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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Internationale School Breda (ISB). Het wordt aan u gepresenteerd door het bestuur van de Stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in Zuidwest Nederland het jaarverslag 2017. Het verslag betreft een samenvatting van de jaarrekening, aangevuld
met informatie over de vier belangrijkste beleidsterreinen van het bestuur: huisvesting/gebouwen,
personeel, kwaliteit en onderwijs. Samen met de onverkorte jaarrekening is dit verslag het verantwoordingsinstrument over het gevoerde beleid en de financiële vertaling ervan voor het ministerie van
OCW. Bovendien kan het ISB-bestuur het jaarverslag gebruiken om de stakeholders van onze stichting en iedereen die geïnteresseerd is in onze school nader te informeren.
Voor de ISB is 2017 een jaar geweest waarin mooie onderwijskundige resultaten zijn behaald. De
eindopbrengsten stemden tevreden. Financieel is sprake van een het tweede opvolgende jaar dat een
positief exploitatiesaldo werd behaald.
Ook op een ander vlak is 2017 bijzonder: het is het laatste volledig boekjaar dat werd gedraaid onder
medeverantwoordelijkheid van een van onze bestuurders, Gerard Olthof. Gerard gaat nog voor het
einde van 2018 genieten van zijn volgende levensfase en treedt af als bestuurder van de ISB. Als zijn
collega bedank ik Gerard bij dezen voor zijn grote inzet, voor de zeer prettige samenwerking en voor
alles wat hij deed om van de ISB een succes te maken.
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 onze strategische en organisatiedoelen. Het bestuur heeft de ambitie om de
informatieve waarde van dit document elk jaar verder te verhogen.
Na deze Inleiding zijn het jaarverslag van de Commissie van Toezicht en van de Parents Association
opgenomen, gevolgd door de managementsamenvatting. In Hoofdstuk A1 vindt u de instellingsgegevens en de belangrijkste elementen van het gevoerde beleid. Hoofdstuk A2 handelt met name over
het financiële beleid en de resultaten daarvan. Hoofdstuk A3 richt zich op huisvesting. Hoofdstuk A4
geeft inzicht in de situatie met betrekking tot het personeel. In hoofdstuk A5 bieden we duidelijkheid
over de resultaten die we hebben behaald door onze inspanningen op het gebied van het onderwijs.
In hoofdstuk A6 leggen we uit hoe we tegen de toekomst van de school aankijken. In hoofdstuk A7
tenslotte is de Continuïteitsparagraaf opgenomen. Het document kent ten slotte 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 we samenwerkten.

Gerard Olthof en Arnoud Wever, bestuurders ISB
Breda, juni 2018.
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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 en SKVOB e.o. Daarnaast ondersteunt de CvT de interne
toezichthouders van voornoemde rechtspersonen bij het vervullen van hun afzonderlijke toezichthoudende verantwoordelijkheden.
De CvT bestond op 31 december 2017 uit 7 leden. Bij de samenstelling van de CvT is bewust geselecteerd op een mix van expertises op het terrein van financiën (Hopstaken), juridische kennis (Berendschot), politiek-bestuurlijke kennis, netwerk en communicatie (Van Campen, Bergkamp), internationaal bedrijfsleven (Schuring, Jacobs) en organisatie-/onderwijskundige inzichten (Fouchier). Momenteel zijn al deze disciplines vertegenwoordigd in de Commissie van Toezicht. De samenstelling is
in de bijlage vermeld.
Om voornoemde taken uit te voeren heeft de CvT in 2017 zesmaal in aanwezigheid van de bestuurders vergaderd. Bij twee van deze bijeenkomsten was ook de directeur van de ISB aanwezig, teneinde de CvT te informeren over de voortgang van de school, de ontwikkeling van de leerlingenaantallen,
diverse personele aangelegenheden en andere relevante zaken.
Alle bijeenkomsten kenmerkten zich door een ontspannen en openhartige sfeer. De toenemende ervaring van zowel directie als bestuur en CvT ten aanzien van de wijze waarop de Internationale
School opereert, maakt dat ook de CvT een professionaliteitslag heeft gemaakt, zowel bestuurlijk als
financieel-administratief. Het feit dat in 2017 de “eerste paal” van de nieuwbouw in de grond is geslagen maakte het een zeer enerverend jaar.
Tijdens de vergaderingen met de bestuurder heeft de CvT zich aan de hand van op voorhand toegezonden stukken laten informeren en met de bestuurder gediscussieerd over onder andere de volgende beleidsterreinen:
- De financiële stand van zaken op korte, middellange en lange termijn; De CvT heeft met name
het bestuur geadviseerd een deugdelijke meerjaren-forecast op te stellen, op grond waarvan
een deugdelijke meerjarige strategie opgesteld kan worden.
‐ De onderlinge verhoudingen en structuur tussen de verschillende rechtspersonen en hoe deze statutair tot uiting zouden moeten komen;
‐ Huisvestingsvraagstukken en de juridische vraagstukken die hiermee gepaard gaan;
‐ Ontwikkelingen van de ISB op onderwijskundig- en financieel gebied en ontwikkeling van de
organisatie;
‐ De strategische groei-ambitie van de school;
‐ Het betrekken van oud-leerlingen en het opzetten van systeem rondom “Vrienden van de
ISB”;
‐ Externe contacten met overheden en het relevante bedrijfsleven in de regio West-Brabant en
omgeving.
‐ Hoe in voorkomende gevallen om te gaan met dreigende reputatieschade als gevolg van de
nieuwbouw en groei van de school
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, communicatie, de opzet van de “Vrienden van
de ISB” of vraagstukken van financieel-administratieve aard.
De Commissie van Toezicht spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat in 2017 is verricht door
bestuurders, directie en medewerkers van de Internationale School Breda.
Voor dit verslag,
drs M.W. van Campen
Voorzitter Commissie van Toezicht
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Jaarverslag parents association (PA)
These were the main activities organised by the parents association:
 Organized the annual welcome coffee morning at the beginning of the school year, and successful annual events such as the Fundraising Dinner Dance in April 2017, (raising over 5000
euros – through donations and sponsorships) and a Wine and Cheese evening for the parents
(in November) and a Halloween Disco for primary school.
 Organized informative and social coffee mornings such as visiting Breda Castle, Breda walking tour, Chocolate workshop, Breda Boat trip, Antwerp walking tour and other coffee morning events and a Christmas flower workshop in December 2017).
 Held a bake sale during sports day, providing refreshments to the students.
 Raised money through events and donated (5000 euros) to the school for the enhancement of
the school experience of the students, in particular to be put toward the sound system for the
theatre in the new school building and toward lab equipment not budgeted for by the school
budget.
 In keeping with the ideology of International schools, the PA donated 500 euros to the local
charity for children living in poverty, the Happy Hippo.
 Held monthly PA meetings and invited school management to the on-site meetings. Was attended by Mr. Rombouts, Ms. Everson and Ms. Atkinson at various times. The managed explained plans and answered questions put forward by the PA
 Supported school management and students.
Chair of PA had monthly meetings with Mr. Rombouts and reported back to the PA
Built relationships with both Primary and Secondary so that we could provide support to the
school and the students whenever and wherever necessary – Vice Chair for secondary met
with Ms. Atkinson and Vice Chair for Primary met with Ms. Everson once a month, and reported back to the PA. They discussed any questions that the PA had put forward and requests of
help needed from the PA.
 Supported the Primary and Secondary Student Councils when requested – summer party.
 Helped the school with the Easter egg hunt, Summer Party and other events when requested.
 Sent out monthly Newsletters to parents with news and events.
 Set up secondary parent whatsapp groups (membership is voluntary) – to improve communication and involvement with PA activities.
 Held a New Year’s drink to present the PA annual report and financial report to Parents (to be
found on PA site on school website).
 Attended Parents response group meetings and reported back to the PA
Aim: Parents response group initiative - a joint school – parent group was established in 2017
to explore how to structure an ongoing parent-school dialogue.
The aim was to promote dialogue on key issues relating to school life as a contribution to opportunities for students at the school. It was concluded that this should be done within the
Parent Associatio. The exact format is still to be formalized.
 Helped with participation of ISB students in Avondvierdaagse in collaboration with the Dr. De
Visser school.
 Looked into booking interesting lectures for parents in 2018, starting with Ruth van Reken, author of the book ‘Third culture kids’. The lecture was well attended.
Ruvani van Spaendonck
Voorzitter Parents Association International School Breda
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A0

Samenvatting

De in 2011 geopende ISB kende een voortvarende start. In het verslag jaar bezochten ruim 290 leerlingen de school. Het leerlingaantal is iets gekrompen door meer vertrekkers dan inschrijvers. Dat is
jammer, maar niet ongewoon in het Internationale Onderwijs.
Op onderwijskundige gebied is gewerkt aan intensivering van de contacten tussen primary en secondary school. De secondary heeft met goed gevolg een inspectiebezoek doorlopen en bovendien
een evaluatie van het CAS-programma door het IBO gehad. De secondary heeft zich tevens voorbereid op de naderende inspectie van het IBO betreffende het DP. Er zijn gesprekken gevoerd met ouders met betrekking tot een vorm van inspraak die past bij de grootte en structuur van de school. De
inspraak van het team heeft vorm gekregen in de vorm van de Staff Representatives. Met de ouders is
gesproken over verbetering van de inspraak. Uiteindelijk heeft dit geleid tot formalisering van de bestaande overlegmomenten. In scholing voor het personeel is, zoals gebruikelijk, flink geïnvesteerd.
Primary is aan de slag gegaan met Iscreen wat betreft communicatiestijlen. Secondary heeft mentoren
trainingen gegeven en is verder gegaan met de verplichte IB-scholingen. Er is met het hele team gewerkt aan een nieuwe visie en missie die de basis gaat worden van het nieuwe schoolplan 2019-2023.
Vanaf augustus 2017 is de nieuwbouw echt van start gegaan. De voorbereidingen en de afweging wat
nog te repareren in de noodlokalen hebben grote impact gehad.
Het verslagjaar is afgesloten met positief resultaat van € 1.018.499,=. Verwacht werd een positief
resultaat van € 818.756,-. Ten opzichte van de begroting viel het resultaat dus € 199.743,= mee. Ten
opzichte van 2016 is het resultaat € 927.224,= positiever uit.
De inkomsten vielen € 121.800,=. negatiever uit t.o.v. de begroting. In het PO kon zes keer gebruik
worden gemaakt van een zogenaamde groeitelling die extra bekostiging opleverde gedurende het
schooljaar.
De personele lasten vielen, ten opzichte van de begroting, mee. Er werd € 131.310,- minder aan personeel besteed dan begroot. Ten opzichte van 2016 is er wel een groei van de personele lasten te
zien: € 146.088,-.
Het schoolmanagement krijgt steeds beter zicht en daarmee grip op het financieel reilen en zeilen van
de school. Dat is een compliment waard!
De financiële kengetallen die OCW hanteert m.b.t. rentabiliteit, solvabiliteit etc. zijn net als in de afgelopen jaren nog niet goed toe te passen op de ISB, maar naderen de situatie dat zij een reëler beeld
geven van de werkelijkheid. Wel is er nog sprake van een schuld, maar deze neemt af. De vooruitbetaalde subsidie vanuit de Provincie voor de nieuwbouw is bijna besteed en vertekent daarmee de financiële positie van de school nog maar een beetje.
Gedurende het verslagjaar is wederom veelvuldig met de gemeente Breda overlegd over de nieuwbouw. Er loopt nog een aantal procedures die samenhangen met de huisvesting: bij de rechtbank en
bij de commissie van Beroep en Bezwaar van de gemeente Breda.
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A1

Algemene instellingsgegevens

A1.1 Inleiding
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de (financiële) activiteiten van Stichting tot Bevordering
van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland in het jaar 2017.

A1.2 Jaarrekening
De jaarrekening 2017 van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland is opgesteld door ONS Onderwijsbureau te Heerlen. De administratie over 2017 werd tevens
gevoerd door ONS. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Wijs (voorheen Govers) uit Eindhoven.

A1.3 Kernactiviteiten en beleid
Onder het bevoegd gezag van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland, vallen de onderstaande schooldelen, die gevestigd zijn aan de Mozartlaan 27,4837 EH Breda.
School
International School Breda (primary section)

BRIN-nr.
12FD

International School Breda (secondary section)

25 GC201

Directeur
Dhr. G. (Ger) Rombouts
Mrs. L. (Louise) Everson
Dhr. G. (Ger) Rombouts
Mrs. L. (Louise) Everson

De ISB heeft als kernactiviteit het aanbieden van kwalitatief goed basis- (Primary School) en voortgezet onderwijs (Secondary School) voor kinderen van expats (ouders die behoren tot de wereldwijd
actieve groep mensen die steeds voor kortere perioden werkzaam zijn in verschillende landen) in
Zuidwest Nederland en Vlaanderen). Bovendien biedt de ISB voor- en naschoolse activiteiten (Clubs)
aan. Het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers van de kinderen is overwegend van een niveau
vergelijkbaar met hbo+ en universitair. Er zijn grote verschillen in de nationale en culturele achtergronden van de leerlingen. Gedurende 2017 bevolkten 45 nationaliteiten de school. Ongeveer 25%
van de kinderen heeft een Nederlandse achtergrond. De gemiddelde verblijfsduur van de kinderen is
ongeveer 3 jaar.
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A1.4 Doelstelling van de organisatie (missie, visie en kernwaarden)
Hieronder volgt de visie en missie zoals deze voorlopig zijn vastgesteld in december 2017 op basis
van bijdragen van het hele team. De definitieve visie en missie gaan de basis vormen voor het schoolplan 2019-2023.
Our Mission
At the International School Breda we educate our pupils to be responsible and respectful global citizens who make a positive contribution to a more compassionate, peaceful and sustainable world. We
deliver a first class education through high standards and excellence in teaching. Our school has a
family atmosphere which helps to ensure a warm, safe and supportive learning environment where
everyone is appreciated for who they are.
Our Vision
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Our international education, IPC, IB MYP and IB DP, develops the whole person both academically and socially by encouraging independence, creativity and lifelong learning.
We support and respect all cultures, religions and life orientations.
We recognise our pupils’ unique passions and talents.
Inquiry-based learning allows our pupils to become effective problem solvers.
Continuous reflection empowers us to grow.
We are transparent in what we do.
School, pupils and parents work together to achieve our goals.
Pupils engage with the cultures and traditions of the host country.
We make connections and encourage collaboration locally and regionally.
Pupils are able to have fun, make friends for life, and reflect fondly on memories of their time
at The International School of Breda.

Core Values
At the ISB we aim to celebrate and stimulate the following core values:
●
●
●
●
●
●

Diversity
Resourcefulness
Sense of community
Personal growth
Creativity
Child-centred learning

A1.5 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland is een stichting. 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
De stichting kende gedurende het verslagjaar de in bijlage 2 weergegeven structuur.

A1.7 Bestuurssamenstelling
Het bestuur is ultimo 2017 als volgt samengesteld:
Naam
Dhr. G.H.J.M. (Gerard) Olthof
Versie: Concept 5 d.d. 21-05-2018
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Dhr. A.W. (Arnoud) Wever

Bestuurder (gedetacheerd vanuit Stichting PCPO Midden-Brabant)

Bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden bezoldigd binnen hun eigen organisatie en ontvangen geen aparte vergoeding
voor hun werkzaamheden ten behoeve van de ISB. Vanuit de exploitatie worden de beide moederorganisatie vanaf boekjaar 2018 financieel gecompenseerd voor de inzet van hun bestuurder.

A1.8 Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht is ultimo 2017 als volgt samengesteld:
Naam (op volgorde van aantreden)
Dhr. M.W. van Campen (Michiel)1
Mevr. L Jacobs (Lisette)
Dhr. H.G.M. Berendschot (Huib)2
Dhr. P. Hopstaken (Peter)
Dhr. W. Schuring (Wim)
Dhr. B. Bergkamp (Bob)
Mevr. N. Fouchier (Nicole)

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Bezoldiging van toezichthouders
De leden van de Commissie van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. In de meerjarenbegroting voor 2018 en later is voorzien in een onkostenvergoeding voor de leden van de CvT. Het
rooster van aftreden is toegevoegd als bijlage 1.

Ondersteuning en advisering bestuurder
De CvT van de ISB en de raden van toezicht van PCPO Midden-Brabant en SKVOB hebben een aantal rollen:
 Zij controleren het bestuur, op basis van de inhoud van het strategisch Beleidsplan en de afgesproken doelen;
 zij vervullen de rol van werkgever van de bestuurders (RvT’s PCPO en SKVOB);
 zij adviseren het bestuur ter voorbereiding op beleids- en strategische besluiten.
De werkwijze kan worden beschreven als duaal: de Raad van Toezicht van PCPO heeft een aantal
commissies geformeerd. Voor financiële zaken is met name de auditcommissie de sparring- en gesprekspartner van de bestuurder. Deze commissie vergadert met regelmaat, tenminste twee keer per
jaar, met haar bestuurder. Hierbij komen ook zaken gerelateerd aan de ISB aan de orde. Voor de
werkgeversrol kan haar bestuurder terecht bij de remuneratiecommissie. Deze commissie bespreekt
ook het functioneren van de bestuurder met hem. Daarnaast vergadert de Raad tenminste vijf keer
met haar bestuurder en zoveel meer als noodzakelijk. Buiten deze reguliere contacten zijn de individuele leden ook steeds beschikbaar als sparringpartner en klankbord. De raad is gevuld op basis van
specialismen, zodat de bestuurder op elke terrein deskundige partners kan raadplegen. De aanwezige
specialismen zijn:
 Financieel
 Bestuurlijk
 Juridisch
 HRM
 Onderwijs
Bij SKVOB e.o. wordt op vergelijkbare wijze gewerkt. Er zijn 4-6 reguliere bijeenkomsten van Raad
van Toezicht en College van Bestuur (4 vaste bijeenkomsten, 1 thema-bijeenkomst, 1 reservebijeenkomst).

1
2

De heer Van Campen neemt plaats in de Commissie op bindende voordracht van SKVOB e.o.
De heer Berendschot neemt plaats in de Commissie op bindende voordracht van PCPO M-Br
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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), bestaande 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 en adviseert de toezichthouders van de beide moederorganisaties.
Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht,
worden de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door ONS in
Heerlen.

A1.10 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
In het verslagjaar is gewerkt aan doelen uit schooljaar 2016-2017 en aan de doelen voor schooljaar
2017-2018 Voor schooljaar 2017-2018 zijn de volgende verander- en verbeterdoelen vastgesteld. De
exacte doelen en te behalen indicatoren kunnen worden gevonden in het Strategisch beleidsplan
(laatste versie).

Personeel











Bevorderen van het “whole school gevoel” onder het personeel en onder de leerlingen: het
aantal whole-school-activiteiten is beperkt gebleven door gebrek aan capaciteit op dit moment.
Bevorderen van de goede contacten met het Mencia de Mendoza Lyceum en de Dr. De Visserschool binnen de beperkte logistieke mogelijkheden die er momenteel zijn: op dit moment
nemen de gezamenlijke activiteiten eerder af dan toe, met name omdat de capaciteit in het
gebouw ontbreekt.
Scholing van secondary-leraren voor beide IBO programma’s: voor de herziene versie van het
MYP, the next chapter en vervolgens ter voorbereiding op de DP-inspectie in 2018; wat betreft
scholing secondary zijn de doelen gehaald.
Scholing Iscreen in primary: een zeer succesvolle scholing over bewustwording van communicatiestijlen. Deze scholing wordt in 2018-2019 ook aangeboden in het secondary team.
Beter informeren niet-Nederlandse collega's omtrent regelgeving, vertalingen van CAO's aanbieden in samenwerking met DIS-netwerk, vertalen van rooster- en jaartaakformulieren in secondary. Er is een begin gemaakt met het vertalen van brieven en documenten, maar er moet
ook nog het nodige gebeuren.
Een start maken met het schrijven van taakomschrijvingen waar deze er nog niet zijn: dit is
binnen het secondary team opgepakt; rudimentaire schetsen bestaan nu, maar zij dienen nog
eenvormig gemaakt worden.
Start van de staff representatives met daarin contactpersonen voor de DR Mencia de Mendoza Lyceum en GMR (PCPO); dit gremium begint steeds meer zijn plaats te vinden in de organisatie.
Onderzoek naar werkdruk in secondary middels een enquête en onderzoek van Head of Secondary voor VO Raad. Een actieplan n.a.v. de resultaten is gepresenteerd aan het bestuur
en goedgekeurd.

Financiën


Voldoende middelen voor scholing en training vrijmaken, met name IB-trainingen in het buitenland en deelname aan landelijke DIS-conferenties: er zijn voldoende middelen gealloceerd.
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Voldoende middelen voor werving en selectie vrijmaken; reiskosten en advertentiekosten in
TES: dit is opgenomen in de begroting.
Vervolg scholingstraject financiën voor Head of Secondary; scholingstraject Nederlands voor
Head of Primary; vervolg training Authentic Leadership voor Head of School; deelname aan
verplichte IB-scholingen en/of global conferences. Deze doelen zijn behaald.
Scholing Managementdrives voor bestuur en management van ISB: dit heeft plaatsgevonden
en heeft geleid tot beter inzicht in management stijlen van bestuurders en management van
de school.

Materieel en gebouwen









Ontwikkelen lange termijnperspectief voor de ISB en uitwerken diverse scenario's, gebruikmakend van de informatie uit het marktonderzoek. Uit deze scenario's wordt een voorkeurscenario gekozen dat vervolgens wordt besproken met Gemeente/Provincie in 2018-2019: Er
is gekozen voor beperkte groei in het nieuwe gebouw. Gesprekken met Gemeente en Provincie hierover dienen nog plaats te vinden.
Uitbreiden ICT-faciliteiten van de school; vervangen van bestaande computers; introductie
laptops voor leraren, uitrollen vanuit secondary en in de nieuwbouw ook in primary. Hiermee is
een start gemaakt; het uitrollen in primary zal plaatsvinden zodra de nieuwbouw geopend
wordt.
In de zomervakantie van 2017 heeft de primary school een overstroming gehad door een lekkende waterleiding; leermiddelen en meubilair is waar nodig vervangen, uiteraard met een
oog op een naderende verhuizing.
Onderhoud van de tijdelijke lokalen wordt alleen indien echt noodzakelijk op peil gehouden
met het oog op een verhuizing in het najaar van 2018.
In de investeringsbegroting wordt € 450.000,- opgenomen voor de nieuwbouw. Het betreft zaken die door de aantrekkende bouwmarkt niet bekostigd kunnen worden uit het bouwbudget.
In de nieuwbouw komt een keuken die geschikt is voor het verzorgen van warme maaltijden.
Iin 2017 zijn verschillende aanbieders vergeleken; gekozen is voor Moeke’s maaltijden. Dit
bedrijf denkt ook mee bij de aan te schaffen keukenmaterialen. In 2018-2019 worden proefmomenten georganiseerd voor Parents Association en andere ouders.

Onderwijs en Kwaliteit












Communicatie tussen school, ouders en personeel verbeteren m.b.v. informatieavonden en
nieuwsbrieven en hierbij waar nodig advies inwinnen van een communicatieadviseur. Een advies is meerdere malen ingewonnen, met name waar het de communicatie rond de nieuwbouw betreft. Een en ander heeft geleid tot het bouwbulletin van Mencia en ISB gezamenlijk.
Goede communicatie met de Parents Association en Staff Representatives. Bij de vergaderingen van de PA zijn leden van het MT aanwezig geweest, de Head of School vergadert met de
Representatives.
Evaluatie vierde examenklas DP en voorbereidingen vijfde examenklas 2018.
Doorlopen Nederlandse inspectie en CAS inspectie, voorbereiden inspectie voor het DP. De
DP inspectie heeft plaatsgevonden en was naar tevredenheid. Voor de Matters to be adressed (o.a. een lestabelwijziging en een herstructurering van het MT) is de begroting 2018
enigszins aangepast.
Voorbereidingen nieuwe managementstructuur voor ISB. Deze gaat in per 1 augustus 2018.
In plaats van een head of secondary is er een head of middle years en een head of diploma
years; dit reflecteert mede de wensen van het IB.
Introductie van een nieuw communicatie tool met ouders in primary (Seesaw) Dit is vanaf september 2017 in gebruik.
Verdere integratie van core components CAS, ATL en TOK in het DP programma. Hiermee is
een begin gemaakt. Het staat nadrukkelijk op de agenda voor de komende jaren.
Opbouwen action and service in het MYP. Hiervoor zijn belangrijke stappen in 2017-2018 gezet.
De Culture Slam week van secondary wordt ingebed in het MYP in de vorm van een vakoverstijgend project. Dit gebeurt vanaf 2017.
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Door middel van Assemblies delen MYP studenten hun successen. Er zijn lopende het
schooljaar enkele Assemblies gehouden voor de MYP-klassen. Hierbij is secondary afhankelijk van ruimte in primary of Mencia. In de nieuwbouw is het auditorium hiervoor beschikbaar.
Verbetering van de interdisciplinaire units in MYP. Dit staat op de agenda voor de volgende
visitatie.
Blijvend aandacht voor de overgang van Year 6 naar MYP1. Er worden stappen gezet door
'wen-dagen'te introduceren voor Year 6, waar o.a. gebruik van de studieruimte en werken met
Managebac op het programma staat. Dit gebeurt vanaf 2016 en het programma wordt jaarlijks
geëvalueerd en waar nodig verbeterd.

Opbrengsten
De ISB houdt de opbrengsten van het onderwijs aan de leerlingen bij en rapporteert daarover jaarlijks
aan het bestuur en aan de Inspectie van het Onderwijs via de schooldocumenten. Op alle scholen in
Nederland wordt toezicht uitgeoefend via de bepalingen van het 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.
Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
De ISB staat midden in de samenleving en zij neemt actief deel aan ontwikkelingen en activiteiten
binnen de gemeente Breda. Alle kinderen die voldoen aan de IGO-voorwaarden, maar ook hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op onze school. Alle voorwaarden en procedures rondom toelating, schorsing e.d. liggen vast in een beleidsdocument. Dit beleidsdocument is op te vragen via de
schoolleiding of het bestuur.
Communicatie met omgeving
Op de ISB wordt veel aandacht besteed aan het informeren van de ouders/verzorgers. Dit gebeurt
onder andere door middel van een nieuwsbrief, rapporten en thema-avonden. Daarnaast worden de
ouders/verzorgers geïnformeerd via de wettelijk verplichte inspraakorganen (GMR van SKVOB e.o. en
GMR van PCPO Midden-Brabant) en aanvullende organen, zoals de Parents Association en (ouder)werkgroepen. Door middel van een ouderenquête vragen we de ouders/verzorgers minimaal
eenmaal per beleidscyclus (4 jaar) 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.
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A1.11 Samenwerkingsverbanden
PCPO Midden-Brabant en haar scholen maken deel uit van het Regionaal SamenwerkingsVerband
(RSV) Breda e.o. Dit samenwerkingsverband heeft zowel een afdeling voor primair als voor voortgezet
onderwijs. Ook de scholen van SKVOB e.o. in de regio behoren tot dit samenwerkingsverband. Dat is
gunstig voor de ISB, want zo behoren beide afdelingen tot hetzelfde samenwerkingsverband.
De bestuurders van de ISB dragen mede bestuurlijke verantwoordelijkheid in dit eerdergenoemde
samenwerkingsverband.
Dit samenwerkingsverband heeft in 2015 haar tweede 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.

In de laatste maanden van het verslagjaar is gewerkt aan een bijstelling/aanvulling van het plan. Deze
aanvulling is in 2017 vastgesteld en toegevoegd aan het initiële plan.

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. Bestuursleden en directie participeren actief in de volgende netwerken:























DIS (DIPS en DISS), vanaf 2017 ook op bestuursniveau;
Besturen (lid van Verus) in Zeeland en West-Brabant;
BNWB (Bestuurlijk Netwerk West-Brabant);
RSV Breda e.o.
B.O.B. (Bestuurlijk Overleg Breda);
Diverse werk- en projectgroepen ter uitvoering van 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;
Met partners uit het maatschappelijke middenveld;
Met partners in de gezondheidszorg;
Van organisaties die zich bezighouden met onderwijszorg;
BreedSaam, de coöperatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het basisonderwijs
in Breda;
Building Breda, de coöperatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het voortgezet
onderwijs in Breda;
VO-Breda;
ZeeBra (netwerk van VO-scholen in Zeeland en West-Brabant);
HBO-opleidingen in Breda, zoals NHTV en AVANS;
BRIM;
Expat Centre Holland South;
Expatica;
BZW;
Betrokken Ondernemers Breda;
Lead2deal;
IBO.
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Verder is de school betrokken bij diverse netwerken en ondernemingsgerichte verbanden. Het belangrijkste netwerk wat betreft onderwijs is het netwerk van de DIS, Dutch International Schools, gesplitst
in een netwerk voor Primary Schools (DIPS) en Secondary Schools (DISS).
Samen met de 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.
Ook is de school lid van Betrokken Ondernemers Breda, een netwerk dat zich ook regelmatig inzet
voor maatschappelijke doelen en activiteiten met een sociaal karakter, zoals bijvoorbeeld NL Doet.
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A2

Financieel beleid

A2.1 Financiële positie op balansdatum
Onderstaand staat de balans per 31-12-2017. De balans is een momentopname van de vermogenspositie van de organisatie. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen.
Alle bedragen in euro’s.
Verderop staat een overzicht van de financiële situatie van Stichting tot Bevordering van Internationaal
onderwijs in Zuidwest Nederland op 31 december 2017.

Activa

31-12-2016

Materiële vaste
activa

326.895

Vorderingen

592.978

Liquide
middelen

1.657.758

Totaal activa

2.577.631

31-12-2017 Passiva
Eigen
vermogen
Langlopende
760.302
schulden
Kortlopende
1.652.994
schulden
240.368

2.653.664 Totaal passiva

31-12-2016

31-12-2017

-2.845.797

-1.827.298

0

0

5.423.428

4.480.962

2.577.631

2.653.664

Toelichting op de balans:
Activa:
De materiële vaste activa zijn gedaald (€ 86.527,-). Deze daling is enerzijds het gevolg van de jaarlijkse afschrijvingen en geen of nauwelijks investeringen in materialen en anderzijds het gevolg van de
afwaardering van gebouwen en installaties (€ 62.401,-). Deze investeringen volgen bij het betrekken
van de nieuwbouw in het volgende verslagjaar.
Passiva:
Het eigen vermogen is net als vorig jaar gestegen. 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, als gevolg van verliezen uit het verleden die samenhangen met de voorbereidingen en realisatie van de nieuwbouw.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Er is formeel geen sprake van een langlopend huurcontract voor het gebouw. Dat liep af per 01-092016. Wel lopen er enkele leasecontracten. In de jaarrekening wordt hiervan verslag gedaan onder F.
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A2.2 Kengetallen
Met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit worden onderstaand de tot op heden gangbare
kengetallen vermeld. Sectorgemiddelden zijn voor de ISB niet weer te geven, omdat sprake is van een
combinatie van Primair onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO).
Het gebruikte pakket, een sheet van de PO-raad, toont gegevens tot 2022. Dit jaar valt echter net
buiten onze begrotingscyclus. Vandaar dat de grafieken op de volgende bladzijden steeds in 2022 op
‘nul’ lopen.

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

2017
2016
2015
2014
2013

- 68,86
-110,40
-73,62
-54,62
-234,16

Don: ondergrens 20% (PO)

Solvabiliteit 1
60%
40%
20%
0%
‐20%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

‐40%
‐60%
‐80%
‐100%
‐120%

rood: ondergrens; grijs: uitkomst.

De weergave hierboven toont 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.

De solvabiliteitsratio geeft aan dat -68,86% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat, wat
inhoudt dat het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. De solvabiliteitsratio is
gedurende het verslagjaar toegenomen, maar ligt nog fors onder de nominale waarde.
Het is momenteel niet mogelijk om conclusies te verbinden aan dit kengetal.
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Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie: de verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen en de
voorraden) en de kortlopende schulden.
Jaar
kengetal
DON (PO)
2017
0,54
2016
0,42
2015
0,52
0,5 en de 1,5
2014
0,58
2013
0,16

Liquiditeit
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Figuur 1: Rood: ondergrens, geel: middenwaarde, grijs: resultaat

De liquiditeitsratio geeft aan dat 0,54 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 2017 de beschikking over € 1.652.994,= (liquide middelen) en heeft
daarnaast € 760.302,= openstaan aan nog te ontvangen bedragen (B2: Balans per 31-12-2017 in de
jaarrekening). De liquiditeitspositie van de stichting zit momenteel net boven de ondergrens. 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. Het feit dat de liquiditeit terugloopt komt
vooral doordat er al kosten worden verantwoord ter voorbereiding op/ten behoeve van de bouw.
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
2017
2016
2015
2014
2013
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23,77
2,57
-14,99
-23,13
-20,92

DON (PO)
ondergrens -1,5 % bovengrens +1,5%.
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In 2017 is het resultaat voor het eerst binnen de kaders van de commissie Don gebleven. De ISB realiseerde, als school in opbouw, voor het tweede jaar een positief resultaat.

Rentabiliteit
30%
20%
10%
0%
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

geel: middenwaarde; grijs: uitkomst.

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 € 4.284.021,- een resultaat behaald van
€ 1.018.499,-.
Dit houdt in dat 23,77% van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro
die wordt ontvangen wordt € 0,24 gespaard. In vergelijking met vorig jaar is de ratio behoorlijk toegenomen, wat aangeeft dat in het jaar 2017 procentueel minder kosten zijn verantwoord t.o.v. de baten
dan in het jaar 2016.

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 inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.
Definitie: de activa-zijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende onroerende goederen gedeeld door de totale baten.
Jaar
2017
2016
2015

kengetal
61,94
70,05
141,76

2014
2013

193,07
45,51

DON (PO)
Tussen de 35% (voor grote instellingen) en de 60% (kleine instellingen).

Kapitalisatiefactor
80%
60%
40%
20%
0%
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

grijs: uitkomst.
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De ISB behaalt vooral 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 financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Daarvan is in de eerste jaren van de opbouw van de school nog geen sprake. Voorlopig is het doel om de
schulden, voor zover zij niet zijn omgezet in leningen, eerst af te lossen. Wanneer de school kostendekkend gaat draaien, wordt gestart met het opbouwen van voorzieningen en bestemmingsreserves
en daarmee van weerstandsvermogen.
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A2.3 Beleggen en belenen
Binnen de stichting zal in de toekomst, indien er sprake is van een reserve, alleen worden 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:
 Rente spaarrekening:
 Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten:
Subtotaal:
Af (-/-) kosten / betaalde rente
Totaal:

€ 0,€ 0,€ 0,€ 0,€ 4.073,€ -4.073,-

De netto kosten voor het krediet waren gedurende het verslagjaar lager dan in 2017. Dat komt vooral
door het te betalen rentepercentage. Vorig boekjaar werd nog € 4636,- aan rente bijgeschreven, in het
verslagjaar niets meer. In 2017 werd € 4.073,- verantwoord als kosten / betaalde rente.
Het bestuur hanteert het uniforme Treasurystatuut dat is opgesteld door de besturenorganisaties en
dat binnenkort wordt herzien.
Alle rekeningen van de organisatie waren in het verslagjaar ondergebracht bij de bank Nederlandse
Gemeenten (BNG) onze huisbankier en bij ABNAMRO te Breda. Onze relatie met ABNAMRO wordt in
standgehouden t.b.v. de pinfaciliteiten en faciliteiten met betrekking tot internet betalen.

A2.4 Gang van zaken gedurende het verslagjaar
Analyse resultaat
De begroting van 2017 liet een positief resultaat zien van € 818.756,-. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat van afgerond € 1.018.499,-,een verschil van € 199.743,-. Het resultaat over het boekjaar
2016 bedroeg € 91.275,-.In de volgende paragraaf volgt een vergelijking tussen het voorgaande boekjaar en de begroting en een specificatie van de belangrijkste verschillen.
Analyse vorig jaar en begroting verslagjaar
Onderstaand staat een vergelijking van de exploitatierekening op basis van gerealiseerde en begrote
baten en lasten voor het kalenderjaar 2017 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar
2016:
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Realisatie
2016

Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil

Verschil t.o.v.
realisatie 2016

Baten
Rijksbijdragen OCenW

0

0

0

0

0

Overige overheidsbijdragen

0

0

0

0

0

Overige baten

4.284.021

4.405.821

-121.800

3.548.929

735.092

Totaal baten

4.284.021

4.405.821

-121.800

3.548.929

735.092

2.637.310

2.768.620

-131.310

2.491.222

146.088

Afschrijvingen

143.242

77.592

65.650

91.878

51.364

Huisvestingslasten

104.491

409.200

-304.709

514.352

-409.861

Overige instellingslasten

376.406

313.353

63.053

346.659

29.747

Totaal lasten

3.261.449

3.568.765

-307.316

3.444.111

-182.662

Saldo baten en lasten

1.022.572

837.056

185.516

104.818

917.754

-4.073

-18.300

14.227

-13.543

9.470

1.018.499

818.756

199.743

91.275

927.224

Lasten
Personele lasten

Financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo
Baten

Toelichting op de staat van baten en lasten.
De totale exploitatie is onder te verdelen in een personele exploitatie, een materiële exploitatie en een
financiële exploitatie (met o.a. rentebaten en lasten).
Het resultaat is, ten opzichte van 2016, gestegen met € 927.224
De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:
De baten:
De inkomsten over 2017 betroffen € 4.284.021, de inkomsten waren daarmee -€ 121.800,- (2,8%) lager dan begroot. De inkomsten waren, bij
wederom groei van het leerlingaantal, wel hoger dan in 2016 en wel € 735.092,- Dit is te danken
aan meer leerlingen dan begroot en extra groeitellingen voor de primary, omdat ook het leerlingaantal bij PCPO flink groeide (groeitellingen worden in het PO berekend op bestuursniveau).
De lasten:
 de lasten daalden ten opzichte van 2016, en waren lager dan begroot. De totale lasten daalden
met € 359.512,- ten opzichte van de begroting;
 de personele lasten stegen ten opzichte van het vorige boekjaar, namelijk met € 146.088,- als
gevolg van groei van de school;
 de personele lasten als deel van de inkomsten bedroegen in het boekjaar 61,6% tegenover 76,4%
vorig jaar. Dat is een aanzienlijke daling, vooral door een groei van het aantal leerlingen en meer
kinderen per groep/cluster.
 De afschrijvingslasten nemen toe als gevolg van de afwaardering van gebouwen en installaties
€ 65.650, op het gebied van huisvesting (ten opzichte van de begroting) zijn de kosten ook gedaald. Deze
daling (€ 304.709,-) komt voort uit het volgende: er is een dispuut met de vermeende eigenaar van
ons gebouw. De betaling van de huur werd daarvoor stilgelegd. De gerechtelijke procedures en juridische ondersteuning kunnen nog leiden tot aanzienlijke meerkosten in relatie tot huisvesting.
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op de post “overige instellingslasten” is ook sprake van een stijging (€ 63.053,-). Het betreft hier
allerlei kosten en aanschaffingen die niet konden worden ondergebracht op andere grootboekrekeningen, maar ook de door de school georganiseerde reizen e.d. Deze post moet zo beperkt als

mogelijk worden gehouden, of in ieder geval zoveel mogelijk over de begrijpelijke omschrijvingen
worden verdeeld. Hierin slagen we nog wisselend.
Hieronder een overzicht van de meest opvallende positieve en negatieve afwijkingen op het niveau
van grootboekrekening (bedragen in euro’s):

Omschrijving
Ouderbijdragen en overige inkomsten
Rijksbijdragen PCPO
Diverse ouderbijdragen
Overige inkomsten van ouders
Personele lasten
Afschrijvingen
Huur
Energie en water
Administratie en beheer
Leermiddelen
Rentebaten

2017
2017
2017
2016
Gerealiseerd Begroot
% t.o.v Begroting Gerealiseerd
2.027.760 2.143.736
815.631 661.074
59.046
80.000
151.997
1
2.637.310 2.768.620
143.242
77.592
11.084
20.000
22.107
6.000
147.949 108.353
107.356
75.750
1
2.000

95
123
74
15.199.700
95
185
55
368
137
142
0

1.889.517
609.117
78.678
8.521
2.491.222
91.878
433.082
6.180
78.726
176.239
4.636

Toelichting op de geconstateerde afwijkingen
In de eerste helft van 2017 hebben we te maken gehad met tussentijds vertrek van een groep ouders.
Dit is grotendeels gecompenseerd, maar niet helemaal, hetgeen terug te vinden is in de ouderbijdragen. In diverse ouderbijdragen zitten de bijdragen in de meerdaagse reizen van secondary. Er is een
kleinere groep leerlingen op reis gegaan dan verwacht. De verdeling van leerlingen over de klassen
was gunstig. De splitsingen die door zijn gevoerd (in MYP 5 en DP1) vielen financieel iets gunstiger
uit, zodat ook de personele lasten meevielen. In 2017 heeft de primary school een overstroming in drie
lokalen gehad in de zomervakantie als gevolg van een gesprongen waterleiding. Dit is terug te zien in
de kosten voor water. Grotendeels heeft de verzekering de onkosten gedekt. Er zijn ook meer leermiddelen aangeschaft dan gepland
Investeringen en financieringsbeleid
Investeringen en operationele kosten worden voorlopig nog gedaan ten laste van het lopende rekening-courant.

Investeringsbegroting
In het lopende boekjaar wordt gewerkt aan het opstellen van een investeringsbegroting. Dat wordt nu
belangrijk, omdat de stichting positief draait en ook werkelijk bestemmingsreserves en voorzieningen
kan gaan opbouwen. De eerste besluiten zijn te vinden onder het kopje ‘Bestemming van het resultaat’.
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A2.5 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:

Baten
Rijksbijdragen OC&W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Realisatie 2017
2.045.218
0
2.238.803
4.284.021

Begroting 2018
1.911.995
45.000
2.048.810
4.005.805

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

2.637.309
143.242
104.494
376.404
3.261.449

2.901.335
101.340
100.500
385.140
3.488.315

Saldo baten en lasten

1.022.572

517.490

-4.073

-15.300

1.018.499

502.190

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

Voor de nabije toekomst zijn op financieel gebied en op de overige terreinen de volgende doelen benoemd:














Het realiseren van het permanente gebouw voor de school. Conform planning zou dit in de herfst
van 2018 een feit moeten zijn.
Het verder opbouwen van voorzieningen en een exploitatiereserve.
Het opzetten van een meerjareninvesteringsbegroting.
Het vanaf 2019 geleidelijk afbouwen van de schuld en de bijbehorende garantstelling.
Het verder verfijnen van de uitvoering en controle van de debiteurenadministratie.
Het realiseren van Passend Onderwijs in zowel primair als secundair onderwijs.
Het opbouwen van een goed functionerende zorgstructuur onder leiding van een SENcoördinator.
Het realiseren van onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit3, waarin inspecties van de Nederlandse
overheid, maar ook van IPC en IBO van belang zijn.
Het opzetten van een deugdelijk kwaliteitssysteem waarin de realisatie van de strategische en
schooldoelen getoetst worden.
Het nog beter samenwerken met organisaties voor gezondheid en welzijn in de gemeenten/wijken/buurten.
Het marktaandeel verder vergroten en het beantwoorden van de vraag hoe we dit marktaandeel
positief kunnen beïnvloeden.
Het verder ontwikkelen van samenwerken en kennisdelen binnen de organisatie, ook tussen primary en secondary, maar ook met de Nederlandse partners.
De verbeterpunten realiseren die voortkwamen uit de laatste IBO-inspectie.

3

Voor het PO wordt gestreefd naar een groeiend aantal ‘goedjes’, waarbij 7 van de 10 in de toekomst beoordeeld wordt als
‘goed’. Dat is tevens de ISB-standaard.
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Het verder ontwikkelen van resultaatgericht werken binnen de organisatie.
Voortdurende aandacht voor het opereren als één school van primary en secondary samen.
Het realiseren en exploiteren van de Friends of the ISB.
Het nemen van een toekomstbestendig besluit inzake de verdere ontwikkeling/uitbreiding van de
school, zowel qua leerlingaantallen als qua gebouw.

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 ondergebracht.

(Bestemmings)reserves en voorzieningen:
Vanuit het exploitatieresultaat dient de komende jaren worden gewerkt aan het opbouwen van bestemmingsreserves en voorzieningen. Daarnaast moeten de schulden worden weggewerkt. Die
schuld bestaat vanaf 01-01-2019 uit een tweetal delen, te weten een krediet op de betaalrekening
(roodstand) en een lening van € 1.040.000,=.
Het betreft de volgende te onderscheiden onderdelen:
 Algemene reserve Publiek
 Algemene reserve Privaat
 Bestemmingsreserve Publiek
 Bestemmingsreserve Privaat
 Voorzieningen
Omdat sprake is van zowel publiek als privaat geld, wil het bestuur in de toekomst deze beide geldstromen nadrukkelijk in de boeken zichtbaar hebben bij het vormen van bestemmingsreserves en
voorzieningen.
Algemene reserve Publiek
In deze reserve worden exploitatieresultaten ondergebracht die tot stand zijn gekomen uit publieke
(Rijksoverheid en lokale overheden) middelen. Momenteel is hier nog geen sprake van.
Algemene reserve Privaat
In deze reserve worden exploitatieresultaten ondergebracht die tot stand zijn gekomen uit private (ouderbijdragen) middelen. Momenteel is hier nog geen sprake van.
Bestemmingsreserve Publiek
Bestemmingsreserves kennen een duidelijk bestedingsdoel waaraan al een (voorzienbare) schuld aan
ten grondslag ligt. Deze reserves mogen alleen publiek geld bevatten. Ook hiervan is momenteel nog
geen sprake.
Bestemmingsreserve Privaat
Bestemmingsreserves kennen een duidelijk bestedingsdoel waaraan al een (voorzienbare) schuld aan
ten grondslag ligt. Deze reserves mogen alleen privaatgeld bevatten. Ook hiervan is momenteel nog
geen sprake.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn middelen die worden opgebouwd voor een specifiek bestedingsdoel. Voorbeelden
zijn onderhoud en jubilea. In de toekomst wil het bestuur van de ISB voorzieningen opbouwen voor
deze twee doeleinden en wellicht, afhankelijk van de uitkomst van de diverse lopende overleggen,
voor huisvesting. Deze voorziening zou dan tot doel hebben mogelijk te maken dat wanneer het permanente gebouw versleten is, de verwachting is over 40 jaar, op basis van dezelfde kwaliteitsnorm en
omvang een nieuw gebouw kan worden gerealiseerd. Ook moet er een personele bestemmingsreserve worden opgebouwd. Deze heeft als doel om de fluctuaties van de leerlingaantallen in relatie tot de
formatie en de fluctuaties in het ziekteverzuim op te vangen.
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Fiscaliteit
Het bestuur is momenteel nog volop in onderhandeling met de belastingdienst. Onderwerp van gesprek zijn de Vennootschapsbelasting (VPB) en de verrekening van de verliezen van de jaren voor
2016. De onderhandelingen verlopen stroef en stroperig.
ISB is belastingplichtig in het kader van de VPB omdat meer dan 30% van haar inkomsten private
middelen betreft (ouderbijdragen). De tarieven gaan staffelsgewijs, waarbij bestemmingsreserves het
resultaat wel beïnvloeden en voorzieningen niet. Ook kan sprake zijn van investeringsaftrek. Hierbij
moet strikt worden bewaakt dat deze investeringen jaarlijks niet meer dan € 300.000,- bedragen anders is aftrek niet meer mogelijk.
Van het positieve resultaat moet onder de € 300.000,- 20% belasting worden betaald en boven de €
300.000,- betreft het percentage 25%.
In overleg met de accountant is geen fiscale schuld opgenomen in de jaarrekening (zie ook tekst in
jaarrekening).
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A3

Huisvesting

Huidige situatie
Momenteel is de ISB gehuisvest in een huurpand. Een klein deel van het gebouw is het eigendom van
de ISB. Er lopen meerdere rechtszaken /procedures rond het eigendom van het gehuurde gebouw. Bij
deze procedures is zowel het bestuur van de ISB als ook huisvestingscoöperatie Building Breda
(voortgezet onderwijs) betrokken. Building Breda is betrokken als eigenaar van de grond en vermeend
eigenaar door natrekking. ISB is als huurder betrokken en verneemt graag definitief aan welke partij
bevrijdend de huur kan worden betaald. De huur van het gebouw liep tot 01-09-2016. Het geschil, wat
de ISB betreft, gaat dus over de huurpenningen. Momenteel wordt, in afwachting van de verschillende
uitspraken, geen huur betaald.
Daarnaast liepen er in 2017 verschillende procedures met betrekking tot de vigerende omgevingsvergunning. De vergunning verliep in 2016 maar de bestaande huisvesting werd gedoogd, omdat nieuwbouw aanstaande was. Hiertegen is inmiddels bezwaar aangetekend, dat erin heeft geresulteerd dat
een nieuwe Omgevingsvergunning werd aangevraagd en verstrekt. De rechtsgeldigheid van de nieuwe vergunning wordt nog steeds bestreden. De casus werd al behandeld door de Cie. Beroep en Bezwaar van de gemeente Breda en deze commissie deed ook al een uitspraak, maar de wederpartij
besloot het besluit voor te leggen aan de rechter.
Het meerjarenonderhoudsplan
Momenteel is nog geen sprake van een meerjarenonderhoudsplan (MOP). Na realisatie van het permanente gebouw wordt een plan voor 10 jaar opgesteld door Building Breda, de toekomstige eigenaar
van het pand. Vervolgens huurt de ISB het gebouw om niet voor onbepaalde tijd. Daarnaast zal de
school gebruik maken van faciliteiten en ruimten van het Mencia de Mendoza Lyceum. Bijna 50% van
het gebouw wordt gefinancierd met de subsidie van de provincie (€ 4.000.000,-), iets meer dan 50%
wordt geleverd door Building Breda (vanuit het budget voor Mencia) en door BreedSaam samen. De
uitvoering van het binnenonderhoud is nog onderwerp van gesprek. Dit werd pas onlangs duidelijk
omdat Building Breda en BreedSaam er andere afspraken op na houden m.b.t. het binnenonderhoud.
Voorlopig is uitgegaan van het opbouwen van een voorziening voor het binnenonderhoud.

Versie: Concept 5 d.d. 21-05-2018

27

A4

Sociaal en personeelsbeleid

A4.1 Personeelsbestand
Omvang van het personeelsbestand
Gedurende het verslagjaar nam de totale ingehuurde formatie nauwelijks toe. In de loop van het verslagjaar zijn er nog enkele personeelsleden meer op de loonlijst van PCPO Midden-Brabant geplaatst.
De risico’s werden kleiner (haalbaarheid van het project) en niet inhuren via een payroll-constructie is
veel kostenefficiënter. Onder andere hierdoor bleven de personele kosten (ruim) binnen de begroting.
Voor het primair onderwijs:
De teldatum van 1 oktober 2016 (135 leerlingen) vormde de basis voor de formatieruimte van schooljaar 2016-2017 en de teldatum van 1 oktober 2017 (122 leerlingen) vormde de basis voor schooljaar
2017-2018. Gedurende deze periode nam het aantal leerlingen met 13 af.

Formatie
Primair onderwijs

2017
16,72

2016
13,50

Het personeelsbestand is gedurende het verslagjaar gegroeid met 3,2 fte. Dit komt enerzijds voort uit
de groei en anderzijds uit het inzetten van meer onderwijsondersteuners in de groepen. Gezien het
feit dat het leerlingaantal gedurende schooljaar 2017-2018 is gedaald is dit een punt van aandacht.
Hieronder een overzicht van de formatieontwikkeling in de primary (alleen personeel op loonlijst PCPO
Midden-Brabant).

Voor het voortgezet onderwijs:
De teldatum van 1 oktober 2016 (163) leerlingen) vormde de basis voor de formatieruimte voor het
kalenderjaar 2017. Tussen 1-10-2015 en 1-10-2016 naam het aantal leerlingen toe met 35.
Een overzicht van de formatieontwikkeling in de secondary (alleen op de loonlijst bij SKVOB e.o.)
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Voor de gehele school:

Formatie
Ingehuurde formatie in fte
Waarvan primair onderwijs
Waarvan secondary onderwijs

2017
39,05
16,35
22,7

2016
34

2015
27

2014
25

Verloop personeel
Een van de kenmerken van internationaal onderwijs is een grotere frequentie van wisselingen in het
personeelsbestand. Van uitstroom in de primary was geen sprake gedurende het verslagjaar,.
In de secondary is een collega vertrokken naar Noorwegen. De rest van het bestand is stabiel gebleven, de vacature is vervuld en enkele collega's zijn in uren uitgebreid. De combinatie van werken op
Mencia en ISB wordt als zwaar ervaren. Een steeds kleinere groep kiest hier dan ook voor.
Totale uitstroom
Aantal personeelsleden
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2017
0,8

2016
4,85

2015
4

2014
4

2013
2
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Ziekteverzuim percentage en meldingsfrequentie
In tegenstelling tot het vorige boekjaar is het aantal verzuimers gedurende het verslagjaar zeer beperkt geweest. Het verzuimpercentage, groot 1,15%, ligt ver onder het stichtingsgemiddelde van
PCPO Midden-Brabant (4,26) en onder het sectorgemiddelde (6,2).
Voor het primair onderwijs:
Het verzuimpercentage in de primary lag gedurende het verslagjaar op 1,16%. Dat is een werkelijk
schitterend percentage.

Het meldingspercentage is wel aan de hoge kant. Dit is in vergelijking met vorig boekjaar iets afgenomen, maar nog steeds veel te hoog. Gestreefd wordt naar een percentage onder de 1,00. In de overige PCPO-scholen wordt dit percentage gehaald. Vorig jaar lag het percentage op 1,74. In het verslagjaar nam dit af tot 1,73. Per kalenderjaar meldt men zich gemiddeld 1,73 keer ziek. Bij PCPO is dat
0,88. Hierbij lag het nul-verzuim, het percentage collega’s dat zich niet ziekmeldde, op 27%. Dit percentage ligt fors lager dan bij PCPO (53,05%). Het management heeft de opdracht om maatregelen te
initiëren die de meldingsfrequentie omlaag kunnen brengen.

Primair onderwijs
Ziekteverzuimpercentage
Ziekmeldingsfrequentie
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2013
6,50
1,20

2014
6,00
1,10

2015
6,30
1,10

2016
6,20
1,10
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Hieronder een overzicht van de verzuimduur. Hieruit blijkt dat binnen de primary vooral sprake was
van kort verzuim.

Voor het secondair onderwijs:
In het VO hebben we in 2017 te maken met drie langdurig zieken. In twee gevallen betreft dit burn-out
verschijnselen, in het andere geval een ongeluk. De laatste collega is inmiddels weer volledig gereintegreerd. Het gemiddelde verzuimpercentage gedurende het verslagjaar was 6,17%.
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De gemiddelde verzuimfrequentie bedroeg gedurende de verslagperiode 6,17%, wat een veel te hoog
percentage is, hoewel het niet afwijkt van het gemiddelde van SKVOB e.o. Door het management is
hier in de tweede helft van 2017 een actieplan op gezet in de preventieve sfeer. De Head of Secondary heeft scholing van de VO-raad gevolgd die uitmondde een onderzoek naar de oorzaken van
de uitval. In enkele individuele gevallen ligt de oorzaak geheel in de privésfeer, in andere gevallen is
sprake van een grote ervaren werkdruk.
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Opbouw van het personeelsbestand:
Voor het primair onderwijs:
Op 31-12-2017 was het personeelsbestand als volgt opgebouwd:

Op basis van de aantallen zag de samenstelling van het primary team er zo uit:

De gemiddelde leeftijd in de primary lag in het verslagjaar op 38 jaar.
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Opbouw van het personeelsbestand (secondary).
Gedurende het verslagjaar was de gemiddelde leeftijd van het personeel in de secondary voor vrouwen 42 en voor mannen 44 jaar.
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Gewogen gemiddelde leeftijd (per 1-10)
De gewogen gemiddelde leeftijd per school (leraren) heeft zich als volgt ontwikkeld:

Mencia de Mendoza
25 GC201 (ISB)
Dr. De Visser ISB
12 FD
(primary)

01-10-14

01-10-15
42,84

01-10-16
41,6

01-10-17
42,7

43,02

39,18

35,27

38.31

Resultaat
+1,1
+3,04

De gemiddelde leeftijd in het primair onderwijs is 43,1 jaar. In andere sectoren van onderwijs en overheid is de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar. Het gemiddelde in het voortgezet onderwijs is 46,0 jaar.

Onvrijwillige ontslagen die leidden tot een uitkering na ontslag.
Hiervan was geen sprake.
Personeelstevredenheid
In 2017 is geen formeel tevredenheidsonderzoek onder collega’s uitgevoerd. Wel is, voorafgaand aan
het bezoek van de Nederlandse inspectie aan de secondary, een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen gehouden. Daaruit bleek een grote betrokkenheid van de docenten in de secondary en een
veilig klimaat voor leerlingen. Eind 2017 hebben de staff representatives een korte enquête over
werkdruk uitgezet onder het secondary team. Daaruit blijkt dat de werkdruk als onverminderd (te)
hoog wordt ervaren. Head of Secondary en Head of School presenteerden in het voorjaar van 2018
een actieplan om hierin stappen te zetten.

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 worden met
elke individuele medewerker afspraken gemaakt. Aanvullend is per school nog sprake van teamscholing. De laatste jaren is ook sprake van schooloverstijgende scholing, bijvoorbeeld samen met andere
internationale scholen. De functiemix speelt hierbij ook een steeds belangrijker rol, als ook de voorbereidingen op Passend Onderwijs en de schoolontwikkelingsplannen.
Binnen de primary is geschoold op het gebied van communicatiestijlen. Hiervoor is gebruik gemaakt
van Iscreen. Deze scholing is zo goed bevallen dat in 2018 ook de secondary met Iscreen aan de slag
zal gaan.
In de secondary staat de verplichte IBO-scholing voor zowel MYP als DP centraal. Het betreft een
kwalitatief uitstekende training die plaatsvindt over de hele regio (Afrika, Midden-Oosten en Europa).
De ISB probeert de kosten te drukken door bij voorkeur het aanbod in Brussel, London of Berlijn te
bezoeken. In een enkel geval is dit niet gelukt. De Head of School en de DP coördinator zijn verder
naar de Global Conference in Den Haag geweest. De Head of Secondary volgt financiële training en
HRM-scholing bij de VO-Raad.
Klachtafhandeling gedurende het verslagjaar
In het verslagjaar heeft het bestuur een aantal klachten gekregen van een beperkt aantal ouders. De
klachten zijn afgehandeld, maar een en ander heeft er wel toe geleid dat enkele families de school
verlaten hebben.

Inzet externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een aantal keer preventief geconsulteerd. Het verslag van de externe vertrouwenspersoon is opgenomen in het bestuursverslag van PCPO en SKVOB e.o.
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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, althans 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 vijfmaal sprake van een groeitelling. Deze groei was het positieve gevolg van de explosieve groei op de Eerste Opvang Anderstaligen van PCPO, die het overbruggen van met name de
3%-norm eenvoudiger maakt en anderzijds de groei op bijna alle overige scholen van PCPO MiddenBrabant, waaronder ook de ISB. Het fenomeen groeitelling bestaat niet in het Voortgezet Onderwijs.
Het verloop van het leerlingenaantal per 1 oktober van de laatste vijf jaar is als volgt:
School

2012

Nursery
Primary
Secondary
Totaal

53
41
94

2013

2014

2015

2016

2017

6

10

11

9

13

70
72
148

93
97
200

105
128
244

135
161
305

122
159
294

Ten opzichte van 2016 is het leerlingaantal gedurende het verslagjaar gedaald met 11 kinderen. Inmiddels ligt het aantal weer boven de 300.

A 5.2 Uitstroom- en doorstroomgegevens (opbrengsten)
In de afgelopen jaren zijn de volgende doorstroomgegevens bereikt (overgang).
Whole School
De niveauverschillen in alle klassen zijn groot. Dat ligt in de aard van een internationale school. We
hebben momenteel leerlingen uit 45 landen met totaal verschillende achtergronden, culturen en talen.
In sommige landen is de druk op kinderen enorm, in andere landen juist helemaal niet. In het ene land
is het volstrekt normaal om 11 uur wiskunde per week te krijgen, in een ander land staat yoga op het
curriculum, is home tutoring volkomen acceptabel en wordt de evolutieleer niet onderwezen. We hebben kinderen die duidelijk in een culture shock zitten en getraumatiseerde kinderen die uit oorlogsgebieden komen (bijvoorbeeld Syrië en Somalië). Het is een voortdurende uitdaging deze kinderen, in
een groeiende school, op het voor hen juiste niveau te bedienen en extra ondersteuning te organiseren waar nodig.
Het verloop in de International School is groot. Al start de meerderheid eind augustus, het is ook heel
gebruikelijk om in te stromen na de kerstvakantie (m.n. van het zuidelijk halfrond) en verder eigenlijk
gedurende het gehele jaar. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van de docenten en heeft uiteraard ook
invloed op de dynamiek van de klassen. Mede om deze reden kunnen de klassen in een International
School niet te groot zijn.
In 2017 heeft een kleine groep ouders de school met onredelijke eisen geconfronteerd. Toen het
schoolmanagement en het bestuur niet aan deze eisen wilden voldoen, leidde dat ertoe dat voor de
zomervakantie van 2017 een iets grotere groep leerlingen de school verlaten heeft dan eerder gedacht. Overigens is een aantal van deze kinderen in het najaar weer teruggekeerd naar de ISB.
Primary
In de primary hebben families die verhuizen naar het buitenland of naar een Nederlandse school invloed op de doorstroming.
Year Group
Nursery
Reception
Year 1
Year 2
Year 3
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2013
90%
90%
90%
90%
90%

2014
90%
90%
90%
90%
90%

2015
90%
90%
90%
90%
90%

2016
90%
90%
90%
90%
90%

2017
90%
90%
90%
90%
90%
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Year 4
Year 5
Year 6

90%
90%
90%

90%
90%
90%

90%
90%
90%

90%
90%
90%

90%
90%
90%

In het algemeen kan gesteld worden dat binnen de school veel aandacht is voor phonics en dat de
leerlingen hier goed op scoren. 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 grond
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. Kinderen van de lagere groepen
die een voorsprong hebben 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. De resultaten die behaald
worden bij de InCas-toetsen zijn buitengewoon goed. Ze zitten boven het niveau van scholen die alleen native speakers hebben.
De school heeft ook de nodige special needs kinderen die geen andere optie hebben dan de ISB. In
enkele gevallen is het zo dat het verzoek voor extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband zo
lang duurt dat de kinderen de school al weer verlaten hebben voordat het geld er is.

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. Het MYP is een middenschool met leerlingen
met heel verschillende capaciteiten. Doorgaans volgen zij het MYP in ieder geval tot en met MYP 5.
De uitstroom in MYP 1 is altijd iets hoger. Dat is voor ouders een beslismoment om te kiezen voor of
het internationale onderwijs, of het Nederlandse systeem. Het feit dat het DP niet voor alle leerlingen
haalbaar is blijft een moeilijk uit te leggen kwestie. Voor leerlingen van wie het Nederlands voldoende
is biedt het MBO soelaas, voor andere leerlingen kan het betekenen dat een school gezocht moet
worden in het land van herkomst. Er is hierover intensief contact tussen school en betreffende ouders.
Year Group
MYP 1
MYP 2
MYP 3
MYP 4
MYP 5
DP 1
DP 2

2013

2014
80%
100%
100%
100%
78%
89%

2015
80%
80%
90%
80%
80%
100%
70%

2016
80%
100%
90%
80%
80%
100%
100%

2017
94%
90%
95%
95%
86%
100%
95%

95%
100%
100%
100%
90%
100%
88%

Examenuitslag 2017
In het vijfde examen jaar hebben 24 kandidaten deelgenomen aan het IB DP examen in mei. hiervan
zij 21 kandidaten geslaagd. Dat betekent een slagingspercentage van 88%. Gemiddeld hebben de
kandidaten 30 punten gehaald; het beste resultaat was 36 punten. Op 15 september 2017 was de
diploma-uitreiking. De studenten vervolgen momenteel hun opleiding aan diverse universiteiten, waaronder Liberal Arts and Sciences aan University College Leiden, Erasmus University College in Rotterdam, Roosevelt University College in Middelburg, Veterinary Science aan Nottingham University (UK)
en International Business Administration aan de universiteit van Maastricht.

A 5.3 Tevredenheidsonderzoeken
Oudertevredenheid
In 2017 heeft geen oudertevredenheid onderzoek plaatsgevonden. Dat is wel gebeurd in het begin
van 2018 als voorbereiding op de MYP-evaluatie. Ouders ervaren communicatie als iets dat verbeterd
kan worden. Regelmatig klinkt de roep om een ‘çommunication officer’. Er wordt een verschil in kennis
van de IB filosofie tussen de verschillende leraren geconstateerd door enkele ouders. Enkele leraren
zouden zich meer bewust moeten zijn van de verschillende culturen in hun klas. Ouders constateren
over het algemeen een veilig klimaat.
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Leerlingtevredenheid
In 2017 heeft een leerlingtevredenheidsonderzoek plaatsgevonden als voorbereiding op de Nederlandse inspectie en dat is begin 2018 herhaald als voorbereiding op de MYP-evaluatie. Belangrijkste
conclusie is dat de school een veilig klimaat biedt. Pesten komt nauwelijks voor en leerlingen gaan
graag naar school. Op het gebied van samenhang tussen vakken en de bestudeerde stof relevant
maken voor leerlingen en verbinden met de ‘echte’ wereld is nog winst te behalen. Dit is tevens een
speerpunt voor de volgende MYP-evaluatie.
Personeelstevredenheid
In 2017 heeft een personeelstevredenheid onderzoek plaatsgevonden in de primary school. In het
algemeen kan gesteld worden dat de tevredenheid groot was. Communicatie binnen de school en
uitleg over Nederlandse regelgeving kunnen verbeterd worden. Eind 2017 hebben de Staff Representatives een specifieke enquête afgenomen onder het personeel van de secondary met betrekking tot
de werkdruk in de school. Werkdruk blijkt weer eens een heel gecompliceerd probleem met een veelheid aan oorzaken. Het is heel persoonlijk waar de werkdruk ervaren wordt. De vergadermiddagen op
donderdag worden meer werkmiddagen en er is gekozen extra ondersteuning in te huren voor surveillance bij absenties. De enquête is door het management gebruikt bij de voorbereiding van een plan
om de werkdruk voor 2018-2019 te verlagen.

A 5.4 Code goed bestuur
Bij een autonoom bestuur, met veel verantwoordelijkheden, hoort een transparante organisatie en
horen afspraken rondom verantwoordelijkheid en bestuursethiek. Het ISB-bestuur bestond gedurende
het verslagjaar uit twee partners. De van toepassing zijnde bestuurscodes (VO en PO) kennen veel
overeenkomsten. Deze codes werden gehanteerd.

A 5.5 Toezichtkader
De Raad van Toezicht van PCPO heeft, conform de statuten, ook dit jaar weer toezicht gehouden op
voor deze organisatie relevante plannen en resultaten. De Raad van Toezicht van SKVOB e.o. deed
hetzelfde voor zijn afdeling. De toezichtvisie en het toetsingskader zullen naar verwachting in de
tweede helft van 2018 worden vastgesteld, daarna volgt snel het informatieprotocol. De verwachting is
dat e.e.a. uiterlijk eind 2018 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.
De Commissie van Toezicht van de ISB beschikt niet over een eigen toezichtskader.

A 6. Toekomstperspectief en continuïteitsparagraaf
Gedurende de zomervakantie van 2017 gingen, toch nog vrij onverwacht, alle stoplichten op groen en
is begonnen met de nieuwbouw van de International School Breda. In deze permanente bouw zal
plaats zijn voor ca. 380 leerlingen. Bovenop het huidige leerlingenaantal van 310 is dus nog een bescheiden groei mogelijk. Voor eventuele verdere groei, zoals geprognosticeerd in het AO-consult onderzoek uit 2016, zal ruimte moeten worden gezocht op de Internationale Campus. Als die ruimte er
niet is betekent dat dus een leerlingenstop. Vooralsnog heeft het bestuur gekozen voor een kwalitatief
goede, kleinschalige school, waar het familiegevoel centraal staat.
De situatie wordt bemoeilijkt door een aantal bijzonder onzekere factoren zoals bijvoorbeeld Brexit.
Wat is hiervan het gevolg voor het internationaal onderwijs in Nederland? De Nederlandse overheid
heeft het Regio Onderzoek Internationaal onderwijs laten uitvoeren. Daar blijkt in ieder geval uit dat
internationale scholen in bijna heel Nederlands momenteel groeien en problemen hebben met de capaciteit. Er wordt gepleit voor extra financiële ondersteuning van internationale scholen gelet op het
vestigingsklimaat voor bedrijven. In de praktijk komt hier nog maar weinig van terecht. Scholen in de
Randstad kampen momenteel met grote problemen om de kinderen van personeel uit Londense bedrijven op te vangen. Er is een belofte aan onderwijs gedaan door de overheid, maar de middelen
blijven vooralsnog achter. In hoeverre de regio West-Brabant van groei gaat profiteren is momenteel
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nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat de overheid op regionale initiatieven wacht. Aangezien de ISB de
enige internationale school is in deze regio zal het initiatief dus uit Breda moeten komen. Momenteel
ontbreken hiervoor middelen en capaciteit.
Management en bestuur van de ISB blijven de contacten met internationale bedrijven in de regio
warm houden om zo voeling te houden met de ontwikkelingen en met de doelgroep. Dit ook om in te
kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen. Zo is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat
de traditionele expat-contracten in het internationale bedrijfsleven steeds minder worden afgegeven.
Dit zorgt ervoor dat expats eerder voor een Dutch International School zullen kiezen zoals ISB dan
voor een veel duurdere privé school. Omgekeerd is er ook een beweging bij ouders die weten dat zij
waarschijnlijk in Nederland zullen blijven om te kijken bij reguliere scholen en dan met name bij de
tweetalige afdelingen van Nederlandse scholen. De ontwikkelingen rondom te nieuwbouw van de
school bieden volop mogelijkheden om de school in het nieuws te krijgen en om de contacten met
bedrijven aan te halen middels sponsoring.
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A6.1 Continuïteitsparagraaf
Het bestuur heeft op hoofdlijnen een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2018 tot en met
2021. Het bestuur verwacht, gezien de terugloop van het aantal leerlingen in 2017 de formatie wat te
moeten inkrimpen. Vanaf 2018-2019 gaan, zo is de verwachting, de leerlingenaantallen weer toenemen. We betrekken in deze periode ons nieuwe gebouw, tenminste dat is de verwachting. Opgemerkt
wordt nog eens dat de ISB geen eigen personeel in dienst heeft. De meeste collega’s zijn in dienst
van of PCPO Midden-Brabant (primary) of SKVOB e.o. (secondary) en daarnaast wordt er gewerkt
met payroll-contracten. Deze lopen via Driessen-payroll.
Dat resulteert in de volgende verwachtingen:

2017 (real.)

2018

2019

2020

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh. bijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten

2.045.218
0
2.238.803
4.284.021

1.911.995
45.000
2.048.810
4.005.805

2.028.655
45.000
2.210.350
4.284.005

2.163.400
45.000
2.412.020
4.620.420

4. Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4. Overige lasten
Totaal lasten

2.637.309
143.242
104.494
376.404
3.261.449

2.901.335
101.340
100.500
385.140
3.488.315

2.982.350
144.620
105.500
380.600
3.613.070

3.069.630
141.410
105.500
381.125
3.697.665

Saldo baten en lasten

1.022.572

517.490

670.935

922.755

0
4.073
-4.073

2.000
17.300
-15.300

0
31.050
-31.050

0
31.050
-31.050

1.018.499

502.190

639.885

891.705

5. Financiële baten en lasten
financiële baten
financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat

De exploitatiebegroting vertoont over de jaren 2018 tot en met 2020 een zeer positief beeld. Na jaren
negatief gedraaid te hebben, was 2016 het eerste jaar met een positief exploitatieresultaat. Ook 2017
eindigde in de plus. In 2017 kunnen we beginnen met het aflossen van onze schulden. De formatie is
afgestemd op de ontwikkelingen in leerlingaantallen. Het zijn in het bijzonder de teruglopende huisvestingslasten en het toenemend aantal leerlingen die ervoor zorgen dat het resultaat steeds beter
wordt. De risico’s nemen af, maar er is nog geen exploitatiereserve gevormd.
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Omschrijving
1. Activa
1.2 Materiële vaste activa
vaste activa

2017

2018

2019

2020

240.368
240.368

636.496
636.496

623.876
623.876

482.466
482.466

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

760.302
1.652.994
2.413.296

555.000
2.648.195
3.203.195

520.000
2.505.700
3.025.700

500.000
2.728.815
3.228.815

Totale Activa

2.653.664

3.839.691

3.649.576

3.711.281

-1.827.298 -1.700.309 -1.060.424
0 1.040.000
960.000
4.480.962 4.500.000 3.750.000
2.653.664 3.839.691 3.649.576

-168.719
880.000
3.000.000
3.711.281

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.3. Langlopende schulden
2.4. Kortlopende schulden
Totale Passiva

De balanscijfers behorende bij de meerjarenbegroting tonen de komende jaren ook een positieve
trend. Momenteel is sprake van een krediet op onze rekeningcourant. Met de gemeente Breda is
overeenstemming bereikt over een garantstelling van veertig jaar. Begin 2017 is besloten om een deel
van ons krediet om te zetten in een lening met een looptijd van 15 jaar. Deze lening wordt op 24 december 2018 geeffectueerd met een start op 01-01-2019. De hoogte van de lening bedraagt €
1.040.000, tegen een vast rentepercentage van 1,48% Vanaf 2019 dient jaarlijks het krediet te worden
afgebouwd met € 80.000,-

A6.2 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersingsen 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 vast te houden aan een
kostendekkende exploitatie.
Ook van een uitgewerkt intern risicobeheersingssysteem is 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. De conclusie is dat de ontwikkeling van de
school en haar (financiële) ontwikkeling volgens planning verloopt, of zelfs iets beter.

A6.3 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
De grootste risico’s voor de komende jaren liggen nog steeds in de leerlingaantallen (1). Deze zijn
cruciaal voor de exploitatie van de school. Hierbij hoort de juiste afstemming van de omvang van de
personele inzet op de leerlingaantallen (2).
Daarnaast zijn de huisvestingslasten, de lopende gerechtelijke procedures en de stijgende kosten
voor juridische ondersteuning een risico (3). Wanneer het vertragen van het realiseren van de nieuwbouw leidt tot extra huisvestingslasten, zorgt dit voor groeiende druk op de exploitatie, o.a. als gevolg
van minder leerlingengroei en oplopende bouwkosten.
Deze risico’s zijn in beeld en gedurende de afgelopen jaren zijn hiervoor de volgende maatregelen
genomen en acties ingezet.
Ad 1:
Zoals al eerder in dit document is beschreven zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het aantal
expats bij bedrijven in de regio. Ook wordt volop geïnvesteerd in het bijhouden van zakelijke netwerken, PR en marketing en in 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. In 2016 is op verzoek van het bestuur weer een onderzoek door AO-consultants gedaan. De
uitkomst toonde voor de komende jaren verder groeipotentieel. Het bestuur heeft vooralsnog, besloten
Versie: Concept 5 d.d. 21-05-2018

41

nog beperkt te willen groeien. De voorwaarde die het bestuur hierbij heeft gesteld is dat het niet meer
zelf investeert in huisvesting. Die zorgplicht ligt bij beide huisvestingcorporaties. Wanneer gemeente
en/of provincie wensen hebben ten aanzien van uitbreiding van de school, zullen ook zij een financiële
bijdrage moeten leveren.
Ad 2:
De samenstelling van het personeel is complex. Er is personeel actief in de nursery, t.b.v. buitenschoolse activiteiten (clubs), in de primary en in de secondary. Daarnaast zijn er verschillende contractvormen. Er is sprake van detachering via PCPO Midden-Brabant, via SKVOB, maar ook van payrolling via Driessen uit 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 is, met name dat deel
waar native speakers in de Engelse taal te vinden zijn. De uitwerking van de Brexit kan hierbij een
complicerende factor worden (werkvergunningen voor staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk).
Verder heeft de school, meer dan gemiddeld, te maken met fluctuaties van personeel, met name in
het expat-deel. In 2015 is de monitoring op aanstellingen verscherpt. Voor 2018 worden wederom
personele mutaties verwacht.
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 was
een grote kostenpost op onze exploitatie. Hier wordt met name aan gewerkt door het realiseren van
permanente huisvesting. Voor het nieuwe gebouw wordt eeuwigdurend gebruiksrecht om niet verkregen door de investeringen van zowel de provincie Noord-Brabant, de 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 stevig teruggebracht. De verschillende procedures hebben geleid tot de plicht om een flinke boete te betalen aan VEB. Er lopen nog enkele procedures.
Recentelijk zijn door een van de buurtbewoners procedures gestart om de rechtsgeldigheid van de
omgevingsvergunning van het tijdelijke gebouw aan te vechten. Het risico voor de ISB van deze casus
lijkt beperkt, maar wel zal de post juridische ondersteuning weer een verdere overschrijding gaan vertonen.
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Bijlage 1 (Rooster van aftreden Commissie van Toezicht)
Breda, 1 mei 2016
Naam

Functie

Datum
aantreden

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

Voorzitter, vertegenwoordiger
SKVOB e.o.
lid
lid
Vertegenwoordiger PCPO
lid
lid
lid

Dhr. P. Hopstaken (Peter)
Dhr. W. Schuring (Wim)
Dhr. H.G.M. Berendschot (Huib)*
Mw. L. Jacobs (Lisette)
Dhr. B. Bergkamp (Bob)
Mw. N. Fouchier (Nicole)
*

11-07-2011

Einde eerste
termijn (e1)/
herbenoeming (h)
11-07-2015

Einde tweede
termijn (e2)/
herbenoeming (h)
11-07-2019

11-07-2011
08-04-2013
27-10-2014

11-07-2015
08-04-2017
27-10-2018

11-07-2019
08-04-2021
27-10-2022

05-10-2015
22-02-2016
11-04-2016

05-10-2019
22-02-2020
11-04-2020

05-10-2023
22-02-2024
11-04-2024

Aftreden (a)/
herbenoeming
(h)

Toegetreden op bindende voordracht van de 2 participerende partijen (SKVOB/PCPO Midden-Brabant)

Gezien de statuten van 1 mei 2016 wordt nog het volgende opgemerkt:
 Officieel worden de leden van de Commissie van Toezichtleden voor 4 jaar benoemd en kunnen zij 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.
 De Werkzaamheden voor de Commissie van Toezicht zijn onbezoldigd. In 2018 krijgen de leden een beperkte vergoeding.
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Wettelijk en administratief
verantwoordelijk voor VOISB (besteding middelen en
kwaliteit onderwijs)

Versie 4 b
12-05-2016

Wettelijk en administratief
verantwoordelijk voor POISB (besteding middelen en
kwaliteit onderwijs)

RvT
SKVOB
.
Inkomsten: ouderbijdrage
+ inkomsten van OCW voor PO (IGBO)
en VO (IGVO)

Bestuur
SKVOB

Bestuur
PCPO

enquêterecht

enquêterecht

Juridisch: Stichtingsakte ISB + Samenwerkingsovereenkomst 2
partijen

Verrekenen inkomsten

Maken begroting in 3
delen: SKVOB, PCPO
en ISB

RvT
PCPO

Bestuurder PCPO
Midden Brabant
Lid

Bestuurder SKVOB
Lid

Commissie van Toezicht
2xlid uit RvT en 4/5x lid Extern
Bestuur
Stichting ISB

Inkomsten: cursusbijdragen
van ouders voor internationaal
onderwijs + subsidies etc

Informeren over bestuursbesluiten m.b.t. vaststelling jaarrekening, vaststelling jaarverslag,
aangaan van relaties, vaststelling bestuursreglement; recht van enquête

Head of School ISB
.

Head of Primary School,
Nursery and Deputy Head
of School

Head of Secondary School
and MYP coordinator

Head of Facilities
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DP coordinator

-benoemd door
CvT- -minstens 3x
per jaar bijeen
Taken:
1. advies aan
bestuur mbt algemene zaken binnen de ISB en
samenwerking
binnen het bestuur
2. ondersteuning
van de interne
toezichthouders
(RvT’s)
Rechten:
1. advies m.b.t.
besluiten aangaan-de meerjaren-beleidsplan,
en meerjarenbegroting
2. instemming
m.b.t. wijziging in
statuten van stichting
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Financiële positie 2017
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31‐12
2017
x € 1.000

31‐12
2016
x € 1.000

%

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

240
760
1.653
2.654

9,1%
28,7%
62,3%
100,0%

327
593
1.658
2.578

12,7%
23,0%
64,3%
100,0%

‐1.827
4.481
2.654

‐68,9%
168,9%
100,0%

‐2.846
5.424
2.578

‐110,4%
210,4%
100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.018.000,‐ tegenover € 91.000,‐ over 2016.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2017
x € 1.000

Begroting
2017
x € 1.000

Realisatie
2016
x € 1.000

Baten
Overige baten
Totaal baten

4.284
4.284

4.406
4.406

3.549
3.549

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

2.637
143
104
376
3.261

2.769
78
409
313
3.569

2.491
92
514
347
3.444

Saldo baten en lasten

1.023

837

105

‐4

‐18

‐14

1.018

819

91

Lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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Kengetallen
Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten.
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.
2017

2016

0,54

0,42

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

‐68,86

‐110,40

Rentabiliteit
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

23,77

2,57

Personele lasten / totale lasten

80,86

72,33

Materiële lasten / totale lasten

19,14

27,67

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal ‐/‐ bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

61,94

70,05

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening
Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst‐en‐verliesrekening
1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland is het bevoegd gezag van International School Breda
en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van voortgezet en primair engelstalig onderwijs in de regio Breda.
1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van de instelling bedraagt per 31 december 2017 € 1.827.298 negatief. Financiering hiervan vindt
geheel plaats met kortlopende schulden, waaronder door de BNG bank verstrekt rekening‐courant krediet van
€3.200.000 waar de Gemeente Breda garant voor staat.
De continuïteit van de instelling hangt in hoge mate af van de bereidheid van de BNG bank vorenvermelde financiering
te continueren hetgeen voorshands het geval is.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de instelling.
1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland is feitelijk gevestigd op Mozartlaan 35, 4837 EH te
Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62612662
1.5 Stelselwijzigingen
In 2017 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.
1.6 Schattingswijzigingen
In 2017 hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.
1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden
aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting
tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland of de moedermaatschappij van Stichting tot Bevordering van
Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht.
1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
2.

Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De (geconsolideerde) jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande
jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel‐ en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er
wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of
voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De
activeringsgrens is gesteld op € 750,‐.
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Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het
actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond
nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de
verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens
tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente‐inkomsten ten gunste van de winst‐en‐verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening‐
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een
tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke
middelen.
3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
4.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.
4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere
overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, Gemeenten,
Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.
4.5 Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel,
scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten, zover ze verschuldigd zijn aan
de uitlenende organisatie.
4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en ‐verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
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5.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1 Marktrisico
5.1.2 Rente‐ en kasstroomrisico
De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen (waaronder liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs
Zuidwest Nederland risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden
loopt de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland risico’s over de reële waarde als gevolg van
wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
5.2 Liquiditeitsrisico
De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland maakt gebruik van meerdere banken om over
meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank
voor beschikbare kredietfaciliteiten.
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B2 Balans per 31 december 2017
Na resultaatbestemming
Activa

2017

2016

€

€

‐
209.748
30.620

88.315
220.303
18.277

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en installaties
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen

326.895

240.368

Vlottende activa
Vorderingen
Ouderbijdragen/debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

441.772
318.530

491.193
101.785
760.302

Liquide middelen
Kas
Bankrekeningen scholen
Deposito

120
31.041
1.621.833

TOTAAL ACTIVA
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592.978

183
35.742
1.621.833
1.652.994

1.657.758

2.653.664

2.577.631
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Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve

2017

2016

€

€

‐1.827.298

‐2.845.797
‐1.827.298

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Overige overlopende passiva

1.100.035
73.143
4.250.250

651.384
1.876.269
1.953.309

TOTAAL PASSIVA
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‐2.845.797

4.480.962

5.423.428

2.653.664

2.577.631
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B3 Staat van Baten en Lasten 2017
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Baten
Overige baten
Totaal baten

4.284.021
4.284.021

4.405.821
4.405.821

3.548.929
3.548.929

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

2.637.310
143.242
104.491
376.406
3.261.449

2.768.620
77.592
409.200
313.353
3.568.765

2.491.222
91.878
514.352
346.659
3.444.111

Saldo baten en lasten

1.022.572

837.056

104.818

0
4.073

2.000
20.300

4.636
18.179

‐4.073

‐18.300

‐13.543

1.018.499

818.756

91.275

Lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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B4 Kasstroom 2017
2017
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Verandering in vlottende middelen
‐ Vorderingen
‐ Kortlopende schulden

€

104.818

143.242

91.878

28.632
‐1.517.547
‐1.109.790

‐1.488.915

56.024

‐1.292.219

0
‐4.073

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

1.022.572

‐167.324
‐942.466

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

2016
€

4.636
‐18.179
‐4.073

‐13.543

51.951

‐1.305.762

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa

‐56.715

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

‐43.563
‐56.715

‐43.563

‐56.715

‐43.563

‐4.764

‐1.349.325

3.007.083
‐1.349.325

1.657.758
‐4.764
1.652.994
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans 2017
Activa
Vaste activa
31‐12
2017
€

31‐12
2016
€

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en installaties
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

Bedrijfsgebouwen‐
en installaties
€

Boekwaarde
31‐12‐2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris
en apparatuur
€

‐
209.748
30.620

88.315
220.303
18.277

240.368

326.895

Leermiddelen
€

Totaal
€

170.764
‐82.449

543.407
‐323.104

32.059
‐13.782

746.230
‐419.335

88.315

220.303

18.277

326.895

‐
(88.315)
‐
‐

39.793
(50.348)
‐
‐

16.922
(4.579)
‐
‐

56.715
(143.242)
‐
‐

‐88.315

‐10.555
‐

12.343
‐

‐86.527

170.764
‐170.764

583.200
‐373.452

48.981
‐18.361

802.945
‐562.577

‐

209.748

30.620

240.368

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen

Boekwaarde
31‐12‐2017
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

Vlottende activa

31‐12
2017
€

31‐12
2016
€

1.5 Vorderingen
Debiteuren / Ouderbijdragen
‐/‐ Voorziening dubieuze debiteuren
Verrekening PCPO
SKVOB
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen

464.772
(23.000)
62.569
55.174
25.787
585.302

491.193
‐
17.203
‐
23.685
532.081

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Totaal overlopende activa

175.000
175.000

60.897
60.897

Totaal vorderingen

760.302

592.978
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31‐12
2017
€

31‐12
2016
€

1.7 Liquide middelen
Bankrekeningen scholen
Deposito
Kas

31.041
1.621.833
120
1.652.994

1.7.4

35.742
1.621.833
183
1.657.758

In het saldo van de liquide middelen zit niet het negatieve banksaldo ad € 651.384 van de BNG bankrekening.
Dit bedrag is niet verantwoord bij de liquide middelen, maar onder de kortlopende schulden bij kredietinstellingen.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en er is een rekening‐courant faciliteit afgesloten met de BNG ad € 3.200.000.

Passiva
31‐12
2017
€

31‐12
2016
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve

‐1.827.298
‐1.827.298

Saldo
31‐12‐2016

Bestemmings‐
resultaat

‐2.845.797
‐2.845.797

Saldo
31‐12‐2017

Algemene reserve

‐2.845.797

1.018.499

‐1.827.298

Totaal Eigen vermogen

‐2.845.797

1.018.499

‐1.827.298

31‐12
2017
€

31‐12
2016
€

2.4 Kortlopende schulden
Schuld aan BNG (285168428)
Crediteuren
Overlopende passiva

1.7.2

651.384
1.876.269
1.953.304
4.480.957

1.100.035
73.143
4.250.250
5.423.428

11.839
‐
‐
42.177
285.000
521.872
1.092.416
1.953.304

11.030
272.128
2.662
‐
‐
2.829.307
1.135.123
4.250.250

Specificatie overlopende passiva
Crediteuren transitoria
SKVOB
Overlopende activa/passiva
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Huisvestingssubsidie gemeente Breda
Subsidie provincie Noord‐Brabant
Vooruitontvangen ouderbijdragen
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met Xerox is met betrekking tot de reproductie een meerjarig contract afgesloten met een looptijd van 60
maanden voor de periode 01‐12‐2016 t/m 01‐12‐2021 voor een maandbedrag van € 271.
Dit contract is verantwoord als operationele leasing.
Met Stoffels Bleijenberg is een contract afgesloten vanaf 14 juni 2011 voor een maandbedrag van € 3.773.
Juridische procedures: ISB is momenteel nog betrokken in drie juridische procedures. De eerste betreft een bezwaar tegen de door de
gemeente Breda uitgegeven omgevingsvergunning door een omwonende. Hierbij loopt ISB geen financiële risico’s. De tweede betreft een
bevel tot ontruiming van het huidige tijdelijke pand. Hier wordt een uitspraak met gezag van gewijsde niet eerder verwacht dan na de
datum van oplevering van de nieuwbouw: ook hier is geen spake van een financieel risico. De derde procedure betreft een geschil over
het al dan niet onroerend zijn van het tijdelijke pand. Hierbij is wel sprake van een financieel risico wanneer het pand als roerend wordt
gesteld. Ter dekking van dit risico is sprake van een garantstelling aan de wederpartij groot € 706.178,66. De uitslag van deze procedure is
nog niet bekend. Het risico bestaat uit het achteraf nog betalen van de huur met een eventuele boete voor het te laat voldoen van de
huur. Het bedrag onder garantie zou deze claim moeten dekken.
Belastingdienst: er zijn gesprekken geweest met de Belastingdienst in het kader van de VPB‐plicht. In deze gesprekken en
correspondentie hierover is nog geen overeenstemming bereikt over de te verrekenen verliezen uit het verleden. Omdat nog geen
overeenstemming is bereikt is in de jaarrekening 2017 geen vennootschapsbelasting opgenomen. De verwachting is dat de fiscale winst
over 2017 kan worden gecompenseerd met verliezen uit het verleden.

58

Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2017
Baten
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

3.5 Overige baten
Ouderbijdragen lesgelden
Rijksbijdragen PCPO
Rijksbijdragen SKVOB
Diverse ouderbijdragen
Overige
Gemeentelijke bijdragen overig
Totaal overige baten

3.5.5
3.1.1
3.1.1
3.5.6

2.027.760
815.631
1.229.587
59.046
151.997
‐
4.284.021

2.143.736
661.074
1.221.011
80.000
‐
300.000
4.405.821

1.889.517
609.117
963.096
78.678
8.521
‐
3.548.929

Lasten
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

4.1 Personele lasten
Personele lasten

2.637.310

2.768.620

2.491.222

88.315
50.348
4.579

26.225
45.469
5.898

25.913
62.718
3.247

143.242

77.592

91.878

Aantal fte's is 0, personeel is gedetacheerd.

4.2 Afschrijvingslasten
Gebouwen en installaties
Inventaris en apparatuur
OLP
Totaal afschrijvingen

Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

4.3 Huisvestingslasten
Huur
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overdracht buitenonderhoud
Tuinonderhoud
Bewaking/beveiliging
Overige huisvestingslasten
Totaal huisvestingslasten

11.084
8.987
22.107
56.582
1.860
‐
‐
3.871
‐

20.000
8.000
6.000
55.500
1.200
‐
8.000
4.000
306.500

433.082
4.587
6.180
54.304
1.842
6.500
1.469
6.388
‐

104.491

409.200

514.352
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4.4 Overige lasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Overige instellingslasten

114.744
12.161
5.752
107.356
23.000
113.393

108.353
8.000
6.750
75.750
‐
114.500

78.726
14.599
7.231
176.239
‐
69.864

Totaal overige instellingslasten

376.406

313.353

346.659

Uitsplitsing accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening 2017
Andere controle diensten
Controle van de jaarrekening 2016
Adviesdiensten op fiscaal terrein

10.225
‐
‐
1.936
12.161

Realisatie
2017
€

‐
1.228
10.013
3.358
14.599

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Totaal financële baten
Financiële lasten
Rentelasten
Totaal financële lasten

‐
‐

2.000
2.000

4.636
4.636

4.073
4.073

20.300
20.300

18.179
18.179

Totaal financiele baten en lasten

‐4.073

‐18.300

‐13.543
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2017 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
Het resultaat ad. € 1.018.499 is ten gunste gebracht van de algemene reserve.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het intern toezichthoudend orgaan van
Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland
Mozartlaan 27
4837 EH BREDA

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting tot Bevordering van Internationaal
Onderwijs in Zuidwest Nederland te BREDA gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot Bevordering
van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland op 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2017;
(2)
de staat van baten en lasten over 2017; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in
Zuidwest Nederland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2017 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern
toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.
Eindhoven, 6 juni 2018
Wijs Accountants

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31‐12‐2017
*
*

Bestuursnummer
Naam en adres van de instelling

*
*
*
*
*
*
*

Telefoonnummer
E‐mailadres
Internetsite
Contactpersoon jaarverslag
Telefoonnummer contactpersoon
Faxnummer contactpersoon
E‐mailadres contactpersoon

99133
Stichting tot Bevordering van
Internationaal Onderwijs Zuidwest
Nederland
Mozartlaan 27
4837 EH Breda
076‐5607870
info@isbreda.com
www.isbreda.com
ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
045‐8504760
045‐8504799
e.cools@onsonderwijsbureau.nl

*
*
*

Contactpersoon
Telefoon
Email

Dhr. A.W. Wever
076‐2046300
arnoud.wever@pcpomiddenbrabant.nl

*
*

Gegevens administratiekantoor
AK‐nummer

ONS Onderwijsbureau
401
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E Overzicht verbonden partijen

Sinds 11 juli 2011 heeft Stichting tot bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland de
volgende partners:
‐ Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden‐Brabant te Breda
‐ Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving
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