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Inleiding

Hierbij presenteert het bestuur van de Stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in
Zuidwest Nederland, het jaarverslag 2014 van de Internationale School Breda. Het verslag omvat een
samenvatting van de jaarrekening uitgebreid met informatie met betrekking tot de vier beleidsterreinen
huisvesting/gebouwen, personeel, kwaliteit en onderwijs. Samen met de onverkorte jaarrekening is dit
verslag het verantwoordingsinstrument over het gevoerde beleid en de financiele vertaling ervan voor
het ministerie van OCW. Daarnaast kan het bestuur het gebruiken om de stakeholders van onze
stichting en de scholen naderte informeren.

Voor de Internationale School Breda (ISB) is 2014 een goed jaar geweest, waarin onder andere
goede onderwijskundige resultaten zijn behaald. De eindopbrengsten stemden tevreden. Een
belangrijke mijlpaal werd bereikt in de secondary school, waar het MYP (11-16 jaar) geaccrediteerd
werd. Aangezien het DP (17-19 jaar) al eerderwerd goedgekeurd, mag de ISB zich nu IB World
School noemen.

Administratief zijn in 2014 belangrijke slagen gemaakt, samen met het nieuwe administratiekantoor
Vizyr.

Op onze school zijn meerdere gremia actief waarin ouders geTnformeerd worden en meedenken. In
2014 is een volwaardige Parents Association opgericht die voldoet aan de hoge eisen die men aan
een oudervertegenwoordiging van een International School mag stellen.

De ISB is een transparante organisatie en daarbij hoort horizontale verantwoording van resultaten op
velerlei gebied. In de komende jaren blijven we streven naar het nadrukkelijker koppelen van de
behaalde resultaten aan de organisatiedoelen, zodat nog meer inzicht kan worden gegeven. Het
bestuur heeft de ambitie om de informatieve waarde van dit document steeds verder te verhogen.

Het verslag begint met een inleiding. Daarna volgt het jaarverslag van de Commissie van Toezicht.
Hierna komt de managementsamenvatting. Hoofdstuk A1 bevat de instellingsgegevens en de
belangrijkste elementen van het gevoerde beleid. Hoofdstuk A2 gaat met name over het financiele
beleid en de resultaten ervan. Hoofdstuk A3 handelt over de huisvesting. Hoofdstuk A4 geeft inzicht in
de situatie met betrekking tot ons personeel. In hoofdstuk A5 geven we meer inzicht in de resultaten
die werden behaald door onze inspanningen op het gebied van het onderwijs. In hoofdstuk A6
schetsen we het toekomstperspectief en in hoofdstuk A7 tenslotte is de Continuiteitsparagraaf
opgenomen. Het document kent twee bijlagen, namelijk het rooster van aftreden van de Commissie
van Toezicht en het organogram van de organisatie.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan het
behalen van de resultaten en die onze organisatie vertrouwen gaf. We denken daarbij in eerste
instantie aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, aan al ons personeel en aan de organisaties
waarmee wordt samengewerkt.

Het bestuur

Gerard Olthof en Arnoud Wever

Breda, juni 2015.
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Jaarverslag Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht (CvT) van de ISB heeft tot taak het Bestuur te adviseren over de
algemene gang van zaken binnen de Stichting en aangaande de samenwerking met de binnen de ISB
aanwezige rechtspersonen, te weten PCPO, SKVOB en, tot mei 2014, Kober. Daarnaast ondersteunt
de CvT de interne toezichthouders van voornoemde rechtspersonen bij het vervullen van nun
afzonderlijke toezichthoudende verantwoordelijkheden
De de CvT bestond op 31 december 2014 uit 6 leden. De samenstelling is in de bijlage vermeld.
Teneinde voornoemde taken uit te voeren heeft de CvT in 2014 zes maal in aanwezigheid van de
bestuurder vergaderd. Bij een bijeenkomst was ook de directeur van de ISB aanwezig, om de CvT
nader te informeren over de voortgang van de school, de ontwikkeling van de leerlingenaantallen,
personele aangelegenheden en andere relevante zaken.
Alle bijeenkomsten kenmerkten zich door een ontspannen en openhartige sfeer.
Tijdens de vergaderingen met de bestuurders heeft de CvT zich aan de hand van vooraf toegezonden
stukken laten informeren en met de bestuurder gediscussieerd over onder andere de volgende
beleidsterreinen:

de financiele stand van zaken op korte, middellange en lange termijn;

de onderlinge verhoudingen en structuur tussen de verschillende rechtspersonen en hoe deze
statutair tot uiting zouden moeten komen; Hierbij is met name en specifiek aandacht geweest
voor het uittreden van Kober per 1 mei 2014 als rechtspersoon binnen de Internationale
School.

huisvestingsvraagstukken;
ontwikkelingen van de ISB op onderwijskundig- en financieel gebied en ontwikkeling van de

organisatie;
externe contacten met overheden en het relevante bedrijfsleven in de regio West-Brabant en
omgeving.

Naast plenaire vergaderingen zijn er ook diverse bijeenkomsten geweest tussen de bestuurder en
individuele leden van de CvT waarbij er met name gesproken werd over onderwerpen waar de
professionele expertise van het Commissielid een meerwaarde had. Het ging hierbij onder meer over
juridische vraagstukken, politiek-bestuurlijke onderwerpen of vraagstukken van financieel-
administratieve aard.

De Commissie van Toezicht spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat in 2014 is verricht door
bestuurders, directie en medewerkers van de Internationale School Breda.
Voor dit verslag,

Drs. M.W. van Campen
Voorzitter Commissie van Toezicht

Versio 0 1 5
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AO Samenvatting

De in 2011 geopende International School Breda (ISB) kende een voortvarende start en is gedurende
het verslagjaar gegroeid naar ruim 200 leerlingen. De goede naam van de school en een actief
wervingsbeleid hebben bijgedragen aan de naamsbekendheid en de leerlingengroei. De groei, tijdens
het verslagjaar, leidde tot de aanstelling van extra personeel en het uitbreiden van de tijdelijke
huisvesting, Omdat er sprake is van gedeeltelijke voorfinanciering door de school (OCW-bedragen)
leidde deze groei mede tot het oplopend tekort. Dat was echter niet de enige reden voor het tekort.
Qua personele inzet is wat boven de stand geleefd in het verslagjaar. Directe bijstellingen behoorden
niet tot de mogelijkheden, daar contracten recht gedaan moest worden. Anderzijds echter groeiden de
ouderbijdragen wel, echter ook minder dan geprognostiseerd.

Op onderwijskundig gebied is veel bereikt. Neem bijvoorbeeld de bevordering van de samenwerking
tussen de teams, de start van een Nursery Class, de integratie van de Nursery Class in de Primary
School, de voorbereidingen en het met uitstekend resultaat doorlopen van de MYP-inspectie voor
Secondary School en de voorbereidingen op het DP-examen van de tweede lichting. Met name de
MYP verificatie is geen sinecure. De school is, na een voorinspectie, twee dagen binnenstebuiten
gekeerd en heeft de verificatie in een keer, met flying colours, behaald.

Het team is verder uitgebreid en erzijn stevige bedragen geinvesteerd in de scholing van personeel.
Gelet op de hoge internationale standaarden, de verplichte IBO-scholingen en de omstandigheid dat
het meeste lesmateriaal door de school zelf wordt ontwikkeld, zal ook in de toekomst behoorlijk in
scholing geinvesteerd moeten worden.

Het verslagjaar is afgesloten met negatief resultaat van G536.039,=. Verwacht werd een negatief
resultaat van G66.275,=. Ten opzichte van de begroting is het resultaat G469.764,= slechter dan
verwacht. Ten opzichte van 2013 is het resultaat G167.155,= negatiever.
De inkomsten vielen G82.846,= negatiever uit t.o.v. de begroting. Dat komt vooral voort uit een minder
grote instroom van leerlingen dan verwacht. In het PO kon, wel twee keer gebruik worden gemaakt
van een zogenaamde groeitelling die meer bekostiging oplevert gedurende het schooljaar.

De personele lasten vielen, ten opzichte van de begroting behoorlijk tegen. Er werd G188.396,= meer
aan personeel besteed dan begroot. Ten opzichte van 2013 is ook een stevige groei van de personele
lasten tezien:G 496.591,=.

Een punt van zorg blijft het percentage van de inkomsten dat aan de huisvesting van het tijdelijke
gebouw moet worden besteed: G479.887,= (21 %). Dat is weliswaar 3 % minder dan vorig jaar, maar
nog steeds een grote kostenpost, zowel absoluut als relatief. Deze kosten worden niet gedekt door de
vergoeding die wordt ontvangen vanuit het rijk en drukken daarmee flink op het resultaat. Een ander
punt van zorg, maar ook een noodzakelijk "kwaad" is de tegenvallende groei van de school in
combinatie met de t-1-bekostiging en het toezicht op het innen van de school fees. Door de t-1
bekostigingssystematiek loopt de bekostiging van de extra kosten door leerlinggroei altijd een jaar
achter de feiten aan. Dat betekent dus meer leerlingen, meer personele uitgaven, maar nog niet de
bijbehorende bekostiging.
De financiele kengetallen die OCW hanteert m.b.t. rentabiliteit, solvabiliteit etc. zijn nog niet goed toe
te passen op de ISB, omdat de school in opbouw is en er nog geen voorzieningen en reserves zijn.
Deze kengetallen worden nu ook bei'nvloed door het feit dat de subsidie van de provincie al voor een
groot deel binnen is, terwijl nog maar een klein deel is besteed. Hierdoor is de financiele situatie van
de ISB momenteel minder dan is geprognosticeerd. Op de in 2013 met de gemeente afgesproken
kredietverhoging van G500.000 is inmiddels beroep gedaan. Verdere tegenvallers kunnen ervoor
zorgen dat de grenzen van het krediet worden bereikt. Dat wil het bestuur proberen te voorkomen.

Bestuur en directie zijn in 2014 verder gegaan met de orientatie op de permanente huisvesting.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van het bestemmingsplan en aan de
noodzakelijke omgevingsvergunning.

Verjio o 1
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A1 Algemene instellingsgegevens

A1.1 Inleiding

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de (financiele) activiteiten van Stichting tot bevordering
van internationaal onderwijs in Zuidwest Nederland in het jaar 2014.

A1.2 Jaarrekening

De jaarrekening 2014 van Stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in Zuidwest
Nederland is opgesteld door Vizyr te Heerlen. De administratie over 2014 werd tevens gevoerd door
Vizyr. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Govers uit Eindhoven.

A1.3 Kernactiviteiten en beleid

Onder het bevoegd gezag Stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in Zuidwest
Nederland, valt de onderstaande school:

School BRIN-nr. Directeur

International School Breda (primary section) 12FD Dhr. G. (Ger) Rombouts
Mrs. L. (Louise) Everson

International School Breda (secondary
section)

25 GC201 Dhr. G. (Ger) Rombouts
Mrs. L. (Louise) Everson

Onze kemactiviteit is het verzorgen van kwalitatief goed basis (Primary School) en voortgezet
onderwijs (Secondary School) voor kinderen van expats en impats (ouders die behoren tot de
wereldwijd actieve groep mensen die steeds voor kortere perioden werkzaam zijn in verschillende
landen) in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Daarnaast verzorgen we voor- en naschoolse opvang
(Clubs). We werken samen met de tweetalige Day Care van De Boei onder verantwoordelijkheid van
Kobergroep. Het opieidingsniveau van de ouders/verzorgers van de kinderen is overwegend van een
niveau vergelijkbaar met HBO+en universitair. De culturele achtergronden van de leerlingen
verschillen sterk. Gedurende het verslagjaar bevatte de school gemiddeld 38 nationaliteiten.
Ongeveer 1/3 van de kinderen heeft een Nederlandse achtergrond. Kinderen zijn gemiddeld 3 jaar
leerling van de ISB.

Het adres is van de school is:

Mozartlaan 27

4837 EH Breda.

Vorsio 0 1
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A1.4 Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Missie

At the International School Breda, we educate children and students to be responsible, global citizens
in a stimulating and inviting learning environment.

Visie

The International School Breda is an inspiring, respectful and embracing learning environment where
children and students are able to discover and explore their unique talents through first-class,
international education and professional care rooted in the universal principles of tolerance, respect,
integrity and open-mindedness. We aim to be a value-driven school for children as well as parents.
As such, we aim to:
Offer modern, value-driven education and care. The universal principles of tolerance, respect, integrity
and open-mindedness should be natural for child and parent. This implies that the school makes a
priority not to exclude any religion, belief or life orientation from education. On the contrary, diversity
should contribute to a broad and fulfilling life experience. It goes beyond saying that the school
expects a similar open-mindedness from both students and parents.

Be anchored in local society. In and around Breda, the many nationalities and cultures should be able
to meet freely and learn from each other. This will enrich local society and the lives and experiences of
students and parents. Therefore, the International School Breda will explicitly seek collaboration with
local sports clubs, cultural clubs, museums, universities and other learning opportunities in the region.
Children will have the opportunity to learn about the many people and cultures that are The
Netherlands.

Offer an environment where respect is an essential prerequisite to learning. Respect is the foundation
for daily interaction with each other and the learning environment. Children and parents with diverse
beliefs, life orientations and lifestyles should be able to interact freely, thus enhancing mutual
understanding and respect. The school will offer a safe haven for all people and will educate the whole
child not just in the expected subject areas, but also through life and learning skills lessons, thus laying
the foundation for the moral compass of a cosmopolitan citizen.

Offer demand-driven education to children from 0 to 19 years. In the knowledge that every child has
unique talents, the school endeavours to help students uncover those talents and allow them to
flourish. Education based on international curricula should provide this through learning opportunities
that reach beyond the walls of the school.

The personal development of every child is paramount. Appreciating that children learn 'anytime,
anywhere,' the focus will not exclusively be on helping children uncover knowledge, but equally on the
social-emotional development of the child. Contemporary and inspiring programs and methods will be
applied to support this effort.

Be a lively, inspiring and sustainable learning environment. Children will be challenged to bring out the
best in themselves. Each day at school should enrich a child's life and thus contribute to the child's
development as a tolerant cosmopolitan. Children should be able to have fun, make friends for life,
and reflect fondly on memories of their time in Breda.
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A1.5 Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van Stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in Zuidwest
Nederland is een stichtingsvorm. De stichting is op 11 juli 2011 opgericht en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda. Het dossiernummer is: 20146204.

A1.6 Organisatiestructuur en personele bezetting
Binnen de stichting was gedurende het verslagjaar sprake van de in bijlage 2 weergegeven structuur.

A1.7 Bestuurssamenstelling

Het bestuur is ultimo 2014 als volgt samengesteld:

Naam Functie

Dhr. G.H.J.M. (Gerard) Olthof Bestuurder (gedetacheerd vanuit Stichting KVOB e.o.)
Dhr. A.W. (Arnoud) Wever Bestuurder (gedetacheerd vanuit Stichting PCPO Midden-Brabant)

Bezoldiging van de bestuurder

De bestuurders worden bezoldigd binnen hun eigen organisatie en ontvangen geen aparte vergoeding
voor hun werkzaamheden voor de ISB.

A1.8 Commissie van toezicht

De Commissie van Toezicht is ultimo 2014 als volgt samengesteld:

Naam (op volgorde van aantreden) Functie

Dhr. M.W. van Campen (Michiel) Voorzitter

Dhr. A.L.E. Arbouw (Alfred) Lid

Dhr. H.G.M. Berendschot (Huib) Lid

Dhr. P. Hopstaken (Peter) Lid

Dhr. W. Schuring (Wim) Lid

Dhr. J. van Unnik (Jop) Lid

Bezoldiging van toezichthouders

De leden van de Commissie van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het rooster
van aftreden is toegevoegd als bijlage 2.

Vers* 01
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A1.9 Organisatiestructuur

In de organisatiestructuur van de Stichting zijn de volgende organen opgenomen:
• op toezichthoudend niveau: een Commissie van Toezicht (CvT) en de Raden van Toezicht

van de moederorganisaties ( PCPO Midden-Brabant en SKVOB e.o.);
• op bestuursniveau: twee bestuurders;
• op schoolniveau: de directie (Dir); twee leden.

Het hoogste orgaan is het bestuur. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Commissie
van Toezicht over het gevoerde beleid. Hierbij wordt het gevoerde beleid getoetst aan de in de
statuten van de Stichting vastgestelde uitgangspunten. De Commissie van Toezicht handelt binnen de
kaders van de wet "Goed onderwijs goed bestuur". De Commissie van Toezicht evalueert haar
functioneren jaarlijks.

Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht,
worden de financiele administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door Vizyr in
Heerlen.

A1.10 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid

In het verslagjaar is gewerkt aan doelen uit schooljaar 2013-2014 en aan de doelen voor schooljaar
2014-2015 Voor schooljaar 2013-2014 waren de volgende verander- en verbeterdoelen vastgesteld.
De exacte doelen en te behalen indicatoren kunnen worden gevonden in het Bestuursbeleidsplan
(laatste versie).

Personeel

• Bevorderen van het "whole school gevoel" onder het personeel;
• Bevorderen van de goede contacten met Mencia de Mendoza Lyceum en Dr De Visser

school;
• Scholing van secondary-leraren voor beide IBO programma's: voor het behalen van de MYP-

accreditatie, dan voor de herziene versie van het MYP, the next chapter en vervolgens ter
voorbereiding op de DP-inspectie die we over drie jaar kunnen verwachten.

• Secondary team trainen in curriculum ontwikkeling;
• Mentortraining voor MYP- en DP-mentoren
• Scholing wat betreft ICT-vaardigheden;
• Scholing Primary team in InCas en Pips;
• Valideren van buitenlandse diploma's;
• Wegwijs maken van buitenlands personeel in de Nederlandse situatie.

Financien

• Voldoende middelen voor scholing en training vrijmaken
• Voldoende middelen voor werving en selectie vrijmaken
• Voldoende gelden van passend onderwijs binnenhalen voor de school
• Onderzoeken in hoeverre sponsoring voor de nieuwbouw een optie is

Materieel en gebouwen
• Afstemmen efficient gebruik van de lokalen met het Mencia de Mendoza Lyceum (m.n. voor

PE); in schooljaar 2015-2016 zal het waarschijnlijk onmogelijk worden voor het Mencia om
nog lokalen in het ISB gebouw te gebruiken.

• Uitbreiden ICT-faciliteiten van de school (smart boards; ipads).

Vctsio 0 1
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Onderwijs en Kwaliteit
• Communicatie tussen school, ouders en personeel verbeteren middels informatieavonden en

nieuwsbrieven; vooral extra uitleg over het MYP;
Goede communicatie met de Parents Association;

Evaluatie van klassenouders in de primary school;
Evaluatie eerste examenklas DP en voorbereidingen tweede examenklas 2015;
Child Centred Learning centraal stellen in de hele school;
Samenwerking binnen de teams bevorderen;
Implementeren van InCas en Pips assessments in primary school en InCas ook in het eerste
jaar van de secondary school;
Codrdinatoren per vak in Primary School aanstellen;
Science curriculum in Primary School verder ontwikkelen;
Uitgebalanceerd excursieprogramma opstarten, ingebed in het curriculum. Voor secondary
school een haalbaar en realistisch programma van meerdaagse reizen inclusief een optionele
ski-reis.

Opbrengsten

De opbrengsten van het onderwijs aan de leerlingen van onze school wordt bijgehouden en jaarlijks
aan het bestuur en aan de Inspectie van het Onderwijs gerapporteerd via de schooldocumenten. Op
alle scholen in Nederland wordt toezicht uitgeoefend via de bepalingen van het reguliere toezichtkader
dat wordt gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs. De onderzoekcriteria staan beschreven in
het document: "Analyse en waardering van opbrengsten", dat door de inspectie wordt uitgegeven. Dit
beleidsdeel kent jaarlijks doorgaans enkele updates. Voor gesubsidieerd Internationaal georienteerd
Onderwijs (IGO) is een aangepast kader beschikbaar. De VO-afdeling (Secondary School) werd nog
niet door Nederlandse inspectie bezocht, maardoorliep wel twee inspectiebezoeken van het IBO. Dit
leidde tot het officieel toekennen van de status van IB-World School. De inspectie voor het MYP vond
plaats in november2014.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

De Internationale School Breda staat midden in de samenleving en neemt actief deel aan de
ontwikkelingen en activiteiten binnen de gemeente Breda. Alle kinderen die voldoen aan de IVO-
voorwaarden, maar ook ouders/verzorgers, zijn van harte welkom op onze scholen. Alle voorwaarden
en procedures random toelating, schorsing e.d. liggen vast in een beleidsdeel. Dit beleidsdeel is op te
vragen via de schoolleiding of via het bestuur.

Communicatie met omgeving

Op de ISB wordtveel aandacht besteed aan het informeren van de ouders/verzorgers. Dit gebeurt
onder andere door middel van een nieuwsbrief, rapporten en thema-avonden. Tevens worden de
ouders/verzorgers geinformeerd via de wettelijk verplichte inspraakorganen (GMR en MR-en) en
aanvullende organen, zoals onder andere de Parents Association en (ouder)werkgroepen. Door
middel van een ouderenquete vragen we de ouders/verzorgers regelmatig naar hun visie op en hun
waardering van de school. Het schoolmanagement wil bij uitstek laagdrempelig en toegankelijk zijn.
Een van hen is dan ook nadrukkelijk zichtbaar aanwezig bij het begin en einde van de schooldag.

Daarnaast is de school actief in diverse netwerken en ondernemingsgerichte verbanden. Belangrijkste
netwerk wat betreft onderwijs is DIS, Dutch International Schools, gesplitst in een netwerk voor
Primary Schools (DIPS) en Secondary Schools (tDISS). Daarnaast werkt ISB aan de goede contacten
met collega-scholen in de besturen PCPO en SKVOB e.o. en aan relaties met verwante hbo-
opleidingen in Breda, zoals NHTV (jaarlijkse samenwerking) en Avans International Business and
Managementschool.
Samen met BRIM en het Expat Centre Holland South zijn tweejaarlijkse Meet & Greets georganiseerd
voor de expatgemeenschap. ISB is lid van de BZW en heeft een actieve rol gespeeld in de
Structuurvisie Breda 2030, waarin internationalisering van de regio een prominente plaats inneemt.

Versie: 0.1 11

Ter identificatie

Govers Ondervfas Accountants
Eindhoven WC



A1.11 Samenwerkingsverbanden

PCPO Midden-Brabant en haar scholen maken deel uit van het regionaal samenwerkingsverband
Breda e.o. Dit samenwerkingsverband heeft zowel een afdeling voor primair als ook voor voortgezet
onderwijs. Ook de scholen van SKVOB behoren tot dit samenwerkingsverband. Dat is gunstig voor de
Internationale school, want zo behoren beide afdelingen tot hetzelfde samenwerkingsverband.

De bestuurders van de ISB dragen mede bestuurlijke verantwoordelijkheid in dit eerder genoemde
samenwerkingsverband.

Dit samenwerkingsverband heeft in 2014 zijn eerste beleidsplan vastgesteld en heeft de volgende
doelstellingen:

• het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel
17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

• het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en
tussen alle scholen;

• het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een
ononderbroken onderwijs- en - ontwikkelingsproces kunnen doormaken;

• het krijgen van een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs voor in voormelde regio
woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

A1.12 Samenwerking

Het bestuur van de ISB heeft zich als doel gesteld om actief samen te werken met haar omgeving. Dat
geldt voor de school, maar ook voor het bestuur van de organisatie. De bestuursleden participeren
actief in de volgende netwerken:

p.c besturen Zeeland en West-Brabant (Besturenraad vanaf 16-05-2014: Verus);
BNWB (Bestuurlijk Netwerk West Brabant);
OOK (Optimale Onderwijs Kansen, bestuurlijk overleg in het kader van Passend Onderwijs);
B.O.B. (Bestuurlijk Overleg Breda);
Diverse werk- en projectgroepen ter voorbereiding op de verdere samenwerking tussen
onderwijs en zorg (CJG, ZAT's) in de diverse gemeenten;
Diverse werk- en projectgroepen ter verbetering van de huisvesting van onderwijsinstellingen
in de diverse gemeenten;
Partners uit het maatschappelijke middenveld;
Partners in de gezondheidszorg;
Organisaties die zich bezig houden met onderwijszorg;
BreedSaam, de codperatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het basisonderwijs
in Breda;

VO-Breda;

Building Breda, de codperatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het voortgezet
onderwijs in Breda;
ZeeBra (netwerk van VO-scholen in Zeeland en West-Brabant).
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A2 Financieel beleid

A2.1 Financiele positie op balansdatum

Onderstaand de balans per 31-12-2014. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van de organisatie. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste
wijzigingen in de balans. Alle bedragen in euro's.
Verderop een overzicht van de financiele situatie van Stichting tot bevordering van internationaal
onderwijs in Zuidwest Nederland op 31 december 2014.

Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013

Materiele vaste

activa
462.365 406.856 Eigen vermogen -2.531.542 -1.995.503

Vorderingen 649.480 411.385
Langiopende
schulden

0 0

Liquide
middelen

3.522.656 33.942
Kortlopende
schulden

7.166.043 2.847.686

Totaal activa 4.634.501 852.183 Totaal passiva 4.634.501 852.183

Toelichting op de balans:

Activa:

De materiele vaste activa zijn gestegen ( G 55.509,=). Deze stijging is het gevolg van extra
investeringen en het activeren (afschrijvingstermijn is 5 jaar) van de vier extra lokalen van de
bouw.

Passiva:

Het eigen vermogen is verder gedaald door het negatieve resultaat; het daalde zelfs sneller dan
begroot. Dit komt door minder aanwas van het leerlingaantal dan verwacht en hogere personele
lasten, Het aantal leerlingen in het VO ontwikkelt zich beter dan verwacht, maar de groei van het
aantal leerlingen in het PO blijft achter bij de verwachtingen. Het eigen vermogen bestaat uit de
Algemene reserve. De Algemene Reserve dient, op termijn, ter afdekking van de algemene risico's.
Momenteel is nog sprake van een negatieve algemene reserve.

Niet uit de balans blijkcndc verplichtingen:

Er is sprake van twee langiopende huur-/ leasecontracten. In de jaarrekening wordt hiervan verslag
gedaan onder F.

Meerjareninvesteringsplan

De investeringen voor Onderwijsleerpakket (OLP), Informatie en Communicatie
Technologie (ICT) en meubilair worden in de toekomst gedaan op basis van het
meerjareninvesteringsplan. Dit plan wordt opgesteld zodra de permanente huisvesting is gerealiseerd.
Tevens worden dan de onderhoudsactiviteiten in een meerjarenbegroting onder gebracht.

Kengetallen (A2.1)

Met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit worden onderstaand de tot op heden gangbare
kengetallen vermeld. De commissie Don, die de vermogensposities van de schoolbesturen in
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Nederland onderzocht, is met een advies gekomen om andere kengetallen dan de huidige te gaan
toepassen. Het ministerie verstrekte deze kengetallen al op basis van de jaarrekening sinds 2008.
Sectorgemiddelden zijn voor de ISB niet weer te geven, omdat sprake is van een combinatie van
Primair onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO).

Solvabiliteit 1

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

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

Jaar kengetal
2014 - 54,62%
2013 -234,16%
2012 -306,30% Don: ondergrens 20% (PO)

Solvabiliteit 1

50%

De weergave hiemaast loont
de uitkomst van een analyse
gemaakt met een instrument
van de PO-raad. Deze
weergave is toegevoegd bij
alle belangrijke kengetallen.
Rood betreft de ondergrens en
in grijs is de situatie van de
ISB weergegeven.

blauwe lijn: bovengrens, rood: ondergrens, geel: midden waarde. grijs: uitkomst

De solvabiliteitsratio geeft aan dat -54,62 % van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat, wat
inhoudt dat 45,38 % van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. De
solvabiliteitsratio is gedurende het verslagjaar iets toegenomen, maar nog fors onder de nominate
waarde.

Het is momenteel niet mogelijk om conclusies te verbinden aan dit kengetal.

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

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

Jaar kengetal DON (PO)
2014 0,58 0,5 en de 1,5
2013 0,16

2012 0,09

'•I
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De liquiditeitsratio geeft aan dat 0,58
keer kan worden voldaan aan de

uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit kortlopende
verplichtingen aan
kredietinstellingen, crediteuren, nog
te betalen posten en de overlopende
passiva.
De stichting heeft op 31 december
2014 de beschikking over G
3.522.656 = (liquide middelen) en
heeft daarnaast G 649.480 =

openstaan aan nog te ontvangen
bedragen. (biz. 4: financiele positie
op balansdatum in de jaarrekening).
De liquiditeitspositie van de stichting
zit momenteel net tussen de

normwaarden. Dit is overigens
geheel te danken aan de al
ontvangen subsidie van de provincie
Noord-Brabant voor de nog te realiseren permanente huisvesting van de school.

blauwe lijn: bovengrens, rood: ondergrens, geel: middenwaarde, grijs: uitkomst

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
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 uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten.

Jaar kengetal DON (PO)
2014 -23,13% ondergrens -1,5 % bovengrens +1,5%.
2013 -20,92%
2012 -68,03%

In 2014 is het resultaat ook fors buiten de kaders van de commissie Don gebleven. De ISB
realiseerde, als school in opbouw, een negatief resultaat en valt daardoor fors buiten de marges.

blauwe lijn; bovengrens, rood: ondergrens, geel: midden-
waarde. grijs:uitkomst

Rentabiliteit

20 :

o% —:

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent
van de totale opbrengst omgezet wordt in
het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft van de totale

opbrengsten, te weten G 2.317.689,= een
resultaat behaald van

G-536.039,=.
Dit houdt in dat -23,13 % van de baten
wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat,
ofwel van elke euro die wordt ontvangen
wordt -G 0,23 gespaard.
In vergelijking met vorig jaar is de ratio
verder afgenomen, wat aangeeft dat in het
jaar 2014 procentueel meer kosten zijn
verantwoord dan in het jaar 2013.
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Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of
onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficient benutten voor de
vervulling van hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiele vaste activa betreffende onroerende
goederen gedeeld door de totale baten.

Jaar kengetal DON (PO)
2014 193,07% tussen de 35% (voor grote instellingen) en de 60% (kleine instellingen).
2013

2012

45.51%

52,44%

Kapitalisatiefactor

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0% z
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

geel: middenwaarde. grijs: uitkomst

Weerstandsvermogen

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

Definitie: Het eigen vermogen minus de materiele vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de
rijksbijdrage OCW.

Jaar kengetal DON (PO)
2014 -129 % Tussen de 5% en de 20%

2013 -136,26%
2012 -200.57%

50%

0% —•

Weerstandsvermogen PODe ISB behaalt resultaten fors onder het

sectorgemiddelde, maar dat was ook de
verwachting.
Bij toepassing en verankering van het
risicomanagement in de organisatie en het
goed functioneren van de planning- en control-
cyclus, blijven altijd restrisico's achter. Voor het
opvangen van de mogelijke financiele effecten
moet het bestuur voldoende
weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Daarvan is in de eerste jaren van de opbouw
van de school nog geen sprake. Wanneer de

Vorsio 0 1
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blauwe lijn: bovengrens, rood: ondergrens, geel: middenwaarde,
grijs: uitkomst
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school kostendekkend gaat draaien wordt gestart met het opbouwen van weerstandsvermogen.

A2.1.1 Beleggen en belenen (biz. 21)

Binnen de stichting wordt, in de toekomst, alleen belegd conform de vigerende richtlijn vanuit het
ministerie.

In het verslagjaar was alleen sprake van het lenen van geld.

Deze post kent een driedeling, te weten:
• rentebaten: G 10.197,=

• rente spaarrekening G 0,=
• overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten: G 0,=

Subtotaal: G 0,=
Af(-/-) kosten G 25.553,=
Totaal: G-15.356,=

De kosten voor het krediet waren gedurende het verslagjaar hoger dan in 2013. Dat komt doordat een
groter deel van het rekeningcourant ook daadwerkelijk werd gebruikt. Het rentepercentage was daarbij
wel gunstiger. In 2013 werd G 24.434,= verantwoord als kosten / betaalde rente.

Het bestuur hanteert het uniforme treasury statuut dat is opgesteld door de besturenorganisaties.

Alle rekeningen van de organisatie zijn ondergebracht bij ABN AMRO te Breda.

A2.2 Exploitatieresultaat

Het financiele jaar werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat groot -G536.039,= (was in
2013:-G 368.884,=).

Het exploitatieresultaat was minder dan begroot en wordt beTnvloed door de hieronder staande
ontwikkelingen:

• de aantallen leerlingen, vooral in de primary, liepen achter bij de prognoses waarop de
begroting was gebaseerd;

• de personele lasten zijn te veel opgelopen in relatie met de leerlingaantallen.

A2.3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Analyse resultaat

De begroting van 2014 liet een negatief resultaat zien van G 66.275,=. Uiteindelijk resulteert een
negatief resultaat van afgerond G 536.039,= een verschil van G 469.764,= Het resultaat over het
boekjaar 2013 bedroeg -G 368.884,=. In de navolgende paragraaf volgt een vergelijking tussen het
voorgaande boekjaar en de begroting en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse vorigjaaren begroting verslagjaar (A. 1.2)

Onderstaand staat een vergelijking van de exploitatierekening op basis van gerealiseerde en begrote
baten en lasten voor het kalenderjaar 2014 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar
2013:
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Realisatie 2014 E3egrating 2014 Vorschil

Realisatie

2013

Verschil to.v.

realisatie 2013

E3aten

Rjksbljdragen OCenW 0 6 0 0 0

CXerige overiTadsbijcdragen 239.873 204.500 35.373 0 239.873

CXerige baten 2.077.816 2196.035 -118.219 1.762.658 315.158

Totaal baten 2317.689 2400.535 ' -82846 1.762.658 555.031

Lasten

Personele lasten 1.898.058 1.709.662 188.396 1.401.467 496.591

Afechrijungen 102324 94.598 7.726 63.743 38.581

Huisvestingslasten 479.887 420.500 59.387 430.440 49.447

CXerige instdlingslasten 358.103 237.550 120.553 211.921 146.182

Totaal lasten 2.838.372 2462310 376.062 2.107.571 730.801

Saldo baten en lasten -520.683 -61.775 -45a908 -344913 -175.770

lasten -1&356 -4.500 -10.856 -23.971 a6i5

Exploi tati esaIdo -53&039 -66.275 ' -469.764 -36a884 -167.155

Baten

Toelichting op de staat van baten en lasten.

De totale exploitatie is onder te verdelen in een personele exploitatie, een materiele exploitatie en een
financiele exploitatie (met o.a. rentebaten en lasten).

Het resultaat is, ten opzichte van 2013, gedaald met G 167.155,=.

De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:

De baten:
De inkomsten over 2014 betroffen G 2.317.689,=
• de inkomsten waren daarmee G82.846,= (3,46 %) lager dan begroot. De inkomsten waren, bij een

lichte groei van het leerlingaantal, wel hoger dan in 2013 en wel G555.031,=. Dit istedanken aan
meer leerlingen dan begroot en extra groeitellingen voor de primary.

De lasten:

• de lasten stegen ten opzichte van 2013, en waren hoger dan begroot. De totale lasten stegen met
G376.062 = ten opzichte van de begroting en stegen met G730.801,= t.o.v. de realisatie over
2013;

• de personele kosten liepen op, ten opzichte van het vorige boekjaar, namelijk G496.591 ,=; deze
stijging komt zowel door extra uitbreiding van reguliere formatie als het inzetten van
payrollkrachten (onderwijsassistentie).

• de personele lasten als deel van de inkomsten bedroegen in het boekjaar 81,9% tegenover
79,5 % vorig jaar. Deze verslechtering houdt in dat de personele kosten, bij meer inkomsten,
onevenredig stegen;

• voor afschrijving was meer nodig dan begroot (G 7.726,=);
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op het gebied van huisvesting (ten opzichte van de begroting) zijn de kosten ook gestegen. Deze
stijging (G 59.387,=) komt voort uit met name meer uitgaven op schoonmaakkosten en door de
procentuele verhoging van de huur;

op de post "overige instellingslasten" is ook sprake van een stijging (G 120.553,=). Hier vallen
vooral de hoger dan begrote bedragen op voor administratie, repro, vergaderkosten, testen en
toetsen, mediatheek en met name abonnementen (G45.000,-). Hieronder een overzicht van de
meest opvallende positieve en negatieve afwijkingen op het niveau van grootboekrekening
(bedragen in Euro's):

Omschrijving
Begroot

2014

Gerealiseerd

2014

Percentage t.o.v.
begroting

Gerealiseerd

2013

Ouderbijdragen en overige
inkomsten

1.102.234 1.026.156 93,10 845.592

Personele lasten 1.709.662 1.898.058 111,02 1.401.467

Huur 334.500 363.177 108,57 356.466

Schoonmaakkosten 37.000 45.649 123,38 40.891

Administratie en beheer 60.500 82.498 136,36 32.383

Overige instellingslasten 45.100 113.924 252,60 114.067

Inventaris apparatuur en
leermiddelen

123.450 149.550 121,14 60.471

Financiele baten:

• De rentelasten zijn dit jaar gestegen. Dat komt doordat een groter deel van het krediet op de
rekening-courant werd benut, wel tegen een iets gunstiger rente.

Investeringen en financieringsbeleid

Investeringen en operationele kosten worden voorlopig nog gedaan ten laste van het lopende
rekening-courant.

A2.4 Toekomstige ontwikkelingen

Voor het lopende boekjaar werd een begroting opgesteld. Hieronder de begrotingsgegevens, op hoog
aggregatieniveau, vergeleken met de realisatiecijfers over het verslagjaar. Hieronder de vergelijkende
gegevens:
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Begroting 2015

1.155.300,00

30.200,00

1.472.950,00

2.65a450,00

Baten Realisatie 2014 Be

Rjksbijdragen OC&W 0,00

CXerige CAeriieidsbijdragen 239.873,00

CXerige baten 2.077.816,00

Z317.689.00Totaal baten

Lasten

Personele lasten 1.898.058,00

Afschrijvingen 102.324,00

huisvestingslasten 479.887,00

CXerige instellingslasten 358.103,00

Z838.372,00Totaal lasten

Saldo baten en lasten -520.683,00

Financiele baten en lasten -15.356,00

Netto resultaat -536.039,00

1.999.812,40

52.580,00

438.470,00

292.987,60

2.783.850,00

-125.400,00

2.500,00

-12Z 900,00

Voor de nabije toekomst zijn op financiele en overige terreinen de volgende doelen benoemd. Uit
onderstaande opsomming zal duidelijkworden dat we aan verschillende projecten uit het vorige
jaarverslag nog niet zijn toegekomen, terwijl andere stagnatie hebben opgelopen:

het realiseren van het permanente gebouw voor de school;
het langzamerhand gaan opbouwen van voorzieningen en een exploitatiereserve;
het geleidelijk afbouwen van de schuld;
het realiseren van Passend Onderwijs in zowel primair als secondair onderwijs;
het opbouwen van een goed functionerende zorgstructuur onder leiding van een SEN-coordinator;
het realiseren van onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit, waarin inspecties van de Nederlandse
overheid, maar ook van IPC en IBO van belang zijn;
het nog beter samenwerken met organisaties voor gezondheid en welzijn in de
gemeenten/wijken/buurten;
het monitoren van de leerlingaantallen, het marktaandeel en hoe dit positief te beinvloeden;
de permanente aandacht voorhet internationaal scholen van het personeel en het management;
het verder ontwikkelen van samenwerken en kennisdelen binnen de organisatie;
het verder ontwikkelen van resultaatgericht werken binnen de organisatie.
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A3 Huisvesting

Het meerjarenonderhoudsplan
Momenteel is nog geen sprake van een meerjarenonderhoudsplan. Ons gebouw wordt gehuurd. Na
realisatie van het permanente gebouw wordt een plan voor 10 jaar opgesteld.
Ons nieuwe gebouw zal een eigenaar kennen, te weten Building Breda (huisvestingscorporatie VO),
de eigenaar van de grand waarop wordt gebouwd. Daarnaast zal de school gebruik maken van
faciliteiten van het Mencia de Mendoza Lyceum. Het grootste deel van het gebouw wordt gefinancierd
met de subsidie van de provincie (G 4.000.000,=), een wat kleiner deel van de middelen wordt
geleverd door BreedSaam en Building Breda. Voor zowel onderhoud moet ruimte worden gevonden
binnen de toekomstige begroting van de ISB.
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A4 Sociaal en personeelsbeleid

A4.1 Het personeelsbestand

Omvang van het personeelsbestand

Gedurende het verslagjaar nam de totale ingehuurde formatie toe met 7,2 Fte.

Voor het Primair Onderwijs:
De teldatum van 1 oktober 2012 (53 leerlingen) vormde de basis voor de formatieruimte van
schooljaar 2013-2014 en deteldatum van 1 oktober 2013 (71 leerlingen) vormde de basis voor
schooljaar 2014-2015. Gedurende deze periode nam het aantal leerlingen met 18 toe.

Gehele school:

Formatie 2014 2013 2012 2011

Ingehuurde formatie in fte 25 22,9 15,7 10,0

Natuudijk verloop personeel
In juli 2014 namen drie leraren van de primary school op eigen initiatief afscheid van de school. In de
secondary school geeft een groeiend aantal leraren aan de combinatie van lesgeven op het Mencia
de Mendoza Lyceum en ISB zwaar te vinden. Te verwachten is dat het aantal docenten dat op beide
locaties werkt in de toekomst kleiner zal worden. Een docent in de secondary, die International School
Eindhoven combineerde met ISB, gaf de voorkeur aan werken in Eindhoven omdat daar de eigen
perspectieven beter waren.

Totale uitstroom I 2014 2013 2012 2011

Aantal personeelsleden , 4 2 I0 1

Ziekteverzuimpercentages
Vanaf het gedurende het verslagjaar zijn deze gegevens geregistreerd in de personele administratie.
Het betreft hier de gegevens van de personeelsleden van de primary die op de loonlijst staan bij
PCPO Midden-Brabant.

School
Schoolomschrij-

ving

Internationale

12FD2 school Breda

Aantal

pcrsoncn

9,22

Beschikbare

dagen

2.350,24

Gewogen

jiekto

dagcn

2,90

Verzuim

meldin-

gcn

Herstcl

meldin-

gcn

Landelijke gegevens ziekteverzuim (gegevens Vervangingsfonds)

Vorzuim

percen

tage

0,12% 1,00 0,33

Primair onderwijs 2010 2011 2012 2013 2014

Ziekteverzuimpercentage 6,08 6,51 6,50 7,00

Ziekmeldingsfrequentie 1,01 1,03 1,20 1,40

Voor kalenderjaar 2014 lag het landelijk gemiddelde (V%) op 7,00 met een meldingsfrequentie van
1,40. Recentere cijfers zijn nog niet in ons bezit. De genoemde cijfers gelden voor het PO. Het VO is
eigen risicodrager. Hiervan zijn geen recente landelijke cijfers bekend.
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Gewogen gemiddelde leeftijd (per 1-10)

De gewogen gemiddelde leeftijd per school (leraren) ziet er op 01-10-2014 als volgt uit:

Instelling 01-10-2012 01-10-2013 01-10-2014 Resultaat

25 GC201 Mencia de Mendoza (ISB) 41,00

12 FD Dr. De Visser (incl. ISB) 41,12 41,73 43,02 + 1,29

De gemiddelde leeftijd in het Primair Onderwijs is 43,1 jaar. In andere sectoren van het onderwijs en
de overheid is de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar. Het gemiddelde in het Voortgezet Onderwijs is
gemiddeld 46,0.

Opbouw van het personeelsbestand

Binnen de ISB bestaat het personeelsbestand voor een groot deel uit dames die meestal in deeltijd
werken. Leraren van het mannelijke geslacht zijn duidelijk ondervertegenwoordigd. In het
basisonderwijs is de school er wel in geslaagd twee full time mannelijke leraren aan te stellen. In de
secondary is de verhouding 1/3 mannen, 2/3 vrouwen.

Onvrijwillige ontslagen die leidden tot een uitkeringna ontslag

Hiervan was geen sprake.

Personeelstevredenheid

In het verslagjaar werd geen onderzoek gedaan naar personeelstevredenheid.

Scholing van het personeel

Binnen de ISB draait al enkele jaren een personeelsevaluatiesysteem met behulp van de
gesprekscyclus. Tijdens de gesprekscyclus worden ook scholingswensen in kaart gebracht. Hierover
wordt met elke individuele medewerker afspraken gemaakt. Aanvullend is per school nog sprake van
teamscholing. De laatste jaren is ook sprake van school- /cluster-overstijgende scholing. De functiemix
speelt hierbij ook een steeds belangrijker rol, als ook de voorbereidingen op Passend Onderwijs en de
schoolontwikkelingsplannen.
Binnende primary zijn de verplichte IPC-scholingen van belang. Verder is gewerkt aan scholingop het
gebied van taal en rekenen. Veel van deze scholingen vonden "incompany", dan wel online plaats.
In de secondary staat de verplichte IBO-scholing voor zowel MYP als DP centraal. Het betreft
kwalitatief uitstekende training die plaatsvindt over de hele regio (Afrika, Midden-Oosten, Europa). De
ISB probeert de kosten te drukken door bij voorkeur scholingen in Brussel, London of Berlijn te
bezoeken. In een enkel geval is dit niet gelukt.

Klachtafhandeling gedurende het verslagjaar

Gedurende het verslagjaar was het bestuur betrokken bij de behandeling van een klacht. Ook zijn
voorkomende interventies gepleegd. Bij de afhandeling van de klacht is gebruik gemaakt van de
externe deskundige in de persoon van de externe vertrouwenspersoon (EVP) van PCPO Midden-
Brabant, drs. Annette de Koning.
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A5 Onderwijs, kwaliteit en leerlingontwikkeling

A5.1 Leerlingenaantal
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan, aithans bij
de primary, door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal
leerlingen van de stichting volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. Gedurende het
verslagjaar was tweemaal sprake van een groeitelling. Deze groei was het positieve gevolg van
enerzijds de ISB, die het overbruggen van, met name de 3%-norm, eenvoudiger maakt en anderzijds
de groei op bijna alle overige scholen van PCPO Midden-Brabant.

Het verloop van het leerlingenaantal per 1 oktober van de laatste drie jaar is als volgt:

School 2014 2013 2012 2011

Primary 103 77 53 20

Secondary 97 73 47 17

Totaal 200 150 100 37

Ten opzichte van 2013 is het leerlingaantal dit jaar gestegen (leerlingen). Bij het leerlingenaantal van
de primary school is de nursery meegeteld (10 leerlingen op 1 oktober 2014). Dit omdat de nursery
onderwijskundig een geheel is met de primary school.

A 5.2 Uitstroomgegevens (opbrengsten)
In de afgelopen jaren zijn de volgende doorstroomgegevens bereikt (overgang).

Primary

In Primary division hebben families die verhuizen naar het buitenland of naar een Nederlandse school
invloed op de doorstroming.

Year Group 2012 2013 2014

Nursery 100% 90% 90%

Reception 100% 90% 90%

Yearl 100% 90% 90%

Year 2 100% 90% 90%

Year 3 100% 90% 90%

Year 4 100% 90% 90%

Year 5 100% 90% 90%

Year 6 100% 90% 90%

In het algemeen kan gesteld worden dat de leerlingen van de primary school uitblinken in 'phonies'.
Ook op het gebied van 'literacy and numeracy' heeft de school een groot aantal begaafde kinderen.
Sommigen van deze kinderen scoren een jaar hoger dan op grand van hun leeftijd verwacht mag
worden. Omdat ISB een internationale school is heeft de school een groot aantal kinderen die geen
Engels en geen Nederlands spreken. Op dit moment worden deze kinderen opgevangen in niveau
groepen met klassenassistenten voor phonics, literacy and numeracy vanaf jaar 3. Kinderen van de
lagere groepen die voor zijn op het gebied van numeracy volgen lessen mathematics in de hogere
groepen. Kinderen die naar de primary komen zonder enige kennis van het Engels scoren
aanvankelijk laag op hun testen, maar dat wordt doorgaans binnen een jaar ingehaald. Na een jaar
scoren ze normaal of in een aantal gevallen zelfs hoger dan verwacht mag worden. In schooljaar
2015-2016 zal het een uitdaging worden hetzelfde niveau van onderwijs waar te maken, aangezien
de klassen groter gaan worden en de ondersteuning van klassenassistenten geringer.
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Secondary

Belangrijk om te vermelden is het feit dat het binnen de ISB veelal om weinig leerlingen per jaargroep
gaat. Doubleren gebeurt slechts in incidentele gevallen. In 2014 gaat het om 1 leerling in MYP 3 en 2
leerlingen in MYP 5.

Year Group 2012 2013 2014

MYP1 100% 80% 80%

MYP 2 100% 100% 80%

MYP 3 100% 100% 90%

MYP 4 100% 100% 80%

MYP 5 100% 78% 80%

DP1 — 89% 100%

DP 2 — 70%

Examenuitslag 2014, verwachtingen in 2015
In het eerste examenjaar zijn 7 van de 10 leerlingen geslaagd voor het IB examen. Op basis van de
kennis van nu hadden we 2 van de 3 leerlingen die gezakt zijn de toegang tot het examen moeten
ontzeggen. De leerlingen die geslaagd zijn, zijn alien aangenomen op Nederlandse universiteiten. In
drie gevallen betreft het Engelstalige University Colleges.

A 5.3 Code goed bestuur
Bij een autonoom bestuur, met veel verantwoordelijkheden, hoort een transparante organisatie en
horen afspraken random verantwoordelijkheid en de bestuursethiek. Het ISB-bestuur bestond
gedurende het verslagjaar eerst uit drie, later uit twee partners. De van toepassing zijnde codes
kennen veel overeenkomsten. Deze codes werden gehanteerd.

A 5.4 Toezichtkader

De Raad van Toezicht van PCPO heeft, conform statuten ook dit jaar weer toezicht gehouden op voor
deze organisatie relevante plannen en resultaten in de ISB.
De Raad van Toezicht van SKVOB e.o., die nog actief was bijde start van het kalenderjaar in 2013, is
medio 2013 bijna geheel teruggetreden. In het late najaarvan 2013 is de Raad van Toezicht weer op
voile sterkte gebracht. Per 1 januari 2014 is de Raad gestart met zijn werkzaamheden. De Raad is in
de zomer van 2014 begonnen met de ontwikkeling van een toezichtvisie, toezichtkader,
toetsingskader en informatieprotocol. De toezichtvisie en het toetsingskaderzullen op korte termijn
worden vastgesteld, daarna volgen snel toetsingskader en informatieprotocol. De verwachting is dat
e.e.a. uiterlijk in mei 2015 geheel gereed zal zijn.
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de documenten van beide moederorganisaties van elkaar
zullen afwijken. Alsdan zal er een keuze moeten worden gemaakt voor een van beide kaders of zal er
op basis van beide documenten een apart kader voor de ISB ontwikkeld moeten worden.

A 6. Toekomstperspectief

In november 2014 is de VO afdeling van de school bezocht door de accreditatie commissie van het
IBO, om de MYP afdeling te beoordelen. Het rapport dat vlak voor Kerstmis is ontvangen is
buitengewoon positief. Uiteraard staat een aantal aandachtspunten vermeld in het rapport. Zo is de
ene vakgroep verder met het doorgronden van de filosofie van het MYP dan de andere en staan de
IDU's, Interdisciplinary Units, nog in de kinderschoenen. Voorde nieuwbouw was een belangrijke
aanbeveling om een mediatheek voor de VO afdeling te realiseren op een centrale plaats in de
nieuwbouw.
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Allergrootste aandachtspunt de komende jaren is de naamsbekendheid van de school, in directe
relatie tot de groei van het aantal leerlingen. Alleen met een stevige toename van het aantal leerlingen
kan een positief resultaat worden behaald, zekerzolang we forse huisvestingslasten hebben
voortkomend uit de huur van het gebouw. Er wordt dan ook flink geinvesteerd in acquisitie en PR.
Hierbij loopt de school wel tegen de beperkte capaciteit aan van de noodbouw, waarvan nog altijd
enkele lokalen door het Mencia de Mendoza Lyceum worden gebruikt.

De toestemming van OCW was gekoppeld aan de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek onder
bedrijven in de regio. Deze bedrijven zijn bevraagd met betrekking tot het te verwachten
meerjarenperspectief inzake aantallen expat-gezinnen. Dit onderzoek toonde de levensvatbaarheid
van de school aan en vormde de basis van de rijks erkenning.
In het reguliere onderwijs wordt begroot op basis van geboortecijfers en deelnamepercentages.
Prognoses op basis van demografische gegevens zijn, voor de doelgroep van de ISB, niet op te
stellen.

Management en bestuur van de ISB staan in nauw contact met de internationale bedrijven in de regio.
Regelmatig worden netwerkbijeenkomsten bezocht, worden contacten gelegd via de diverse rotary's
en andere business clubs. Dit niet alleen om de naamsbekendheid van de ISB te vergroten, maar ook
om voeling te houden met de expat-populatie en de prognoses, binnen de bedrijven, van het aantal
expat-gezinnen. Daarnaast worden contacten onderhouden met gemeentelijke instellingen zoals
BZW, BRIM en EZ van zowel de gemeente Breda als van de provincie.
Wanneer nieuw bedrijven zich vestigen in de regio wordt meteen een afspraak gemaakt en wordt de
aanwezigheid van de ISB onder de aandacht gebracht. Alleen op deze manier kunnen
leerlingaantallen positief worden beinvloed. De aanpak heeft inmiddels, gezien de groei van de
school, haar waarde bewezen. EZ van de Gemeente Breda ziet een internationale school als een
aanwinst voor de stad en kan op basis daarvan nieuwe bedrijven naar de stad trekken.
Er is een tendens in het internationale bedrijfsleven om minder scheutig te zijn met expat-contracten.
Dat betekent dat het vaker voorkomt dat personeel zelf voor de kosten van onderwijs moet opdraaien.
We zien dan ook dat vaker de hoogte van de school fee een issue is voor ouders. Aan de andere kant
zijn het vooral de dure prive scholen (Antwerpen, American School Rotterdam) die hieronder te lijden
hebben. Het is een tendens die bevestigd wordt door het netwerk van Dutch International Schools.

A 7. Continu'i'teitsparagraaf

Het bestuur heeft op hoofdlijnen een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2015 tot en met
2018.

Het bestuur verwacht, gezien de relatief beperkte groei van het aantal leerlingen in 2015 de formatie
op korte termijn niet uit te breiden. Vanaf 2016-2017 gaan de leerlingenaantallen meer toenemen. De
formatie dient dan eventueel wat uitgebreid te worden. Opgemerkt wordt dat de ISB geen eigen
personeel in dienst heeft. Er wordt gewerkt met payroll-contracten en de overige collega's zijn in
dienst van of PCPO Midden-Brabant (primary) of SKVOB (secondary).

Dat resulteert in de volgende verwachtingen:
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2014 2015 2016 2017 2018

3. fc3aten

3.1 Pojksbijdragen

3.2 CXerige o\erh. bijdragen en -subsidies

3.5 CXerige baten

0

239.873

1.097.300 1.297.895

58.000 63.721

1.484.919 1.661.483

71.889

1.881.755

3.438.563

75.702

2.060.239

3.797.424

2.077.816 1.503.150 1.723.910

Totaal baten 2317.689 2658.450 3.085.526

4. Lasten

1.898.058

102.324

4.1 Personele lasten 1.999.812 2272.664

52580 75.208

438.470 440.470

292.988 288.388

2.783.850 3.076.730

2.404.278

75.208

257.970

2510.436

75.208

75.470

4.2 Afechrijvingen

4.3 Huisvestingslasten 479.887

4. CXerige lasten 358.103 288.388

3.025.844

288.388

2949.502Totaal lasten 2.838.372

Saldo baten en lasten -520.683 -125.400 8.796 412719 847.922

5. Financiele baten en lasten

financiele baten

financiele lasten

Saldo financiele baten en lasten

10.197

25.553

-15.356

34.500

32.000

2.500

34.500

24.000

10.500

17.250

12.000

5.250

5.000

6.000

-1.000

ultaat -536.039 -122.900 19.296 417.969 846.922

De exploitatiebegroting vertoont over de jaren 2016 tot en met 2018 een positief beeld. Er komt steeds
meer evenwicht tussen baten en lasten. De formatie wordt nadrukkelijk afgestemd op de
ontwikkelingen in leerlingaantalien. Het zijn in het bijzonder de teruglopende huisvestingslasten en het
toenemend aantal leerlingen dat ervoor zorgt dat het resultaat na 2016 verbetert.

Omschrijving
1. Activa

1.2 Materiele vaste activa

2014

462.365

2015

484.785

484.785

2016

494.577

494.577

2017

514.369

514.369

2016

514.161

vaste activa 462.365 514.161

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

649.480

3.522.656

649.480

2.377.336

3.026.816

649.480

1.386.840

2.036.320

649.480

553.980

1.203.460

649.480

1.401.110

Viottende activa 4.172.136 2.050.590

Totale Activa

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.4. Kortlopende schulden

Totale Passiva

4.634.501 3.511.601 2.530.897 1.717.829 2.564.751

-2.531.542 -2.654.437 -2.635.141 -2.217.172 -1.370.250

7.166.043 6.166.038 5.166.038 3.935.001 3.935.001

4.634.501 3.511.601 2.530.897 1.717.829 2.564.751

De balanscijfers behorende bijde meerjarenbegroting blijven gedurende de komende jaren nog
negatieve cijfers tonen. Wanneer er een positief exploitatieresultaat gaat worden behaald worden er
eerst voorzieningen en bestemmingsreserves opgebouwd. Hierna wordt een start gemaakt met het
aflossen van de schuld.

Momenteel is sprake van een krediet op onze rekeningcourant. Dit krediet wordt gegarandeerd door
de gemeente Breda. Momenteel zijn we in gesprek met de gemeente over de hoogte en de
toekomstige afbouw van het krediet. In de komende periode willen we een deel van ons krediet
omzetten naar een andere vorm, een vorm met een vaste rente, zodat de toekomstige verplichtingen
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beter kunnen worden beheerst. Momenteel denken we er over om een deel van de schuld met een

variabele rente te handhaven, dit omdat het rentepercentage momenteel nog prettig laag is.

A6.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings-
en controlesysteem.
Tot op heden is het bestuur van de ISB nog niet toegekomen aan het vaststellen van een risicobuffer.
Alles is er momenteel nog op gericht om de school te positioneren en om te groeien naar een
kostendekkende exploitatie.
Van een intern risicobeheersingssysteem is ingericht nog geen sprake. Dit wordt op de langere termijn
in de planning opgenomen. Tot op heden heeft de monitoring plaatsgevonden op basis van bestaande
inzichten en ervaringen binnen de stichting.

A6.2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
De grootste risico's voor de komende jaren liggen in de leerlingaantalien (1). Deze zijn cruciaal voor
de exploitatie van de school. Hierbij hoort de juiste afstemming van de omvang van de personele inzet
op de leerlingaantalien (2).
Daarnaast zijn de huisvestingslasten een risico (3). Wanneer het uitlopen van het realiseren van de
nieuwbouw weer leidt tot extra huisvestingslasten zorgt dit voor groeiende druk op de exploitatie

Deze risico's zijn in beeld en gedurende de afgelopen jaren zijn hiervoor de volgende maatregelen
genomen en acties ingezet.

Ad1:

Zoals al eerder in dit document is beschreven zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het aantal
expats bij bedrijven in de regio. Ook wordt volop geinvesteerd in het bijhouden zakelijke netwerken,
PR en Marketing en wervende activiteiten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de lokale
overheden. Deze overheden erkennen het belang van de internationale school als vliegwiel voor de
economische ontwikkeling in de regio. Ook de provincie Noord-Brabant steunt het feit dat de school is
opgezet.
Ad 2:

De samenstelling van het personeel is complex. Er is personeel actief in de nursery, in de primary en
in de secondary. Ook is sprake van verschillende contract vormen. Er is sprake van detachering via
PCPO Midden-Brabant, via SKVOB, maar ook sprake van payrolling via Driessen in Helmond. Niet
alleen het prognosticeren van de personele behoeften is lastig, ook het werven en selecteren van
personeel is gecompliceerd. Zo is het moeilijk om personeel te werven gedurende het schooljaar,
omdat het wervingsgebied de gehele wereld betreft, met name dat deel waar native speakers in de
Engelse taal te vinden zijn.
Ook heeft de school, meer dan gemiddeld, te maken met fluctuates van personeel, het betreft hier
met name het expat-deel. In het verslagjaar is de monitoring op aanstellingen verscherpt en is de
schoolleiding de opdracht gegeven om formatieve frictie op andere manieren op te lossen dan door
uitbreiding van het personeelsbestand. Ook in 2015 zal de monitoring hierop stevig zijn.

Ad 3:

Momenteel bevindt de ISB zich midden in een dispuut tussen de huisvestingscorporatie VO, Building
Breda die op het standpunt staat door natrekking eigenaar te zijn geworden van onze tijdelijke
huisvesting en Verlaat Education Buildings de partij waaraan eerder huur werd voldaan.
Huisvesting is een grote kostenpost op onze exploitatie, momenteel 21%, die zo snel als mogelijk
moet worden teruggebracht. Hier wordt met name aan gewerkt door het realiseren van permanente
huisvesting. Voor het nieuwe gebouw is eeuwigdurend gebruiksrecht om niet verkregen door de
investeringen van zowel de provincie Noord-Brabant en ISB en haar partners zelf. Vanaf het moment
dat de permanente huisvesting wordt betrokken, blijven alleen de exploitatielasten en het onderhoud
over en worden de lasten enorm teruggebracht.
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Bijlage 1 (Rooster van aftreden Commissie van Toezicht)

Breda, 19 mei 2015

Naam Functie Datum

aantreden

Einde eerste termijn (e1)/
herbenoeming (h)

Einde tweede termijn
(e2)/ herbenoeming (h)

Aftreden (a)/ her
benoeming (h)

Dhr. M.W. van Campen (Michiel)* Voorzitter, vertegen-
woordiger SKVOB

11-07-2011 11-07-2015 11-07-2019

Dhr. H.G.M. Berendschot (Huib)* Vertegenwoordiger
PCPO

27-10-2014 27-10-2018 27-10-2022

Dhr. P. Hopstaken (Peter)* Vertegenwoordiger
Kober tot 01-05-

2014, daarna lid

11-07-2011 11-07-2015 11-07-2019

Dhr. J. van Unnik (Jop) lid 08-04-2013 08-04-2017 08-04-2021

Dhr. W. Schuring (Wim) lid 08-04-2013 08-04-2017 08-04-2021

Dhr. A.L.E. Arbouw (Alfred) lid 27-10-2014 27-10-2018 27-10-2022

Toegeireden op bindende voordracht van de 3 participerende partijen (SKVOB / PCPO Midden-Brabant / Kober)

Gezien de statuten van 1 mei 2014 het volgende:
• Officieel worden de leden van de Commissie van Toezichtleden voor 4 jaar benoemd en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Dit komt in het totaal neer

op een periode van 8 jaar.
• De Commissie van Toezicht bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 7 leden.

• Werkzaamheden voor de Commissie van Toezicht zijn onbezoldigd

Ver&e 0.1 2S
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Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Financiele positie 2014

Ter analyse van de financiele positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:

Vergelijkend balansoverjicht

31-12 31-12

2014 2013

Activa

Materiele vaste activa

Financiele vaste activa

Vorderingen
Effecten

Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

462.365 10,0% 406,856 47,7%

0,0% - 0,0%

649.480 14,0% 411.385 48,3%

0,0% 0,0%

3.522.656 76,0% 33.942

852.183

4,0%

4.634.501 100,0% 100,0%

-2.531.542 -54,6% -1.995.503 -234,2%

- 0,0% - 0,0%
7.166.043 154,6% 2.847.686 334,2%

4.634.501 100,0% 852.183 100,0%

Ter identificatie

Govers Ondervl/|s Accountants
Eindhoven '"*"



Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Resultaat

Het resultaat over 2014 bedraagt € -536.039 tegenover € -368.884 over 2013.

Oe resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

Baten

Overige overheidsbijdragen 239.873 204.500 181.530
Overige baten 2.077.816 2.196.035 1.581.128

Totaal baten 2.317.689 " 2.400.535 ' 1.762.658

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiele baten en lasten

Financiele baten en lasten -15.356 -4.500 -23.971

1.898.058 1.709.662 1.401.467

102.324 94.598 63.743

479.887 420.500 430.440

358.103 237.550 211.921

2.838.372 2.462.310 2.107.571

•520.CS3 -61.775 •344.913

Resultaat baten en lasten -536.039 -66.275 -368.884

Teridentificatii
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Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiele toestand van de stichting worden beoordecld en gemeten.
De kengetallen geven do toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

Liquiditeit

(viottende activo/korttopende schulden)

Solvabiliteit 1

(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva ' 100%)

Rentabiliteit

(saldo gev/one bedrijfsvoering / totale baten ' 100%)

Personele lasten / totale lasten

Materiele lasten / totale lasten

Kapitalisatiefactor

(balonstotaol -/- bwgeb&terr)/(totaal baten *fin.baten) ' 100%

33

2014

0,58

-54,62

-23,13

66,87

33,13

193.07

2013

0,16

-234,16

-20.93

66,50

33,50

45,51
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Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggcving voor klelne organlsatles-zonder-winststreven

die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarvcrslaggevlng RJ640 * titel 9 boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van Met resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominate waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijkc verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Continuiteit

Het eigen vermogen van de instelling bedraagt per 31 deccmbcr 2014 £ 2.531.542 negatief. Financiering hicrvan vindt geheel plaats met
kortlopende schulden, waaronder door de ABN AMRObank verstrekt rekening-courant krediet van £ 2.800.000 waar de Gemeente Breda
garant voor staat.

De continuiteit can de Instelling hangt in hoge mate af van de bercidheid van de ABN AMRObank vorenvermelde financiering te continueren,
hetgeen voorshands het geval is.

Dein de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijndan ook gebaseerd op de veronderstelling
van continuiteit van de instelling.

Verbonden partijen

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelichl voor zover deze niet onder normale marktwaarde zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactic en andere infromatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

STEISEIWUZIGING EN SCHATTINGSWIJZIGING

In 2014 hebben zichgeen stelselwijzigingen en/of schaltingswijzigingcn voorgedaan.

SCHATTINGEN

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodigdat Stichtingtot Bevordering van
Internationaal Onderwijs ZuidwestNederland zichover verschillende zaken een oordeel vormt, en dat Stichting tot Bevorderingvan Internationaal
Nederland Onderwijs Zuidwestschattingen maakt die cssentieel kunnen zijnvoor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indienhet voorhet gevenvanhet inartikel2:362 lid1 BW vercisteinzicht noodzakelijk is,isde aard vandezeoordelenen schattingen
inclusief de bijbehorendeveronderstellingen opgenomenbijde toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen, met uitzondeririEvan dedeposito's met een looptijd Lingerdandrie maanden.
Koersverschillen op geldmiddelen worden af/onderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

VERGELIJKENDE CIJFERS

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de nicest rccente,
vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Functionsle valuta

Deposten in de jaarrekening worden gewaardecrd met Inaehtnemlng van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar
activiteiten voornamelljk uitocfent (de functioned valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro'; dit is zowel de functioncle als de presentatie valuta
van de Stichting tot Bevorderingvan Internationaal OnderwijsZuidwest Nederland.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs plus bijkomendc kosten of vervaardigingsprijsonder aftrek van eventuele
investeringssubsidies,verminderd met de cumulatleve afschrijvingenen Indien van toepassing met bijzondcre waardevcrmindcringen op balansdatun
Deafschrijvingenworden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Erwordt afgeschreven in het jaar van aanschaf, derhalve afgeschreven vanaf 1 maand na aanschaf.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Erwordt een aclivcringsgrens gehanteerd van £ 750,-, investeringen onder de £ 750,- worden rechtstrecks ten laste vanhet resultaat gebracht.

Het economised en juridisch eigendom van de units is in handen van het schoolbestuur.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Ter identificatie

34 Govers Onderwys Accountants
Eindhoven '



Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat van een vast actief aan een bijzondere waardevermindering
onderhevig kan zijn. Indien dergclijke indicatiea aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het mogelijk is
de realiseerbare waarde voor het individucle actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenerercndc eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen,
dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwcrking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie. Als de onlvangsl van de vordering is

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingslermijn wordt de reele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten. Voorziening wegens oninbaarheid diencn in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.

liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans. ter vrije beschikking van het bestuur
en worden gewaardeerd tegen nominate waarde.
De Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschuldcn bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredictinstellingen onder kortlopende schulden.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves. De algemene reserve betreft een buffer ter waarborg van de continuiteit van het bevoegd
gezag en wordt opgcbouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke onstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk
gemaakte lasten. Ingevat van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgcbouwd tenzij cxpliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Leasing

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarblj een groot deel van de voor- en nadelen die aande eigendom verbonden zijn,
niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingenuit hoofde van operationele leasing
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de
looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

Schulden worden bij de eerste verwerkinggewaardeerd tegen de reele waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving
van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder attrek van transactiekosten.
Deoverlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgcndc perioden worden toegerekend en/of
nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de balen en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe to rekenen lasten.
Debaten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Overige ovcrhcidsbiidragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of provincie.
De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijndoor het Ministerievan OCW/El&l, gemeenten, provincie
of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
De baten bestaan uit overheveling van riiksbijdragen van de verbonden partll Stichting Protestants Christeliik Primair Onderwijs Midden-Brabant
te Breda, Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving en Kober Kindercentra.
Daarnaast bedragen van de provincie en ontvangsten inzake reizen en excursies.
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Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten.
bedrijfsgezondhcidszorg. Lasten wordenverwerkt Inde staat vanbaten en lasten,zover zeverschuldigd zijn aan de uitlenendeorganisatie.

Afschrijvingen op materiele vaste activa

Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over tcrreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indieneen schattingswijziging plaatsvindtvande economische levensduur, dan wordende toekomstige afschrijvingen aangepast.

Bockwinsten en verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijnbegrepen onder de afschrijvingen.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Overige lasten

Deoverige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijkzijnvoor het geven
van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financleel resultaat

Rentebaten en rentclasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Bij de verwerkingvan de rentelastcn wordt rekening gehouden met de vcrantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen,

Afschrijvlngsduur

Categoric Afschrijvingstcrmijn

Gebouwen 5 tot 40 jaar
Installaties 10 jaar
Invcntaris en apparatuur 3 tot 25 jaar
Leerniiddelen en ICT 5 tot 15 jaar
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Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

B2 Balans per 31 december 2014

Activa

Vaste Activa

Materiele vaste activa

Gebouwen en installaties

Inventaris en apparatuur

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Viottende activa

2014

140.141

305.081

17.143

Vorderingen

Ouderbijdragen/debiteuren 530.952

Ministerie van OCW

Overige vorderingen en overlopende activa 118.528

Liquide middelen

Kas 618

Bankrekeningen scholen 22.038

Deposito 3.500.000

Kruisposten -

TOTAAL ACTIVA

37

462.365

649.480

3.522.656

4,634,501

2013

49.756

340.662

16.438

51.659

359.726

191

33.751

406.856

411.385

33.942

852.183

Ter identificatie

Govers Onder||js Accountants
Eindhoven



Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Passiva 2014 2013

Eigen vermogen

Algemene reserve

Kortlopende schulden
Kredletinstellingen

Crediteuren

Overige overlopende passiva

-2.531.542 -1.995.503

-2.531.542 -1.995.S03

2.751.304 1.835.588

320.642 75.025

4.094.097 937.073

7.166.043 2.847.686

TOTAAL PASSIVA 4.634.501 852.183

Govers OndervlL'js Accountants
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B3 Staat van Baten en Lasten 2014

Baten

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiele baten en lasten

Financiele baten

Financiele lasten

Totaal financiele baten en lasten

Resultaat baten en lasten

Stichtingtot Bevorderingvan Internationaal OnderwijsZuidwest Nederland

Realisatie

2014

239.873

2.077.816

2.317.689

Begroting

2014

204.500

2.196.035

2.400.535

Realisatie

2013

181.530

1.581.128

1.762.658

1.898.058 1.709.662 1.401.467

102.324 94.598 63.743

479.887 420.500 430.440

358.103 237.550 211.921

2.838.372 2.462.310 2.107.571

•520.683 -6J.775 -344.913

10.197

25.553 4.500

463

24.434

-15.356 -4.500 -23.971

-536.039 -66.275 -36H.884

39
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B4 Kasstroom 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

Verandering in viottende middelen
- Vorderingen

- Kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsopcratlcs

Ontvangen interest

Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investerlngsactivltcitcn

Investeringen in materiele vaste activa

Kasstroom uit investeringsactivitcitcn

Mutatle liquide middelen

Beginstand liquide middelen

Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

Stichtingtot Bevorderingvan Internationaal OnderwijsZuidwest Nederland

2014 2013

t C C C

-520.683 -344.913

102.324

63.743

-238.094 -256.291

4.318.361 690.016

4.080.267 433.725

3.661.908 152.627

10.197 463

25 553 -24.434

-15.356 -23.971

3.646.552 128.656

157.833

-157.833

-157.833

-131.218

-131.218

-131.218

3.488.719

3.522.6S6

-2.562

33.942

3.488.714

36.504

-2.562

33.942
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans 2014

Activa

Vaste activa

1.2 Materiele vaste activa

Gebouwen en installaties

Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

Boekwaarde

31-12-2013

Aanschafwaarde

Cumulatievc afschrijvingen

Mulaties

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen

Afschrijvingen desinvesteringen

Boekwaarde

31-12-2014

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentages

Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur
leermiddelen en ICT

5 tot 40 jaar
3 tot 25 jaar
5 tot 15 jaar

Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Bedrijfsgebouwen-
en installaties

•-;

54.483

-4.727

49.756

116.281

-25.896

90.385

170.764

-30.623

140.141

Inventaris

en apparatuur

458.152

-117.490

340.662

38.393

-73.974

•35.581

496.545

•191.464

305.081

31-12

2014

3112

2013

140.141 49.756

305.081 340.662

17.143 16.438

•162.365

Leermiddelen

21.725

-5.287

16.438

3.159

•2.454

705

24.884

-7.741

17.143

406.856

lc •t.l.ll

534.360

-127.504

•106.856

157.833

-102.324

55.509

692.193

-229.828

•162.365
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Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

Viottende activa 31-12 31-12
2014 2013

1.5 Vorderingen

Overige vorderingen
Investeringssubsldie provincie Noord- Brabant
Kober

Ouderbijdragen
PCPO

SKVOB

Overige vorderingen
Totaal overigevorderingen 647.184 368.290

Overige overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.294 43.095

- 139.840

. 27.500

530.952 51.659

77.662 77.662

35.836

18.5/0 35.793

Totaal overlopende activa 2.294 43.095

Totaal vorderingen 649.479

31-12 3112

7014 2013

1.7 Liquide middelen

Bankrekeningen scholen 22.038 33.751

Deposito 3.500.000
Kas 618 191

3.522.656 33.942

In het saldo van de liquide middelen zit niet het negatieve banksaldo ad € 2.751.304 van de ABN AMRObankrekening.
Ditbedrag is niet verantwoord bij de liquide middelen, maar onder de kortlopende schulden bij kredietinstellingen.
Deliquide middelen staan ter vrIjebeschikkingvande stichting en er is een rekening-courant facllitcit afgesloten met de ABM AMRO ad C2.800.000.
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Passiva

2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve

Totaal Eigen vermogen

2.4 Kortlopende schulden

Schuld aan ABNAMRO (550999892)
Crcditeuren

Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Periodeverdeel kosten

Crediteuren transitoria

SKVOB

SKVOB inhuur augustus t/m december
Verrekening PCPO
Vooruitontvangen subsidies provincie Noord-Brabant
Subsidie provincie Noord-Brabant / nieuwbouw asicUoekers
Vooruitontvangen ouderbijdragen
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31-12

2014

-2.531.542

-2.531.542

31-12

2013

-1.995.503

-1.995.503

Saldo

31-12-2013

Bcstemmings-

resultaat

Saldo

31-12-2014

-1.995.503 -536.039 -2.531.542

-1.995.503 -536.039 -2.531.5-12

31-12

2014

31-12

2013

2.751.304 1.835.588

320.642 75.025

4.094.097 937.073

7.166.043 2.847.686

6.774

•18.105 18.088

106.803 242.530

173.849

2.814 140.433

- 3.769

3.231.037

698.565 358.404

4.094.097 937.073
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met Verlaat's Systeembouw Uden BVis een meerjarig huurcontract afgesloten met een looptijd van 60
maanden voor de periode 31-08-2011 t/m 31-08-2016 voor een maandbedrag vanC 30.248.

Aan Verlaat's Systeembouw Uden BV is een bankgarantie afgegeven voor de huurverplichting van 1 maand
voor het bedrag van € 27.650,84.

Met Ricoh is met betrekking tot de reproductie een meerjarig contract afgesloten met een looptijd van 60
maanden voor de periode 01-12-2011 t/m 01-12-2016 voor een maandbedrag van € 340.

Met Stolfels Bleijenberg is een contract afgesloten vanaf 14 juni 2011 voor een maandbedrag van C 3.597.

Deze contracten zijn verantwoord als operationele leasing.

Ter idcntificatie
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B7 Overzicht verbonden partijen

Sinds 11 |ull 2011 heeft Stichting tot bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland dc
volgende partners:

- Stichting Protestants Christclijk Primair Onderwijs Midden-Brabant te Bred;

- Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgevinj

- Kober Kindercentra (per 01-04-2014 uitgetreden)

Ter identificatie
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2014

Baten

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen

Overige overheidsbijdragen/provincie Noord-Brabant

Totaal overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten

Ouderbijdragen lesgelden

Rijksbijdragen PCPO
Rijksbijdragen SKVOB

Kober

Diverse ouderbijdragen

Overige

Totaal overige baten

Realisatie

2014

1.073

238.800

239.873

Begroting

2014

204.500

204.500

Realisatie

2013

1.499

180.031

181.530

1.026.156 1.102.234 845.592

358.228 419.109 275.201

550.154 537.192 356.655

- 56.241

101.042 110.000 40.847

42.236 27.500 6.592

2.077.816 2.196.035 1.581.128
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Lasten

4.1 Personele lasten

Personele lasten

Aantal fte's is 0, personeel is gedetacheerd.

4.2 Afschrijvingslasten

Gebouwen en installaties

Inventaris en apparatuur

OLP

Totaal afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

Huur

Klein onderhoud en exploitatie

Energie en water
Schoonmaakkosten

Heffingen

Tulnonderhoud

Bewaking/beveiliging

Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten
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Realisatie

2014

1.898.058

1.898.058

Begroting

2014

1.709.662

1.709.662

Realisatie

2013

1.401.467

1.401.467

25.896

73.974

2.454

9.627

79.717

5.254

2.109

59.412

2.222

102.324 94.598 63.743

Realisatie

2014

Begroting
2014

Realisatie

2013

363.177 334.500 356.466

23.212 31.500 7.988

6.422 12.000 4.928

45.649 37.000 40.891

8.496 2.500 3.189

2.624 900 2.209

5.417 2.100 7.283

24.890
- 7.486

479.887 420.500 430.440
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4.4 Overige lasten

Administratie en beheer

Accountantskosten

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige instellingslasten

Totaal overige instellingslasten

Ultsplitsing accountantshonorarla

Controle van de jaarrekening 2013

Controle van de jaarrekening 2014

5. Financiele baten en lasten

Financiele baten

Rentebaten

Totaal financele baten

Financiele lasten

Rentelasten

Totaal financele lasten

Totaal financiele baten en lasten
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82.498 60.500 32.383

12.131 8.500 5.000

149.550 123.450 60.471

113.924 45.100 114.067

358.103 237.550 211.921

4.182

7.949

12.131

Realisatie

2014

10.197

10.197

25.553

25.553

-15.356

48

Begroting

2014

5.000

5.000

Realisatie

2013

463

- 463

4.500 24.434

4.500 24.4 54

•4.500 -23.971
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van

Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland
Mozartlaan 27

4837 EH Breda

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting tot Bevordering van
Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland te Breda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Richtlijn 640
'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Ditvereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraudeof fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountantde interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niettot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiele verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatievan het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Poslbus 657, 5600 AR Eindhovn Besmdstrool 25, 5653 tv\A Eindhoven I 040 2504 504 •govetsonderwljs nl
moil@ooversonderwiis.nl • KvK 58941487 - BTW N1853247158B01 - IBAN NI06 RABO 01 28 3131 96
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland per 31
december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties
zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Eindhoven 16 juni 2015
Govers On jerwii's Accountants

Drs. A.A.J. Vogels RA
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C2 (Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploltatlesaldo over 2011 is vooruitlopend op de goedkeuring door het hestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.

Het resultaat ad. -/• £ 536.039 is ten laste gebracht van de algemene reserve.
Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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C3 Gebeurtenissen na balansdatum

Erhebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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Dl Gegevens rechtspersoon per 31-12-2014

Bestuursnummer

Naam en adres van de instelling

Telefoonnummer

E-mailadres

Internetsite

Contactpersoon jaarverslag
Telefoonnummer contactpersoon

Faxnummer contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

Email

99133

Stichting tot Bevordering van

Internationaal Onderwijs Zuidwest

Nederland

Mozartlaan 27

4837 EH Breda

076-5607870

info(q)isl)reda nl

www ishreda.nl

Stichting Vizyr, dhr E.V.Cools

045-8504760

045-8504799

ecools@vizyr.nl

Dhr. A Wever

076-5045800

arnoud.wever@Dcpomiddenbrabant.nl
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