de onderwijsorganisatie stichting ABBO op 
unieke wijze samenwerkt met het CKB. Deze samenwerking leidt niet alleen tot ontwikkeling 
van kinderen op muzikaal gebied, maar ook op sociaal – maatschappelijk gebied. Brede ont-
wikkeling bij kinderen, talentontdekking en talentontwikkeling, samenwerking en samen tot 
een fantastisch resultaat komen, plezier beleven, trots zijn op elkaar en eigenwaarde ont-
wikkelen zijn zomaar enkele aspecten die naast het leren bespelen van een instrument van 
enorme waarde zijn. 

In het schooljaar 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 heeft het leerorkest een 
vervolg gekregen. Jaarlijks worden kleine organisatorische zaken aangepast. De vaste 
structuur is grotendeels gelijk gebleven. 

Wat houdt het leerorkest in; 

• Groep 3 en 4 krijgen muzieklessen, van de vakleerkracht van stichting ABBO, die de kin-
deren voorbereiden op de leerorkestlessen in de groepen 5 en 6.  

• In november krijgen de leerlingen van groep 5 een workshopochtend van de diverse 
instrumenten. Na de workshop kunnen zij een voorkeur aangegeven. Hierna worden 
afhankelijk van vraag en beschikbaarheid de instrumenten verdeeld. Vanaf januari gaan 
de leerlingen iedere week naar het CKB voor de instrumentlessen, of zij krijgen de in-
strumentlessen op hun school. Deze lessen zijn verdeeld in 3 soorten; homogene lessen, 
registerlessen en orkestlessen. Omdat vervoer van instrumenten niet met ieder type 
instrument even gemakkelijk is, blijven bepaalde instrumenten op een bepaalde school 
en is de selectie per school enigszins beperkt. 

• Vanaf november beginnen de lessen voor de leerlingen van groep 6. Zij gaan verder met 
het instrument wat ze in groep 5 hebben gekozen. Deze lessen zijn ook onderverdeeld 
in homogeen-, register- en orkestlessen. 

• In juni is er voor genodigden, ouders, familie e.d. van alle kinderen uit de groepen 5 en 
van de kinderen uit de groepen 6 wederom een slotconcert. Marco de Souza, grondleg-
ger van het Leerorkest in Nederland is daarbij als speciale gast aanwezig.  
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• Stichting ABBO is het enige schoolbestuur in Nederland dat een leerorkest heeft opge-
zet. Veelal wordt een leerorkest opgezet door een muziekvereniging, gemeente of cul-
tuurbedrijf.  
 

In schooljaar 2017 – 2018 is een aanvraag voor subsidie gedaan bij het Fonds voor Cultuur 
Participatie. Deze aanvraag geldt voor de jaren 2018 tot en met 2021. De subsidieaanvraag 
is voor alle scholen goedgekeurd. Hiermee kon het Leerorkest de schooljaren 2018 – 2019, 
2019 – 2020 en 2020 – 2021 blijven bestaan. Voor de schooljaren 2021-2022 en daaropvol-
gend wordt nieuwe financiering gezocht. Daarbij wordt gekeken naar subsidies en mogelijk 
koppeling van bedrijven en organisaties vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aan het 
Leerorkest. We zien geen bedreiging dat het Leerorkest de komende schooljaren geen door-
gang kan vinden. De gemeente Bergen op Zoom bevindt zich in een financieel kritische po-
sitie. Daarbij wordt gekeken naar de positie van het Cultuurbedrijf waaronder het CKB, 
schouwburg De Maagd en het Markiezenhof vallen. Vanuit het Leerorkest heeft stichting 
ABBO verbinding met het CKB en schouwburg De Maagd. Vooralsnog verwachten wij dat de 
diensten die nodig zijn voor uitvoering van het Leerorkest in 2022 en verder, ingekocht kun-
nen blijven worden.  

Vanaf schooljaar 2018 – 2019 is een vakleerkracht een dag per week werkzaam in de groe-
pen 3 en 4 op alle scholen in de gemeente Bergen op Zoom. Doordat basisschool De Nieuwe 
Veste tot de gemeente Steenbergen behoort, kan deze school niet deelnemen aan het Leer-
orkest. Basisschool De Nieuwe Veste heeft een eigen Leerorkest. Ook op die school wordt 
een breed pakket aan muzikale vorming gegeven. De school benut daarvoor ook een subsidie 
van het fonds voor Cultuur Participatie. 

Met de sluiting van de scholen als gevolg van de coronapandemie, zijn ook de lessen van het 
Leerorkest in 2020 voor een periode stopgezet. Het geplande jaarlijkse slotconcert voor de 
groepen 5 en groepen 6 in Schouwburg De Maagd is uiteraard niet doorgegaan. Bij aanvang 
van schooljaar 2020-2021 zijn in de eerste schoolweken op alle scholen extra muziekwork-
shops aangeboden vanuit de nog niet ingezette middelen en nog niet uitgevoerde lessen van 
het Leerorkest. Hiermee zijn uiteindelijk alle vooraf geplande uren Leerorkest gemaakt, ge-
koppeld aan de juiste leerjaren. In het najaar 2020 zijn de reguliere Leerorkestlessen voor de 
groepen 5 en 6 in schooljaar 2020-2021 opgestart. Door sluiting van de scholen per half de-
cember 2020 is de cyclus opnieuw onderbroken.  

 

 

7.4 Samenwerking CIOS en de F!tfabriek 
De driejarige samenwerking tussen stichting ABBO, De F!tfabriek en CIOS Goes is voortgezet 
in 2019. In de samenwerking is een verplichting voor gefaseerde cofinanciering door stich-
ting ABBO opgenomen. Vanuit de samenwerking worden onderstaande doelen vormgege-
ven. 

 Vanuit de samenwerking vindt ondersteuning van de groepsdocenten bij de gymlessen 
plaats. 

 Stagiaires die de gymlessen verzorgen worden begeleid. 
 Er is ondersteuning bij het implementeren van bewegen in het reguliere schoolpro-

gramma. 
 Er vindt ondersteuning plaats bij bewegen in de pauzes en na schooltijd. 
 Op alle scholen zijn smaaklessen gegeven vanuit de F!tfabriek.  
In 2020 hebben alle scholen het vignet “Gezonde Scholen” behouden op basis van het thema 
Sport & Bewegen. Vrijeschool De Zeeridder volgt op een later moment.  

7.5 Samenwerking Bibliotheek het Markiezaat 
In hoofdstuk ‘Huisvesting’ wordt inhoudelijk op deze samenwerking ingegaan. 

7.6 Samenwerking Educto 
Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingspro-
blemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbe-
gaafdheid. Educto heeft een kantoorvestiging in Bergen op Zoom. 

Stichting ABBO werkt vooral samen met Educto op gebied van; 

 vergoede dyslexiezorg Taallabyrint,  
 dyscalculie en rekenproblemen Rekenlicht ,  
 dyslexiebegeleiding en begeleiding bij spelling en leesproblemen Leestalent, 
 dynamische logopedie Taalreis. 

 
Deze samenwerking vindt plaats op de scholen. Daarbij wordt er op de scholen een praktijk-
ruimte voor Educto ingericht voor begeleiding van leerlingen van de school. Daarnaast is 
buiten de schooluren de praktijkruimte ook bereikbaar voor ouders die hun kind(eren) niet 
op de betreffende school hebben, maar wel van de diensten van Educto gebruik wensen te 
maken. Tussen Educto en het team van de school vindt kennisuitwisseling plaats. Begeleiding 
van kinderen vindt plaats tijdens lesuren. Ouderbetrokkenheid daarbij is een vanzelfspre-
kendheid en verplichting.  



 
38 

In 2020 is Educto gevestigd op Algemene School Oost, De Montessorischool, basisschool De 
Krabbenkooi en basisschool De Nieuwe Veste. Vanaf 2019 is met Educto afgesproken om 
halfjaarlijks evaluatieoverleg te houden. Daarbij zijn vanuit Educto de algemeen directeur en 
uitvoerend leidinggevende aanwezig. Vanuit stichting ABBO nemen de bovenschoolse IB-ers 
en bestuurder deel.  

7.7 Samenwerking Transfercentrum Onderwijs Zeeland 
Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is opgericht in 2015. Vanaf de oprichting is stich-
ting ABBO deelnemer. De meeste Zeeuwse en 2 Brabantse schoolbesturen voor primair on-
derwijs zijn verenigd in TCOZ met zo'n 25.000 leerlingen en 1800 fte aan leerkrachten. In 
deze samenwerking wordt maatwerk geboden op de vraag naar flexibele inzet van (onder-
wijs)personeel. De samenwerking is aangegaan voor vier schooljaren, van 2015 tot 2019. 
Stichting ABBO heeft aangegeven ook de hierop volgende periode van schooljaar 2019-2020 
te willen blijven samenwerken met TCOZ. De contractperiode is voor alle deelnemers terug-
gebracht naar twee schooljaren om zo tijdig in te kunnen spelen op toekomstige ontwikke-
lingen.  

TCOZ is actief bij; 

 het verdelen van werk in de regio, rekening houdend met lerarentekort, vergrijzing en 
met behoud van kwaliteit, 

 het ondersteunen van personeelsleden door mobiliteit en scholing, 
 het versterken van kennis door het samenbrengen van bestuurders en P&O medewer-

kers, 
 een gezamenlijk antwoord op de realiteit die is ontstaan door de Wet Werk en Zeker-

heid. 
 

7.8 Samenwerking HZ University of Applied Sciences 
Stichting ABBO werkt intensief samen met de HZ Vlissingen. Jaarlijks vinden studenten PaBo 
Vlissingen een leerwerkplek op de scholen van stichting ABBO. Het betreft eerste tot en met 
vierde jaar studenten. Begeleiding vindt plaats zowel vanuit de HZ, bovenschools stagebege-
leider als stagebegeleiders op de scholen.  

In schooljaar 2019 – 2020 is een doorstart gemaakt met het project Opleiden in School. De 
werknaam is omgezet in Opleidingsschool ZuidWest. Er is een projectplan geschreven waarin 
in vier jaar wordt toegewerkt naar samen opleiden van studenten tussen de HZ en het ba-
sisonderwijs. In de projectstructuur zijn de volgende groepen werkzaam; stuurgroep, be-
stuurlijke adviesraad, ontwerpteams, projectteam, curriculumcommissie, klankbordgroep 

directeuren, de studenten, experts en critical friends. Stichting ABBO neemt deel aan de be-
stuurlijke adviesraad, een ontwerpteam, de klankbordgroep directeuren en het NSO, net-
werk Samen Opleiden. Met ingang van schooljaar 2020-2021 worden alle eerstejaars stu-
denten opgeleid vanuit de Opleidingsschool ZuidWest. Stichting ABBO valt onder een van de 
vier opleidingsnetwerken, te weten Opleidingsnetwerk Schouwen, St. Philipsland, Tholen en 
West-Brabant. 

In schooljaar 2020-2021 zijn zes eerstejaarsstudenten gestart vanuit de nieuwe opleidings-
richting van de HZ, Opleidingsschool ZuidWest. Twee basisscholen van stichting ABBO, Alge-
mene School Oost en basisschool De Aanloop, zijn benoemd als vaste opleidingsschool. Per 
school is er een leerkracht benoemd als schoolopleider voor onze stichting. Samen begelei-
den zij de eerstejaarsstudenten en zijn zij de spil in het de komende jaren doorgroeien van 
alle opleidingsjaren van de HZ in het Opleidingsschool ZuidWest concept. In schooljaar 2021-
2022 vallen de eerste- en tweedejaars onder de opleidingsschool. De jaren daarna volgt ver-
dere opbouw. Dit vraagt binnen de stichting meer scholen die als opleidingsschool gaan wer-
ken en studenten een plaats gaan bieden. Ook zal er uitbreiding van schoolopleiders plaats-
vinden.  
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8.1 Financiële positie op balansdatum 
Onderstaand is de balans per 31 december 2020 opgenomen in vergelijking met 31 decem-
ber 2019. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de ba-
lans. 

Tabel 8 

 

Toelichting op de balans 
Materiële vaste activa 
De waarde van de materiële vaste activa is in 2020 met € 177.933 toegenomen. De investe-
ringen bedroegen € 346.937. Van dit bedrag is € 247.629 geïnvesteerd in inventaris en ap-
paratuur en € 99.308 in overige materiële vast activa. De totale afschrijvingslasten bedragen 
€ 169.004. Aangezien de investeringen hoger waren dan de afschrijvingslasten, is de waarde 
van de materiële vaste activa toegenomen. Van de totale investeringen heeft € 80.488 be-
trekking op de in 2020 nieuw opgerichte school De Zeeridder.  

 

 

Vorderingen 
De totale omvang van de vorderingen is in 2020 met € 194.305 toegenomen. De 
belangrijkste vordering is de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de 
personele bekostiging en prestatiebox. In periode augustus - december wordt minder dan 
5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 december sprake is van een 
vordering. Deze vordering loopt in de periode januari - juli terug naar nihil en is in 2020 met 
€ 77.038 toegenomen. 

De post vooruitbetaalde kosten is met € 53.249 gestegen, dit komt voornamelijk doordat er 
meer softwarelicenties zijn aangeschaft die betrekking hebben op een schooljaar en geheel 
vooraf betaald worden. 

Tenslotte is de post vordering op de gemeente met € 54.832 toegenomen. Dit hangt samen 
met verbouwingen op een tweetal scholen die bij de gemeente gedeclareerd worden. 

Liquide middelen 
De omvang van de liquide middelen is in 2020 met € 114.974 afgenomen. De voornaamste 
reden hiervan zijn: 
• het negatieve resultaat over 2020 ad € 221.406; 
• de investeringen over 2020 waren € 177.933 hoger dan de afschrijvingen; 
• de dotatie aan de voorziening onderhoud is in 2020 € 76.217 hoger dan de onttrekkin-

gen; 
• toename van de langlopende schulden met € 229.496; 
• toename van de kortlopende schulden t.o.v. 2019 met € 133.814. 

   
Deze beïnvloeden de omvang van de liquide middelen. Een nadere toelichting op de ontwik-
keling van de liquide middelen is te vinden in het kasstroomoverzicht in de jaarrekening. 

Eigen vermogen 
Het negatief exploitatieresultaat van 2020 is t.l.v. het eigen vermogen gebracht. Het totale 
eigen vermogen is hierdoor met € 221.406 afgenomen. 

Het eigen vermogen bestaat uit:   

• Algemene reserve € 1.706.719 
• Bestemmingsreserve personeel nihil 
• Bestemmingsreserve privaat € 5.730 

 

Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa 1.117.601    939.668       Eigen vermogen 1.712.449    1.933.854    
Vorderingen 785.334       591.029       Voorzieningen 251.644       136.285       
Liquide middelen 1.289.352    1.404.326    Langlopende schulden 240.491       10.995         

Kortlopende schulden 987.703       853.889       
Totaal activa 3.192.287    2.935.023    Totaal passiva 3.192.287    2.935.023    
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Een deel (€ 131.000) van het negatief resultaat over 2020 is t.l.v. de in 2019 gecreëerde 
bestemmingsreserve personeel. Deze was bedoeld ter dekking van de eenmalige uitkering 
aan het personeel in februari 2020 voortvloeiend uit het onderhandelaarsakkoord CAO PO 
2019-2020. 

Voorzieningen 
De stichting heeft twee voorzieningen: een jubileumvoorziening en een onderhoudsvoorzie-
ning.  

De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de jubileumgratificaties bij een 25- en een 
40- jarig ambtsjubileum.  

De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter dekking van de lasten van het groot onderhoud.  

Langlopende schulden 
De langlopende schuld heeft betrekking op een ontvangen subsidie voor 1e inrichting van de 
gemeente t.g.v. De Krabbenkooi en valt in een aantal jaar vrij ten gunste van het exploitatie-
resultaat. 

In 2020 is i.v.m. de oprichting van De Zeeridder van de gemeente Bergen op Zoom een sub-
sidie ontvangen inzake 1e inrichting. Deze subsidie zal eveneens in een aantal jaar vrijvallen 
ten gunste van het exploitatieresultaat. 

Kortlopende schulden 
De omvang van de kortlopende schulden is met € 133.814 toegenomen ten opzichte van 31 
december 2019. De belangrijkste schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioenpre-
mies en het nog uit te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari en eind mei 
betaald. De salaris-gebonden schulden zijn gestegen door hogere nog te betalen loonheffing 
en pensioenen.  

8.2 Analyse resultaat 
De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van € 19.585. Uiteindelijk resulteert 
een negatief resultaat boekjaar 2020 van € 221.406. Dit is een negatief verschil van                       
€ 201.821 ten opzichte van de begroting. Het positief resultaat over het boekjaar 2019 be-
droeg € 59.247. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking en een specificatie van 
de belangrijkste verschillen aan. 

 

 

Analyse realisatie 2020 versus begroting 2020 en realisatie 2020 versus realisatie 2019 

Tabel 9 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
Het gerealiseerde resultaat 2020 is ten opzichte van het begrote resultaat over 2020 gedaald 
met € 201.821. De totale baten zijn bijna € 724.000 hoger dan de begroot. Hier tegenover 
staan echter ook ruim € 923.000 aan hogere lasten. De belangrijkste oorzaken van de ver-
schillen (afgerond in 1.000-tallen) zijn: 

De Rijksbijdrage OCenW zijn € 724.000 hoger dan begroot: 

1. In juli 2020 is de definitieve bekostiging 2019-2020 en in september de aangepaste re-
geling bekostiging 2020-2021 gepubliceerd. Deze aangepaste bekostiging levert een 
voordeel op van € 440.000.  

 

Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil Realisatie 
2019

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW 8.650.874 7.926.877  723.997      7.805.240    845.634       
Overige overheidsbijdragen 107.894     111.300      -3.406         97.843         10.051         
Overige baten 376.005     373.638      2.367          370.401       5.604            

Totaal baten 9.134.773 8.411.815  722.958      8.273.484    861.289       

Lasten
Personele lasten 7.475.668 6.846.607  629.061      6.598.908    876.760       
Afschrijvingen 169.004     161.842      7.162          150.004       19.000         
Huisvestingslasten 737.148     704.373      32.775        678.046       59.102         
Overige instell ingslasten 972.024     717.578      254.446      785.253       186.771       

Totaal lasten 9.353.844 8.430.400  923.444      8.212.211    1.141.633    

Saldo baten en lasten -219.071   -18.585       -200.486    61.273         -280.344      

Financiële baten en lasten
Financiële baten 286             1.000          -714            -                     286               
Financiële lasten 2.621         2.000          621              2.026            595               

Totaal financiële baten en lasten -2.335        -1.000         -1.335         -2.026          -309              

Nettoresultaat -221.406   -19.585       -201.821    59.247         -280.653      



 
41 

2. Voor het verlagen van de werkdruk heeft het kabinet in 2020 besloten met geld te schui-
ven. Hierdoor is er voor schooljaar 2020-2021 meer geld beschikbaar. Voor 2020 heeft 
dit een positief effect van € 18.000 

3. De personele groeibaten zijn ongeveer € 85.000 hoger dan begroot. Gedurende het 
schooljaar 2019-2020 hebben zich op stichtingsniveau meer leerlingen aangemeld dan 
verwacht.  

4. Eén van de scholen heeft een bijzondere bekostiging asielzoekers en/of overige vreem-
delingenkinderen ontvangen ad € 9.000. Deze subsidie was niet in de begroting opge-
nomen. 

5. In het kader van het inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs 2020-2021 heeft 
stichting ABBO een totale subsidie ontvangen van € 185.400. Het gaat om achterstan-
den veroorzaakt door de coronacrisis. De subsidie heeft een looptijd van 1 oktober 2020 
t/m 31 augustus 2021. Een groot deel van de gelden (bijna € 159.000) is in 2020 ingezet, 
de hierbij behorende lasten zijn onder de overige materiele lasten geboekt. Het opge-
nomen bedrag in de baten is gelijk aan het opgenomen bedrag in de lasten.   

6. Tenslotte is er € 13.000 extra ontvangen van het samenwerkingsverband voor het ar-
rangement van zware ondersteuning. Deze extra middelen dienen te worden aange-
wend voor ambulante begeleiding. 

Overige overheidsbijdragen zijn € 3.000 lager dan begroot. 

Belangrijkste oorzaak is dat er iets minder subsidies inzake Brabants Verkeersveiligheidslabel 
(BVL) zijn ontvangen dan begroot,  

Personeelslasten zijn € 629.000 hoger dan begroot. 

• Lonen en salarissen minus uitkeringen plus personeel niet in loondienst zijn per saldo    
€ 602.000 hoger dan begroot. Deze stijging heeft een aantal oorzaken: 

1. Het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 is pas na het vaststellen van de 
meerjarenbegroting 2020-2023 overeengekomen. De hierin opgenomen loonaf-
spraak dat de salarissen van alle medewerkers structureel verhoogd wordt met 
4,5% is niet geheel begroot + € 211.000. 

2. Tevens zijn in bovenstaande Onderhandelaarsakkoord een tweetal eenmalige uit-
keringen overeengekomen. In februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari 

2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 33% van het verhoogde maand-
loon van januari 2020 en in februari 2020 krijgen alle medewerkers die in januari in 
dienst waren, een eenmalige uitkering van € 875 naar rato van de werktijdfactor. 

Bedrag aan extra lasten voor stichting ABBO bedraagt € 207.000.  

3. Op 29 oktober is er een Onderhandelaarsakkoord verlenging CAO-PO 2019-2020 
afgesloten. Hierin is een verlenging van 2 maanden overeengekomen. Onderdeel 
van de verlenging is een eenmalige extra toelage van 0,7 procent van het bruto 
jaarsalaris in 2020 voor alle medewerkers in het primair onderwijs + € 58.000. 

4. De hogere rijksbijdragen inzake werkdruk, groei en bekostiging asielzoekers en/of 
overige vreemdelingenkinderen zijn formatief of via inhuur extern personeel inge-
zet + € 112.000. 

5. Voor het ondersteunen van leerlingen met een arrangement is in 2020 extra geld 
ontvangen van het samenwerkingsverband. Hierdoor is er meer personeel inge-
huurd dan begroot + € 14.000. 

• De dotatie van de voorziening jubilea is € 33.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat 
voor berekening van de voorziening de marktrente is verlaagd van 1,0% in 2019 naar 
0,0% in 2020, er ultimo 2020 meer FTE in dienst is dan ultimo 2019 en de salarissen in 
2020 hoger zijn dan in 2019. 

Huisvestingslasten zijn € 33.000 hoger dan begroot. 

1. Kosten klein onderhoud + € 10.000. Overschrijding wordt deels veroorzaakt doordat een 
gedeelte van de geplande onttrekkingen aan de voorziening onderhoud is opgeschoven 
van 2019 naar 2020. Hierdoor zijn de begeleidingskosten ongeveer € 5.000 hoger dan 
begroot. Tevens waren er een aantal incidentele zaken bij scholen die niet waren voor-
zien.  

2. I.v.m. de getroffen Corona-maatregelen, voortvloeiend uit de Protocollen opstart en 
volledig openen basisonderwijs, zijn de schoonmaakkosten € 17.000 hoger dan begroot. 

3. De kosten m.b.t. tuinaanleg en tuinonderhoud zijn € 7.000 hoger dan begroot. Hier staat 
echter een subsidie tegenover.  

 

 



 
42 

Overige lasten zijn € 254.000 hoger dan begroot. 

Dit betreft een grote verzameling van grootboekrekeningen waarbij overschrijdingen op de 
ene post wordt gecompenseerd met lagere uitgaves op andere posten. Per saldo is hier            
€ 254.000 meer op uitgegeven dan begroot, de belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

1. In het kader van de extra ontvangen subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma on-
derwijs 2020-2021 Studieus ingehuurd inzake het programma Back on Track +                      
€ 159.000. 

2. Inzet onderwijsambassadeurs 2020 € 57.000. Hier staat een subsidie tegenover. 

3. Aan cultuur is € 12.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit betreft vooral kosten inzake 
het leerorkest.  

Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met € 280.653. De totale baten zijn ruim             
€ 861.000 hoger en de lasten zijn € 1.142.000 hoger dan in 2019. Een deel van de verklaring 
ligt in het feit dat stichting ABBO er vanaf augustus 2020 een 7de school heeft. De belangrijk-
ste oorzaken (afgerond in 1.000-tallen) van deze stijgingen zijn: 

• De Rijksbijdrage OC&W zijn € 846.000 (waarvan € 210.000 betrekking heeft op De 
Zeeridder) hoger dan vorig jaar: 
1. toename van de personele bekostiging 2019-2020 en 2020-2021 € 400.000 ; 
2. in 2020 is er € 100.000 meer aan groeibekostiging ontvangen; 
3. met ingang van 1 augustus 2018 is er een subsidie voor werkdrukvermindering ont-

vangen. In 2020 is er € 78.000 meer ontvangen dan in 2019;  
4. In het kader van het inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs 2020-2021 

heeft stichting ABBO een totale subsidie ontvangen van € 185.400, hiervan is bijna 
€ 159.000 aan 2020 toegerekend; 

5. in december 2019 is eenmalig vanuit het convenant “Aanpak lerarentekort” extra 
ter beschikking gesteld. Voor stichting ABBO was dit een bedrag van € 109.000.  

• De overige overheidsbijdragen zijn € 10.000 hoger dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk 
door toekenning van subsidie schakelklas door de gemeente Bergen op Zoom aan De 
Krabbenkooi. In 2019 was deze voor 7 maanden toegekend en voor 2020 een heel jaar.  

• De totale personele lasten zijn € 875.000 hoger dan in 2019 (waarvan € 172.000 betrek-
king heeft op De Zeeridder). Daarnaast zijn de belangrijkste oorzaken:  
1. de structurele salarisverhoging van 4,5% + € 266.000 in 2020;  

2. de eenmalige uitkeringen in februari 2020 conform het Onderhandelaarsakkoord 
CAO PO 2019-2020 ad € 207.000; 

3. de eenmalige extra toelage van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris in 2020 voort-
vloeiend uit de verlenging CAO-PO 2019-2020 + € 58.000; 

4. extra formatieve inzet door hogere subsidies inzake groei, werkdrukvermindering 
en samenwerkingsverband + € 175.000. 

• De afschrijvingen zijn € 19.000 hoger, dat komt doordat in 2019 en 2020 veel geïnves-
teerd is. 

• De huisvestingslasten zijn € 59.000 (waarvan € 20.000 betrekking heeft op De Zeeridder) 
hoger, dit komt doordat medio 2019 een nieuw schoonmaakcontract is afgesloten en 
het nieuw contract hoger is dan het oude contract +€ 20.000. Verder zijn er hogere 
schoonmaaklasten voortvloeiend uit de Protocollen opstart en volledig openen basison-
derwijs € 17.000. 

• De overige lasten zijn € 187.000 (waarvan € 34.000 betrekking heeft op De Zeeridder) 
restant is te verklaren door uitgaves in het kader van subsidie inhaal- en ondersteunings-
programma onderwijs ad € 159.000. 

Investeringen en financieringsbeleid 
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het 
beleid is als in enig jaar of maand een te hoog beslag op de liquiditeit plaatsvindt een sprei-
ding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden 
bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjaren-
begroting opgenomen financieel perspectief. 

8.3 Treasuryverslag 
In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun finan-
cierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende 
publieke middelen overeenkomstig hun bestemmingen worden besteed.  

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De 
tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. 

Conform het treasurybeleid is er geen sprake, net als in 2019, van beleggingen, leningen en 
derivaten. In 2020 zijn er geen afwijkingen ten opzichte van dit beleid. 
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8.4 Opstellen begroting 
Om toekomstgericht financieel te kunnen sturen maakt stichting ABBO gebruik van een be-
trouwbare en volledige meerjarenbegroting. Aan de begroting liggen beleidsmatige keuzes 
ten grondslag. De begroting kan daarmee worden gezien als kwantitatieve uitwerking van 
kwalitatief beleid. Het schoolplan, dat mede is gebaseerd op het strategisch plan van de 
stichting, vormt de basis voor de beschreven beleidskeuzes. Door jaarlijks de meerjarenbe-
groting aan te passen aan de feitelijke ontwikkelingen en de wijzigingen in de toekomstvisie, 
ontstaat een systeem waarbij gestuurd wordt op de middellange termijn.  

Een volwaardige meerjarenbegroting omvat bij stichting ABBO de volgende vier bestands-
delen, waarvan 1 en 2 zijn gebaseerd op een representatieve leerlingprognose:  

1. Een meerjarenexploitatieoverzicht 
2. Een meerjarenformatieplan  
3. Een meerjareninvesteringsplan  
4. Een meerjarenliquiditeitsplan/kasstroomoverzicht  

 

De begroting wordt opgesteld voor nog volgende jaren en kan als gevolg van keuzes op in-
houdelijke gebied in enig jaar een geraamd tekort of overschot vertonen. Bij de bepaling of 
deze op de langere termijn sluitend is (en de stichting in financiële zin gezond), worden ook 
eventueel opgebouwde reserves in acht genomen. We benaderen de reservepositie op be-
stuursniveau en houden geen reserves aan op schoolniveau. 

8.5 Allocatie van middelen 
De school is bekostigingseenheid op basis van leerlingaantallen. De middelen worden vanuit 
het ministerie hierop toegekend aan het bestuur. Het bestuur kent de middelen vervolgens 
op basis van de leerlingaantallen toe aan de scholen minus een afroming. In 2019 werd hier-
voor nog de t=0 systematiek gehanteerd.  

Ter dekking van de bovenschoolse kosten wordt in 2019 80% van de Personeels- en arbeids-
marktbeleid (met uitzondering van de kleine-scholentoeslag en de werkdrukverminderings-
gelden) bovenschools geboekt.  

Deze allocatie wordt elk jaar bij het opstellen van de begroting bezien en als uitgangspunt 
van de begroting met het bestuur en GMR afgestemd. 

Daarnaast krijgen scholen conform beschikkingen van het samenwerkingsverband en ge-
meente subsidies toebedeeld. Deze middelen gaan volledig naar de scholen. 

 

8.6 Kengetallen 
Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weer-
standsvermogen vermelden wij onderstaande kengetallen: 

Tabel 10 

 

Grafiek 3 

 

Hieronder vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

Huisvestingsratio 
Het kengetal “huisvestingsratio” geeft de verhouding aan tussen de lasten van de huisvesting 
en de totale lasten (inclusief financiële lasten). 

Kengetal 2020 2019
Huisvestingsratio 0,08 0,08 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 2,10 2,34 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) -0,02 0,01 kleiner dan -0,10
Solvabiliteit (definitie 2) 0,62 0,71
Weerstandsvermogen 0,19 0,23
Kapitalisatiefactor 0,35 0,39 tussen de 30 en 40%

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30
kleiner dan 0,05
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Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld 
door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten). 

Tabel 11 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.  

De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In ver-
gelijking met 2019 is de huisvestingsratio gelijk gebleven. 

Liquiditeit (current ratio) 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen 
kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen 
en voorraden) en de kortlopende schulden. 

Tabel 12 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,10 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlo-
pende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen 
posten en de overlopende passiva. 

De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 1.289.352 aan liquide midde-
len en heeft daarnaast € 785.334 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de open-
staande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 987.703. 

De liquiditeitspositie is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspec-
tie. In vergelijking met 2019 is de liquiditeitspositie gedaald. 

In voorgaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgeno-
men verplichtingen. 

Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat 
in relatie tot de totale baten. 

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

Tabel 13 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan - 0,10. 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt 
in het uiteindelijke resultaat. 

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 9.134.773, een resultaat van   
€ 221.406 negatief. Dit houdt in dat naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed 
wordt er € 0,02 wordt ingeteerd op de reserves. 

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 737.148 678.046
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen - -

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 737.148 678.046

- Totale lasten 9.353.844 8.212.211
- Financiële lasten 2.621 2.026

Som totale lasten en financiële lasten 9.356.465 8.214.237

Kengetal:

31-12-2020

0,08

31-12-2019

0,08

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 1.289.352 1.404.326
- Vorderingen 785.334 591.029

Vlottende activa 2.074.686 1.995.355

Kortlopende schulden 987.703 853.889

Kengetal: 2,10

31-12-2019

2,34

31-12-2020

Omschrijving
€ € € €

Resultaat -221.406 59.247

- Totaal baten 9.134.773 8.273.484
- Financiële baten 286 -

Som totaal baten inclusief financiële baten 9.135.059 8.273.484

Kengetal 1-jarig: -0,02 0,01

31-12-2020 31-12-2019
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De rentabiliteitspositie is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking met 2019 is de rentabiliteitspositie gedaald. 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus 
inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie 
op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

Tabel 14 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 62% van het totale vermogen uit eigen vermogen 
ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 38% van het totale 
vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. 

De solvabiliteitspositie is voor 2020 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onder-
wijsinspectie. In vergelijking tot 2019 is de solvabiliteitsratio gedaald. 

Definitie 1: Eigen vermogen door het totale vermogen. 

Tabel 15 

 

 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere be-
drijfsvoering behorende risico's op te vangen. 

Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

Tabel 16 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05. 

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene ge-
beurtenissen benadrukt.  

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed func-
tioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen 
van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen heb-
ben of opbouwen. 

Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter ten opzichte van de signaleringswaarde on-
derwijsinspectie. In vergelijking tot 2019 is het weerstandsvermogen gedaald. 

Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren 
of onderwijsorganisaties wellicht een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor 
de vervulling van hun taken. 

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebou-
wen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

  

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 1.712.449 1.933.854
- Voorzieningen 251.644 136.285

Som eigen vermogen en voorzieningen 1.964.093 2.070.139

Totaal vermogen 3.192.287 2.935.023

Kengetal:

31-12-2020 31-12-2019

0,62 0,71

Omschrijving
€ €

Eigen vermogen 1.712.449 1.933.854

Totaal vermogen 3.192.208 2.935.023

Kengetal: 0,54 0,66

31-12-2020 31-12-2019

Omschrijving
€ € € €

1.712.449 1.933.854

- Totaal baten 9.134.773 8.273.484
- Financiële baten 286 -

Som totaal baten inclusief financiële baten 9.135.059 8.273.484

Kengetal: 0,23

31-12-2020 31-12-2019

0,19
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Tabel 17 

 

Voor een organisatie van een omvang als stichting ABBO komt de commissie voor de kapita-
lisatiefactor op een streefwaarde van tussen de 30 en 40%.  

Indicator bovenmatig publiek eigen vermogen 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een indicator voor het detecteren van mogelijk boven-
matig publiek vermogen en daarbij behorende signaleringswaarde voor toezicht op de doel-
matigheid.  

Tabel 18 

 

Definitie: Het publiek eigen vermogen gedeeld door het normatief eigen vermogen 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde hoger dan 1,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 3.192.287 2.935.023
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen - -

Verschil balans totaal en materiële vaste activa gebouwen 
en terreinen 3.192.287 2.935.023

- Totaal baten 9.134.773 8.273.484
- Financiële baten 286 -

Som totaal baten inclusief financiële baten 9.135.059 8.273.484

Kengetal: 0,35 0,35

31-12-2020 31-12-2019

Omschrijving
€ € € €

- Totaal eigen vermogen 1.712.449 1.933.854
- Privaat eigen vermogen 5.730 7.020

- Feitelijk eigen vermogen 1.706.719 1.926.834
- Normatief eigen vermogen 1.663.862 1.464.304

Som totaal baten inclusief financiële baten 42.857 462.530

Kengetal:

31-12-2020 31-12-2019

1,02 1,31
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In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de 
stichting. Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting. Er is 
geen sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. 
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Tabel 19 

 

9.1 Kengetallen 
 
 

 
 
 
  

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023  

          
Aantal leerlingen per 1 ok-
tober 1.299 1.359 1.454 1.529 1.569 

      
Personele bezetting in fte per 
31 december      
Directie 5  6  6  6  6  
Personeel primair proces (OP) 70  76  78  80  83  
Ondersteunend personeel 
(OOP) 5  8  8  8  8  

Totale personele bezetting 80  90  92  94  97  
 

De komende jaren zien we dat vier van de zeven scholen een groei tot forse groei zullen 
doormaken. De zevende school van stichting ABBO is gestart in augustus 2020 met 43 leer-
lingen en zal de komende jaren uitgroeien tot een school met het wettelijk vereiste aantal 
van minimaal 202 leerlingen. Basisschool De Nieuwe Veste maakt een gelijke dynamiek mee 
als een nieuw opgerichte school. De school groeit doorlopend fors, vooral in de onderbouw. 
Ook bij de Aanloop zien we een forse groei in de onderbouw. De toename van het aantal 
leerlingen heeft een hogere personele bezetting tot gevolg. We verwachten de komende 
jaren vooral een toename in het fte van onderwijzend personeel.   
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9.2 Meerjarenbegroting  
 

 
 

Tabel 20 

 

Toelichting op balans 

De omvang van de balans zal in 2021 wat afnemen om vervolgens in 2022 en 2023 weer toe 
te nemen. Het verloop van de materiële vaste activa is bepaald op basis van de in de meer-
jarenbegroting opgenomen investeringen en de daarbij behorende afschrijvingen. In 2021 
zijn de begrote investeringen hoger dan de begrote afschrijvingen, waardoor de materiële 
activa zal stijgen. Voor de daaropvolgende twee jaar zullen de investeringen lager dan de 
afschrijvingen zijn. De omvang van de vorderingen is in 2021 en 2022 verlaagd met de vor-
dering op de gemeente. 

 

Voor 2021 is een negatief resultaat begroot, waardoor het eigen vermogen in 2021 zal dalen 
t.o.v. 2020. Voor 2022 en 2023 zijn positieve resultaten begroot waardoor het eigen ver-
mogen weer zal stijgen.  Het verloop van de voorziening groot onderhoud is bepaald op basis 
van het meerjarenonderhoudsplan. De langlopende schulden nemen ieder jaar af met de 
jaarlijkse vrijval. De kortlopende schulden nemen de komende jaar af met de vrijval van de 
ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De liquide middelen zijn als sluit-
post berekend.  

Activa Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
 31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

Materiële vaste activa 939.668              1.117.601         1.120.601           1.106.601           1.080.601        

Totaal vaste activa 939.668              1.117.601         1.120.601           1.106.601           1.080.601        

Vorderingen 591.029              785.334             715.334              655.334              655.334            
Liquide middelen 1.404.326           1.289.352         1.285.998           1.362.644           1.507.290        

Totaal vlottende activa 1.995.355           2.074.686         2.001.332           2.017.978           2.162.624        

Totaal activa 2.935.023           3.192.287         3.121.933           3.124.579           3.243.225        

Passiva Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
 31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

Algemene reserve 1.795.834           1.706.719         1.678.719           1.681.719           1.703.719        
Bestemmingsreserves 
personeel

              131.000                           -                             -                             -                          - 

Bestemmingsreserves 7.020                   5.730                 5.730                   5.730                   5.730                

Eigen vermogen 1.933.854           1.712.449         1.684.449           1.687.449           1.709.449        

Voorzieningen 136.285              251.644             283.644              321.644              426.644            
Langlopende schulden 10.995                240.491             232.137              223.783              215.429            
Kortlopende schulden 853.889              987.703             921.703              891.703              891.703            

Totaal passiva 2.935.023           3.192.287         3.121.933           3.124.579           3.243.225        
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Staat van baten en lasten  

Tabel 21 

 

 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
Het bestuur en GMR van stichting ABBO hebben de meerjarenbegroting 2021-2024 goedge-
keurd. 

De begrote rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantal-
len. Door toename van het leerlingaantal zullen de rijksbijdragen de komende jaren stijgen. 
Er is rekening gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de GGL. Er is geen rekening gehou-
den met mogelijke verhogingen van de rijksbijdragen of nieuwe aanvullende rijksbijdragen.  

De overige overheidsbijdragen zal stijgen doordat een tweetaal scholen een subsidie voor 
schakelklassen ontvangt waarbij voor een school de subsidie voor 2021 hoger is dan voor 
2020 en voor De Zeeridder is als inkomsten vrijval van de investeringssubsidie “eerste in-
richting” opgenomen. 

 

 

De overige baten bestaan uit overblijfgelden, opbrengsten huur en medegebruik en overige 
opbrengsten. Deze zullen in 2021 stijgen t.o.v. 2020 doordat er meer scholen gaan werken 
met een continurooster waarbij aan de ouders een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor 
het overblijven. 

De formatieve inzet is begroot op basis van de verwachte leerlingprognose. Er is rekening 
gehouden met de jaarlijkse periodiek voor de medewerkers waar dat nog mogelijk is. De 
huisvestingslasten en de overige instellingslasten zijn begroot op ongeveer het niveau van 
de realisatie 2020. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2020 de stichting 
een vijftal maanden zeven scholen had en vanaf 2021 het gehele jaar. Ten opzichte van de 
realisatie laat de overige lasten een daling zien dit wordt veroorzaakt door de eenmalige 
kosten inzake inhaal en ondersteuningsprogramma in 2020.    

 

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten
Aantal leerlingen                    1.299                  1.359                    1.454                    1.529                 1.569 

Rijksbijdragen OCenW            7.805.240          8.650.874            8.869.000            9.051.000         9.371.000 
Overige 
overheidsbijdragen                 97.843              107.894               126.000               128.000             130.000 
Overige baten               370.401              376.005               404.000               401.000             402.000 

Totaal baten            8.273.484          9.134.773            9.399.000            9.580.000         9.903.000 

Lasten
Personeelslasten            6.598.908          7.475.668            7.674.000            7.803.000         8.081.000 
Afschrijvingen               150.004              169.004               188.000               198.000             202.000 
Huisvestingslasten               678.046              737.148               783.000               785.000             796.000 
Overige lasten               785.253              972.024               782.000               791.000             802.000 

Totaal lasten            8.212.211          9.353.844            9.427.000            9.577.000         9.881.000 

Financiële baten                  -2.026                 -2.335                             -                             -                          - 

Nettoresultaat                 59.247            -221.406                -28.000                    3.000               22.000 
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9.3 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheer-
sing- en controlesysteem 
Het signaleren van, beoordelen van en reageren op risico’s is van groot belang voor de be-
heersing van de organisatie en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Ten einde de 
risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert stichting ABBO een planning en control cy-
clus waarbij het bestuur de ontwikkeling van de (financiële) prestaties monitort en hier ook 
periodiek verantwoording over aflegt aan het toezichthoudend orgaan. De werkwijze ten 
aanzien van de monitoring van de scholen bestaat uit de periodieke Management Rappor-
tage gesprekken tussen algemeen directeur en de schooldirecteuren (Marap gesprekken). 

De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbe-
groting die voorafgaand aan elk jaar door de algemeen directeur en schooldirecteuren wordt 
opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting 
worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in hoeverre 
acties nodig zijn. 

Voor het opvangen van risico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt het bestuur in haar 
financieel beleid o.a. het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende ei-
gen vermogen beschikbaar is als risicobuffer.  

De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd 
voor het uitsluiten van bepaalde risico’s en het in kaart brengen van andere risico’s. Het gaat 
dan met name om financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting.   

9.4 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
In deze rapportage geeft stichting ABBO aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in 
de komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan 
deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden. Als uitgangspunt hiervoor is het risico-
managementmodel van de PO-Raad gehanteerd.  
Het model wordt jaarlijks geactualiseerd en voortgang wordt met toezichthouders geanaly-
seerd en besproken. Tevens kunnen er nieuwe risico’s uit het model naar voorkomen. Deze 
risico’s worden eveneens binnen de organisatie besproken en maatregelen worden geno-
men om de risico’s te beheersen.  
Het model geeft inzicht in het integraal risicoprofiel en is bedoeld om de toereikendheid 
van het risicomanagement te beoordelen. Hierbij wordt vooral gekeken naar factoren die 
de doelstellingen bedreigen. Het model behandelt een vijftal domeinen: 

 

• Bestuur en Organisatie 
• Onderwijs en identiteit  
• Financiën 
• Personeel 
• Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT 

 
Per domein worden van de belangrijkste risico’s de waarschijnlijkheid van optreden en de 
impact hiervan voor de organisatie ingeschat. In totaal is er van 55 risico’s een inschatting 
gemaakt. Hierbij werden 2 risico’s als urgent (t.o.v. geen in 2019) en 1 risico als middelgroot 
(t.o.v. eveneens 1 in 2019) bestempeld. Globaal genomen betekent dit dat 6% van de be-
langrijkste risico’s op korte en middellange termijn aandacht behoeven.   

In onderstaand overzicht worden per domein de risico’s weergegeven. Tevens is kans van 
optreden, impact voor de organisatie en de genomen maatregelen om de risico te beheer-
sen opgenomen. 
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Tabel 22 

Risico per domein Maximale 
impact 

Kans dat  
het zich 
voordoet 

Berekende  
impact 

Maatregel ter beheersing van het risico 

Bestuur en organisatie 
Maatschappelijk belanghebbende tonen zich ontevreden 

€ 50.000 Laag   
10% 

Voornamelijk reputatie 
€ 5.000 

Per 01-01-2020 is overgegaan naar het one-tier model. Hiermee is scheiden van 
uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur veiliggesteld. In het nieuwe 
Handboek Governance zijn eigenaren, belanghebbenden, boogde resultaten, 
handelingskaders en wijze van afleggen van verantwoording duidelijk beschre-
ven. 

Onderwijs en identiteit 
Systeem voor kwaliteitszorg 

€ 100.000 Laag 
 20% 

Reputatie en financieel            
€ 20.000 
 

Het bestuur heeft onderwijskundig beleid met minimum-kwaliteitseisen vastge-
steld. Deze kwaliteitsafspraken zijn vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden 
op de scholen. Ondanks dat blijft het behalen van de eindopbrengsten in groep 
8 een terugkerend aandachtspunt.  

Onderwijs en identiteit 
Sociale veiligheid 

€ 50.000 Laag 
15% 

Voornamelijk reputatie 
€ 7.500 

Er is een breed gedragen veiligheidsbeleid voor alle scholen en een beleid inzake 
sociale media. Ondanks bovenstaande is het nooit geheel uit te sluiten dat iets 
zich voordoet. Wel is geborgd hoe dan te handelen. Hiermee is risico afgedekt. 

Onderwijs en identiteit 
Onderwijsadministratie 

€ 50.000 Laag 
15% 

Voornamelijk financieel 
€ 7.500 

Handelen conform de richtlijnen AVG is voor een groot deel geborgd in de orga-
nisatie. De functionaris gegevensbescherming heeft ruime expertise, volgt 
nieuwe ontwikkelingen en beschikt over voldoende tijd. 

Financiën 
Planning & Control 
Financieel beleidsplan ontbreekt 
Momenteel wordt met de gemeente Bergen op Zoom 
overleg gevoerd over volledige doordecentralisatie van 
tenminste 2 en wellicht 3 schoolgebouwen. De uiteinde-
lijke uitwerking in de vaststellingsovereenkomst is van 
grote invloed op de financiële doelstellingen en op de 
hoogte van de algemene reserve.   

€1.800.000 Middelgroot   
30% 

Voornamelijk financieel 
€ 540.000 

In 2020 is er een expert op gebied van DDC en IHP aangetrokken. Zowel op 
inhoud als proces neemt deze adviseur deel aan gesprekken bij de gemeente 
en toezichthouders van stichting ABBO. Op verzoek neemt ook de accountant 
al vanaf een vroeg stadium deel om algemeen advies uit te brengen. Er zal 
alleen tot doordecentralisatie van schoolgebouwen worden overgegaan in-
dien de risico’s beheersbaar zijn. 

Financiën 
Planning & Control 
(Onverwachts) verminderen subsidies 
Indien de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel  
Vereenvoudiging bekostiging treedt de  
vereenvoudiging waarschijnlijk op 1 januari 2023 in  
werking. 
Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er minder  
Parameters worden gebruikt voor de bekostiging. 
Tevens wordt de personele bekostiging niet langer per 
schooljaar maar per kalenderjaar geregeld. De teldatum 
van de leerlingen die bepaalt hoe hoog de bekostiging 
is verschuift van 1 oktober naar 1 februari.  

€ 411.000 Bijna zeker Voornamelijk financieel 
€ 369.900 

Door de wijziging van bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar in 2023 zal 
er een vordering op OCW ontstaan. Het betaalritme is immers dat in de periode 
augustus t/m december 34,5% van de personele bekostiging wordt betaald 
i.p.v. 41,7%. Dit verschil van 7,2% zal niet worden verrekend en zal moeten wor-
den afgeboekt.    
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Risico per domein Maximale 
impact 

Kans dat  
het zich 
voordoet 

Berekende  
impact 

Maatregel ter beheersing van het risico 

Financiën 
Planning & Control 
(Onverwachts) verminderen subsidies 
Ontoereikende indexering van de bekostiging. Te denken  
valt aan salarismaatregelen en premie effecten die niet 
(volledig) worden gecompenseerd in de personele  
bekostiging. Ook de kosten voor energie en (gebouw)-         
onderhoud, arbodiensten en licenties stijgen harder 
dan de indexering van de materiële instandhouding. 

€ 200.000 Niet  
waarschijnlijk 
>> 10-20% 

€ 40.000 Jaarlijks stellen we opnieuw een MJB op, op basis van de meest                                       
recente informatie over de bekostiging. Op basis daarvan kijken we                                       
vier jaar vooruit, waarin we inzetten op behoud van onze positie. 

Financiën 
Planning & Control 
De door de schoolbesturen af te dragen premie Participa-
tiefonds is variabel en lastig te voorspellen. Het kent 
geen koppeling met de vanuit de overheid ontvangen be-
kostiging. 

€ 40.000 Laag 
15% 

Voornamelijk financieel 
€ 6.000 

De landelijke ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Bij een eventuele aan-
passing van de premie worden dekkingsmogelijkheden op dat moment onder-
zocht en in de taakstellende begroting opgenomen. 

Personeel 
Personeelsformatie is groter dan nodig. 
Door krimpende leerlingaantallen in gemeenten met 
ABBO-scholen is het mogelijk dat stichting ABBO meer 
personeel in dienst heeft dan waarvoor we bekostiging 
ontvangen. 

€ 254.000 Zeer on-
waarschijn-
lijk  
< 5% 

Voornamelijk financieel 
€ 8.400 

Jaarlijks wordt een meerjaren formatieplan opgesteld waardoor we tijdig kun-
nen anticiperen op leerlingendalingen. Bovendien is er zoveel vraag naar des-
kundig en geschoold onderwijzend personeel dat we dit risico als zeer onwaar-
schijnlijk inschatten. 

Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT 
D.m.v. aangepaste wetgeving heeft per 1-1-2015 doorde-
centralisatie plaatsgevonden van de huisvestingsmidde-
len inzake het gebouwenonderhoud buitenzijde.   

€ 100.000 Laag 
10% 

Voornamelijk financieel 
€ 10.000 
 

We streven ernaar om onze voorziening zo correct mogelijk te berekenen en op 
peil te houden, zodat toekomstige onderhoudskosten kunnen worden betaald. 
Het valt echter niet uit te sluiten dat we te maken krijgen met onvoorziene ho-
gere kosten. We laten ons MOP frequent actualiseren en het doteren aan de 
voorziening gebeurt consistent. 
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9.5 Fraude risicoanalyse 
Om het risico op fraude uit te sluiten zijn bij stichting ABBO de volgende maatregelen getroffen. 

Tabel 23 

Proces Risico Beheersmaatregel 
Baten Rijksbijdragen is een gegeven en fraude is, gelet op externe controle, niet mogelijk. 

 
Overige baten zijn beperkt in omvang. Hierin zouden verhuurbaten niet verantwoord kunnen 
worden. Door beperkte omvang is risico beperkt.  

 
 
Directie is aanwezig op locatie en heeft zicht op ter beschikking stellen van ruimte voor ver-
huur. 

Kosten /  
onderhoud /  
investeringen 

Risico dat opdrachten tegen niet zakelijke voorwaarden worden afgesloten.  
 
De factuur stemt niet overeen met de werkelijke prestatie. 

Alle facturen worden door directie en medewerkers van de administratie gezien. Zij zijn hier-
bij alert op opvallende facturen en niet zakelijke prijzen. 
Bij grote huisvestingsinvesteringen wordt externe bouwbegeleiding en toezicht ingehuurd 
om de prestatielevering te bewaken. Verder is er intern toezicht door de directie op presta-
tielevering. Facturen worden gefiatteerd door externe en interne toezichthouders.  

Betalingsverkeer Het risico dat betalingen worden gedaan aan niet rechthebbende.  Crediteurenstambestand kan alleen worden aangepast door medewerkers van de admi-
nistratie. Op deze mutaties vindt interne controle plaats. De daadwerkelijke betaling wordt 
verricht door de algemeen directeur.  
Het autorisatieschema kan door geen enkel individu zelfstandig worden aangepast. Hiervoor 
zijn steeds meerdere autorisaties nodig. Crediteuren zullen verder achteraf melden dat er 
niet betaald is waardoor fraude achteraf aan het licht komt.  

Memorialen De mogelijkheid van het doorbreken van de interne controlemaatregelen door het manage-
ment en/of schattingen door het management dienen met een voldoende mate van profes-
sioneel kritische houding worden beoordeeld (memoriaalboekingen). 

Directie kan niet zelf memorialen aanmaken. Dit moet via medewerkers administratie gebeu-
ren die boekingen verwerken op basis van onderliggende brondocumentatie. 

Personeelskosten Er worden onterechte declaraties ingediend. Alle declaraties moeten door leidinggevende worden geautoriseerd. Declaraties worden al-
leen door de administratie verwerkt als deze zijn geautoriseerd. 
 
Declaraties inzake reiskosten worden alleen door het administratiekantoor verwerkt indien 
deze geautoriseerd zijn. 
 
Directie heeft inzicht in personele bezetting en gelet op omvang organisatie vallen niet be-
staande personeelsleden op.  

Schoolbank  Schoolbanken dienen met brondocumenten maandelijks te worden ingeleverd op het be-
stuurskantoor en daar wordt het verder verwerkt. Saldi vanaf € 2.500 worden afgeroomd en 
op de rekeningen kan men niet rood staan. Verder worden zoveel mogelijk ontvangsten op 
de centrale bestuursrekening geboekt. 

Kasverkeer Contante betalingen worden niet verantwoord in de financiële administratie. Omvang van het kasverkeer is beperkt. 
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9.6 Risicohouding 
We brengen de financiële toekomst zo exact mogelijk in beeld. In meerjarenbegrotingen 
schetsten we een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de te verwachten baten en lasten op 
basis van op dat moment alle beschikbare informatie. De financiële werkelijkheid is echter 
complex en tussen werkelijkheid en begroting gaapt soms een vervelende kloof. 

In algemene zin dient risicomanagement inclusief het opstellen van een risicoanalyse, ertoe 
om de financiële risico’s in te schatten voor de organisatie. Naast de in kaart gebrachte ri-
sico’s zijn er nog andere aspecten die het risicoprofiel van de organisatie bepalen. Een van 
die aspecten is de schaalgrootte. Hoe kleiner het aantal scholen dat onder een bestuur valt, 
des te minder mogelijkheden er zijn om aan risicospreiding te doen. Anderzijds zijn de risico’s 
op het onderdeel organisatie bij kleinere organisaties meestal geringer door de korte lijnen.  

We omschrijven vier soorten risiconiveaus.  

1. Risicomijdend: actief uit de weg gaan, bang, beredenerend, minder bereid nieuwe zaken 
uit te proberen. 

2. Risicotolerant: ontspannen bij onzekerheid, kop in het zand, ontkenning als maatregel.  

3. Risico zoekend: neemt risico’s, probeert nieuwe zaken, te optimistisch, houdt van een 
uitdaging, onderschatten de bedreigingen.   

4. Risiconeutraal: het ideaal, comfortabel met de besluitvorming, weloverwogen, brengt 
maatregelen in lijn met de kansen en bedreigingen (in proportie).  

Stichting ABBO is met 7 scholen, een groeiend leerlingenaantal met medio 2020 rond de 
1360 leerlingen, een middelgroot schoolbestuur. Onze planning & controlcyclus functioneert 
goed en onze kengetallen zijn op orde. Onze risicohouding is in het algemeen risiconeutraal.  
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