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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 2019. 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 verant-
woordingsdocument voor iedere belanghebbende of belangstellende beschikbaar is. 

In het bestuursverslag 2019 worden bereikte resultaten en deels het proces daartoe weer-
gegeven op basis van doelstellingen vanuit het meerjaren strategisch beleidsplan 2019-
2023. 

De voornaamste doelstellingen in de periode 2019, betreffende schooljaren 2018-2019 en 
2019-2020 die aan de orde zijn geweest worden hieronder weergegeven. 

De belangrijkste doelstellingen per beleidsgebied 
Personeel  

• Herziening functieboek wat betreft de lerarenfuncties conform CAO PO, afgerond 
voor augustus 2019. Leerkrachtfuncties LA en LB zijn voor genoemde datum omge-
zet naar L10, L11 en toevoeging van L12. Formeel traject met betrekken GMR. 

• Doorontwikkeling bestuur en governance. Afgerond uiterlijk eind december 2019. 
Structuur opzetten waarin uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur zuiver 
gescheiden zijn. 
 
 

 
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.  

• Alle scholen gebruiken in 2019 Esis B en PRAVOO. 
• Vervolgstappen maken op het hanteren van het in 2017 gekozen kwaliteitszorgin-

strument. Zowel op schoolniveau als op bovenschoolsniveau. 
 

Financiën 

• Besluit nemen voor zomervakantie 2019 over voortgang deelname aan TCOZ. 
• Kwaliteitsslag maken in meerjaren investeringsbegrotingen op basis van onderwijs-

visie op schoolniveau op gebied van ict, methodes en meubilair. 
 

Huisvesting 

• Oplossen gebouwelijke situatie basisschool De Rode Schouw en basisschool De  
Biezenhof. Uiterlijk eind schooljaar 2018-2019. Bestaansrecht basisschool De Rode 
Schouw veiligstellen. Rust brengen in het team zodat de focus terugkomt op het 
onderwijs. 

• Scherp toezien op de juiste keuzes in het op te stellen beleidsrijk Integraal Huisves-
tingsPlan. Met name de keuze grootschalige renovatie of volledige nieuwbouw voor  
De Montessorischool, basisschool De Krabbenkooi en Algemene School Oost.  

• Oprichten vrijeschool. Juiste stappen nemen in het gehele proces om te komen tot 
start van de school per augustus 2020. Voorafgaand aan officiële start van de school 
op een van de andere schoollocaties een instroomroep kleuters starten onder het 
brinnummer van de betreffende school. 

 

PR & Communicatie 

• Vernieuwen alle websites van de scholen en algemene ABBO website. Afge-
rond eind zomervakantie 2019. Uniforme huisstijl opzetten voor de websites. 

• Invoeren van een gezamenlijk ouderportal voor alle scholen. Alle scholen door-
lopen het proces hiertoe in het derde en vierde kwartaal 2019. 
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Naast de in dit voorwoord genoemde doelstellingen wordt in dit jaarrapport de voortgang 
van reeds in 2018 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 
vermeld staan in de brief van minister Slob van afgelopen november: 

• 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 in.   

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

standenmiddelen. 
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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 word 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 onderwijsconcept 
en het ontwikkelingsgericht onderwijs op De Aanloop, zijn er ook meer traditionele onder-
wijsconcepten te vinden binnen stichting ABBO. Ook op deze scholen is sprake van bijzon-
dere elementen waardoor de scholen zich onderscheiden van de overige scholen in Bergen 
op Zoom.  

1.2 Juridische structuur 
Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur en bestuurt op basis van het “policy go-
vernance model”. Volgens het “policy governance model” werkt het bestuur als collectief 
en bestaat uit minimaal vijf leden. Niet de individuele leden, maar het bestuur als geheel 
draagt vanuit deze groepsverantwoordelijkheid het bevoegd gezag. Vanuit dat uitgangs-
punt waakt het bestuur erover dat het individuele optreden van bestuursleden hier niet 
mee in strijd is. De voorzitter is als bestuurslid ook onderdeel van het collectief. Het bestuur 
heeft geen penningmeester benoemd, maar is als collectief verantwoordelijk voor het fi-
nancieel beleid en de kaderstelling. 
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Binnen het gehanteerde “policy governance model” is een scheiding aangebracht tussen 
de toezichthoudende taak en de bestuurstaak. In het bijbehorende beleidskader is vastge-
legd dat de toezichthoudende taak bij het bestuur ligt. Het bestuur van de stichting is in het 
managementstatuut gemandateerd aan de algemeen directeur. De mandatering van de 
schooldirecteuren namens de algemeen directeur is ook in het managementstatuut opge-
nomen. Op schoolniveau ligt de autonomie bij de schooldirecteuren. Door integrale ver-
antwoordelijkheid bij de directeuren te leggen, vormen zij het middelpunt van onze onder-
nemende organisatie. 

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 algemeen directeur van stichting ABBO. De algemeen directeur vormt 
samen met de andere schooldirecteuren 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 Beschrijving toezichthoudend orgaan 
Het toezichthoudend bestuur vergadert tien keer per jaar met de algemeen directeur en 
tweemaal per jaar met de directeuren van de ABBO-scholen. De bijeenkomsten met de 
schooldirecteuren kennen een informatief karakter en zijn bedoeld om het perspectief van 
schooldirecteuren te begrijpen. De vergaderingen tussen het toezichthoudend orgaan en de 
algemeen directeur kennen een vaste procedure in vijf beleidsterreinen en een voorberei-
dingstermijn. Bestanden worden gedeeld op de OneDrive van de stichting. De vergaderingen 
duren ongeveer 2,5 uur en worden georganiseerd op het kantoor van de stichting. Buiten 
deze twee soorten bijeenkomsten is het toezichthoudend orgaan ook vertegenwoordigd bij 
benoemingsprocedures van schooldirecteuren en zijn er enkele informele bijeenkomsten 
waar het toezichthoudend orgaan aanwezig is. 

De hoofdonderwerpen en thema’s tijdens vergaderingen in 2019 waren:  

• Strategische doelen en speerpunten van stichting ABBO 
• Financieel beleidskader, meerjarenbegroting- en formatie 
• Personeelsbeleid, functiehuis en terugbrengen ziekteverzuim 
• Doordecentralisatie vastgoed PO 
• Managementrapportages en leerlingaantallen 
• Jaarlijks audit accountant 
• Rapportage vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie 
• Oprichten van nieuwe school (Vrijeschool) 

 
 

mailto:info@abboscholen.nl


 
8 

1.4.2 Samenstelling 
Het toezichthoudend bestuur bestond in 2019 uit vijf leden. Per 31 december 2019 zijn twee 
bestuursleden afgetreden wegens het behalen van de maximale termijn voor leden van toe-
zichthouders in PO. Per 01 februari 2020 is een nieuwe toezichthouder toegetreden. Daar-
mee bestaat het toezichthoudend deel van het bestuur van stichting ABBO uit vier leden. 
Het is mogelijk om nog een vijfde lid van het toezichthoudend deel van het bestuur te be-
noemen. 

Tabel 1 

Naam Functies binnen ABBO Indiensttreding/herkies-
baar 

Bart van Bezooijen Voorzitter, werkgeverscommissie 03/2016 
Tasin Yildiz Lid 06/2017 
Veerle van der Graaff Lid, werkgeverscommissie 06/2017 
Marcel Machielsen Lid 5/2006, afgetreden 31/12 
Alex Swagemakers Lid 3/2012, afgetreden 31/12 

 
1.4.3 Taakverdeling en werkwijze 
Er werd in 2019 niet gewerkt met een taakverdeling in portefeuilles of thema’s. Wel was er 
in 2019 een werkgeverscommissie die bestond uit twee leden van het toezichthoudend be-
stuur. Zij hebben een functioneringsgesprek met de algemeen directeur gevoerd. 

1.4.4 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 per vergadering die is gebaseerd op de hoogte van gebruikelijke vrij-
willigersvergoedingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.5 Overzicht nevenfuncties bestuurders en toezichthouders 
De leden van het toezichthoudend orgaan zijn vrijwilligers. Hieronder staat een overzicht van 
de (neven)functies van leden. 

Tabel 2 

Naam Functies  Organisatie 
Bart van Bezooijen Docent Fontys Hogescholen 
Tasin Yildiz Business Controller Sabic 
Veerle van der Graaff Coördinator lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam 
Alex Swagemakers Eigenaar B&B Op de Brabantse Wal 
Marcel Michielsen Bedrijfsdirecteur ASK Romein B.V. 

 

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 
Basisschool De Aanloop 11XZ Frederik Maystraat 33 

4614 EG  Bergen op Zoom 
De Krabbenkooi 12PX Coehoornstraat 28 

4611 KS  Bergen op Zoom 
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 
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2.1 Code Goed Bestuur 
Stichting ABBO onderschrijft de Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs. Waar nodig 
zijn detailaanpassingen gedaan aan de meest actuele versie van de code, versie 1 augustus 
2017.  

2.2 Ontwikkelingen binnen Governance 
Op gebied van Governance is in 2017 de vraag gesteld of de huidige Governance vorm nog 
past bij actuele ontwikkelingen op gebied van bestuur en toezicht en de organisatie. Er heeft 
een voorzichtige oriëntatie op doorontwikkeling van bestuur en toezicht binnen stichting 
ABBO plaatsgevonden in het bestuur in samenspraak met de algemeen directeur.  

Bij het deels nieuwe bestuur en de algemeen directeur is er een groot bewustzijn dat bestuur 
en toezicht duidelijk gescheiden dienen te zijn. Op een natuurlijke wijze vindt dit proces 
plaats. Meer en meer neemt het bestuur afstand en ligt de aansturing binnen de organisatie 
volledig bij de algemeen directeur. Vanuit Governance bij stichting ABBO, waaronder begre-
pen het bestuur- en toezichtkader en het managementstatuut, wordt duidelijk richting ge-
geven aan gemandateerde ruimte en toezicht op afstand. In 2018 is er een management- en 
organisatieadviesbureau benaderd voor de begeleiding van het proces.  

Eind 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden naar de bestuurlijk organisatie en werk-
wijze binnen stichting ABBO. Dit is gebeurd op basis van document-analyse en gevoerde ge-
sprekken met de algemeen directeur, schooldirecteuren, bovenschoolse ib-ers, GMR en met 
een afvaardiging van het bestuur. 

Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld. Dit is uitgevoerd in de periode februari 
tot en met december 2019. 

Binnen dit plan zijn onderstaande onderwerpen behandeld. 

Bestuursstructuur  Bespreken mogelijke bestuursmodellenprincipe 

Besluit keuze bestuursmodel 

Juridische uitwerking bestuursmodel (statutenwijziging, 
reglementen, managementstatuut, profielen) 

Advies GMR inzake uitwerking bestuursmodel 

Passeren statutenwijziging bij notaris 

Bestuurscultuur   Concept toezichtkader bespreken 

    Toezichtkader vaststellen 

Governance handboek Opnemen statuten, reglementen, profielen en toezicht-
kader in het handboek Governance Stichting ABBO. 

2.3 Verticale en horizontale verantwoording 
Het bestuur geeft de algemeen directeur en de schooldirecteuren ruimte, maar draagt eind-
verantwoordelijkheid voor hoe er met die ruimte wordt omgegaan. Hiervoor is een systeem 
van toezicht en monitoring opgezet. 

Iedere twee jaar houden twee bestuursleden een functioneringsgesprek met de algemeen 
directeur. Iedere drie jaar houden twee bestuursleden een beoordelingsgesprek met de 
algemeen directeur. Indien gewenst kan deze frequentie van functionerings- en beoorde-
lingsgesprekken verhoogd worden. 

Iedere twee jaar houdt de algemeen directeur een functioneringsgesprek met iedere 
schooldirecteur. Iedere drie jaar houden een bestuurslid en de algemeen directeur een 
beoordelingsgesprek met iedere schooldirecteur. Indien gewenst kan deze frequentie van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken verhoogd worden. 

Twee keer per jaar worden er door het volledige bestuur en algemeen directeur met 
elke directeur individuele monitoringsgesprekken gehouden. Daarbij zijn de doelstellin-
gen binnen alle beleidsgebieden het uitgangspunt. Op de twee momenten wordt de stand 
van zaken gekoppeld aan alle beleidsgebieden met elkaar doorgenomen.  
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Het BDO komt in principe een keer per drie weken bij elkaar. Hierin hebben de afzonderlijke 
schooldirecteuren zitting. Het voorzitterschap van het BDO is bij de algemeen directeur 
belegd. In dit overleg komen de bovenschoolse zaken aan de orde. In schooljaar 2019-
2020 heeft het BDO twee aparte studiedagen gepland.  

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 zes ABBO-scholen. 
De GMR vergadert zelfstandig, maar de algemeen directeur is bij een deel van elke vergade-
ring aanwezig om toelichting te geven op de beleidsstukken die ter besluitvorming voorlig-
gen en om de GMR te informeren over relevante bovenschoolse- en bestuurlijke zaken. 
Conform 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 onderzoekkader 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.  

Middels het jaarrapport wordt externe verantwoording afgelegd aan de Minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaarrapport 2018 is openbaar gemaakt en voor iedere be-
langstellende 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. 

In het traject doorontwikkeling bestuur en toezicht is de relatie en contact tussen GMR en 
toezichthoudend bestuur, volgens richtlijnen Code Goed Bestuur ingericht.  

2.4 Jaarverslag GMR 2019 
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 Algemeen Directeur (AD) vertegen-
woordigt 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 voorgaande jaar mee heeft beziggehouden. 
 
Samenstelling van de GMR: 
De GMR van stichting ABBO bestaat uit ouder- en personeelsvertegenwoordigers uit de af-
zonderlijke geledingen van de 6 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 2019 hadden de volgende personen zitting in de GMR: 
 
Tabel 4 

School Ouder Personeel 
Montessorischool Myrte van Gurp Katja van der Heijden 
De Aanloop Martijn van Schaik Josy Huffmeijer 
De Krabbenkooi Menno Windsma Monique Gillesse 
Algemene School Oost geen ouderlid Marianke Appelboom/An-

gelique Cleiren 
De Rode Schouw Kitty van Schild Hanneke van der Linden 

 
De Nieuwe Veste Mark Rollfs Angela Hagenaars 

 
Vergaderdata kalenderjaar 2019: 

• 28-01-2019 
• 11-03-2019 
• 02-04-2019 
• 13-05-2019 
• 23-09-2019 
• 18-11-2019 
• 09-12-2019  
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Besproken onderwerpen, besluiten, advies en instemming: 
 
Aan het eerste deel van iedere vergadering neemt de algemeen directeur deel. Agendapun-
ten veelal op initiatief algemeen directeur of komen voort uit GMR regelement CAO PO. In 
het tweede deel van de vergadering bespreekt de GMR eigen agendapunten. 
 
Vergadering van 28 januari 2018 

Deel 1. 
Input GMR kaderregeling vitaliteitsbeleid input afspreken 
GMR reglement 2018-2019 
Inbreng GMR in jaarplanning 2018-2019 
Leerlingenaantallen 1 dec 2018 en 1 jan 2019 
Begroting 2019 
RI & E 
Vrijeschool update 
Overzicht budget nascholing per school 
Aanpassing tijdpad functieboek 
Afspraak bestuur/ GMR 
Extra punt 

Deel 2. 
Inventarisatie rondvraag 
Vaststellen agenda 
Vaststelling notulen deel 2 vergadering 

 
Vergadering van 11 maart 2019 

Deel 1: 
Leerlingenaantallen per 1-02-2010 
Meerjaren bestuursformatieplan 2019-2022 
Invoeringsplan aanpassingen functieboek Bijlage + Instemming 
Financiële rapportage t/m december 2018 
Meerjaren strategisch beleidsplan 
Update vrijeschool 
Wet medezeggenschap op scholen toegelicht 

Deel 2: 
Kennismaking met 2 bestuursleden: 

 
Vergadering van 2 april 2019 

Deel 1: 
Definitief invoeringsplan functieboek 
Update vrijeschool         

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 
Kaderregeling en handreiking ten behoeve van het werkverdelingsplan 
2019-2020 kaderregeling taakbeleid 2019-2020 
Wat en hoe is het aannamebeleid bovenschools?  

Deel 2: 
Inventarisatie rondvraag 
Vaststellen agenda 
Vaststelling notulen deel 2                
vergadering 11-3-2019 
Taken / specialisaties toekennen GMR regelement 
Naar aanleiding ander tijdspad voor stukken die instemming vragen. Mini-
maal een GMR tussen stukken. 
Rondvraag 

 
Vergadering van 13 mei 2019 

Deel 1: 
Leerlingenaantallen per 01-04-2019  
Fin. rapportage 1e kwartaal 2019  
Jaarplanning 2019-2020  
Notitie vitaliteitsbeleid  
GMR reglement  
Update vrije school 
Mededeling werkdrukgelden 

Deel 2: 
Inventarisatie rondvraag 
Vaststellen agenda 
Vaststelling notulen deel 2 vergadering 2-4-2019 
Taken / specialisaties toekennen  
Mamaloe en samenwerkingsverband 
GMR reglement  
Rondvraag 

 
Vergadering van 23 september 2019 

Deel 1: 
Leerlingentelling  
Jaarrapport en accountantsverslag  2018   
Rapportage 2019 t/m Mei   
Notitie vitaliteitsbeleid  
Programma onderwijshuisvesting BoZ 2020  
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Update vrijeschool  
Voortgang doorontwikkeling Governance ABBO  
Basisjaarplanning GMR 2019-2020 (bijlage Sharepoint) 

Deel 2 
Inventarisatie rondvraag 
Vaststellen agenda 
Vaststelling notulen deel 2 vergadering 13-5-2019 
Taken / specialisaties toekennen  
Mamalou en samenwerkingsverband 
GMR regelement  
Rondvraag 

 
Vergadering van 18 november 2019 

Deel 1 
Basisjaarplanning 2019-2020 aangepast  
Planning behandeling stukken  
GMR reglement 2019-2020  
Leerlingenaantallen per 1 november 2019  
Leerlingenaantallen ABBO en andere scholen  
Managementrapportage t/m september 2019  
Vacature nieuwe toezichthouders 
Voorkeur gmr benutten financiële ruimte WKR 
Management statuut ABBO 
Wat is het beleid bij ABBO rondom aanwas nieuwe leerkrachten? 

Deel 2: 
Handboek Governance ABBO nieuwe structuur  

 
Vergadering van 9-12-2019 

Deel 1: 
Leerlingentelling  
WKR/cafetariaregeling 2020     
GMR reglement 
Begroting 2020 (bijlage sharepoint) 
Budget nascholing 2020  
Voorwaarden overstap L10 naar L11 
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3.1 Ontwikkelingen van het afgelopen jaar & verwachte toekomstige ontwikke-
lingen 
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 word gerealiseerd. 
 

Gekoppeld aan de missie en visie zijn bovenschoolse merkwaarden opgesteld. Open, eigen, 
samenwerken, verantwoordelijk en innovatief, zijn onze merkwaarden. 

Vanuit de verbindende missie, visie en merkwaarden heeft iedere school een eigen missie, 
visie en eigen merkwaarden. De pay-off van de school is hiervan een weerslag. De schoolei-
gen merkwaarden zijn op de werkvloer vertaald in zichtbaar gedrag richting leerlingen, ou-
ders, collega’s en externen. 

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 Bergen op Zoom Leren met hoofd, hart en handen 

De verscheidenheid aan onderwijsconcepten heeft als gevolg dat iedere school zijn eigen 
onderwijskundige ontwikkelingen heeft doorlopen in 2019. 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 de nieuwsbrief van de school aan het eind 
van het schooljaar. In dit geval eind schooljaar 2018 – 2019 en eind schooljaar 2019 – 2020.  

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 2019 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. Scholen heb-
ben in 2019 volgens CAO PO keuzes gemaakt hoe de gelden te benutten en doen eind school-
jaar 2019-2020 verslag van het effect op vermindering werkdruk door de gemaakte keuzes. 
De keuzes die gemaakt zijn variëren. Het betreft inzet van onderwijsassistentes of leerkracht-
ondersteuners, inzet van een conciërge, uitbreiding van werktijd van de managementassis-
tent, inhuur van eventmanagers. Het betreffen zeer specifieke schooleigen keuzes. Op bo-
venschools niveau zijn conform eerdere afspraken de effecten van de keuzes eind schooljaar 
2018 – 2019 in het directieoverleg besproken. Daaruit is naar voren gekomen dat het zeer 
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wenselijk is om de functie onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner in de nabije toe-
komst toe te voegen aan het functieboek. Vooralsnog zijn in 2019 nog geen nieuwe functies 
toegevoegd aan het functiebouwwerk van stichting ABBO In schooljaar 2019-2020 wordt 
bekeken wat de mogelijkheden zijn om dit te doen.  

Tabel 5 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
in kalenderjaar 

Eventuele toelichting 
 

Personeel € 233.880 Extra inzet onderwijsassistentes, leerkracht-
ondersteuners, conciërges en inhuur event-
managers 

Materieel € 0  
Professionalisering € 0  
Overig € 0  

 
Het Jonge Kind 
Ook in 2019 is Stichting Kinderopvang Mamaloe als samenwerkingspartner intensief be-
trokken bij het goed opzetten van doorgaande lijnen in ontwikkeling van kinderen van 0 tot 
6 jaar. 

De binnen ABBO aangestelde bovenschoolse ib-er ‘jonge kind’ heeft een sturende en coör-
dinerende rol. Deze is tevens 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. Eén ABBO-school werkt met KIJK. PRAVOO 
heeft in het schooljaar 2019-2020 een nieuw leerlingvolgsysteem in de markt gezet dat het 
oude gaat vervangen.  De voorbereidingen om met dit nieuwe middel te gaan werken vanaf 
augustus 2020, zijn door de bovenschools IB-er Jonge Kind in samenwerking met een van de 
ABBO-IB-ers opgepakt. Ook de school, werkend met KIJK maakt op dit, voor hen logische 
moment, de overstap naar PRAVOO. De voortgang wordt gedeeld met alle scholen in de 
ABBO IB-overleggen.  

In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de vier ontwikkelingsgebieden taal, motoriek, 
sociaal-emotioneel en rekenen. Op de ABBO scholen zijn we bezig om spel hierin een expli-
cietere rol te geven. Binnen de ontwikkelingsgebieden ligt de nadruk dan op ‘leren 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. 

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 samenwer-
king met de voorschool 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 worden de doorgaande 
lijnen in het belang van leerlingen zeer specifiek uitgewerkt. Daarnaast wordt dit gedaan ter 
voorbereiding van een toekomstig algeheel onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 
bij voor-en vroegscholen. De kennis en ervaring die wordt opgedaan op een van onze scho-
len is in 2019 gedeeld met de andere scholen van stichting ABBO. Scholen ontwikkelen op 
basis van bovenstaande in samenwerking met medewerkers en management van de voor-
school een zogenaamd borgingsdocument. 

Door middel van PRAVOO wordt beredeneerd gekeken naar voorsprong, gemiddelde ont-
wikkeling of achterstand bij jonge kinderen. Alle ABBO IB-ers hebben regelmatig overleg over 
de ontwikkeling van de 3;6 jarige peuter. Zo kan al voor aanvang van groep 1 worden inge-
speeld op de, eventueel voor- of achterlopende ontwikkeling. Vanzelfsprekend worden alle 
contacten over leerlingen conform AVG vooraf met ouders afgestemd middels het formulier 
Toestemming Overdracht. 

Bij de tweejaarlijkse leeropbrengsten gesprekken die in 2019 hebben plaatsgevonden 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, ontwikkelingen en 
verbeterpunten zijn. Volgens het vastgestelde cyclisch proces heeft evaluatie plaatsgevon-
den van voorgaande acties en verbeterpunten. Tevens is gekeken naar borging van succes-
sen en zijn na analyse nieuwe verbeterpunten afgesproken. Een school heeft in 2019 nog 
het instrument KIJK gehanteerd. Door de overstap vanaf augustus 2020 wordt gewenste 
uniformiteit in de kwaliteitsstructuur bereikt. 

In de gemeente Bergen op Zoom zijn in 2019, in een gemeentelijk overleg, afspraken ge-
maakt over het gemeentelijk VVE-beleid. De bovenschools IB er jonge kind vertegenwoor-
digt ABBO in dit overleg. De gemeente Steenbergen is hierin nog in de voorbereidende 
fase. ABBO is ook hierin nadrukkelijk betrokken partner. 
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Het Leerorkest 
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 kan het Leerorkest de komende schooljaren 2018 
– 2019, 2019 – 2020 en 2020 – 2021 blijven bestaan. Vanaf schooljaar 2018 – 2019 is een 
vakleerkracht een dag per week werkzaam in de groepen 3 en 4 op alle scholen in de ge-
meente Bergen op Zoom. Doordat basisschool De Nieuwe Veste tot de gemeente Steenber-
gen behoort, kan deze school niet deelnemen aan het Leerorkest. 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. 

CIOS en De F!tfabriek 
De driejarige samenwerking tussen stichting ABBO, De F!tfabriek en CIOS Goes is voortge-
zet in 2019. In de samenwerking is een verplichting voor gefaseerde cofinanciering door 
stichting ABBO opgenomen. Vanuit de samenwerking worden onderstaande doelen vorm-
gegeven. 

• 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. 
 
In 2017 – 2018 is bovenschools de doelstelling benoemd dat alle scholen van stichting ABBO 
het vignet ‘Gezonde Scholen’ zouden behalen op gebied van het thema Sport & Bewegen. 
In kalenderjaar 2017 hebben vijf van de zes scholen dit behaald. In schooljaar 2017 – 2018 
heeft de zesde school het vignet ontvangen. Alle scholen hebben in 2019 dit vignet behou-
den. 

Vrijeschool  
In 2018 is stichting ABBO benaderd door een ouderinitiatief om vrijeschool onderwijs op 
antroposofische 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 suc-
cesvol 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 O, C & 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 
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.  
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3.3 Onderwijsprestaties 
Voor het monitoren van de onderwijsprestaties op alle scholen hebben in 2019 tweemaal 
leeropbrengsten gesprekken plaatsgevonden.  
De directeur en internbegeleider(s) van de school verklaren tijdens een leeropbrengsten ge-
sprek ten opzichte van de bovenschoolse internbegeleider ‘jonge kind’ en bovenschools in-
ternbegeleider groep 4 tot en met 8 de resultaten van CITO, signaleringen in PRAVOO of KIJK, 
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 verslagleg-
ging zijn afspraken opgesteld en worden termijnen aangegeven. Bij aanvang wordt gestart 
met het bespreken van de verbeteracties uit het vorige leeropbrengsten gesprek. Verbeter-
acties zijn niet vrijblijvend, maar worden vastgelegd als verbetering van kwaliteit en opbreng-
sten. Er wordt cyclisch gehandeld. 

Na afronding van de gesprekken wordt het schoolverslag opgesteld door de directeur en de 
intern begeleider van de school. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden aan het boven-
schools gespreksteam (bovenschoolse ib-ers en algemeen directeur). Zij kunnen aanvullin-
gen doen of vragen om verdere of andere uitwerking. Op een vastgesteld moment wordt 
een bovenschoolse managementletter opgesteld door de bovenschoolse ib-ers. Deze wordt 
ter bespreking met de directeuren aangeboden aan de algemeen directeur. Na bespreking 
in het Bovenschools Directie Overleg wordt de managementletter inhoudelijk behandeld in 
het bovenschools ib overleg. 

Op schoolniveau hebben intern begeleiders en leerkrachten de onderwijsprestaties op 
groepsniveau en individueel leerlingenniveau doorgenomen. Ook dit heeft in 2019 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.  

Algemene inhoudelijke aandachtspunten uit de managementletters in 2019 zijn: 

• Voorsorteren op een bestuursonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in 2021-
2022 met betrekking tot de voor- en vroegschool.  

o Scholen maken de doorgaande lijn zichtbaar.  
o Scholen beschrijven de warme overdracht van peuter naar kleuter.  
o Scholen geven hierbij de rol van ouders weer.  
o Dit alles wordt vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

• Tijdens de middenopbrengsten gesprekken komen de NIO uitslagen vast op de agenda 
en tijdens de eindopbrengsten gesprekken de IEP uitslagen. Hierbij wordt ook de ver-
houding tussen beide toetsen geanalyseerd. 

 
3.4 Prestatiebox  
De bij stichting ABBO aangesloten scholen ontvangen baten in het kader van de prestatie-
box. In 2019 was € 250.970 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 2019 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.     

3.5 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, in-
gevoerde 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. 
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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. 
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4.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg 
De bovenschoolse intern begeleiding houdt overkoepelend toezicht op de opbrengsten van 
de scholen en informeert de algemeen directeur en het bovenschoolse directieoverleg over 
opvallende uitkomsten. Op basis hiervan wordt bekeken of extra inzet nodig is op een be-
paalde school of dat er andere lesmaterialen of methodes nodig zijn om de opbrengsten 
op niveau te houden. Tevens coördineert de bovenschoolse intern begeleiding een project-
groep van intern begeleiders waarin de kwaliteit van de leerlingenzorg wordt bewaakt en 
de invoering van passend onderwijs in gang wordt gezet. De projectgroep intern begelei-
ders bestaat uit alle intern begeleiders van de ABBO-scholen en vergadert maandelijks. Op 
de scholen is er intensief overleg tussen de intern begeleider en de directie. Door boven-
staande 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 onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs dat van 
kracht is geworden per augustus 2017. Het biedt mogelijkheden voor zelfevaluatie, audits, 
ontwikkelen & plannen, kwaliteitsborging, kwaliteitsmanagement en planning & control. In 
schooljaar 2017 – 2018 en schooljaar 2018 – 2019 is de implementatie van het systeem ver-
der vorm gegeven. Eind schooljaar 2018 – 2019 hebben alle scholen het nieuwe schoolplan 
en het daaraan gekoppeld meest actuele jaarplan in het systeem verwerkt. Vanuit het jaar-
plan zijn projecten uitgewerkt. Tevens is de zelfevaluatie vanuit het toezichtkader van de 
onderwijsinspectie geactualiseerd. In schooljaar 2018-2019 is de discussie gevoerd of het 
beschreven kwaliteitsinstrument 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 kwaliteitsinstrument. Onderzoek hiernaar heeft in de tweede helft van 2019 
plaatsgevonden. Uiteindelijk is gekozen voor een nieuw instrument waarmee vanaf het eer-
ste kwartaal van 2020 wordt gewerkt. Er is een overstapplanning opgesteld om geen achter-
stand op te bouwen in de cyclus kwaliteitszorg, gekoppeld aan de standaarden uit het toe-
zichtkader van de onderwijsinspectie. 

In 2018 is op alle scholen de volledige ARBO Risico Inventarisatie & Evaluatie afgenomen. 
Hiervan is op schoolniveau en bovenschools niveau een rapportage opgesteld. De rappor-
tages zijn binnen GMR, MR, directieoverleg en op schoolniveau in het managementteam 
besproken. Acties zijn uitgezet. In 2019 is de jaarlijks verplichte quickscan personeel afge-
nomen. 

In 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van 
risico’s uitgevoerd op basisschool De Krabbenkooi. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in 
november 2018. Het algehele oordeel is benoemd als onvoldoende. 

Het vastgestelde rapport is in januari 2019 gepubliceerd.  

Bij aanvang van de nieuwe directeur in april 2018 op de school en met de komst van de 
nieuwe ib-er met de start van schooljaar 2018 – 2019 zijn er voorafgaand aan het kwaliteits-
onderzoek al verbeterplannen opgesteld en nieuwe organisatorische, personele en onder-
wijskundige ontwikkelingen in gang gezet. De bovenschoolse ib-ers en algemeen directeur 
hebben hierbij een adviserende rol gehad. 

Het laatste kwartaal van 2019 is wederom een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de In-
spectie van het Onderwijs. Conclusie dat de school grote stappen heeft gemaakt vanaf het 
uitvoeren van de verbeterplannen. Resultaat dat met directe ingang na de onderzoeksdag in 
oktober 2019 het algehele oordeel VOLDOENDE geldt voor de school.  

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 plaatsvervangend directeur. In 2018 is dit traject afgerond en 
is er op alle scholen een stabiele en goed toegeruste invulling van directie en interne bege-
leiding gevormd. In 2018 – 2019 en 2019 – 2020 vinden functionerings- en beoordelingsge-
sprekken plaats. Daarnaast wordt er zo nodig externe coaching ingezet of scholing voorge-
steld passend bij behoeften of voortkomend uit de individuele assessmentrapporten. 
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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. 

Het voltooien van bovengenoemde doelstellingen heeft tevens een kwaliteitsslag voor het 
bovenschool intern begeleiders overleg. Onder leiding van de bovenschoolse ib-ers komen 
alle intern begeleiders in de periode 2019 waarin twee schooljaren deels vallen op vast ge-
plande vergadermomenten bij elkaar. Aanwezigheid is verplicht. Men werkt met een vast 
jaarstructuur waarin alle cruciale onderwerpen gepland staan. 

In 2019 voldoen alle intern begeleiders aan het competentieprofiel dat door het samenwer-
kingsverband is opgezet ten behoeve van passend onderwijs. Deze doelstelling is in 2018 
behaald. Op een van de scholen heeft de vaste ib-er een baan elders geaccepteerd en is een 
nieuwe geschoolde ib-er benoemd. Selectie heeft plaatsgevonden gericht op bovenstaand 
genoemde doelstellingen. 

In 2019 voldoen alle scholen op een na minimaal aan het geven van alle basiszorg zoals ge-
steld in het ondersteuningsplan 2017 – 2021 van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal 
PO. Deze school heeft in schooljaar 2018-2019 een hersteltraject doorlopen en in het vierde 
kwartaal 2019 wederom het oordeel voldoende van de Inspectie van het Onderwijs ontvan-
gen. Daarmee is de doelstelling dat alle scholen voldoen aan de baiskwaliteit conform het 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal wederom geborgd. 

Stichting ABBO heeft in 2019, net als alle scholen vallend onder het Samenwerkingsverband 
Brabantse Wal PO, per leerling € 115,34 ontvangen om de basisondersteuning op orde te 
krijgen passend bij de bovengenoemde doelstellingen. Per school is dit gericht ingezet af-
hankelijk van de schoolsituatie. Per school wordt per schooljaar een verantwoording aan het 
samenwerkingsverband gegeven over inzet van de middelen gekoppeld aan het profiel ba-
sisondersteuning. In het beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd dat gedurende 
de huidige planperiode de leerlinggebonden vergoeding blijft bestaan. 

Voor de periode 2019-2023 is voor stichting ABBO een meerjarenstrategisch beleidsplan op-
gesteld. 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 begroting, jaarverslag, meerjaren bestuursformatieplan, beleidsdocu-
menten per onderwerp, de schoolplannen en jaarplannen van de scholen wordt inhoudelijk 
ingegaan op de in dit document genoemde doelstellingen 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 vertrouwens-
persoon van de Stichting ABBO Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs over kalen-
derjaar 2019.  
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 deze hoedanigheid is Annette de Koning in 
genoemde kalenderjaar twee keer actief geweest. Hier wordt kort genoemd wat de onder-
werpen van de klachten zijn geweest.  
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Ad a. In deze zaak is een onvrede bij de klager* ontstaan over de algemene gang van zaken 
op school. Er is volgens klager onrust op school door (veel) wisselingen in teamsamenstelling, 
de communicatie naar ouders vindt klager onvoldoende en men heeft geen zicht op het be-
leid van de school. Klager heeft al een gesprek met bestuurder gehad, desondanks is er nog 
onvrede. Reden waarom klager de extern vertrouwenspersoon benadert. Vervolgens heeft 
een gesprek plaatsgevonden – na overleg met klager – tussen klager, bestuurder en onder-
getekende. Het gesprek heeft de onvrede niet weggenomen, althans dat geeft klager aan; 
het vertrouwen in de school is ‘weg’ en klager overweegt de kinderen op een andere basis-
school te plaatsen. Haar beide kinderen hebben problemen op school (gehad). Zo ondervindt 
haar jongste nu een loyaliteitsconflict door wisselingen van groep die eraan komen. De vol-
wassene moet hier mogelijk de knoop doorhakken, dit geeft rust en structuur aan het kind. 
Anders treedt parentificatie op. Bestuurder en ondergetekende geven nog aan dat klager 
zich te veel zorgen maakt over de school, zich te verantwoordelijk voelt voor de school als 
geheel. Ondergetekende heeft daarna niets meer vernomen.  
 
Ad b. In deze zaak geeft klager* aan zich niet gehoord te voelen door school aangaande haar 
wensen níet betrokken te worden bij communicatie tussen de vader van haar dochter en de 
school. Hierdoor ontstaat veel ruis. Ouders zijn gescheiden en dat levert onrust op. De ou-
ders hebben jaren samen gesprekken gevoerd op school rondom de schoolse aangelegen-
heden en dat wil klager zo houden en het daarbij laten, het daartoe beperken. Klager heeft 
het idee dat school daar anders over denkt en daar op een andere manier mee omgaat. 
Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden op school met alle bij de zaak/leerling betrokken 
medewerkers. Met de dochter van klager gaat het gelukkig een stuk beter. Over de gesprek-
ken met ouders en de informatievoorziening naar ouders geeft ondergetekende aan dat na 
een echtscheiding beide ouders geïnformeerd moeten worden over schoolse aangelegen-
heden, dus schoolse vorderingen, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling etc. Privé-
aangelegenheden: daar moet de school buiten blijven, men laadt te snel de idee op zich dat 
men partijdig is! Aan het eind van het gesprek spreekt klager uit dat zij zich nu gehoord voelt 
en dat zij zich nu kan richten op de ontwikkeling van haar dochter. Samen met school. Zij wil, 
zoals zij dat altijd gedaan heeft, samen met de vader van haar dochter gesprekken voeren 
op school over schoolse aangelegenheden. Dat is altijd goed gegaan en dat wil zij zo houden 
en ze vraagt aan school privéaangelegenheden daar te laten waar ze horen. Hiermee is de 
zaak afgerond.  
* daar waar klager staat, kan ook klaagster gelezen worden. Jaarverslag werkzaamheden 
Annette de Koning-Meeùs 2 De Koning Vertrouwenszaken  
 

2. Consultatie door ouders; hiervan is eenmaal gebruik gemaakt; na kort overleg is de zaak 
opgelost.  
 
3. Consultatie door medewerkers van de scholen: hiervan is geen gebruik gemaakt, buiten 
de zaken die bovengenoemd zijn.  
 
B .Intern vertrouwenspersoon  
De scholing van de interne vertrouwenspersonen heeft in september 2019 plaatsgevonden. 
Er is daarbij aandacht geschonken aan regelgeving en een aanvang gemaakt met gespreks-
technieken, wat mag wel en wat is minder gepast in klachtaangelegenheden. Voor deze 
scholing is een afzonderlijke offerte verstuurd met kenmerk DKVZ – 2019/ABBO/02.  
 
Er is in 2019 een keer contact gezocht door een ouder met een van de interne contactper-
sonen op een van de scholen. Naar aanleiding daarvan is een gesprek geweest met de ex-
terne vertrouwenspersoon. Zie 2 in verslag hierboven van mevrouw de Koning.  
 
28 januari 2020  
De Koning Vertrouwenszaken  
Drs. Annette de Koning-Meeùs  
Extern Vertrouwenspersoon  
Psycholoog, Mediator, Coach 

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 
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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. 

Preventieve maatregelen  
Sinds 25 mei blokkeert YSN al het USB-dataverkeer. YSN logt alle bezochte websites en pro-
gramma’s. Deze gegevens worden precies 7 dagen opgeslagen en worden daarna automa-
tisch verwijderd. Scholen die gebruik maken van Office 365 zijn met Azure Information Pro-
tection in de gelegenheid gebracht om versleutelde e-mails te versturen. Op de Montesso-
rischool is het via een extensie op de Chromebrowser mogelijk om versleuteld te mailen.  
In de Office 365 omgevingen is ook Advanced Threat Protection ingesteld. Dit systeem scant 
automatisch 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. In 
het voorjaar van 2020 zal een volgende auditronde plaatsvinden.  
 
Social Schools  
Sinds de start van het schooljaar 2019/2020 gebruiken alle ABBO-scholen de communicatie-
applicatie; Social Schools. Een complete en veilige en afgesloten communicatie-app voor 
scholen, kinderen en ouders.  
 
Schoolwebsites  
Voor alle ABB- scholen zijn in 2019 nieuwe websites gebouwd. Deze websites zijn opgesteld 
naar de richtlijnen m.b.t. websites van de AVG.   
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Beveiligingsincidenten en datalekken  
Op 17 december 2019 is namens de Montessorischool een melding gedaan van een moge-
lijk datalek. Diezelfde dag is er telefonisch contact geweest tussen de Functionaris Gege-
vensbescherming en de Montessorischool. Na overleg is besloten, dat de Montessorischool 
de betrokken ouders / verzorgers op de hoogte zou stellen van het voorval. De FG heeft 
een officiële melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zijn de Algemeen Di-
recteur en de overige leden van het BDO op de hoogte gebracht. Tot op heden is er geen 
reactie van de AP ontvangen. Na verder intern onderzoek bleek het in dit geval niet te gaan 
om een datalek, maar om een beveiligingsincident. We zijn niet verplicht om beveiligingsin-
cidenten te melden bij de AP. Dit verklaart zeer waarschijnlijk waarom we tot op heden 
geen reactie van de AP hebben mogen ontvangen. 
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5.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel 
In 2019 heeft de afronding plaatsgevonden van de nieuwe functieprofielen voor groepsleer-
krachten. Met externe expertise is een traject opgesteld waarin alle formele processtappen 
en een tijdsplanning zijn opgenomen om conform CAO PO en wet- en regelgeving de over-
gang van voorgaande profielen en salarisinschaling naar de nieuwe profielen en inschaling 
te maken. Er is door medewerkers geen gebruik gemaakt van juridisch mogelijkheden om 
bezwaar te maken tegen de overgang. Het functieboek is aangepast en toegankelijk gemaakt 
voor alle medewerkers. 

In 2019 is er 8,29 fte nieuw ABBO-personeel benoemd. Hiervan heeft 5,64 fte een contract 
voor onbepaalde tijd ontvangen, 1,07 fte heeft een tijdelijk contract met zicht op vast ont-
vangen en tenslotte heeft 1,58 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 2019 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 2020 een ABBO-con-
tract zouden ontvangen. De keuze voor meerdere momenten komt voort uit de situatie op 
de onderwijs arbeidsmarkt.  

Daarnaast is er een kleine flexibele schil behouden om zo nodig te kunnen anticiperen op 
onvoorziene krimp. Tevens fungeert de flexibele schil ook als een soort kweekvijver, waar 
nieuwe leerkrachten vanuit een pay-roll benoeming hun kwaliteiten kunnen tonen, waarna 

zij vervolgens op de twee genoemde momenten een overstap kunnen maken naar stichting 
ABBO.  

Bij het inrichten van de formatie voor schooljaar 2019–2020 heeft wederom vrijwillige mo-
biliteit plaatsgevonden. Vanuit wensen van individuele medewerkers is gekeken waar mat-
ches gemaakt konden worden. Begin 2019 zijn alle individuele wensen geïnventariseerd. In 
het eerste en tweede kwartaal van 2019 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. Opmerkelijk is dat twee leerkrachten heb-
ben aangegeven vanuit een vast schoolpositie de overstap naar de vervangingspool, A-pool, 
te willen maken met behoud van het ABBO-contract. 

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.  

In het strategisch personeelsbeleid is opgenomen dat gestreefd wordt naar specialisten die 
een deel van het onderwijs op álle scholen uitvoert. 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 full-time 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 vier jarig ict beleidsplan met daaraan gekoppeld de juiste investeringen en scholing.  

In 2019 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 2019–2020. 



 
25 

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.  

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
In navolging van aanpassingen in het functieboek betreffende de leerkrachtfuncties, worden 
in 2020 de functieprofielen voor directie aangepast. Ook hierbij gaan we uit van de nieuw 
genormeerde functieprofielen vanuit de CAO PO. Begin 2020 zijn ook nieuwe functieprofie-
len voor leerkrachtondersteuner en onderwijsassistenten beschikbaar. Overwogen wordt of 
deze functies worden toegevoegd aan het functieboek van stichting ABBO. 

Gedurende geheel 2019 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 2020 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. 

In 2019 heeft het niet kunnen vinden van kwalitatief goed en gemotiveerd onderwijsperso-
neel zich wederom nog niet voorgedaan. Zowel voor de directievacature als leerkrachtvaca-
tures hebben zich steeds voldoende sollicitanten gemeld om goed te kunnen selecteren vol-
gens de vooraf opgestelde profielschets. Opvallend is dat voor de vrijeschool naast reacties 
op de geplaatste vacatures, ook open sollicitaties binnenkomen van gekwalificeerde leer-
krachten die op de school willen werken. Zonder heel actief verder te werven is het hiermee 

mogelijk om het tweede kwartaal van 2020 een goed gekwalificeerd en gevarieerd team sa-
men te stellen met daarin alle benodigde functies. Dit gericht op de start van de vrijeschool 
in augustus 2020. 

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 2020 zien we hierin nog niet meteen een verandering optreden. Het tekort aan afgestu-
deerde nieuwe leerkrachten en gebrek aan zijinstromers blijft vooral bij vervanging merk-
baar. 

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 2019 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.  
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5.3 Ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim (VP) binnen stichting ABBO bedroeg in 2019 6,78%. Dit is lager dan de 
7,56% in 2018. Het landelijk gemiddelde in het primair onderwijs bedroeg in 2018 5,90%. 

De gemiddelde ziekteduur (GZD) in 2019 bedroeg 27,87 tegenover 22,57 in 2018. 

De ziekmeldingsfrequentie (MF) bedroeg in 2019 1,26. Dit is hoger dan de 1,1 in 2018. 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 2019 afgezet tegen het landelijk gemiddelde over 2018. 

Grafiek 1 

 

Tabel 6 

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

Verzuim % 6,87 8,75 6,94 5,72 7,19 8,49 6,19 6,03 6,28 5,41 6,97 7,78 
 
In 2019 is niet opnieuw de afweging gemaakt om eigen risicodrager te worden. Nu is dat 
risico ondergebracht bij het Vervangingsfonds waartoe stichting ABBO premie betaalt en 

waar de vervangingskosten voor ziekteverzuim kunnen worden gedeclareerd. Eerst wordt 
ingezet op doorlopen van Plan V met als doel het verzuim en de verzuimfrequentie omlaag 
te brengen naar de in het plan gestelde doelen.  

In 2019 is stichting ABBO overgestapt naar een nieuwe ARBO-dienst. De selectie is gedaan 
in samenwerking met stichting SOM. Bij de keuze is kritisch gekeken naar het totaalpakket 
van diensten van de ARBO dienst. Acties die worden ingezet vanaf het eerste moment van 
ziekmelden en de inzet van re-integratie- en preventieadviseur hebben meegespeeld bij de 
keuze. Algemeen doel is om als werkgever, leidinggevende én medewerker samen verant-
woordelijk te zijn voor re-integratie en snelle en verantwoorde terugkeer naar het werk. Het 
contract met de ARBO dienst is afgesloten voor een jaar. Tussentijds vindt evaluatie plaats. 

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, algemeen directeur, 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 wordt verder nog 
ingezet op kennis en vaardigheden van casemanagers, teamschouw, vervolg casuïstiek, aan-
passen documenten, duurzame inzetbaarheid, communicatie, implementatie en borging. 
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5.4 Leeftijdsopbouw 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leeftijdsverdeling van het personeel van de 
stichting ultimo 2019. 

Grafiek 2 

 

Tabel 7 

Leeftijds- 
categorie T/m 25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65 

FTE 2,00 24,16 22,67 14,27 16,25 0,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Verdeling vrouw/man 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de verdeling vrouw/man van de stichting ultimo 
2019. 

Grafiek 3 

 

Tabel 8 

Geslacht FTE 

Vrouw 68,42 

Man 12,61 
 
5.6 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 
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.  

  



 
28 

 
 
6.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. huisvesting & verwachte toekomstige 
ontwikkelingen 
Als gevolg van de leerlingendaling is er ook in 2019 sprake van beperkte leegstand bij een 
deel van de ABBO-scholen.  

Onze samenwerkingspartner Kinderopvang Mamaloe en Tussenschoolse Opvang Mama-
leo benut op de scholen een deel van die leegstand. Voor een deel benutten zij ruimte die 
niet behoort tot de capaciteitsbepaling van de school, maar in het verleden is gebouwd 
vanuit onderwijsvernieuwingsgelden.  

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 zeer waardevol gezien. Stichting ZON is ook met ander scho-
len van stichting ABBO in gesprek om zo een regio dekkend aanbod op te zetten. 

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

De Capaciteitsbepaling 2019 Onderwijshuisvesting Bergen op Zoom en Steenbergen 
geven de meest actuele status van onze gebouwen. Daarnaast is voor beide ge-
meenten de Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2019 in kaart 
gebracht. 

Passend bij ieders onderwijsconcept zijn scholen vrij om leegstaande lokalen een bestem-
ming als muzieklokaal, technieklokaal, handvaardigheidslokaal o.i.d. 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 die van leegstand gebruik maakt is stichting 
Bibliotheek Het Markiezaat. In 2018 is er een vestiging van de Bibliotheek op School vorm-
gegeven op Algemene School Oost. De Bibliotheek op School zorgt voor een fysieke bibli-
otheek voor kinderen binnen een school. Daarnaast omvat het een pakket aan gevarieerde 
en samenhangende diensten voor leerlingen gericht op schoolse en naschoolse leesbevor-
dering en mediawijsheid. Het betreft een samenwerking voor de periode 2018 – 2021 op 
basis van cofinanciering. Als een van de scholen die voldoet aan de richtlijnen vanuit het 
onderwijskansenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom, is voor Algemene school Oost 
in 2018 deze mogelijkheid geboden. In 2019 heeft de gemeente Bergen op Zoom de richt-
lijnen voor een bibliotheek op school verruimd en hiermee is voor drie andere scholen ook 
dit resultaat behaald. De verwachting is dat de school in de gemeente Steenbergen en de 
laatste ABBO-school in de gemeente Bergen op Zoom volgen in schooljaar 2020-2021. 

De zes ABBO-scholen beschikken over passende huisvesting. Het onderhoud van de ge-
bouwen is uitgewerkt in een actueel 10-jarig meerjaren onderhoudsplan 2018-2027. Toe-
reikende dotaties zijn opgenomen in de begroting. Deze worden toegevoegd aan de voor-
ziening meerjarenonderhoud. 

Voor basisschool De Aanloop is op basis van de leerlingenprognose een aanvraag voor uit-
breiding met een klaslokaal gedaan. Deze is op basis van de Verordening Onderwijshuis-
vesting waar niet de prognose, maar het werkelijke leerlingenaantal sturend is, afgewezen 
voor 2019. Voor februari 2020 wordt deze aanvraag, nu op basis van het leerlingenaantal 
oktober 2019 wederom gedaan.  

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, 
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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.  

Veranderende inzichten in optimaal binnenklimaat en beheersing energieverbruik kunnen 
niet altijd bekostigd worden vanuit de totale baten die stichting ABBO vanuit het ministerie 
ontvangt. Ook voor grote aanpassingen die nodig zijn voor modern onderwijs, heeft een 
schoolbestuur geen middelen.  

In 2019 heeft wederom de nadruk gelegen op het komen tot een Integraal Huisvestings 
Plan (IHP) en vervolgens de slag te maken naar een beleidsrijk IHP. Naast overleg met be-
stuurders, heeft ook intensief overleg met beleidsadviseurs huisvesting vanuit de betrok-
ken schoolbesturen plaatsgevonden. Vanaf aanvang in 2016 wordt het proces geleid door 
een organisatie- en adviesbureau. 

Inmiddels is voor 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 Krabben-
kooi kostenverdeling, uitwerking nieuwe verordening, volgorde bepaling, vaststellen jaar-
budgetten op gemeenteniveau worden mogelijk in 2020 afgerond. 

Binnen het traject IHP is in 2019 de situatie tussen basisschool De Rode Schouw en basis-
school De Biezenhof opgelost. De toekomst van De Rode Schouw is veiliggesteld door het 
opstellen van een vaststellingsovereenkomst die ondertekend is door de gemeente Bergen 
op Zoom en de twee betrokken schoolbesturen. 

Naast het komen tot een beleidsrijk IHP heeft de gemeente Bergen op Zoom de wens om te 
onderzoeken of doordecentralisatie mogelijk is waarbij de schoolgebouwen van alle bestu-
ren worden overgedragen aan de schoolbesturen.  

Stichting ABBO gaat mee in het proces. Iedere stap wordt door algemeen directeur en be-
stuur zorgvuldig doorgesproken waarbij met elkaar richting wordt bepaald. Steeds zal er een 
afweging plaatsvinden wat de kansen en mogelijkheden zijn ten opzichte van de bedreigin-
gen en risico’s. Externe expertise wordt naar behoefte benut. 

 

  



 
30 

 
 
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 2019 het aanbod van Kinderopvang Mama-
loe 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 stichting 
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 essentieel. Verwe-
venheid 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 ja-
ren. Met afronding van de harmonisatie komen mogelijkheden vrij om versneld overal 
kindcentra te vormen. 

Waar mogelijk en verantwoord blijven we zoeken naar mogelijkheden voor inclusief on-
derwijs. Toevoegen van de eerder genoemde ZON-groep is hierbij een grote stap. De be-
treffende school biedt daarnaast regulier basisonderwijs én ook voltijdshoogbegaafdenon-
derwijs. ‘Passend voor ieder kind’ betekent dan bijna inclusief onderwijs. In 2019 is het 
onderstaande aanbod vanuit de samenwerking op de scholen van stichting ABBO aanwezig. 

Tabel 9 

 kinderdagverblijf  
0-4 jr. 

peuteropvang  
2-4 jr. 

TSO BSO 

Algemene School Oost         

De Aanloop         

De Krabbenkooi         

De Montessorischool         

De Rode Schouw         

De Nieuwe Veste         
 

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

7.3 Samenwerking Cultuurbedrijf Bergen op Zoom CKB De Maagd 
In 2019 is de samenwerking met Het Cultuurbedrijf en CKB De Maagd voortgezet. Vanuit 
deze samenwerking heeft stichting ABBO een leerorkest op alle scholen, behalve basisschool 
De Nieuwe Veste. Op deze school is dit niet mogelijk omdat deze school niet binnen ge-
meente 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 en 2019/2020 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. 
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• In juni is er voor genodigden, ouders, familie e.d. van alle kinderen uit de groepen 5 als 
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.  

• 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.  
 

Al diverse schooljaren bestaat de ambitie om een aanbod op te zetten als vervolg op de 
leerorkestlessen voor leerlingen in de groepen 7. De wens hierbij is om kinderen die in groep 
5 en 6 ervaren dat ze talent hebben voor het bespelen van een (klassiek) muziekinstrument 
hiermee door te laten gaan in groep 7 en mogelijk de jaren daarna. Verschillende keren is 
aan het begin van een nieuw schooljaar vanuit het Centrum voor de Kunsten aan leerlingen 
van de ABBO-scholen een vervolgvoorstel gedaan. Afgelopen jaar is leerlingen aangeboden 
om samen een popband te vormen. Helaas is ook dit project in verband met geen aanmel-
dingen niet van de grond gekomen. Zodra activiteiten buiten de basisschoolonderwijstijd en 
tegen geringe kostprijs worden aangeboden, blijkt animo minimaal. Ondanks dat, geven we 
honderden kinderen twee jaar lang een fantastische ervaring mee. 

7.4 Samenwerking CIOS en de F!tfabriek 
In hoofdstuk ‘Onderwijs’ wordt inhoudelijk op deze samenwerking ingegaan. 

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 ‘Taallabyrinth’,  
• 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.  

In 2019 is Educto gevestigd op Algemene School Oost, De Montessorischool, basisschool De 
Krabbenkooi en basisschool De Nieuwe Veste. Op bestuursniveau is er in 2019 overleg ge-
weest met Educto over het personeelstekort op de arbeidsmarkt waar Educto mee te maken 
heeft en het belang van continuïteit van het aanbod op de ABBO-scholen. Vooralsnog zijn 
we tevreden met de uitkomsten, medio 2020 volgt evaluatie. 

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.  



 
33 

In schooljaar 2018-2019 zijn totaal zes studenten geplaatst op de scholen. in schooljaar 
2019-2020 zijn zeven studenten geplaatst op de scholen.  

Stichting ABBO neemt actief deel aan het Netwerk Samen Opleiden. Dit is een overlegorgaan 
waarin van schoolbesturen uit Zeeland en West-Brabant zogenaamde schoolopleiders vier 
keer per schooljaar bijeenkomen. Tijdens het overleg komen zeer breed alle zaken aan de 
orde die te maken hebben met opleiden van nieuwe leerkrachten vanuit de HZ gekoppeld 
aan de dagelijkse praktijk op alle scholen. Informeren, inspireren en ontmoeten vormen de 
basis. Vanuit stichting ABBO wordt ook deelgenomen aan het voorbereidingsoverleg vooraf-
gaand aan elke NSO bijeenkomst. 

In schooljaar 2019 – 2020 wordt 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 in de school. In de projectstruc-
tuur zijn de volgende groepen werkzaam; stuurgroep, bestuurlijke adviesraad, ontwerp-
teams, projectteam, curriculumcommissie, klankbordgroep directeuren, de studenten, ex-
perts en critical friends. Stichting ABBO neemt deel aan de bestuurlijke adviesraad, een ont-
werpteam en de klankbordgroep directeuren. Het eerder genoemde NSO krijgt een vaste 
plaats in de nieuwe projectorganisatie. Met ingang van schooljaar 2020-2021 worden alle 
eerstejaars studenten opgeleid vanuit de Opleidingsschool ZuidWest. Voor stichting ABBO 
zijn Algemene School Oost en basisschool De Aanloop de scholen die eerstejaars studenten 
ontvangen. Stichting ABBO valt onder een van de vier opleidingsnetwerken, te weten Oplei-
dingsnetwerk Schouwen, St. Philipsland, Tholen en West-Brabant. 
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8.1 Financiële positie op balansdatum 
Onderstaand is de balans per 31 december 2019 opgenomen in vergelijking met 31 decem-
ber 2018. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de ba-
lans. 

Tabel 10 

 

Toelichting op de balans 
Materiële vaste activa 
De waarde van de materiële vaste activa is in 2019 met € 56.778 toegenomen. De investe-
ringen bedroegen € 206.781. Van dit bedrag is € 120.603 geïnvesteerd in inventaris en ap-
paratuur en € 86.178 in overige materiële vast activa. De totale afschrijvingslasten bedra-
gen € 150.004. Aangezien de investeringen hoger waren dan de afschrijvingslasten is de 
waarde van de materiële vaste activa toegenomen. 

 

 

Vorderingen 
De totale omvang van de vorderingen is in 2019 met € 43.813 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. 

De post vooruitbetaalde kosten is met € 49.640 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 overige overlopende activa met € 36.738 toegenomen. Oorzaak hiervan 
dat een aantal facturen m.b.t. detachering die betrekking hebben op 2019 in 2020 zijn 
gefactureerd. 

Liquide middelen 
De omvang van de liquide middelen is in 2019, ondanks het behaalde positieve resultaat, 
met € 159.234 afgenomen. De voornaamste reden hiervan zijn dat de investeringen   
€ 56.212 hoger waren dan de afschrijvingen en  de onttrekkingen uit de voorziening groot 
onderhoud € 106.587 hoger waren dan de dotaties.  

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 positieve exploitatieresultaat van 2019 is t.g.v. het eigen vermogen gebracht. Het to-
tale eigen vermogen is hierdoor met € 59.247 toegenomen. 

Het eigen vermogen bestaat uit:   

• Algemene reserve € 1.795.835; 
• Bestemmingsreserve personeel € 131.000 
• Bestemmingsreserve privaat € 7.020 

 
De bestemmingsreserve personeel is in 2019 gecreëerd en is bedoeld ter dekking van de 
eenmalige uitkering aan het personeel in februari 2020 voortvloeiend uit het onderhan-
delaarsakkoord CAO PO 2019-2020. 

 

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 939.668      882.890      Eigen vermogen 1.933.854  1.874.607  
Vorderingen 591.029      547.216      Voorzieningen 136.285      252.998      
Liquide middelen 1.404.326  1.563.560  Langlopende schulden 10.995        12.518        

Kortlopende schulden 853.889      853.543      
Totaal activa 2.935.023  2.993.666  Totaal passiva 2.935.023  2.993.666  
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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 exploi-
tatieresultaat. 

Kortlopende schulden 
De omvang van de kortlopende schulden is met € 346 toegenomen ten opzichte van 31 de-
cember 2018. 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 loon-
heffing en pensioenen.  

Het vooruit ontvangen bedrag ad € 77.057 heeft betrekking op ontvangen subsidie van het 
Fonds voor Cultuur Participatie en op ontvangen subsidie schakelklas van de gemeente Ber-
gen op Zoom welke in 2020 besteed zal worden.  

8.2 Analyse resultaat 
De begroting van 2019 liet een negatief resultaat zien van € 37.297. Uiteindelijk resulteert 
een positief resultaat boekjaar 2019 van € 59.247. Dit is een positief verschil van € 96.544 
met de begroting. Het negatief resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 29.302. In de 
navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste 
verschillen. 

 

 

 

 

 

Analyse realisatie 2019 versus begroting 2019 en realisatie 2019 versus realisatie 2018 

Tabel 11 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
Het gerealiseerde resultaat 2019 is ten opzichte van het begrote resultaat over 2019 geste-
gen met € 96.544. De totale baten zijn bijna € 517.000 hoger dan de begroot. Hier tegen-
over staan echter ook bijna € 419.000 aan hogere lasten. De belangrijkste oorzaken van de 
verschillen (afgerond in 1.000-tallen) zijn: 

De Rijksbijdrage OCenW zijn € 466.000 hoger dan begroot: 

1. Voor het verlagen van de werkdruk heeft het kabinet in 2019 besloten met geld te schui-
ven. Hierdoor is er voor schooljaar 2019-2020 meer geld beschikbaar. Voor 2019 heeft 
dit een positief effect van € 35.000 

Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil Realisatie 
2018

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW 7.805.240 7.339.581  465.659      7.452.055  353.185      
Overige overheidsbijdragen 97.843       74.500        23.343        75.683        22.160        
Overige baten 370.401     342.825      27.576        242.392      128.009      

Totaal baten 8.273.484 7.756.906  516.578      7.770.130  503.354      

Lasten
Personele lasten 6.598.908 6.373.623  225.285      6.306.174  292.734      
Afschrijvingen 150.004     150.177      -173            128.355      21.649        
Huisvestingslasten 678.046     632.953      45.093        636.506      41.540        
Overige instell ingslasten 785.253     636.450      148.803      727.340      57.913        

Totaal lasten 8.212.211 7.793.203  419.008      7.798.375  413.836      

Saldo baten en lasten 61.273       -36.297       97.570        -28.245       89.518        

Financiële baten en lasten
Financiële baten -                  1.000          -1.000         624              -624            
Financiële lasten 2.026         2.000          26                1.681          345              

Totaal financiële baten en lasten -2.026        -1.000         -1.026         -1.057         -969            

Nettoresultaat 59.247       -37.297       96.544        -29.302       88.549        
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2. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de oude onderwijsachterstanden regeling vervallen 
en omgezet in een nieuw verdeeltechniek. Voor stichting ABBO heeft dit voor 2019 een 
positief effect van € 63.000. 

3. De personele groeibaten zijn ongeveer € 36.000 hoger dan begroot. Gedurende het 
schooljaar 2018-2019 hebben zich op stichtingsniveau meer leerlingen aangemeld dan 
verwacht.  

4. In september 2019 is de definitieve bekostiging 2018-2019 en in oktober de aangepaste 
regeling bekostiging 2019-2020 gepubliceerd. Deze aangepaste bekostiging levert een 
voordeel op van € 178.000. De ophoging 2019-2020 voorziet (deels) in de ophoging van 
de lonen zoals overeengekomen in de CAO 2019-2020. 

5. Eén van de scholen heeft een bijzondere bekostiging asielzoekers en/of overige vreem-
delingenkinderen ontvangen ad € 13.000. Deze subsidie was niet in de begroting opge-
nomen. 

6. In december 2019 is vanuit het convenant “Aanpak lerarentekort” extra geld ter be-
schikking gesteld. Voor stichting ABBO was dit een bedrag van € 109.000. Dit geldt dient 
in 2019 verantwoord te worden en de hieraan gekoppelde uitgaven zullen in februari 
2020 plaatsvinden.  

7. Tenslotte is er € 31.000 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 € 23.000 hoger dan begroot. 

Belangrijkste oorzaak van de stijging is dat de gemeente Bergen op Zoom in 2019 aan De 
Krabbenkooi inzake schakelklassen een subsidie heeft toegekend. De subsidie bedraagt in 
totaal € 54.000 en heeft betrekking op 1 juni 2019 t/m 31 december 2020. Aan 2019 is              
€ 20.000 hiervan toegerekend.   

Overige baten zijn € 28.000 hoger dan begroot.   

1. De ouderbijdragen zijn € 57.000 hoger dan begroot. Hiertegenover staan echter ook 
hogere uitgaven inzake buitenschoolse activiteiten en kosten overblijf. In de begroting 
worden de inkomsten en uitgaven gesaldeerd, maar in het jaarrapport worden ze afzon-
derlijk weergegeven. 

2. Inkomsten A-pool zijn € 102.000 lager dan begroot. Bij de begroting was ervan uitgegaan 
dat in fases een boven formatieve A-pool gevormd zou worden van 3,5 fte. Waarbij van-
uit gegaan was dat 85% (€ 164.000) van de loonkosten teruggevorderd zou kunnen wor-
den bij het Vervangingsfonds. In werkelijkheid is in 2019 gemiddeld 1,40 fte benoemd 
t.b.v. de A-Pool en is hiervan € 63.000 door het Vervangingsfonds en andere schoolbe-
sturen die aangesloten zijn bij TCOZ vergoed. 

3. Werkgevers kunnen per 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor betaalde ontslag-
vergoedingen die worden toegekend in ruil voor beëindiging van het dienstverband. Een 
werkgever kan ook met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de compen-
satie. Dit kan voor een transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is betaald aan een werk-
nemer van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigt na twee jaar ziekte.  I.v.m. uitbeta-
ling van een transitievergoeding in februari 2016 zal een aanvraag worden ingediend 
van € 30.000.  

4. In 2018 is een subsidie inzake cultuur ontvangen van in totaal € 90.000. Deze subsidie 
heeft betrekking op de schooljaren 2018-2019 t/m 2020-2021. In 2019 is € 30.000 van 
het totale bedrag vrijgevallen. 

5. Tenslotte zijn er in 2019 nog subsidies ontvangen van het  Prins Bernhard Cultuurfonds 
€ 7.000 en van het projectbureau PGVN € 4.000. Tegen deze inkomsten staan hogere 
materiële lasten.  

Personeelslasten zijn € 225.000 hoger dan begroot. 

• Lonen en salarissen minus uitkeringen plus personeel niet in loondienst zijn per saldo    
€ 234.000 hoger dan begroot. Deze stijging heeft een aantal oorzaken: 

1. Hogere premies en duurdere inhuur personeel niet in loondienst + € 25.000.  Bij 
het opstellen van de begroting waren alle percentages van premies nog niet defini-
tief vastgesteld. Hierdoor zijn de kosten van personeel in loondienst en extern per-
soneel hoger dan begroot. Hier tegenover staat echter de aanpassing van de be-
kostiging zoals bij de baten aangegeven. 

2. De inzet van de gelden inzake de werkdrukvermindering wordt door de scholen zelf 
bepaald. Op alle ABBO-scholen hebben de teams beslist om dit op de formatie in te 
zetten. Hierdoor zijn de lonen en salarissen met € 35.000 gestegen 
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3. De hogere rijksbijdragen inzake groei, onderwijsachterstandsmiddelen, bekosti-
ging asielzoekers en/of overige vreemdelingenkinderen zijn formatief of via inhuur 
extern personeel ingezet + € 94.000 

4. Voor het ondersteunen van leerlingen met een arrangement is in 2019 extra geld 
ontvangen van het samenwerkingsverband. Hierdoor is er meer personeel inge-
huurd dan begroot + € 31.000 

5. De subsidie van de gemeente inzake schakelklassen is aangewend voor het inhuren 
van extra extern personeel + € 20.000 

6. In november is er gestart met een instroomgroep t.b.v. de Vrijeschool. De personele 
kosten van deze instroomgroep bedraagt € 18.000.  

• De dotatie van de voorziening jubilea is € 6.000 lager dan begroot. Dit komt doordat 
voor berekening van de voorziening de marktrente is verhoogd van 0,5% in 2018 naar 
1,0% in 2019. 

Huisvestingslasten zijn € 45.000 hoger dan begroot. 

1. Medio 2019 is van schoonmaakbedrijf veranderd, hierdoor zijn de schoonmaakkosten 
voor augustus t/m december € 8.000 hoger dan onder het oude contract. Tevens is 
i.v.m. afwikkeling van Asito nog € 6.000 extra betaald. 

2. Kosten klein onderhoud + € 14.000. Overschrijding wordt deels veroorzaakt doordat een 
gedeelte van de geplande onttrekkingen aan de voorziening onderhoud is opgeschoven 
van 2018 naar 2019. Hierdoor zijn de begeleidingskosten ongeveer € 5.000 hoger dan 
begroot. Tevens waren er een aantal incidentele zaken bij scholen die niet waren voor-
zien.  

3. I.v.m. enkele jaarafrekeningen en hogere energieprijzen zijn de energiekosten € 6.000 
hoger dan begroot. 

4. De overige huisvestingskosten zijn € 6.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name ver-
oorzaakt door het aanbrengen van een waterput bij één van de scholen. Hier staan zoals 
reeds bij de baten aangegeven inkomsten tegenover.  

Overige lasten zijn € 149.000 hoger dan begroot. 

1. Kosten inzake inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn € 42.000 hoger dan begroot. 
De post ICT-licentie is € 14.000 hoger dan begroot. Tevens zijn de websites (€ 11.000) 

van alle scholen in 2019 vernieuwd. Dit was niet in de begroting opgenomen. Daarnaast 
zijn, voornamelijk i.v.m. instroomgroep op de vrijeschool en de nieuwe schakelklas op 
de Krabbenkooi, de kosten van leermiddelen € 17.000 hoger dan begroot. 

2. De buitenschools activiteiten en kosten overblijf zijn € 57.000 hoger dan begroot. Zoals 
bij de overige baten vermeldt staan hier hogere ouderbijdragen tegenover. 

3. In 2019 is er een jaarafrekening inzake meerafdrukken ontvangen, deze was € 8.000 
hoger dan begroot. Tevens is i.v.m. de vrijeschool een promotiekrant uitgegeven ad                
€ 3.000. 

4. Aan cultuur is € 42.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit betreft vooral kosten inzake 
leerorkest. Hier staan hogere inkomsten tegenover.  

Het resultaat is ten opzichte van 2018 gestegen met € 88.549. De totale baten zijn ruim             
€ 503.000 hoger en de lasten zijn € 414.000 hoger dan in 2018. De belangrijkste oorzaken 
(afgerond in 1.000-tallen) van deze stijgingen zijn: 

• De Rijksbijdrage O CenW zijn € 353.000 hoger dan vorig jaar. Dit ondanks daling van het 
aantal leerlingen waarvoor bekostiging wordt ontvangen. Dit wordt meer dan gecom-
penseerd door met name: 
1. met ingang van 1 augustus 2018 is er een subsidie voor werkdrukvermindering ont-

vangen. In 2018 was er € 83.000 en in 2019 € 234.000 ontvangen.  
2. de in december 2019 vanuit het convenant “Aanpak lerarentekort” extra ter be-

schikking gestelde geld ad € 109.000. Voor stichting ABBO was dit een bedrag van 
€ 109.000. Dit geld dient in 2019 verantwoord te worden en de hieraan gekoppelde 
uitgaven zullen in februari 2020 plaatsvinden.  

3. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de oude onderwijsachterstanden regeling ver-
vallen en omgezet in een nieuw verdeeltechniek. Voor stichting ABBO heeft dit voor 
2019 t.o.v. 2018 een positief effect van € 63.000. 

• De overige overheidsbijdragen zijn € 22.000 hoger dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk 
door toekenning van subsidie schakelklas door de gemeente Bergen op Zoom aan De 
Krabbenkooi. 
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• De overige baten zijn € 128.000 hoger dan in 2018. De voornaamste oorzaken hiervan 
zijn: 
1. In 2018 is medio augustus een A-pool en waren de opbrengsten € 21.000. In 2019 

was het gehele jaar een A-pool en waren de inkomsten € 61.000. 
2. De in 2019 opgenomen compensatie voor betaalde ontslagvergoedingen van            

€ 30.000.  
3.  De in 2019 vrijgevallen subsidie inzake cultuur ad € 30.000. 

• De totale personele lasten zijn € 293.000 hoger dan in 2018. De belangrijkste oorzaken 
hiervan zijn dat de extra gelden inzake werkdruk, subsidieschakelklas en extra arrange-
menten zijn ingezet in de formatie en in inhuur extern personeel. 

• De afschrijvingen zijn € 22.000 hoger, dat komt door de investeringen in 2018 waar in 
2019 een heel jaar op afgeschreven is en de investeringen uit 2019 waar een gedeelte 
van het jaar op afgeschreven is. 

• De huisvestingslasten zijn  € 42.000 hoger dit komt door de hogere schoonmaaklasten 
en  energiekosten. 

• De overige lasten zijn € 58.000 hoger dan in 2018. Dit komt voornamelijk door hogere 
kosten inzake buitenschoolse activiteiten, overblijf en reproductiekosten. 

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. 

 

 

8.4 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 scholen toeslag 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. 
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8.5 Kengetallen 
Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weer-
standsvermogen vermelden wij onderstaande kengetallen: 

Tabel 12 

 

Grafiek 4 

 

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). 

 

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld 
door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten). 

Tabel 13 

 

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

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In ver-
gelijking met 2018 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 14 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. 

Kengetal 2019 2018
Huisvestingsratio 0,08 0,08 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 2,34 2,47 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) 0,01 0,00 kleiner dan -0,10
Solvabiliteit (definitie 2) 0,71 0,71
Weerstandsvermogen 0,23 0,24
Kapitalisatiefactor 0,35 0,39 tussen de 30 en 40%

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30
kleiner dan 0,05

0,08 0,08

2,34 2,47

0,01 0

0,71 0,71

0,23 0,24

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2019 2018

Kengetallen voor 2019 en 2018

Huisvestingsratio Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit (1-jarig)

Solvabiliteit 1 Weerstandsvermogen

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 678.046 636.506
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen - -

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 678.046 636.506

- Totale lasten 8.212.211 7.798.375
- Financiële lasten 2.026 1.681

Som totale lasten en financiële lasten 8.214.237 7.800.056

Kengetal:

31-12-2019

0,08

31-12-2018

0,08

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 1.404.326 1.563.560
- Vorderingen 591.029 547.216

Vlottende activa 1.995.355 2.110.776

Kortlopende schulden 853.889 853.543

Kengetal: 2,34

31-12-2018

2,47

31-12-2019
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De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,34 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 2019 de beschikking over € 1.404.326 aan liquide midde-
len en heeft daarnaast € 591.029 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 € 853.889. 

De liquiditeitspositie is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspec-
tie. In vergelijking met 2018 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 15 

 

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 € 8.273.484, een resultaat van   
€ 59.247. Dit houdt in dat van elke euro die wordt ontvangen, wordt € 0,99 besteed. 

De rentabiliteitspositie is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking met 2018 is de rentabiliteitspositie gestegen. 

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 16 

 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 71% van het totale vermogen uit eigen vermogen 
ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 29% van het totale 
vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. 

De solvabiliteitspositie is voor 2019 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onder-
wijsinspectie. In vergelijking tot 2018 is de solvabiliteitsratio gelijk gebleven. 

Definitie 1: Eigen vermogen door het totale vermogen. 

Tabel 17 

 

 

 

 

 

Omschrijving
€ € € €

Resultaat 59.247 -29.302

- Totaal baten 8.273.484 7.770.130
- Financiële baten - 624

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.273.484 7.770.754

Kengetal 1-jarig: 0,01 0,00

31-12-2019 31-12-2018

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 1.933.854 1.874.607
- Voorzieningen 136.285 252.998

Som eigen vermogen en voorzieningen 2.070.139 2.127.605

Totaal vermogen 2.935.023 2.993.666

Kengetal:

31-12-2019 31-12-2018

0,71 0,71

Omschrijving
€ €

Eigen vermogen 1.933.854 1.874.607

Totaal vermogen 2.935.023 2.993.666

Kengetal: 0,66 0,63

31-12-2019 31-12-2018
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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 18 

 

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 2019 groter ten opzichte van de signaleringswaarde on-
derwijsinspectie. In vergelijking tot 2018 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). 

Tabel 19 

 

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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving
€ € € €

1.933.854 1.874.607

- Totaal baten 8.273.484 7.770.130
- Financiële baten - 624

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.273.484 7.770.754

Kengetal: 0,24

31-12-2019 31-12-2018

0,23

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 2.935.023 2.993.666
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen - -

Verschil balans totaal en materiële vaste activa gebouwen 
en terreinen 2.935.023 2.993.666

- Totaal baten 8.273.484 7.770.130
- Financiële baten - 624

Som totaal baten inclusief financiële baten 8.273.484 7.770.754

Kengetal: 0,35 0,39

31-12-2019 31-12-2018
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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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Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Aantal leerlingen per 1 
oktober 1.277 1.311 1.419 1.448 1.482

Personele bezetting in 
fte per 31 december
Directie 5 5 6 6 6
Personeel primair 
proces (OP) 70 70 73 72 73
Ondersteunend 
personeel (OOP) 5 7 4 4 4
Totale personele 
bezetting 80 81 83 82 83

Tabel 20 
9.1 Kengetallen 
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9.2 Meerjarenbegroting  
 

 
 

Tabel 21 

 

Activa Realisatie 
31-12-2018 

Realisatie 
31-12-2019 

Prognose 
 31-12-2020 

Prognose 
31-12-2021 

Prognose 
31-12-2022       

Materiële vaste activa              
882.890  

             
939.668  

             
998.668  

             
998.668  

             
998.668   

          
Totaal vaste activa              

882.890  
             

939.668  
             

998.668  
             

998.668  
             

998.668        

Vorderingen               
547.216  

             
591.029  

             
517.456  

             
517.456  

             
517.456  

Liquide middelen          1.563.560           1.404.326           1.401.023           1.302.725           1.291.096   
          

Totaal vlottende activa          2.110.776           1.995.355           1.918.479           1.820.181           1.808.552        
Totaal activa          2.993.666           2.935.023           2.917.147           2.818.849           2.807.220        
            
Passiva Realisatie 

31-12-2018 
Realisatie 

31-12-2019 
Prognose 

 31-12-2020 
Prognose 

31-12-2021 
Prognose 

31-12-2022       
Algemene reserve          1.856.765           1.795.834           1.889.538           1.852.763           1.856.657  
Bestemmingsreserves 
personeel                           -               

131.000                            -                            -                            -  

Bestemmingsreserves                17.842                   7.020                   7.020                   7.020                   7.020   
          

Eigen vermogen          1.874.607           1.933.854           1.896.558           1.859.783           1.863.677        
Voorzieningen              

252.998  
             

136.285  
             

204.285  
             

174.285  
             

160.285  
Langlopende schulden                12.518                 10.995                   9.472                   7.949                   6.426  
Kortlopende schulden              

853.543  
             

853.889  
             

806.832  
             

776.832  
             

776.832        
Totaal passiva          2.993.666           2.935.023           2.917.147           2.818.849           2.807.220  
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Toelichting op balans 

De omvang van de balans zal de komende jaren afnemen. Het verloop van de materiële vaste 
activa is bepaald op basis van de in de meerjarenbegroting opgenomen investeringen en de 
daarbij behorende afschrijvingen. In 2020 zijn de begrote investeringen hoger dan de be-
grote afschrijvingen, waardoor de materiële activa zal stijgen. Voor de daaropvolgende twee 
jaar zullen de investeringen gelijk aan de afschrijvingen zijn. De omvang van de vorderingen 
is in 2020 verlaagd met de vordering op de gemeente ultimo 2019 voor de jaren daarna is 
het op hetzelfde niveau begroot als de begrote omvang op 31 december 2019.  

Voor 2020 en 2021 zijn negatieve resultaten begroot, waardoor het eigen vermogen in 2020 
en 2021 zal dalen t.o.v. 2019. De in 2019 gecreëerde bestemmingsreserve personeel zal in 
2020, met de betaling van de eenmalige uitkeringen aan het personeel die voortvloeien uit 
de CAO 2019-2020, volledig worden ingezet. Voor 2022 is een positief resultaat begroot, 
waardoor het eigen vermogen in 2022 iets zal stijgen. 
Het verloop van de voorziening groot onderhoud is bepaald op basis van het meerjarenon-
derhoudsplan. De langlopende schulden nemen ieder jaar af met de jaarlijkse vrijval. De kort-
lopende schulden nemen de komende 2 jaar af met de vrijval van de ontvangen subsidie van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend.  
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Staat van baten en lasten  

Tabel 22 

 

 

 

 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022       
Baten      

Aantal leerlingen 
                   

1.277                   1.311  
                   

1.419  
                   

1.448                  1.482  
      

Rijksbijdragen OCenW 
           

7.452.055           7.805.240  
           

7.926.877  
           

8.383.273          8.631.073  
Overige overheidsbijdra-
gen                 75.683                 97.843                111.300                111.300  

            
111.300  

Overige baten               242.392  
             

370.401                373.639                373.939  
            

373.939  
           

Totaal baten 
           

7.770.130           8.273.484  
           

8.411.815  
           

8.868.512          9.116.311  
      

Lasten      

Personeelslasten 
           

6.306.174           6.598.908  
           

6.846.607  
           

7.236.760          7.475.584  

Afschrijvingen               128.355  
             

150.004                161.841                161.841  
            

161.841  

Huisvestingslasten               636.506  
             

678.046                704.373                738.861  
            

739.750  

Overige lasten               727.340  
             

785.253                719.578                731.595  
            

732.095  
           

Totaal lasten 
           

7.798.375           8.212.211  
           

8.432.400  
           

8.869.057          9.109.271  
      

Financiële baten                  -1.057  
                -

2.026  
                   

1.000  
                   

1.000                  1.000  
           
           

Nettoresultaat                -29.302                 59.247                 -19.585                        455                  8.040  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
Het bestuur en GMR van stichting ABBO hebben de meerjarenbegroting 2020-2023 goed-
gekeurd. 

De begrote rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantal-
len. Er is rekening gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de GGL. Er is geen rekening 
gehouden met mogelijke verhogingen van de rijksbijdragen of nieuwe aanvullende rijksbij-
dragen. De overige baten bestaan uit overblijfgelden, opbrengsten huur en medegebruik en 
overige opbrengsten. 

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 2019.  

Grote verschillen die zowel in de inkomsten- als uitgavenkant ontstaan in 2020 t.o.v. 2019 
worden veroorzaakt, doordat de start van de vrijeschool met ingang van 1 augustus 2020 is 
opgenomen in de begroting, Ditzelfde zien we nogmaals in 2021 t.o.v. 2020, omdat in 2021 
de vrijeschool het gehele jaar in de begroting is opgenomen. 

 
9.3 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- 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. Dit model geeft inzicht in het integraal risi-
coprofiel en is bedoeld om de toereikendheid van het risicomanagement te beoordelen. 
Hierbij wordt vooral gekeken naar factoren die de doelstellingen bedreigen. Het model be-
handelt 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 werd geen risico als urgent (t.o.v. 1 in 2018) en 1 risico als middelgroot 
(t.o.v. 6 in 2018) bestempeld. Dit laat zien dat door het gevoerde beleid enkele risico’s kleiner 
zijn geworden of de mogelijke impact ervan. Globaal genomen betekent dit dat 2% van de 
belangrijkste 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 23 

  

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 

Eind 2019 is de keuze gemaakt om over te gaan tot het OneTiermodel per 01-
01-2020. Hiermee is scheiden van uitvoerend bestuur en toezichthoudend be-
stuur veilig gesteld. In het nieuwe Handboek Governance zijn eigenaren, belang-
hebbenden, boogde resultaten, handelingskaders en wijze van afleggen van ver-
antwoording duidelijk beschreven. 

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 
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 bekosti-
ging. 

€ 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 
Het ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk ge-
middelde 

€ 80.000 Middelgroot 
40% 

Voornamelijk financieel 
€ 32.000 

Middels externe expertise vanuit het vervangingsfonds wordt aan de hand van 
een bewezen effectieve structuur om het verzuim terug te brengen naar 5 %. 
Dit volgens de aanpak Plan V. Afronding Plan V eind december 2020. 

Personeel 
Personeelsformatie is groter dan nodig. 
Door krimpende leerlingaantallen in gemeenten met 
ABBO scholen is het mogelijk dat 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 meerjarenformatieplan opgesteld waardoor we tijdig kunnen 
anticiperen op leerlingendalingen. Bovendien is er zoveel vraag naar deskundig 
en geschoold onderwijzend personeel dat we dit risico als zeer onwaarschijnlijk 
inschatten. 

Vrijeschool € 90.000 Middelgroot 
30% 

Voornamelijk financieel 
€ 27.000 

In begroting 2020 is uitgegaan van 60 leerlingen. Medio maart 2020 wordt hier 
afgerond 4,0fte personeel voor benoemd per augustus 2020. Mocht de daad-
werkelijke inschrijving achterblijven dan geeft dit een financieel risico en het de-
finitief aantal inschrijvingen wordt verrekend per 1 oktober 2020..  
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9.5 Fraude risicoanalyse 
Om het risico op fraude uit te sluiten zijn bij ABBO de volgende maatregelen getroffen. 

Tabel 24 

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 boeking 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. 

Risico per domein Maximale 
impact 

Kans dat  
het zich voor-
doet 

Berekende  
impact 

Maatregel ter beheersing van het risico 

Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT 
D.m.v. aangepaste wetgeving heeft per 1-1-2015 doordecen-
tralisatie plaatsgevonden van de huisvestingsmiddelen inzake 
het gebouwenonderhoud buitenzijde.   

€ 100.000 Laag 
10% 

Voornamelijk fi-
nancieel 
€ 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. 

IHP gemeente € 600.000 Middelgroot 
40% 

Voornamelijk fi-
nancieel 
€ 240.000 
 

Huidige ontwikkelingen op gemeente niveau wat betreft het Integraal Huisves-
tings Plannen (IHP) en mogelijk doordecentralisatie vormen afhankelijk van de 
keuze van financiële verplichting een aanzienlijk risico. 
Stichting ABBO beslist zelfstandig welke financiële verplichtingen hierbij aangaat 
en heeft daarmee grip op de risico’s op lange termijn 
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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. 

 Contante betalingen worden niet verantwoord in de financiële administratie. Omvang van het kasverkeer is beperkt. 

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 2019 rond de 
1300 leerlingen een middelgroot schoolbestuur. Onze planning & controlcyclus functioneert 
goed en onze kengetallen zijn op orde. Onze risicohouding is in het algemeen risiconeutraal.  

 
 
 


