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1. Voorwoord  
Voor u ligt het bestuursverslag van PCPO Midden-Brabant (PCPO) over 2020. Het bestuursverslag bevat een 
samenvatting van de jaarrekening uitgebreid met informatie met betrekking tot vijf hoofdbeleidsterreinen: onderwijs 
& kwaliteit, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken, financieel beleid en risico’s en 
risicobeheersing. Samen met de onverkorte jaarrekening is dit het verantwoordingsinstrument over het gevoerde 
beleid en de financiële vertaling ervan naar het personeel, onze stakeholders en het ministerie van OC&W. Met dat 
doel is dit verslag ook geschreven. 
 
De doelgroepen van het bestuursverslag zijn:  

1. Ons eigen personeel om kennis te nemen van de resultaten van de bedrijfsvoering en de vorderingen ten 
aanzien van  ons beleid en onze doelen.  

2. De interne toezichthouder en de leden van de GMR om aan de hand van dit document te discussiëren over 
de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen.  

3. Onze overige stakeholders.  
Dit verslag wordt beschikbaar gesteld via onze website. Diverse bijlagen zijn bereikbaar via links. De documenten zelf 
staan op een beveiligde OneDrive. 
 
2020 Is voor PCPO Midden-Brabant, net zoals voor al de andere onderwijsinstellingen in Nederland, een heel 
bijzonder jaar geweest. Het jaar werd gedomineerd door het Covid-19 virus en dat had een grote weerslag op het 
reilen en zeilen binnen PCPO en de scholen. De scholen waren een periode gesloten en we draaiden periodes met 
behoorlijke beperkingen. Gedurende de gehele periode was het samenbrengen van volwassenen ongewenst. 
Hierdoor is een groot aantal activiteiten komen te vervallen. Het verbod op samenkomsten had ook gevolgen voor de 
realisatie van de verander- en verbetertrajecten. Financieel draaiden we, i.t.t. de begroting, toch weer positief. 2020 Is 
het tweede boekjaar van PCPO in de nieuwe samenstelling, dus met de voormalige PCO Etten-Leur scholen. Het 
fusiedoel was, voor PCPO, nadrukkelijk gelegen in het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Als grotere 
organisatie dachten we een positieve boost te kunnen geven aan de onderwijskwaliteit op de Etten-Leurse scholen en 
zagen we kansen om het personeel ook meer ontwikkelkansen te bieden. Daarvan kunnen we zeggen dat dit ook lukt: 
er zijn, ook in het tweede jaar flinke stappen voorwaarts gemaakt. Dit vooral door de tomeloze energie van leiding en 
personeel van het Etten-Leurse cluster. De externe waardering van onze inspanningen kwam via een rapport van de 
onderwijsinspectie na een schoolbezoek. 
 
De belangrijkste doelstellingen op onderwijskundige gebied waren vooral voor de lange termijn: het veranderen van 
de organisatie van het onderwijs. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe organisatievormen (meer 
groepsdoorbrekend) met een bredere inzet van personeel en derden voor de klas. Hierin krijgt ook het leren buiten de 
klas steeds meer vorm. Daarnaast werd het beredeneerd aanbod voor Wetenschap en Techniek voorbereid, werd 
aandacht besteed aan het faciliteren van het zich eigen maken van 21e -eeuwse vaardigheden en werd de nieuwe 
identiteitsvisie geïmplementeerd. In 2020 zijn we ook gestart met het beschouwen van de bestuurlijke kwetsbaarheid. 
Op bestuursniveau is gestart met een traject waarbij de clusterdirecteuren meer verantwoordelijkheid krijgen voor 
het realiseren van de strategische stichtingsdoelen uit het Koersplan. Dit traject werd ondersteund door een expert 
vanuit Verus. 
 
In 2020 bezochten iets minder leerlingen onze scholen (53). Het ziekteverzuimpercentage was over 2020 fors hoger 
dan normaal. Het verzuim kwam uit op 5,11%. Ook dat is Covid-19 gerelateerd: collega’s met minimale 
verkoudheidsklachten moesten al thuisblijven. Daarnaast werd een aantal collega’s door Covid-19 getroffen. De 
meldingsfrequentie kwam uit op 1,12. Ook deze frequentie is hoger dan normaal. Het percentage collega’s dat zich 
gedurende het verslagjaar niet ziek meldde was 45,81%. Dit is een lagere waarde.   
 
In het verslagjaar werden bijna alle scholen bezocht door de onderwijsinspectie. PCPO werd, in het kader van het 
bestuurstoezicht eens in de vier jaar, gedurende de periode febr.-mrt. 2020 bezocht. Van dit bezoek is een uitgebreid 
verslag aanwezig. Door Corona werd een tweetal, nog resterende onderzoeken, meerdere malen uitgesteld. De 
resterende bezoeken (De Rietvink en De Klankhof) vonden inmiddels ook plaats. Het bezoek aan de Rietvink op 3 juni 
jl. 
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Alle regelgeving van toepassing is integraal nagestreefd en er zijn geen malversaties bekend. De belangrijkste risico’s 
voor de organisatie blijft het regeringsbeleid. Steeds worden we, positief of negatief verrast door initiatieven uit Den 
Haag. Dat maakt begroten en het realiseren van het begrote resultaat steeds weer uitdagend. 
 
Uit de meerjarenbegroting blijkt een verwacht negatief resultaat voor de jaren 2020 en 2021. Dit begrote tekort komt 
geheel voort uit de fusie. Er is een aanmerkelijke investering nodig in de Etten-Leurse scholen, zowel op het personele 
als op het materiële vlak. Daarnaast dient nadrukkelijk gekeken te worden naar de huisvestingslasten van de scholen. 
Met investeringen echter en het verbeteren van de onderwijskwaliteit wordt, in onze visie, een voorschot genomen 
op groei door een betere positionering van de scholen in de gemeente. In het verslagjaar is het besluit genomen om 
de locatie ‘t Kofschip, onderdeel van De Klankhof per 01-08-2021 te sluiten. 
 
Duurzaamheid staat prominent op de agenda van de stichting. Niet alleen in gedrag en in de lessen wordt het 
rentmeesterschap benadrukt, ook bij nieuwbouwprojecten wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Hierbij gaan we 
verder dan de verplichte elementen zoals vastgelegd in het bouwbesluit.  
 
Op de PCPO-scholen zijn meerdere ‘gremia’ actief waarin ouders geïnformeerd worden en meedenken. Denk hierbij 
aan de Raad van Toezicht, de oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden, de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) en de verschillende ouder- en activiteitencommissies. 
PCPO Midden-Brabant is een transparante organisatie. Hierbij past een horizontale verantwoording van resultaten op 
velerlei gebied. In de komende jaren blijven we het koppelen van de behaalde resultaten aan de organisatiedoelen 
verbeteren, zodat nog meer inzicht kan worden gegeven in de behaalde resultaten. Ook is de rol van onze 
Stakeholders een punt van aandacht. Met het gebruik van dit nieuwe model van het bestuursverslag (voor de tweede 
keer) is hiermee een volgende stap gezet. Door dit model te gebruiken is sprake van een betere koppeling tussen 
beleid/doelen, kosten en resultaten. 
 
Het document begint met een schets van de organisatie van PCPO, gevolgd door een beschrijving van het profiel van 
de organisatie, een beschrijving van de wijze waarop klachten worden behandeld en op welke wijze de dialoog 
eromheen is ingericht. Hoofdstuk drie behandelt de verantwoording  van het gevoerde beleid op de belangrijkste 
beleidsterreinen. Hoofdstuk vier geeft inzicht in het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Hoofdstuk vijf bevat 
de bijlagen; het zijn er vier.  
 
Wilt u reageren op dit document of heeft u vragen over de inhoud? Neemt u gerust contact met me op. Mijn 
contactgegevens zijn te vinden op het titelblad van dit document. 
 
Het bestuur bedankt, bij deze, iedereen die heeft bijgedragen aan het behalen van de bereikte resultaten en zij die 
onze organisatie het vertrouwen gaven. Hierbij denk ik in eerste instantie aan de ouders/verzorgers van onze 
leerlingen, aan al ons personeel en aan de organisaties waarmee wordt samengewerkt. 
 
 
A.W. (Arnoud) Wever MLE 
Bestuurder 
Breda, juni 2021 
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2. Het schoolbestuur 
Onze kernactiviteit is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs voor kinderen in de zeven gemeenten 
waarin de scholen van PCPO Midden-Brabant zijn gevestigd. Het betreft de gemeenten Alphen-Chaam, Breda, 
Dongen, Etten-Leur, Gilze en Rijen, Geertruidenberg en Oosterhout.  
 
De PCPO-scholen worden bezocht door een uiteenlopend publiek, uit zowel dorpse als stedelijke gebieden en met 
verschillende culturele achtergronden. Het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers van de kinderen is ook divers 
en varieert van ‘geen onderwijs’ genoten tot het universitaire niveau. Vooral de Fontein in Breda herbergt kinderen 
met veel verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten. Het verschil in leerlingenpopulatie vraagt om een 
divers onderwijsaanbod, dat afgestemd is op de vragen vanuit de leerling-populatie van elke school. De Internationale 
School Breda is opgericht voor kinderen van ex- en impats: ouders die behoren tot de wereldwijd actieve groep 
mensen die steeds voor kortere perioden werkzaam zijn in verschillende landen. De gemiddelde periode waarin een 
kind de ISB bezoekt ligt rond de 2,5 jaar. 
 
2.1 Profiel 
De grondslag of verantwoorde identiteit van de stichting en haar scholen kan geformuleerd worden als: ‘Het geheel 
van herkenbare en relatief stabiele kenmerken, waardoor de stichting c.q. de scholen zich onderscheidt/ 
onderscheiden van een andere stichting/school’.  
 
Identiteit dient herkenbaar te zijn in het handelen van de bestuurder, de leidinggevenden, de onderwijsgevenden als 
ook van de pedagogische en de onderwijsondersteuners. Alle geledingen dienen een afgesproken beleidskader inzake 
de protestantschristelijke identiteit ter beschikking te hebben om de scholen te ondersteunen bij de 
waarde(n)overdracht van het afgesproken en vastgestelde geheel aan waarden en normen op stichtings-, school- en 
klassenniveau.  
 
De basiswaarde van onze grondslag zijn: het nastreven van ‘goed onderwijs’. Maar wat is dat precies?  
 
2.1.1 Wat is goed onderwijs?  
‘Goed onderwijs’ strekt zich uit over drie domeinen, te weten: 
1. Leren; 
2. Leven; 
3. Samenleven. 
 
Natuurlijk blijft iedere interpretatie en iedere definitie een visie en daarmee een gespreksonderwerp: er bestaat niet 
één definitie van ‘goed onderwijs’. Voorlopig betekent ‘goed onderwijs binnen PCPO Midden-Brabant: 

2.1.1.1 Leren 
Leren is een niet te bediscussiëren doel van ‘goed onderwijs’. Zonder te kunnen lezen, schrijven, rekenen, 
presenteren, stellen en tekst te kunnen begrijpen, kun je niet zelfstandig functioneren in de maatschappij. Leren is ook 
afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen. De inzet van ICT als hulpmiddel bij gepersonaliseerd leren is een 
belangrijk element in deze beleidsperiode als ook het onderwijs gerelateerd aan Wetenschap en Techniek en de 
werkvormen ontwerpend en ontdekkend leren, leren van externe specialisten en het leren buiten de school. Goed 
onderwijs betekent ook hoge verwachtingen hebben van elkaar en goede leeropbrengsten realiseren. Maar er is 
meer. Continue is de vraag aan de orde wat er voor elke leerling, in de context van het onderwijs en met het oog op 
diens leven en de samenleving pedagogisch wenselijk/noodzakelijk is. Echt eruit halen wat erin zit, op alle 
ontwikkelingsgebieden, niet alleen cognitief dus. Het kind uitdagen. Soms moeten kinderen een duwtje hebben. Je 
hoofd stoten is ook belangrijk en leert een kind teleurstellingen te verwerken.  

2.1.1.2 Leven en samenleven 
Deze twee aspecten vormen het hart van het onderwijs binnen PCPO en zijn duidelijk gerelateerd aan onze 
maatschappelijke opdracht. Het gaat hier over persoonsvorming en socialisatie. In ‘Gedachten van goed onderwijs’ is 
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een citaat opgenomen dat prachtig weergeeft wat wordt bedoeld. De betreffende leerling werd gevraagd wat haar 
school een goede school maakte: 
‘Ik word er gekend, ik ben geen nummer, je gaat niet op in de massa en we vormen een (school)gemeenschap waarin 
we samen, leerlingen en alle professionals in de school gaan voor ‘goed onderwijs’ 
 
Op een school waar ‘goed onderwijs’ wordt gegeven wordt dus iedere leerling gekend en mag hij/zij zijn wie hij/zij is. 
Op zo’n school voel je je opgenomen en geborgen in een gemeenschap; in een veilige haven. Er wordt voor je gezorgd, 
jij zorgt er ook voor de ander en de school is een oefenplaats van ‘samenleven’ zoals dat ook in de maatschappij moet 
plaatsvinden. 
 
De twee hoofdthema’s binnen ‘goed onderwijs’ zijn dus, vanuit onze Christelijke traditie (de basis van de 
Nederlandse/West-Europese samenleving en onze organisatie): 
• Werken aan de balans tussen individu en gemeenschap /uniciteit en verbondenheid; 
• Bijdragen aan de verbinding in de samenleving: uitgaan van overeenkomsten in plaats van het benadrukken van 

verschillen. 
 
Om deze vorm goed onderwijs te realiseren zijn leraren/medewerkers/professionals nodig die: 
• Zich geroepen weten en geïnspireerd en betrokken zijn bij hun leerlingen; 
• Zichzelf de tijd en soms ook de stilte gunnen (bezinning/reflectie) om verbonden te blijven met hun idealen, 

waarmee ze ooit het onderwijs betraden; 
• In leerlingen dingen zien die er soms nog niet zijn, hun leerlingen wijzen op dingen die zij nog niet zien en hen 

helpen te dromen over hun toekomst; 
• Zichzelf zijn, zich kwetsbaar op durven te stellen en dit door hun eigen gedrag ook bij hun leerlingen oproepen. 
2.1.2 Kernwaarden & visie: ‘Waardenvol leren en creëren 
 
PCPO heeft als belangrijkste kernwaarde: Vertrouwen. Dit vormt de basis voor ons handelen binnen de hele stichting. 

Onderwerp Dit houdt in 
VERTROUWEN Breed wederzijds vertrouwen en ruimte geven  

Verantwoordelijkheid nemen 
Verbinden Betrokken, samenbrengen,  

Inleven, leven en samenleven 
Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving 

Ondernemerschap Onderzoekende houding tonen 
Ontwikkelruimte benutten 
Lef tonen 
Durven uitproberen 
Grenzen opzoeken 

Diversiteit Ruimte voor verschillen 
Mogen zijn wie je bent 
Eigen kwaliteiten mogen/kunnen ontwikkelen 
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We hebben 4 thema’s geselecteerd waar we binnen PCPO de komende jaren aan willen werken: 
 Onderwerp  Dit houdt in  
1 Balans cognitief - sociaal 

emotioneel - creatief 
Balans tussen de ontwikkelingsgebieden ‘hoofd-hart-handen’ 

2 Ouders  
 

‘Uw kind; onze gezamenlijke inzet meer dan waard’ 
Ouders als gelijkwaardige partners, vooraf betrekken bij strategische 
keuzes en ook educatief partnerschap. 

3 Duurzaamheid, 
maatschappelijk bewustzijn, 
burgerschap 

Kinderen de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot kritische 
wereldburgers die in staat zijn verantwoorde keuzes te maken en het 
verschil kennen tussen ‘het goede en het niet-goede’. 

4 Personeelsontwikkeling ‘Een leven lang leren’  
Bevorderen van collectief leren (PLG) in de grotere en kleinere  
samenstellingen. 

 
2.1.3. Kernactiviteiten 
Onze kernactiviteit is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs voor kinderen in de zeven gemeenten 
waarin de scholen van PCPO Midden-Brabant zijn gevestigd. Binnen deze kernactiviteiten heeft PCPO een tweetal 
speciale scholen. De Eerste Opvang Anderstaligen, een afdeling van cbs De Fontein in Breda (locatie Kameelstraat), is 
een afdeling die is gespecialiseerd in het, in het Nederlands, aanspreekbaar maken van kinderen die rechtstreeks uit 
een ander land naar Nederland komen. Naast aanspreekbaar maken wordt de kinderen geleerd te lezen en te 
schrijven in de Nederlandse taal. Daarnaast worden zij in staat gesteld meer te weten te komen over het gastland. 
De tweede speciale afdeling vormt de Primary-afdeling van de Internationale School Breda. Deze afdeling is speciaal 
ingericht voor het in de Engelse taal onderwijzen van kinderen van im- en expats. Kinderen zitten gemiddeld drie jaar 
op deze school en volgen een programma met als basis het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een 
geïntegreerde methode die alle kennisvakken omvat. Naast deze methode worden dan de vakken lezen, schrijven, 
rekenen en taal gegeven. Naast de Engelse taal (instructietaal) is er ook ruim aandacht voor de moedertaal van de 
leerlingen. 
 
2.1.4 Koersplan 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het geldende Koersplan:  
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60rHhPvCXp4U8VmvA?e=XyY8U0  
 
2.1.5 Toegankelijkheid & toelating 
Voor de toegankelijkheid en toelating heeft PCPO het beleidsdocument ‘Aanmelden, time-out schorsen en 
verwijderen’ opgesteld. Onderstaande link verwijst naar dit beleidsdeel: 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi600oKTS-9pgmV0IBg?e=DgtUc9  
 
2.2 Organisatie  
2.2.1 Contactgegevens 
Stichting PCPO Midden-Brabant 
Bestuursnummer: 41001 
Cosunpark 21 
4814 ND Breda 
Telefoon: +31 76 2046300 
Email: info@pcpomiddenbrabant.nl  
Website: www.pcpomiddenbrabant.nl  
 
2.2.2 Bestuur  
Het bestuur is ultimo 2020 als volgt samengesteld:   
Dhr. A.W. Wever MLE (Arnoud) 
Bestuurder  
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2.2.2.1 Nevenfuncties (betaald en onbetaald) 
 Bestuurder Stichting tot bevordering van Internationaal onderwijs in Zuid-West Nederland (onbetaald); 
 Bestuurder Stichting buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant (onbetaald); 
 Voorzitter ALV BreedSaam – huisvestingscorporatie voor het Primair Onderwijs in Breda (onbetaald); 
 Voorzitter Schakelklassencommissie vanuit het Bestuurlijk Overleg Breda (BOB) (onbetaald); 
 Lid ALV RSV (Regionaal Samenwerkingsverband) (onbetaald); 
 Lid bestuur Swim to Fight Cancer Breda (onbetaald). 

 
De bestuurder wordt bezoldigd conform de bestuurders CAO.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van het bestuursverslag, dan kunt u contact opnemen met de heer A.W. Wever 
(bestuurder) op bovengenoemd telefoonnummer.  
 
2.2.3 Overzicht scholen 
Voor een overzicht van onze scholen verwijzen wij u naar bijlage 1.  
 
2.2.4 Organisatiestructuur 
Het huidige organigram van PCPO ziet er als volgt uit: 
 

 
 
In de organisatiestructuur van PCPO Midden-Brabant zijn de volgende organen opgenomen:  
 Op Toezichtniveau: een Raad van Toezicht (RvT); 
 Op bestuursniveau: een bestuurder; 
 Op bestuursniveau: een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); 
 Op clusterniveau: een clusterdirecteur; 
 Op schoolniveau: een directeur of een locatiedirecteur;  
 Op schoolniveau een medezeggenschapsraad (MR). 
 
Het hoogste orgaan is het bestuur. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de RvT over het gevoerde beleid, 
dat getoetst wordt aan de in de statuten van de Stichting vastgestelde uitgangspunten. De RvT toetst aan de hand van 
het Toetsingskader en handelt binnen de kaders van de wet ‘Goed onderwijs goed bestuur’. De gedragscode van de 
PO-raad wordt daarnaast ook toegepast. De RvT evalueert haar functioneren jaarlijks zelf en om het jaar met een 
externe partij, meestal Verus, erbij. Dit geheel conform de laatste versie van de ‘Code Goed bestuur’. 
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Naast een veelheid aan administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht, wordt de 
financiële en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door ONS Onderwijsbureau.  Eén dag per week wordt, 
ook via ONS, een controller ingehuurd. Aanvullend is, samen met twee andere besturen, één dag in de week een 
HRM-functionaris voor PCPO beschikbaar. Ook deze wordt ingehuurd via ONS administratiekantoor te Heerlen. 
Het organigram op clusterniveau ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
2.2.5 Intern toezichtsorgaan: Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) is ultimo 2020 als volgt samengesteld:  
 

Naam (op volgorde van aantreden) Functie 
Dhr. G. (Govert) van Zandwijk 
Hoofdfunctie: zelfstandig financieel adviseur, geen verdere nevenfuncties 

Lid auditcommissie 

Mevr. A. (Archelia) Fonk 
Hoofdfunctie: directielid Hoger Beroeps Onderwijs, geen verdere nevenfuncties  

Lid 

Dhr. J.G. (Jan Gerrit) Kroon 
Hoofdfunctie: Advocaat/partner 
Nevenfuncties: bestuurder Netwerk VOC, Districtsvoorzitter NCO Breda-Tilburg 
 

Voorzitter 

Mevr. S. (Susanne) Willemse-Zuidgeest 
Hoofdfunctie: Financieel adviseur bestuur regionaal ziekenhuis, geen verdere 
nevenfuncties 

Lid auditcommissie  

Mevr. I.E. (Irene) van Haren 
Hoofdfunctie: directeur HR Regionaal Opleidings Centrum (ROC), geen verdere 
nevenfuncties 

Lid  

Dhr. B. (Bernd) Roks 
Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Halderberge 
Nevenfuncties: Lid RvT Jeugdzorgkliniek YWCC en lid beoordelingscommissie ZonMW 

Lid 

 
De vertegenwoordiger van PCPO Midden-Brabant in de commissie van Toezicht van de Internationale School Breda is: 
 

Naam Functie 
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Dhr. H.G.M. (Huib) Berendschot 1 
Hoofdfunctie: Advocaat/partner 
Nevenfunctie: Docent Beroepsopleiding  Benelux Merken en Modellengemachtigden 
(bezoldigd); 
Nevenfunctie: Docent Beroepsopleiding Orde van Octrooigemachtigden (bezoldigd); 
Nevenfunctie: Docent Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (bezoldigd); 
Nevenfunctie: Lid anti-counterfeiting committee International Trade Mark Association (en 
thans Chair Global Customs Project) (onbezoldigd); 
Nevenfunctie: Lid Brexit Taskforce International Trade Mark Association (onbezoldigd). 
Nevenfunctie Secretaris Club van 100 (Hockeyclub Breda) (onbezoldigd); 
Nevenfunctie Vrijwilliger Maarten van der Weijden Foundation (onbezoldigd). 

Lid 

 
De leden van de RvT verrichten hun werkzaamheden voor een vrijwilligersvergoeding gemaximaliseerd op het 
wettelijke maximum. 
 
2.2.6 Ondersteuning en advisering bestuurder 
De RvT van PCPO heeft een aantal rollen: 
 Zij controleert het bestuur, op basis van de inhoud van het Koersplan, het toezichtskader, de Code Goed bestuur 

en de afgesproken doelen; 
 Zij vervult de rol van werkgever van de bestuurder; 
 Zij adviseert het bestuur ter voorbereiding op beleids- en strategische besluiten; 
 Zij ziet toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de middelen. 
 
De werkwijze kan worden beschreven als duaal: de RvT 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 de bestuurder. Voor de werkgeversrol kan de bestuurder terecht bij 
de remuneratiecommissie. Deze commissie bespreekt het functioneren van de bestuurder en beoordeelt zijn 
prestaties. Dit gebeurt tenminste jaarlijks tijdens een gesprek met de voorzitter en tenminste een ander lid van de 
Raad. De Raad van Toezicht bepaalt ook de beloning van de bestuurder. Daarnaast vergadert de RvT tenminste vijf 
keer met de bestuurder, desgewenst ook zonder bestuurder en zoveel meer als men noodzakelijk acht. Buiten deze 
reguliere contacten zijn de individuele leden, individueel of in groepjes, ook steeds beschikbaar als sparringpartner en 
klankbord. De RvT is samengesteld op basis van specialismen, zodat de bestuurder op elk terrein deskundige partners 
kan raadplegen.  
 
De aanwezige specialismen zijn: 
 Financieel; 
 Bestuurlijk; 
 Juridisch; 
 HRM; 
 Onderwijs. 
 
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 2.  
 
2.2.7 (Gemeenschappelijke) medezeggenschap ((G)MR) 
De (G)MR bestaat uit twee geledingen, te weten een personeelsgeleding en een oudergeleding. Numeriek moeten 
beide geledingen in evenwicht zijn. Deze raad werkt aan de hand van een statuut waarin de bevoegdheden zijn 
beschreven. Ook is er een huishoudelijk reglement vastgesteld. De basis voor het handelen van de GMR en de MR-en 
is de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) die de bevoegdheden van deze raden bevat. De GMR houdt zich bezig 
met zaken op stichtingsniveau. De GMR heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden in sommige 

                                                                 
1 De heer Berendschot neemt plaats in de Commissie op bindende voordracht van PCPO M-Br 
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besluitvormingsprocessen (advies- of instemmingsrecht). De bestuurder zorgt ervoor dat dit orgaan in de gelegenheid 
wordt gesteld zich professioneel van haar taken te kwijten. 
Een delegatie van de GMR spreekt minimaal twee keer per jaar met een delegatie van de RvT. Op bindende 
voordracht van de GMR neemt één lid van de RvT zitting in de Raad. Deze positie is momenteel vacant. 
 
Het jaarverslag van de (G)MR is opgenomen in bijlage 3.  
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2.3 Dialoog  
2.3.1 Verbonden partijen 
De Stichting tot bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland is een verbonden partij. De 
bestuurder van PCPO heeft hierin voor 50% zeggenschap. Ook de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO 
Midden-Brabant is een verbonden partij. De PCPO-bestuurder heeft in deze stichting 100% zeggenschap.  
 
2.3.2 Belanghebbenden 
PCPO Midden-Brabant en haar scholen hebben te maken met veel verschillende belanghebbenden (ouders, 
leerlingen, medewerkers, zeven verschillende gemeenten, instellingen voor kinderopvang, vervolgonderwijs, 
samenwerkingsverbanden, jeugdzorg etc.) Met al deze stakeholders is regelmatig overleg en wordt gepoogd samen te 
werken en het aanbod op elkaar af te stemmen.  
 

Belanghebbende organisatie of groep Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 
Gemeente Breda Samenwerking wordt gecoördineerd door de vereniging van 

schoolbesturen het ‘BOB’ (Bestuurlijk Overleg Breda). Binnen deze 
gemeente is de huisvesting ook volledig door gedecentraliseerd naar 
een coöperatieve Vereniging genaamd BreedSaam; 

Gemeente Alphen-Chaam Beperkt contact met de gemeente. Niet veel regie vanuit de 
gemeente. De gemeente voert niet al haar wettelijke taken uit, is er 
geen Lokaal Educatieve Agenda en dus ook geen structureel LEA-
overleg Goed contact met kinderopvang en het andere schoolbestuur; 

Gemeente Dongen Intensief contact met de gemeente. Actief bestuur en actieve 
ambtenaren. Veel gezamenlijke afstemming. Goede samenwerking 
met de twee andere schoolbesturen; 

Gemeente Etten-Leur Intensief contact met de gemeente. Met name het huisvestingsdossier 
vraagt de komende periode nog extra aandacht. Goed contact met 
beide andere schoolbesturen. Speciale organisatie voor het 
inhoudelijk leiden van de brede scholen; 

Gemeente Geertruidenberg Redelijk contact met de andere schoolbesturen in de gemeente. Met 
één schoolbestuur (BRAVOO) intensief contact, dit schoolbestuur 
heeft ook scholen in Dongen. Binnen de gemeente zou meer regie en 
visie fijn zijn; 

Gemeente Oosterhout Geen intensief met de andere schoolbesturen in de gemeente. 
Gemeente is vrij volgend, meer regie, vooral op het 
huisvestingsdossier zijn prettig zijn. Wettelijke taken worden wel 
opgepakt; 

Gemeente Gilze en Rijen Goed contact met de andere schoolbesturen. Gemeente niet erg 
actief, weinig visie en actie. Gemeente is niet zo actief op het 
onderwijsdomein; 

RSV Breda PCPO als organisatie lid van de vereniging.  
SKVOB Collega bestuur voor voortgezet onderwijs in Breda en omstreken. Is 

partner van PCPO in de Internationale School. Intensief contact met 
collega bestuurder, vooral over ISB-zaken, maar ook over 
gemeentelijke aangelegenheden; 

BNWB Bestuurlijk Netwerk West-Brabant. Netwerk van middelgrote besturen 
in de regio waarmee wordt samen gewerkt. Waardevol netwerk, 
waarin open van allerlei zaken met elkaar worden gedeeld; 

Bestuurlijk Overleg Breda Vereniging van schoolbesturen in de gemeente Breda. Er zijn aparte 
kamers voor PO en VO. De basis voor de samenwerking tussen 
schoolbesturen en de gemeente. Veertien schoolbesturen met een 
open en constructieve samenwerkingshouding; 
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BreedSaam Coöperatieve vereniging waarnaar de totale huisvesting voor het 
Primair Onderwijs in de gemeente Breda is door gedecentraliseerd. De 
bestuurder van PCPO vervult sinds 2018 de rol van voorzitter van de 
ALV; 

Leswerk Samenwerkingsverband van ongeveer 20 besturen waarin 
vervangingen worden geregeld. Ook wordt gepoogd nieuwe leraren te 
binden aan de betrokken stichtingen. Samenwerkingsverband is 
minder actief momenteel ook omdat er nauwelijks invallers te krijgen 
zijn. PCPO heeft haar lidmaatschap inmiddels opgezegd. Opzegtermijn 
is 15 maanden; 

Verus Vereniging van schoolbesturen voor het Rooms Katholiek en 
Protestantschristelijk onderwijs. Met deze vereniging is heel veel 
contact. Vanuit deze vereniging worden ook ondersteunende diensten 
afgenomen zoals ondersteuning bij huisvestingsvraagstukken en 
juridische ondersteuning; 

Ons Onderwijsbureau Dienstverlener die voor PCPO de loon-, salaris- en de financiële 
administratie verzorgd. Daarnaast wordt per week ook een dag de 
controllersfunctie ingehuurd en is, samen met twee andere 
schoolbesturen een HRM-functionaris op afroep beschikbaar; 

Dyade/OCS Dienstverlener die voor de PCPO-scholen buiten Breda de 
huisvestings- en onderhoudsactiviteiten coördineert. 

 
2.3.3 Klachtenbehandeling 
Voor het beleid rondom klachtbehandeling, het aantal ontvangen klachten en de organisatie rondom de 
klachtafhandeling wordt verwezen naar: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi602kmIRawCqjsKGpw?e=3EQvj5 
Wegens gezondheidsredenen heeft onze Externe Vertrouwenspersoon, mw. De Koning, haar werkzaamheden 
gedurende het verslagjaar eenzijdig beëindigd. Per december 2020 is PCPO een samenwerking aangegaan met 
Vertrouwenswerk.nl.  
 
2.3.4 Juridische structuur 
PCPO Midden-Brabant is een stichting. 
 
2.3.5 Governance Code 
In de code ‘Goed bestuur’ voor het onderwijs  https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60y3kDNKeWTpyJ9FQ?e=uOqh5D  
zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het 
primair onderwijs. Het bestuur past deze code integraal toe.  
 
Voor het managementstatuut verwijs ik u naar: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60xtz4fzk1M_XsWaw?e=SVwfgo  
 
2.3.6 Functiescheiding  
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 
organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken.2 De 
functionele scheiding (two tier) is van toepassing op PCPO Midden-Brabant. Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht 
het functioneren van het bestuur geëvalueerd. 
 

3. Verantwoording beleid 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 
kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. De doelen die in het 
Koersplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en 
risicobeheersing.  
                                                                 
2 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs.  
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3.1 Onderwijs & kwaliteit 
3.1.1 Onderwijskwaliteit  
Bij het beschrijven van de onderwijskwaliteit wordt gebruik gemaakt van het onderstaande model van de PO-raad. We 
volgen hierbij de volgorde: Definiëren, Zicht hebben, werken aan en verantwoorden. 
 

Definiëren 
Hoe definiëren we onderwijskwaliteit? 
 Opleiding – wij bereiden onze leerlingen voor op een succesvolle start op een passende vorm van voortgezet 

onderwijs die onze leerlingen uitdaagt, maar passend is bij hun capaciteiten. Wij leiden onze leerlingen op tot 
sociale, kritische, verantwoordelijke wereldburgers die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen binnen onze 
multiculturele samenleving. Ieder school hanteert de inspectienorm passend bij de doelgroep als absoluut 
minimum en streeft continue naar betere opbrengsten; 

 Identiteit – wij hanteren de christelijke normen en waarden als uitgangspunt zoals ook omschreven in 2.2.1 
 Socialisatie – onze leerlingen leren de democratische principes van onze samenleving kennen, herkennen en 

toepassen. Daarnaast leren zij dat zij, behalve voor zichzelf, ook een zorgplicht hebben jegens anderen en dat 
individuele vrijheid niet ten koste mag gaan van de vrijheid van een ander;  

 Persoonsvorming – naast educatie werken we aan persoonsvorming: wie ben ik, wat zijn mijn kernwaarden, waar 
ben ik goed in, waarmee kan ik anderen helpen en waar heb ik hulp bij nodig? Hoe geef ik inhoud aan mijn 
verantwoordelijkheid jegens mijn omgeving en de rest van de wereld;  

 Kwalificatie -  Nederland is een democratie. Dit stelsel moet ons beschermen tegen verkeerde denkbeelden. Hierbij 
is het belangrijk dat onze leerlingen leren welke wijzen van beïnvloeding mogelijk en geaccepteerd zijn binnen een 
democratie en welke rechten en plichten horen bij een democratische rechtsvorm. 

  

Bestuur

Schoolteam

Regie op Onderwijskwaliteit

In de Strategische agenda van de PO-Raad, hebben we afgesproken dat ieder 
schoolbestuur zijn eigen kwaliteit nastreeft en laat zien.

Klik op één van de buttons en ga aan de slag!

Leerlingen

Definiëren Werken aanZicht  hebben

Verantwoorden
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Zicht hebben  
Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit?  
 Binnen PCPO wordt een keur aan middelen, werkvormen en instrumenten gebruikt om de kwaliteit in beeld te 

brengen en te houden. Al deze instrumenten en werkvormen zijn vastgelegd in een verzameldocument. De link 
naar dit document staat verder op in dit document onder ‘verantwoorden’; 

 Er wordt tenminste een keer in elke beleidscyclus (4 jaar) gebruik gemaakt van objectieve instrumenten en externen 
die de kwaliteit in beeld brengen. Dit gebeurt in het derde jaar van de beleidscyclus. Dit om kwaliteitsblindheid te 
voorkomen en verder te gaan dan alleen zelfevaluatie; 

 De resultaten van kwaliteitsmetingen worden regelmatig onderling besproken. Ook deze aanpak staat beschreven 
in het eerder genoemde document; 

 We werken nog aan het zichtbaar maken van merkbare, maar minder meetbare resultaten. 

Werken aan  
Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit?  
 Er is continue aandacht voor het verbeteren, evalueren en onderhouden van de pedagogisch didactische 

kwaliteiten van onze leraren. Dit gebeurt per school/cluster vanuit een planmatige aanpak; 
 Alle PCPO-leidinggevenden zijn geschoold (minimaal schoolleider start bekwaam) voor hun taak en houden hun 

kennis actueel en up to date; 
 Op verschillende momenten vindt overleg plaats met maatschappelijke partners met als doel onderwijs en zorg 

beter op elkaar af te stemmen; 
 Het evalueren van onze opbrengsten en onze werkwijzen is voor verbetering vatbaar; 
 Ouders spelen een belangrijke rol als stakeholder, zowel incidenteel als structureel in responsgroepen, MR-en en 

de GMR; 
 Vijf van onze schoolgebouwen zijn recentelijk vernieuwd of gerenoveerd, vier gebouwen staan op de nominatie om 

vervangen te worden en een schoolgebouw wordt in 2021 gerenoveerd; 
 We stellen hoge eisen aan ons eigen handelen en geven elkaar feedback; 
 Elke handeling binnen PCPO is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren, dus ook de uitgaven. 

Verantwoorden 
Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit?  
 De verantwoording van ons handelen vindt plaats op verschillende niveaus en door middel van documenten, 

gesprekken, vragenlijsten en enquêtes. Ook dit is beschreven in het eerder genoemde document waarvan de link 
hieronder staat opgenomen; 

 Evaluatieve bijeenkomsten en rapporten leiden altijd tot verbeterplannen en tot acties gericht op 
kwaliteitsverbetering. 

Deze link https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60tYDzmWMBDX2gF8Q?e=EMBZjV  verwijst naar het 
verzameldocument waarin wordt beschreven welke kwaliteitsinstrumenten worden gebruikt en welke acties, in 
relatie tot het kwaliteitsbeleid, worden uitgevoerd. 
 
3.1.2 Doelen en resultaten  
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de behaalde doelen en de daaruit voortkomende aandachtspunten en acties 
wordt hier verwezen naar de twee documenten met verbeterdoelen en evaluaties betreffende schooljaar 2019-2020 
en 2020-2021. De links naar deze documenten zijn:  
2019-2020: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60vGiap9DeWWUQ81Q?e=qnOaHa  
2020-2021: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60wuPJtm_RCkX15Ew?e=KE7Pq0  
 
3.1.3 Toekomstige ontwikkelingen 
De grootste uitdaging de komende twee jaar ligt in de herstelopdracht vanuit het NPO. De focus binnen PCPO ligt met 
name op de volgende vier gebieden: 

 Individueel herstelprogramma voor leerlingen; 
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 Gemist/mindere aanbod herstellen (kunst, cultuur, creatieve vakken, zaakvakken en 
persoonsontwikkeling/seo); 

 Het verbeteren/uitbouwen van de basiskwaliteit/basisondersteuning op de scholen; 
 Investeren in scholing en ontwikkeling van ons personeel om de resultaten en opbrengsten verder te 

verbeteren; 

 
3.1.4 Onderwijsresultaten 
De onderwijsresultaten van de scholen zijn te volgen via scholenopdekaart.nl Zie voor gedetailleerde informatie ook 
bijlage 1: overzicht scholen. Hieronder een overzicht van de gemiddelden van de behaalde Referentieniveaus over de 
laatste drie afgesloten schooljaren. Het percentage leerlingen dat niveau 1F niet haalt dient onder de 10% te liggen. 
De onderstaande grafieken geven het totaalbeeld (over drie schooljaren) van de kwaliteit van het onderwijs op de 
PCPO-scholen. Eerst voor schooljaar 2018-2019, daarna ook voor schooljaar 2019-2020. Het betreft het percentage 
leerlingen dat niveau 1F haalde en het percentage kinderen dat daarbovenop nog niveau 1S/2F haalde. 
Schooljaar 2018-2019: 
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 Schooljaar 2019-2020: 
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In beide perioden wordt de minimale doelstelling qua percentage 1F ruim gehaald. Voor de scores 1S/2F halen een 
drietal scores de signaleringswaarde (net) niet. 
 
3.1.5  Internationalisering 
Apart beleid op Internationalisering is er niet binnen PCPO. Natuurlijk wordt wel gebruik gemaakt van de kennis, 
expertise en ervaringen van onze collega’s van de Internationale School Breda die ook, gedeeltelijk, onder het 
bevoegd gezag van PCPO valt. (Het Secondary-deel valt onder het bestuur van SKVOB e.o.) 
 
3.1.6 Inspectie  
In de periode februari-april 2020 is het bestuur onderworpen aan het vierjaarlijks onderzoek. Het was een intensief, 
maar zeer leerzaam traject met een voor PCPO mooie uitkomt ook. Er is hard gewerkt en dat werd ook beloond door 
de uitkomsten van het onderzoek. Het rapport van dit bezoek is te vinden via de link: 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5om47C0jO9eRIVXjA?e=cua8EY  
 
3.1.7 Visitatie 
Tijdens het verslagjaar heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. PCPO neemt nog niet deel aan dit soort 
activiteiten vanuit de PO-raad. 
 
3.1.8 Passend onderwijs 
Binnen PCPO zijn zowel de middelen uit de lumpsum als de middelen vanuit het RSV besteed aan de hieronder 
staande ambities. Daarnaast wordt de interne zorgstructuur door beide geldstromen gefinancierd. Een nauwkeurig 
overzicht van de bestede middelen en hun bestemming is te vinden in een apart document: 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi604yJ3bKz0Jvg8szQ?e=HbhrAm  
 
De doelen van het samenwerkingsverband zijn, mede, tot stand gekomen door het organiseren van een aantal 
veldsessies met leraren, ib-ers en directies op verschillende plaatsen binnen het samenwerkingsverband. Ook ouders, 
leden van de MR-en, de OPR hebben, naast de bestuurders van de onderwijsinstellingen, een rol gespeeld in de 
totstandkoming van het Ondersteuningsplan, waarin onze ambities en doelen staan beschreven. 



Stg. Protestants Christelijk Primair Onderwijs 
Midden-Brabant 

 
 

 
20 

 
 
 

De doelen op cluster-/schoolniveau zijn binnen de clusters bepaald binnen de kaders van het zorgplan en de 
bestuurlijke kaders in het Koersplan. 
De vijf ambities vanuit het Ondersteuningsplan zijn: 
 We herijken de procedures en sturen op vertrouwen. Wij streven naar een goede balans tussen eigenaarschap en 

de wil om te verantwoorden; 
 Wij maken inzichtelijk wat tot ieders verantwoordelijkheid behoort en maken procedures waar mogelijk handiger 

en praktischer; 
> Dit zien wij o.a. terug in de toename van werkplezier en bevlogenheid van professionals, creatievere 
oplossingen en efficiëntere werkwijzen; 

 We faciliteren deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern 
begeleiders, directeuren en bestuurders zijn deskundig, creatief en innovatief. Met elkaar zorgen wij voor 
versterking van de professionals in de directe onderwijsomgeving, onder andere door de inzet van experts die de 
juiste ondersteuning kunnen bieden. Door samen te werken met partners in de wijk kunnen scholen de 
ondersteuningsstructuur versterken en voor meer kinderen een passend thuisnabij aanbod realiseren; 
> Dit zien wij o.a. terug in een grotere mate van kennisuitwisseling, formulering van persoonlijke 
ontwikkelingsdoelen en deelname aan trainingen; 

 We bevorderen het samenwerken. Door ervaringen, ontwikkelingen en expertise met elkaar te delen, versterken 
wij de ondersteuning op alle scholen en op alle niveaus. Met het RSV Breda PO als eigentijds ontmoetingsplatform 
en kenniscentrum ten behoeve van het samenwerkingsverband en de sub-regio’s, neemt de kwaliteit van de 
ondersteuning in het gehele samenwerkingsverband toe; 
> Dit zien wij o.a. terug in meer doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen en in integrale afstemming tussen 
reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs; 

 We zetten in op integraal arrangeren. De juiste professionals in jeugdzorg en onderwijs maken samen met ouders, 
kind en school een specifiek plan om voor het kind in kwestie een passend aanbod te realiseren. 
> Dit zien wij o.a. terug in verbreding van mogelijkheden om snel en met passende middelen de juiste 
ondersteuning voor leerlingen te bieden door adequate verbindingen te maken. 
 
Momenteel loopt de discussie om het RSV efficiënter te organiseren en ervoor te zorgen dat de werkeenheden 
meer resultaatgericht aan de slag gaan. De resultaten van de werkeenheden lopen nu nog ver uiteen. 

 
3.2 Personeel & professionalisering 
3.2.1 Doelen en resultaten 
Professionaliseringsdoelen worden op school-/clusterniveau bepaald en zijn afgestemd met de doelen vanuit het RSV 
en de stichtingsdoelen uit het Koersplan. Het betreft hier school specifieke doelen en meer algemene doelen die nooit 
worden afgerond, maar continue onderwerp van scholing zijn. 
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Doelen 2018-2019 en 2019-2020 (op hoofdlijnen): 
Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels gehaald/niet behaald Waarom dit doel en wat gedaan om 

te behalen en het vervolg 
Vergroten didactische kwaliteiten van 
leraren 

Doorlopend proces Ondersteuningsvraag van leerlingen 
maakt dit permanent noodzakelijk 

Vergroten handelingsrepertoire ten 
faveure van leerlingen die Nederlands 
leren als tweede taal 

Doorlopend proces Ondersteuningsvraag van leerlingen 
maakt dit permanent noodzakelijk 

Omgaan met kinderen met 
opvallend/storend gedrag 

Doorlopend proces Ondersteuningsvraag van leerlingen 
maakt dit permanent noodzakelijk 

Omgaan met leerlingen met beperkte 
leerbaarheid 

Doorlopend proces Ondersteuningsvraag van leerlingen 
maakt dit permanent noodzakelijk 

Jaarlijkse (bij)scholing voor BHV-ers gehaald Jaarlijks terugkerende opleiding 
 
3.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 
Mede door de beschikbare middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs komt de focus nog meer dan nu al 
het geval is te liggen op duurzame schoolontwikkeling en het opleiden en scholen van onze medewerkers. Daarnaast 
blijven de tekorten op de arbeidsmarkt een blijvend aandachtspunt dat alleen maar groter wordt de komende 
periode, zeker in relatie met de NPO-gelden en de extra middelen voor meer handen in de klas e.d. 
Voor de uitvoering van het NPO zijn vier beleidslijnen gekozen: 
 Repareren  van de eventueel opgelopen kennishiaten door het verminderde aanbod, of de mindere effectiviteit 

van het onderwijs; 
 Aanbieden van gemist aanbod, vooral op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cultuur, burgerschap 

en creativiteit; 
 Extra investeren in her- en bijscholing van medewerkers; 
 Extra investeren in onderwijs ontwikkeling, modernisering van het onderwijs en het inlopen van uitgestelde 

plannen door Corona-beperkingen. 

 
3.2.3.Uitkeringen na ontslag 
De kosten van werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn al sinds de oprichting 
van PCPO Midden-Brabant laag.  
Dat komt enerzijds door aandacht voor het welzijn van ons personeel en anderzijds omdat PCPO aantrekkelijk werk 
biedt met ruimte voor de professional. In het verslagjaar heeft slechts één keer een verrekening van uitkeringskosten 
door DUO plaatsgevonden voor een bedrag van € 1.390,= 
Daarbij staat het beleid ter voorkoming van uitval goed en wordt dit ook conform beleid uitgevoerd. Recentelijk is 
voor de uitvoering van het beleid en de resultaten nog een compliment ontvangen van onze contactpersoon bij het 
VF/PF. De directeuren zijn case manager bij uitval van leerkrachten en er is sprake van een hoge betrokkenheid bij 
onze werknemers. Aanvullende maatregelen achten we, op dit onderwerp, niet noodzakelijk. 
 
3.2.4. Aanpak werkdruk 
Om de inzet van de beschikbare werkdrukmiddelen, met inspraak van het personeel, te bepalen is een bestuurlijk 
kader opgesteld. Dit beleidsdeel is voorgelegd aan de GMR, bediscussieerd, waarna na enkele aanpassingen zijn 
doorgevoerd. Hierna is het stuk goedgekeurd. Binnen dit kader zijn de scholen/clusters aan de slag gegaan en is de 
inzet van de middelen bepaald.  
In de maanden maart, april en mei wordt de werkdruk met grote regelmaat op alle locaties, en in de MR-en 
besproken. De werkdruk binnen de scholen wordt verhoogd door: 
 De administratieve taken; 
 De samenstelling van de doelgroep op sommige schoollocaties en de daaruit voortvloeiende extra 

ondersteuningsvragen; 
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 Veel verschillende zorgbehoefte leerlingen in één groep; 
 Groepsgrootte door groei op verschillende locaties; 
 Het ontbreken van voldoende leraren voor vervangings- en ondersteuningswerkzaamheden; 
 
Ter ondersteuning zijn ook niet financiële maatregelen genomen: het taakbeleid is op punten aangepast, er zijn 
keuzes gemaakt in het aanbod van de scholen en er zijn hier en daar wat organisatorische maatregelen genomen. 
 
3.2.5 Inzet werkdrukmiddelen 
Daarna is, binnen de scholen, tijdens verschillende teamvergaderingen, besproken hoe de teams de extra middelen 
wilden inzetten. De plannen op school-/clusterniveau zijn voorts voorgelegd aan de p-geleding van de betreffende 
school c.q. het betreffende cluster. De MR heeft vervolgens getoetst of de besteding conform afspraak is verlopen en 
heeft daarop het plan goedgekeurd. Hieronder een overzicht van de besteding en de verdeling over de gemaakte 
keuzes: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi603PCvewIV048fXwQ?e=pdIMsm  
 
De werkmiddelen worden ingezet voor algemene ondersteuning (meer handen in de klas), ondersteuning leraren en 
scholing, Inzet gedragsspecialist, onderwijsassistenten, taaltutor, vakdocenten beeldende vorming en 
rekenspecialisten. 

 
 
3.2.6 Strategisch personeelsbeleid 
De middelen worden op basis van het allocatiebeleid binnen PCPO verdeeld over de scholen/clusters. Dat geeft de 
scholen en teams de ruimte om maximaal in te spelen op de onderwijs- en begeleidingsvraag van de schoolpopulatie. 
Dit zorgt ook voor creativiteit en doelgerichtheid: vragen om goede resultaten kan immers alleen maar wanneer men 
binnen de clusters ook invloed heeft op de inzet van de beschikbare middelen. In ons administratieve handboek zijn 
richtlijnen gegeven voor de grootte van de overhead, maar ook hier is een grote mate van vrijheid. Het allocatiebeleid 
en de overige administratieve procedures zijn in te zien via 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60ztipq7FT1d1WWfg?e=HHByRp    
 
Gedurende het verslagjaar nam de totale formatie toe met bijna 7 fte, verdeeld over 249 personeelsleden (alleen 
aanstellingen voor onbepaalde tijd) en 315 collega’s wanneer ook zij met een aanstelling voor bepaalde tijd worden 
meegenomen. De toename van het personeel komt enerzijds door de indienstneming van diverse zij-instromers en 
anderzijds door de bestedingen van het Inhaal- en Ondersteuningsprogamma (DUO subsidie). De teldatum van 1 
oktober 2018 (2496 leerlingen) vormde de basis voor de formatieruimte van schooljaar 2019-2020 en de teldatum van 
1 oktober 2019 (2498 leerlingen) vormt de basis voor schooljaar 2020-2021. Gedurende deze periode nam het aantal 
leerlingen (+ 2) toe.  
 
Doelstelling voor de komende periode blijft om het personeelsbestand procentueel, als deel van de rijksbijdragen, niet 
boven de 82% uit te laten komen (is nu 78,5%) en om kleine en versnipperde aanstellingen uit te breiden of te laten 
vervallen. Aan enige groei van het personeelsbestand valt niet te ontkomen: de vraag om korttijdelijke personeel voor 
invalwerk blijft groeien, zeker door de RIVM-bepalingen inzake het voorkomen van Coronabesmettingen. In 2020 liep 
het percentage dat vanuit de rijksbekosting werd besteed aan personeel op, onder andere door een stijgend 
ziekteverzuim door Corona, quarantaine, testen e.d. 
 
In het bestuursformatieplan is te zien dat het aantal collega’s ouder dan 58 jaar groeit. Het aantal uitstromers de 
komende jaren loopt op.  In 2021 neemt een achttal collega’s afscheid. Ook bereikt ons ieder jaar een aantal 
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verzoeken om minder te mogen gaan werken. Meestal betreft het verzoeken in het kader van duurzame 
inzetbaarheid, of verzoeken om in deeltijd te gaan werken in relatie met gezinsuitbreiding.  
 
Implementatie van nieuw personeelsbeleid wordt gerealiseerd binnen de clusters op basis van de bestuurlijke kaders 
en het vastgestelde beleid. Monitoring vindt plaats tijdens de managementgesprekken en tijdens de gesprekscyclus 
met de directeuren en andere leidinggevenden binnen PCPO. Evaluatie vindt cyclisch plaats eens in de vier jaar, of 
zoveel meer als noodzakelijke wordt geacht. 
De invloed op nieuw beleid vanuit het personeel komt ook vanuit de clusters, vanuit eventueel voor dit doel 
opgerichte werkgroepen en via de officiële adviesorganen GMR en de MR-en. 
 
3.3 Huisvesting & facilitair 
3.3.1 Doelen en resultaten 
 

Doelen  
Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels gehaald/niet behaald Waarom dit doel en wat gedaan om 

te behalen en het vervolg 
Realiseren brede school in Alphen-Chaam. Voorbereidingen lopen. Momenteel 

wordt gewerkt aan de definitieve 
locatiekeuze en aan een onderzoek 
dat een businesscase moet 
opleveren. 

Realisatie KC samen met De 
Driesprong (HGL). 

Realiseren vervangende huisvesting voor 
Menorah te Oosterhout. 

Er wordt gewerkt aan een uitbreiding 
van het gebouw aan de Krijtenberg 
en aan een nieuwe locatie aan de 
Edisonstraat, aan de andere kant van 
de wijk. 

Proces lijkt in beweging te komen, 
maar vergt heel veel geduld. 

Realiseren nieuwbouw voor De 
Wegwijzer. 

Allocatie van middelen in de juli- 
vergadering van de gemeenteraad 

Technisch en ruimtelijk PvE zijn klaar. 

Realiseren nieuwbouw JJ Anspach te 
Dongen. 

Allocatie van middelen in de juli- 
vergadering van de gemeenteraad 

Technisch en ruimtelijk PvE zijn klaar. 
Bijstelling was nodig na uitstappen 
beoogd partner voor kinderopvang. 

Uitvoeren onderhoudsplanningen (eigen) 
en die van BreedSaam voor de gebouwen 
in Breda. 

Doel bereikt.   

Realiseren formaliseren van de 
huisvesting van de scholen in Etten-Leur. 

Proces loopt onder begeleiding van 
een mediator. Doel niet behaald. 

Processen lopen ook in 2021 nog 
door. 

Voorbereiden van een beperkte renovatie 
van het gebouw van de Dr. De Visser in 
Breda (Serrarislaan). 

Tweede fase uitvoering in de 
zomervakantie van 2021. 

Gereed voor de start van schooljaar 
2021-2022. Omgevingsvergunning, 
welstandsdeel, nog niet verstrekt. 

 
Modern Onderwijs, waarbij in meer variërende groepssamenstellingen wordt gewerkt, stelt ook andere eisen aan de 
schoolgebouwen. Wanneer afscheid wordt genomen van het leerstofjaarklassensysteem als basis, dienen scholen ook 
anders ingericht en gebouwd te worden. 
 
Binnen PCPO geloven we daarnaast in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra bestaande uit minimaal een 
basisschool en een kinderopvang/peuterspeelzaal. Wanneer meer gewerkt gaat worden met externen en leren meer 
buiten de school gaat plaatsvinden betekent dit iets voor de buitenruimten en de centrale ruimten. 
 
In deze planperiode is vooral veel tijd gestoken in overleggen en planvorming. De financiële positie van met name de 
gemeente Dongen speelt ons parten. De kans bestaat dat er wederom vertraging zal komen, nu door de hoge 
schuldenlast van de gemeente. 
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3.3.2 Toekomstige ontwikkelingen 
Realisatie van de hierboven genoemde plannen, of in ieder geval een fase verder komen. Voorbereiding nieuwbouw 
De Schoof als onderdeel van een drie-onder-een-kap-constructie. Offertes voor begeleiding van het proces zijn 
ontvangen. B&W is gevraagd een voorbereidingskrediet te verstrekken. 
 
3.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
In alle bouw- en renovatieplannen wordt gestreefd naar realisatie volgens de ENG-norm, omdat we BENG, in deze fase 
te beperkt vinden. Op kortere termijn blijven er nog maar drie gedateerde gebouwen over in het gebouwenbestand 
van PCPO. Hier laten we de gebouwen in Breda buiten beschouwing, want het eigendom daarvan ligt bij BreedSaam. 
Het betreft dan het gebouw van IKC De Vincent, het gebouw van Menorah aan de Krijtenberg in Oosterhout en voor 
de kortere termijn het gebouw van De Schoof in Raamsdonksveer. De rest van onze gebouwen worden of zijn dan 
vernieuwd of ingrijpend gerenoveerd en voldoen dan weer aan de laatste duurzaamheidseisen. 
 
3.4 Financieel beleid 
 

Doelen  
Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels gehaald/niet behaald Waarom dit doel en wat gedaan om 

te behalen en het vervolg 
Realisatie begroting over verslagjaar. Gehaald. Boekjaar beter afgesloten dan 

begroot, door het verkrijgen van 
extra financiële middelen voor onder 
andere aan de pandemie 
gerelateerde zaken, maar ook door 
meer Rijksbekostiging regulier. Het 
per 01-08-2021 sluiten van ‘t 
Kofschip gaat een belangrijke stap 
zijn op het pad naar een duurzame 
verbetering van de exploitatie van 
cluster Etten-Leur.  

Realisatie investeringsbegroting over 
verslagjaar. 

Gehaald. Extra investeringen gedaan t.b.v. het 
onderwijs op afstand. 

Behalen doelen in ken- en sturingsgetallen Niet geheel gehaald  Vertraging in het traject door Corona 
en ook de onderwijsresultaten staan 
in sommige groepen onder druk. 

Beredeneerd interen op de reserves. Niet gehaald. Door de extra middelen vanuit het 
rijk is een beter resultaat behaald 
dan begroten liep de publieke 
reserve alleen maar op. 

 
3.4.1 Opstellen begroting 
Het begrotingstraject loopt binnen PCPO volgens een vast stramien. Dit proces is beschreven in het administratieve 
handboek van de stichting. De begroting kent het Koersplan en de schoolplannen als uitgangspunt c.q. basis. 
 
3.4.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De ontwikkelingen rond en de uitvoering en bekostiging van het Nationaal Programma Onderwijs zal aan zowel de 
inkomstenkant als de uitgaven kant de komende jaren van invloed zijn. Daarbij zal het een uitdaging zijn om het 
gewenste personeel om de plannen uit te voeren te vinden en/of beschikbaar te maken. In de komende maanden zal 
er meer duidelijkheid komen op dit vlak, wanneer de analyses gereed zijn en de plannen er op af worden gesteld en 
worden ontwikkeld. Zoals hierboven al gemeld zijn de speerpunten bepaald. 
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3.4.3 Treasury  
Al sinds jaar en dag wordt een deel van de voorzieningen en bestemmingsreserves belegd. Dat gebeurt conform het 
Treasury statuut van de stichting. Dit statuut voldoet aan de richtlijnen van OCW. De uitvoering ligt in handen van de 
specialisten van de Rabobank. Met deze specialisten is minimaal eenmaal per jaar overleg om de voortgang te 
bespreken en eventueel koerswijzigingen voor te leggen. Per kwartaal wordt een verslag aangeleverd van de 
opbrengsten van de beleggingen over de periode. Dit verslag wordt ook met de RvT gedeeld en besproken. 
Het jaaroverzicht van de beleggingen voor het verslagjaar is beschikbaar via deze link: 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60qorEf43tOdxkjRQ?e=Sibdly  
 
Het treasurystatuut is te vinden via: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60u4vTmAdQGrxmPFg?e=DOiPwZ  
Recentelijk is besloten om in de komende jaren onze beleggingsportefeuille af te bouwen in verband met een 
overgang naar schatkistbankieren. Het risico wordt verder beperkt hierdoor en PCPO voorkomt zo dat zij negatieve 
rente moet gaan betalen over de bestaande voorzieningen, bestemmingsreserves en over het publieke en private 
vermogen. 
 
3.4.4 Coronacrisis 
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed 
van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. Financieel gezien heeft de pandemie geleid tot hogere uitgaven 
voor schoonmaak, de aanschaf van beschermende materialen, een hoger ziekteverzuim en de vervanging ervan, een 
hogere investering in ICT-hulpmiddelen en leermiddelen geschikt voor onderwijs op afstand. 
Daarnaast heeft de schoolontwikkeling, de personele ontwikkeling en de realisatie van de doelen uit het Koersplan 
vertraging opgelopen. Vooral tijdens de schoolsluitingen, maar ook omdat het bij elkaar brengen van mensen en het 
toegang verlenen van externen in de school niet of minder werd toegestaan. Daarbij is de overlegdruk, vooral op 
bestuursniveau enorm toegenomen. Een grote rol speelt natuurlijk dat PCPO scholen heeft in zeven gemeenten. Veel 
overleggen met lokale overheden, kindpartners, andere scholen en schoolbesturen. Daarbij waren de verschillen 
waarin gemeenten hun regisserende taken oppakten groot. 
In deze bijzondere periode is echter ook heel veel geleerd en zijn vooral op het gebied van ict-ondersteund onderwijs 
forse stappen gemaakt. Voor vele leerlingen bleek onderwijs op afstand positief, voor andere doelgroepen van de 
schoolbevolking weer minder. Vooral kinderen die opgroeien in een zorglijke thuissituatie leden wel onder de 
omstandigheden. De extra middelen uit het NPO geven ons de kans om de school- en stichtingsontwikkelingsplannen 
weer op te starten en om, waar nodig, extra ondersteuning in te kopen. 
 
3.4.5 Allocatie middelen 
Het allocatiebeleid van de stichting is beschreven in het financiële handboek. Dit handboek is in te zien via de 
volgende link: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60ztipq7FT1d1WWfg?e=HHByRp  
Wijzigingen in het beleid worden consequent in het handboek beschreven, waarna het document weer aan de GMR 
wordt voorgelegd. Voor de verdeling van de middelen over de scholen en de kosten van de bestuurlijke schil wordt 
verwezen naar de jaarrekening van de stichting, waarin ook de resultaten per organisatiedeel zijn opgenomen. 
Hierdoor wordt de transparantie vergroot. 
 
3.4.6 Onderwijsachterstandenmiddelen  
Het bestuur hanteert de Rijksallocatie (lumpsum op basis van de LONDO-regeling) als uitgangspunt. 
Achterstandsmiddelen beschikbaar gesteld aan de school blijven ook aan de school. De schoolscores/schoolweging 
van de PCPO-scholen (2020) is als volgt: 
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Bovenstaande overzicht toont de weging van elke school/locatie. Een aantal van de PCPO-scholen valt buiten het 
gemiddelde. De Dr. De Visser, de Wegwijzer en de JJ Anspach scoren (net) onder het gemiddelde. De Fontein en de 
afdeling Eerste Opvang Anderstaligen van de Fontein scoren hoger dan het gemiddeld. De laatst genoemde school 
heeft dus een populatie met een hoger risico op achterstanden, terwijl de scholen die onder het gemiddelde zitten 
juist publiek hebben met een lager risico. Het spreidingsgetal duidt op een homogene of juist een heterogene 
schoolbevolking. De Fontein en de Eerste Opvang Anderstaligen hebben een heel homogeen samengestelde leerling-
populatie (wel een met grotere risico’s), terwijl de Dr. De Visser een heel homogeen publiek heeft met een juist een 
geringere kans op risico’s. Het Beekdal, De Vijf Eiken, Menorah, ‘t Kofschip, IKC De Vincent en de ISB hebben juist een 
heel gemêleerd publiek. Wanneer de verschillen tussen leerlingen groot zijn heeft dit altijd gevolgen voor het 
organiseren van het onderwijs. 
 
De achterstandsmiddelen worden school specifiek ingezet ten behoeve van de doelgroep. We versterken hiermee de 
realisatie van onderwijs op maat. Gedacht moet worden aan (niet limitatief): 
 Individuele en groepsondersteuning; 
 Extra faciliteiten zorgteam; 
 Inroepen hulp specialisten; 
 Inzet onderwijsassistenten; 
 Aankoop extra materialen t.b.v. de doelgroep. 
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3.5 Risico’s en risicobeheersing 
3.5.1 Interne risicobeheersingssysteem  
De beschrijving en de werking van het risicobeheersingssysteem van PCPO zijn vastgelegd in een apart document. Om 
dit document leesbaar te houden verwijs ik voor de details naar het betreffende document.  
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi60s__-MbwqaOy-67Q?e=g8ATfG  
 

4. Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 
gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig 
perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans. In de laatste 
paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 
 
De publieke reserves en daarmee het risicobuffer zijn momenteel te hoog. De verwachte exploitatieresultaten voor de 
jaren 2020 t/m 2022 waren negatief. 2020 Is echter toch positief afgesloten. Het terugbrengen van het risicobuffer 
wordt hiermee vertraagd. In de komende jaren wordt echter weer extra budget ontvangen voor de uitvoering van het 
NPO (de verwachting is in het eerste jaar € 700,= per lln en in het tweede jaar € 500,= per lln). Afhankelijk van de 
gemaakte kosten is dit van invloed op zowel het risicobuffer als op de publieke reserves, tenminste wanneer deze 
middelen niet meteen in een bestemmingsreserve worden opgenomen. Om het surplus aan Publieke reserves doel- 
en rechtmatig te besteden is een bestedingsplan ontwikkeld. Dit plan wordt nog voor de zomervakantie vastgesteld. 
Het plan is in te zien via: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi6059HdOhsWdoFijGg?e=X7xqYg  
 
Fiscale noodzaak voor veranderde administratiestructuur ISB 
Per 1 januari 2016 zijn onderwijsinstellingen in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) 
geworden. Er is sprake van een Vpb-plicht op het moment dat een onderwijsinstelling door het verrichten van 
activiteiten een onderneming drijft, bijvoorbeeld doordat zij jaarlijks een positief exploitatieresultaat haalt (winst) of 
dat een onderwijsinstelling in concurrentie treedt met commerciële partijen. 
 
Als onderdeel van de nieuwe wet is een specifieke vrijstelling voor publiek gefinancierd onderwijs geïntroduceerd. 
Onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van Vpb, indien de activiteiten voor 90% of meer bestaan uit bekostigde 
onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten (activiteiteneis). Van bekostigd onderwijs is sprake als deze activiteiten voor 
70% of meer worden gefinancierd door publieke middelen, wettelijk collegegeld of lesgelden of bijdragen van 
algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd (bekostigingseis). 
 
Het Ministerie van OC&W heeft op enig moment besloten dat de ouderbijdragen van IGBO- en IGVO-scholen als 
private middelen moesten worden gezien, waardoor ISB niet meer voldeed aan de hierboven vermelde 
bekostigingseis. Na overleg met de Belastingdienst is in 2019 succesvol overeenstemming bereikt naar het verleden 
toe voor de ISB, waarbij er geen naheffingen werden opgelegd daar de verliezen vanuit het verleden verrekend 
mochten worden. Naar de toekomst toe moest de ISB echter wel haar werkwijze omtrent het innen van 
ouderbijdragen wijzigen om de Vpb-heffing te voorkomen. Hetgeen inhoudt dat de ouderbijdragen vanaf schooljaar 
2020-2021 niet langer door de ISB zelf gefactureerd en geïnd mochten worden, maar voor het PO-deel door PCPO en 
voor het VO-deel door SKVOB gefactureerd en geïnd dient te worden. 
 
Zou de ISB haar werkwijze niet veranderen dan zou er 16,5% over de eerste € 200.000 van het exploitatieresultaat en 
25% over het restant aan Vpb afgedragen moeten worden aan de Belastingdienst. 
 
De administratiestructuur van de ISB is dan ook gewijzigd als gevolg van deze fiscale verandering. De ouderbijdragen 
worden vanaf 2020-2021 gefactureerd en geïnd door PCPO en SKVOB en ook de rijksbijdragen welke door PCPO en 
SKVOB werden ontvangen, worden niet langer doorgesluisd naar de ISB. Daarentegen worden ook de lonen & 
salarissen vanuit PCPO en SKVOB niet langer door gefactureerd aan de ISB. 
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Binnen de ISB resteren er nu dus geen inkomsten meer (met uitzondering van de laatste zeven maanden van 
schooljaar 2019-2020, welke nog door de ISB gefactureerd en geïnd zijn), maar alleen nog overige lasten. Om de 
bedrijfsvoering van de ISB te kunnen financieren, zijn er maandelijks door PCPO en SKVOB liquide middelen 
overgemaakt naar de ISB. Vanuit de ISB mogen deze overige lasten namelijk niet door gefactureerd worden naar PCPO 
en SKVOB en door deze beide stichtingen betaald worden, want in dat geval zou er sprake zijn van BTW. 
 
Wanneer er sprake is van kosten voor gemene rekening (zoals bij de ISB dus het geval is), mogen deze worden 
doorbelast zonder btw verschuldigd te zijn aan de andere deelnemende partijen. Echter een van de voorwaarden is 
dat de kosten worden verdeeld over alle betrokken partijen, dus ook de ISB zelf. Hetgeen betekent dat dus niet alle 
kosten doorberekend kunnen worden aan PCPO en SKVOB op basis van een vaste verdelingsvoet zonder BTW (21%) in 
rekening te brengen. Deze oplossing biedt dus geen soelaas.  
 
Vanaf 2021 gaat de administratie van de ISB dan ook over naar SKVOB, die penvoerder wordt, waarbij er dus direct 
onderling tussen PCPO en SKVOB verrekend kan gaan worden zonder BTW hierover in rekening te hoeven brengen. 
  
VAVO-arrest 
In het kader van de onderlinge dienstverlening tussen twee samenwerkende onderwijsinstellingen wordt verwezen 
naar het zogenoemde VAVO-arrest. Op basis van het VAVO-arrest kan de BTW-onderwijsvrijstelling onder 
voorwaarden worden toegepast op ondersteunende diensten die iedere onderwijsinstelling in het kader van de 
samenwerking verricht. Het moet hierbij gaan om samenwerkende onderwijsinstellingen die onder 
gemeenschappelijke naam, verantwoordelijkheid en regie en voor gemeenschappelijke rekening onderwijs verrichten.  
Hier is dus sprake van in de hoedanigheid van de ISB.  
 
Echter dit VAVO-arrest is niet van toepassing op de samenwerking met ISB, aangezien ISB niet kwalificeert als 
onderwijsinstelling. Dit arrest kan dus wel worden toegepast tussen PCPO en SKVOB, vandaar ook dat de resterende 
administratie vanuit de ISB wordt overgedragen aan SKVOB. 
 
De administratieve structuur van de ISB is dus noodgedwongen veranderd om te voorkomen dat er belasting betaald 
moet worden over gelden die eigenlijk voor het onderwijs en de kinderen bedoeld zijn, en maakt in de toekomst het 
opheffen van de rechtspersoon ISB mogelijk. 
 
 
4.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
4.1.1 Leerlingen 

 
Vorig jaar 

(T-1) 
Verslagjaar 

(T) 
T+1 T+2 T+3 

Aantal leerlingen (excl. ISB) 2.353 2.318 2.321 2.330 2.333 

Aantal leerlingen (incl. ISB) 2.499 2.451 2.463 2.475 2.483 
NB Omdat maar sprake is van gedeeltelijke doordecentralisatie van de huisvesting (alleen in de gemeente Breda) wordt 
gekozen voor een prognose van drie jaar) 
 

4.1.2 Factoren ontwikkeling leerlingenaantal 
Ontwikkeling leerlingenaantallen zijn volgens de prognoses van januari 2020 van Verus en de meest recente versie van 
de betreffende gemeente(n) (ongewogen, exclusief 3% opslag). Ook is gekeken naar de gegevens vanuit het 
scenariomodel van het Onderwijsplatform en zijn de cijfers van DUO bekeken.  
Door het uitstellen van nieuwbouw voor de Wegwijzer en de JJ Anspach in Dongen zal verwachte groei op de JJ 
Anspach op een andere manier moeten worden opgevangen. Gedacht wordt om een aantal groepen te verplaatsen 
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naar een gebouw aan de Bolkesteeg.  Met de gemeente Dongen is afgesproken dat we het aantal leerlingen voor de JJ 
Anspach afgrendelen op maximaal 290 leerlingen per 01-10 van het betreffende jaar. 
De externe langetermijnprognose voor Het Beekdal is nog steeds te onzeker om een betrouwbaar beeld te schetsen 
voor de periode na 01-08-2021. Al enkele jaren is er sprake van groei, vooral in de onderbouw van de school. Er is 
gebruik gemaakt van eigen prognoses van de school.  
 
4.1.3 FTE 

Aantal FTE 
Vorig jaar 

(T-1) 
Verslagjaar 

(T) 
T+1 T+2 T+3 

Bestuur / management 15 16 15 15 15 

Onderwijzend personeel 138 146 137 134 133 

Ondersteunend personeel  22 31 34 33 32 
NB Omdat maar sprake is van gedeeltelijke doordecentralisatie van de huisvesting (alleen in de gemeente Breda) wordt gekozen 
voor een prognose van drie jaar) 

 
4.1.4 Factoren ontwikkeling aantal FTE 
Het aantal ingezette FTE wordt in evenwicht gehouden met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Dit is een 
constant proces en aandachtspunt binnen de beleidsvoering. De personele bezetting op basis van het vastgestelde 
formatieplan 2020-2021 is leidend voor de inzet van formatie van 2021 en later. Er is rekening gehouden met het 
eigen risico dragerschap (ERD) voor ziekte, ouderschapsverlof, poolers en Bapo/duurzame inzetbaarheid. 
Medewerkers waarvoor detacheringsopbrengsten worden ontvangen, zijn ook begroot in de salarissen. Het 
uitgangspunt is dat de tijdelijken en medewerkers die gefinancierd worden uit de werkdrukmiddelen verlengd worden 
na schooljaar 2020-2021. 
Bovengenoemde maatregel is inclusief vervangerspool (gerubriceerd onder de BPA), de onderhoudsmedewerker (ten 
laste van de voorziening groot onderhoud) en inclusief de begrote vervangingskosten. 
 
Medewerkers waarvan bekend is dat ze uitstromen, zijn in eerste instantie fictief vervangen. Er is sprake van 
flexibiliteit in de formatie. Enkele medewerkers bereiken de komend jaren de AOW-gerechtigde leeftijd. 
  

Jaar Aantal medewerkers FTE 
2021 7 5,6 
2022 7 4,1 
2023 1 0,5 
2024 4 3,1 

Totaal 19 13,3 
 
De medewerkers die met pensioen gaan zijn relatief duur en zullen afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingen- 
aantal, worden vervangen door jongere medewerkers in lagere salarisschalen. In de meerjarenbegroting is geen 
besparing opgenomen. Medewerkers zijn in eerste instantie fictief budget neutraal vervangen. De exploitatie- 
resultaten kunnen hierdoor mogelijk nog een positieve impuls krijgen.  
Zoals in de paragraaf bij het financieel beleid is beschreven, wordt de verhouding tussen de personele lasten ten 
opzichte van de rijksbijdragen gemonitord.  De inspectie hanteert < 95% als norm om te beoordelen of de continuïteit 
niet in gevaar is.  
 
4.1.5 Verhouding personele lasten ten opzichte van rijksbijdragen 

2019 
realisatie 

2020 
begroting 

2020 
realisatie 

2021 
begroting 

2022 
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

78,5% 84,3% 85,9% 88,9% 89,7% 89,2% 89,4% 
De trend laat voor PCPO een licht stijgende lijn zien, mede als gevolg van zij-instromers boven op de reguliere 
formatie om zo personeel aan de stichting te verbinden en het aankomende lerarentekort te kunnen opvangen. 
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4.2 Staat van baten en lasten en balans  
4.2.1 Staat van baten en lasten 
 

 
 
Vanaf 2020 is de administratieve inrichting van de ISB vanwege fiscale noodzaak gewijzigd zoals op pagina 27 en 28 
besproken, waardoor de ouderbijdragen vanaf schooljaar 2020-2021 gefactureerd zijn door PCPO en deze inkomsten 
ook binnen de administratie van PCPO zijn verantwoord. Waar in voorgaande jaren de rijksbijdragen en loonkosten 
behorende bij de ISB nog werden doorbelast aan de ISB, is dit vanaf 2020 ook niet meer het geval. Hetgeen betekent 
dat het resultaat van PCPO nu deels inclusief het resultaat van de ISB wordt weergegeven. In de MJB 2021-2025 is de 
Primaire afdeling van de ISB (internationaal basisonderwijs) dan ook volledig opgenomen, terwijl dit in voorgaande 
jaren altijd budgetneutraal was. 
 
Wat is de verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en de begroting  
 
4.2.2 Baten 
De ontvangen baten worden gesplitst in bekostiging Personeel regulier, Personeel & Arbeid inclusief werkdruk 
verlagende gelden, Materiele Instandhouding, Onderwijsachterstandenbeleid, subsidie Zij-instromers, subsidie voor 
Studieverlof, Groeibekostiging, Bekostiging voor opvang van asielzoekers en/of vreemdelingen, Prestatiebox etc. De 
prestatieboxgelden worden besteed aan opbrengstgericht werken, professionalisering en cultuuractiviteiten. 
Eind december 2019 is de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs reeds vooraf ontvangen als 
gedeeltelijke dekking voor het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020. Het ging hier om een bedrag van               
€ 247.728 (incl. ISB). Omdat hiervoor de salarislasten pas volgen vanaf 2020, is een bestemmingsreserve gevormd 
voor dit bedrag € 233.039 (excl. ISB). Voorts zijn de baten gescheiden in: gemeentelijke bijdragen, rentebaten 
(Treasury), ouderbijdragen (private gelden) etc.  
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4.2.3 Rechtmatigheid en doelmatigheid 
Binnen het financiële beleid is doelmatigheid een voornaam issue. Het bestuur en de RvT zien erop toe dat de gelden 
rechtmatig en doelmatig besteed worden en dat er bijvoorbeeld niet te veel geld gaat naar gebouwen, maar dat de 
meeste middelen ten goede komen aan de leerlingen. 
 
4.2.4 Verschillen 2020 realisatie en begroting 
Een groot deel van de verschillen wordt veroorzaakt door de gewijzigde administratiestructuur van de Internationale 
School Breda (ISB) om fiscale nadelen te voorkomen (vennootschapsbelasting). Waar voorheen de rijksbijdragen 
minus de loonkosten werden doorberekend aan de ISB vanuit PCPO, vormen deze baten en lasten nu onderdeel van 
het reguliere resultaat van PCPO en worden dus niet meer doorberekend. Daarnaast wordt de ouderbijdragen voor de 
afdeling Primary van de ISB nu ook door PCPO gefactureerd en zijn deze baten ook onderdeel van het resultaat van 
PCPO vanaf schooljaar 2020/2021. Aangezien de algemene kosten het hele jaar in de ISB doorlopen en alleen de 
ouderbijdragen van de ISB voor schooljaar 2019-2020 nog binnen de ISB zijn verantwoord, werd het resultaat van de 
ISB als het ware scheef getrokken. De kosten van de laatste vijf maanden van 2020 van de ISB zijn vervolgens 
doorbelast aan PCPO voor wat betreft de afdeling Primary en deels (45%) van het gezamenlijke deel. Hetgeen 
betekent dat een negatief resultaat van € 410.460 zijnde ISB (PO-afdeling) nu onderdeel uitmaakt van het totale 
resultaat van PCPO.  
 
Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in 
Zuidwest Nederland als entiteit op te heffen en de activiteiten van de ISB onder te brengen bij PCPO – voor de PO 
afdeling – en SKVOB – voor de VO afdeling. Wanneer dit in 2021 zal plaatsvinden, dient er een activa-passiva 
overdracht plaats te vinden. Dan dient het negatieve eigen vermogen van de ISB ook “afgerekend” te worden. Door 
nu in 2020 al voor de laatste vijf maanden kosten mee te nemen binnen PCPO (en SKVOB), wordt deze afrekening als 
het ware deels naar voren getrokken. Hierdoor stijgt immers het resultaat van de ISB en daalt het negatieve eigen 
vermogen van de ISB. 
 
Een ander groot verschil dat ontstaan is in 2020, is de gedeeltelijke vrijval de van de voorziening groot onderhoud. 
Hiervoor is voor een groot deel een bestemmingsreserve gevormd om toekomstige onderhoudsuitgaven te kunnen 
opvangen. PCPO is voornemens in 2021 over te gaan op activering van het groot (meerjarig) onderhoud en de 
resterende voorziening groot onderhoud om te zetten naar een bestemmingsreserve. Dit zal de komende jaren 
(tijdelijk) een ogenschijnlijk een voordeel opleveren, daar de afschrijvingslasten de komende jaren het niveau van de 
dotatie groot onderhoud nog niet zullen evenaren. 
 
Voor de begrote personele en materiele baten is de bekostiging vanuit het Ministerie van OC&W van 23 oktober 2019 
het uitgangspunt geweest. Deze bekostiging is bijgesteld. De toename van de rijksbijdragen wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de verhoging van de parameters van de rijksbijdragen in juli en september 2020: 
 
 De personele baten bevat bijstelling als dekking voor de verhoogde pensioenpremies; 
 Een niet begrote groeibekostiging ontvangen van € 285.776; 
 Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn binnen Personeel en Arbeidsmarktbeleid de middelen voor 

vermindering werkdruk verhoogd van € 225 naar € 251,38 per leerling; 
 De aanvullende bekostiging voor Onderwijsachterstandenbeleid was hoger dan verwacht € 62.531;  
 De bijzondere aanvullende bekostiging voor de opvang van asielzoekers en/of vreemdelingen is altijd moeilijk te 

begroten en in 2020 is dan ook weer € 214.232 meer ontvangen dan begroot; 
 De bekostiging van de Prestatiebox is, met ingang van schooljaar 2020-2021 verhoogd van € 196,= naar € 203,68 

per leerling;  
 De totale rijksbijdragen voor de ISB worden niet meer doorberekend naar de ISB, maar vormen onderdeel van het 

reguliere resultaat van PCPO als gevolg van de gewijzigde administratiestructuur. Dit leidt dus tot een aanzienlijk 
verschil ten opzichte van de begroting. Begroot was een doorberekening van € 989.420. 

 De rijksbijdragen Passend Onderwijs van het SWV zijn in de begroting gebaseerd op de opgave voor schooljaar 
2019-2020. Baten voor arrangementen zijn moeilijk in te schatten. De totale rijksbijdragen Passend onderwijs zijn 
dan ook € 53.902 hoger geweest dan begroot; 
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 De overige subsidies OC&W vallen hoger uit dan begroot, onder andere als gevolg van de subsidieregeling 
Teambeurs PO € 31.614 en de subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma € 44.802 die beide niet begroot 
waren; 

 De ouderbijdragen worden, omwille van het budget neutrale karakter, dikwijls niet of lager begroot. Daarnaast 
zijn de ouderbijdragen voor de Primary afdeling van de ISB voor het schooljaar 2019-2020 vanuit PCPO 
gefactureerd en deze worden ook niet doorberekend aan de ISB, maar vormen onderdeel van het resultaat van 
PCPO. De realisatie is dan ook € 329.747 hoger dan begroot; 

 De overige baten overschrijden de begroting met name door de vrijval van het fonds Cultuurparticipatie impuls 
Muziekonderwijs en de vergoeding voor de inzet van een specialist TAEL bij Stg. Leersaam. 
 

Het bevoegd gezag stuurt er nadrukkelijk op om baten en lasten in evenwicht te houden. Onderstaand overzicht geeft 
een gezonde situatie weer: 

 

4.2.4.1 Personele lasten 
Dat de personele lasten in een gezonde verhouding staan tot de rijksbijdragen is eerder beschreven. 
De ontwikkeling van het aantal Fte’s blijft een voornaam sturingsgegeven. De formatietoekenning gebeurt vroegtijdig 
in het proces. De ontwikkeling wordt het hele jaar gemonitord. Indien de baten onvoldoende zijn, worden er 
aanvullende acties/ interventies besproken en in gang gezet. Er worden geen structurele verplichtingen aangegaan 
tegenover tijdelijke baten. Realisatie van het aantal Fte 193,31 versus begroot 189,66 Fte. De toename in Fte is 
verklaarbaar door de apart opgenomen in de begroting vervangingen (+/- 3 Fte). Er zijn twee ontslaguitkeringen 
betaald in 2020. 
 Vanwege het eigen risicodragerschap voor ziekteverzuim is, om in de noodzakelijke vervangingen te kunnen 

voorzien, overgegaan tot de (tijdelijke) aanstelling/uitbreidingen van een aantal personeelsleden. Dit veroorzaakt 
het Fte-verschil, maar dit was wel meegenomen in de begroting van 2020; 

 Als compensatie voor het verzuim zijn er uitkeringen van het UWV ontvangen voor € 227.975. Deze uitkeringen 
waren niet begroot; 

 De salarisverhoging door het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 (afgesloten in december 2019) is niet 
meegenomen in de begroting. Dit betekent een salarisverhoging van 4,5% per januari 2020, een eenmalige 
uitkering van 33% van het nieuwe maandsalaris in februari 2020 en een eenmalige uitkering in januari van € 875 
naar rato wtf uit het Convenant Aanpak Lerarentekort. Kortom dit betreft grotendeels de verklaring van de 
overschrijding van de lonen en salarissen; 

 De positie en beloning van schooldirecteuren en OOP-ers zijn geactualiseerd per augustus 2020; 
 De verhoging van de pensioenpremie en sociale lasten zijn eveneens niet begroot en dit veroorzaakt 

overschrijdingen oftewel prijsverschillen; 
 De dotatie aan de personele voorziening Jubilea en de voorziening langdurig zieken waren ook niet begroot; 
 Er zijn meer externen ingehuurd dan was gepland (ruim € 356.000), terwijl de kosten voor de eigen 

vervangingspool lager waren dan begroot; 
 Vanuit de ISB heeft voor de laatste vijf maanden van 2020 een doorbelasting plaatsgevonden van bijna € 71.000 

aan overige personele lasten, die niet begroot waren; 
 Aan de opleidingskosten van de medewerkers is ruim € 32.000 minder uitgegeven dan er begroot was, mede als 

gevolg van de Corona-crisis; 
 Ditzelfde effect is ook te zien bij de kosten van personeelsactiviteiten, welke bijna € 20.000 lager zijn dan begroot. 
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De personele lasten bedroegen 82,29% van de totale lasten, terwijl dit vorig jaar nog 77,09% was. Dit is hoofdzakelijk 
te wijten een de lonen en salarissen van de ISB die vanaf 2020 niet meer worden doorbelast aan de ISB. 

4.2.4.2 Materiële lasten 
De materiele lasten onderschrijden de begroting met € 207.135, als gevolg van: 
 Afschrijvingslasten bedragen € 46.214 minder dan er begroot is (9,8%), als gevolg van lagere en/of later dan 

geplande investeringen dan begroot; 
 Huisvestingslasten onderschrijden de begroting met € 271.222 (22,1%). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 

gedeeltelijke vrijval van de voorziening groot onderhoud van ongeveer € 552.000 anderzijds vanwege de 
doorbelasting vanuit de ISB over de laatste vijf maanden van 2020 voor een bedrag van ongeveer € 104.000. 
Daarnaast overschrijden de huurkosten, kosten klein onderhoud, heffingen en tuinonderhoud de begroting, 
samen met ongeveer € 122.500. De schoonmaakkosten laten ook een flinke overschrijding zien van bijna                
€ 100.000, mede als gevolg van COVID-19; 

 De overige lasten overschrijden de begroting met € 110.301 (6,7%). Het grote verschil wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de doorbelasting vanuit de ISB over de laatste vijf maanden van 2020 voor een bedrag van 
ongeveer € 226.000, welke hoofdzakelijk bestaat uit de doorbelasting van juridische kosten die gemaakt zijn in 
het kader van de nieuwbouw van de ISB. De leermiddelen blijven daarentegen achter op de begroting en ook de 
bestedingen van de niet-subsidiabele gelden blijven achter op de begroting, mede als gevolg van COVID-19. 

 
De inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio als een kengetal bij het toezicht op de financiële 
continuïteit.  Dit ratio maakt inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot deel van de baten, aan huisvesting 
gerelateerde zaken wordt besteed. 
Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijving gebouw & terrein) / totale lasten * 100% 
Als signaleringswaarde/risicodetectie voor het PO geldt het plafond ‘10%’ volgens Inspectie. 
Resultaat van PCPO is 5,43% voor realisatie 2020 (8,51% voor realisatie 2019). Een goede, gezonde score die dit jaar 
laag uitvalt als gevolg van de gedeeltelijke vrijval van de voorziening groot onderhoud. 

4.2.4.3 Financieel resultaat baten en lasten 
Voor de waardering van de effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing. 
Eventuele koerswinsten en –verliezen worden verantwoord binnen de staat van baten en lasten. Het financiële 
resultaat aan rentebaten en -lasten is met de realisatie van € 27.972 hoger dan begroot: -€ 4.150. Dit wordt 
veroorzaakt door waardeverandering van de beleggingen en gerealiseerde koersresultaten als gevolg van verkoop van 
beleggingen, die samen € 34.968 hoger zijn dan begroot. 
 
4.2.5 Verschillen realisatie 2020 ten opzichte van vorig jaar 
Een groot deel van de verschillen wordt ook hier weer veroorzaakt door de gewijzigde administratiestructuur van de 
ISB om fiscale nadelen te voorkomen (vennootschapsbelasting) en de gedeeltelijke vrijval van de voorziening groot 
onderhoud. 
 
De bijstellingen van de rijksbijdragen door OC&W als compensatie van prijsstijgingen vormen uiteraard een bron van 
afwijking tussen beide jaren. Zoals de baten voor Personeel, Materieel als ook voor Personeel & Arbeid. Binnen P&A 
bijvoorbeeld was de verhoging van de middelen voor werkdrukvermindering € 26,38 (van € 225 naar € 251,38) per 
leerling. Hieronder volgen de overige hoofdzaken: 

4.2.5.1 Baten 
 Meer baten doordat de bekostiging van de ISB niet meer wordt doorberekend aan de ISB, dus de overheveling 

aan de ISB valt weg; 
 Minder groeibekostiging € 165.560 ontvangen in 2020 dan in 2019; 
 De aanvullende bekostiging voor Onderwijsachterstandenbeleid in combinatie met de begrote bekostiging 

impulsgebieden zijn hoger dan in 2019; 
 De eind 2019 reeds ontvangen bijzondere en aanvullende bekostiging PO € 247.728 in verband met het 

onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020; 
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 De overige subsidies OC&W vallen lager uit dan vorig jaar ondanks de bekostiging Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma in 2020 van bijna € 45.000 en de bekostiging zij-instromers van € 25.000 in 2020. De 
ontvangen lerarenbeurs in 2019 was ruim € 38.000 hoger en de Teambeurs was ook ruim € 22.500 hoger in 2019. 
Als laatste was de bekostiging Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs in 2019 hoger, omdat in 2019 het 
schooljaar 2018/2019 volledig is verantwoord, dus vijf maanden extra. Dit resulteert in bijna € 35.000 hogere 
bekostiging in 2019; 

 De overige baten zijn in 2020 ruim € 214.000 hoger dan in 2019. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
ouderbijdragen van de Primary afdeling van de ISB voor schooljaar 2020/2021, die nu onderdeel uitmaken van het 
resultaat van PCPO. De totale ouderbijdragen vallen in 2020 dan ook ruim € 300.000 hoger uit dan in 2019. 
Daarnaast waren de inkomsten voor muziekimpuls in 2019 ruim € 33.000 hoger en zijn er in 2019 € 40.000 extra 
aan inkomsten gerealiseerd door de  Cultuurparticipatie 2018, die in 2020 niet meer voorkomt. 

4.2.5.2 Personele lasten 
Het aandeel personele lasten t.o.v. totale lasten in 2019 77,09%, tegenover 82,29% in 2020. 
 Toename van het aantal Fte’s van 175 in 2019 naar 193 in 2020, deze toename is hoofdzakelijk het gevolg van het 

niet meer doorbelasten van de lonen & salarissen van de ISB; 
 Premieverschillen ten opzichte van vorig jaar, zoals stijging pensioenpremie en sociale lasten in 2020; 
 De salarisverhoging door het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 (afgesloten in december 2019). Dit 

betekent een salarisverhoging van 4,5% per januari 2020, een eenmalige uitkering van 33% van het nieuwe 
maandsalaris in februari 2020 en een eenmalige uitkering in januari van € 875 naar rato wtf uit het Convenant 
Aanpak Lerarentekort. Kortom verklaart het verschil van de lonen en salarissen ten opzichte van 2019; 

 De positie en beloning van schooldirecteuren en OOP-ers zijn geactualiseerd per augustus 2020; 
 De stijging in de overige personele lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de dotatie aan de personele 

voorzieningen en de inhuur externen. Daarentegen dalen de kosten van de Cafetariafaciliteiten en de 
nascholingskosten ten opzichte van 2019; 

 In 2020 zijn meer uitkeringen van het UWV ontvangen dan in 2019. 

4.2.5.3 Materiele lasten 
 Vorig verslagjaar waren de afschrijvingslasten beduidend hoger dan in 2020 € 100.433 (19,2%), hoofdzakelijk als 

gevolg van de verkoop/vernietiging van diverse verouderde activa in 2019; 
 Huisvestingslasten in 2020 zijn € 386.827 (28,8%) lager dan in vorig verslagjaar, als gevolg van de gedeeltelijke 

vrijval van de voorziening groot onderhoud van ongeveer € 552.000. Hier staan de doorbelaste huisvestingslasten 
van de ISB van ongeveer € 104.000 tegenover. De schoonmaaklasten zijn ruim € 70.000 hoger dan in 2019 als 
gevolg van Covid-19; 

 De totale overige lasten wijken in 2020 niet veel af van die van 2019. De administratie- en beheerslasten zijn bijna 
€ 200.000 hoger dan in 2019, dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de doorbelasting vanuit de ISB voor de 
laatste vijf maanden van 2020 ongeveer € 160.000. Een groot deel van deze kosten betreft juridische lasten met 
betrekking tot de nieuwbouw van de ISB. De leermiddelen zijn bijna € 106.000 lager in 2020 dan in 2019 en de 
overige instellingslasten zijn ruim € 90.000 lager. De ICT-lasten zijn lager en ook de lasten van culturele 
activiteiten zijn lager dan in 2019. Dit laatste vanwege het niet door kunnen laten gaan van diverse activiteiten 
vanwege Covid-19. Ook de kosten voor PR en Communicatie blijven als gevolg hiervan achter ten opzichte van 
vorig jaar. 

 
Het financiële resultaat aan rentebaten en -lasten was vorig jaar € 66.755 ten opzichte van € 27.972 dit jaar. In 2019 
zijn er meer koerswinsten gerealiseerd. 
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4.2.6 De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting? 
Voor uitgangspunten op het gebied van het aantal leerlingen en FTE wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1. 
Met betrekking tot de begroting 2021 t/m 2025 zijn de volgende grondslagen gehanteerd: 

4.2.6.1 Baten 
 De materiele bekostiging van ministerie van OC&W van 8 oktober 2020 is leidend geweest voor de materiele 

begroting vanaf 2021; 
 Voor de personele bekostiging zijn de OC&W parameters van 4 september 2020 leidend; 
 Rijksbijdragen SWV conform opgaven RSV – rekening houdend met een verwachte bezuiniging door RSV van +/- 

10% - en naar rato van het aantal leerlingen. De zware ondersteuning vanuit het RSV is komen te vervallen per 1 
januari 2021; 

 Overige overheidsbijdragen bedraagt grotendeels de subsidie voor de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) en de 
Linus-groepen (Hoogbegaafdheidsproject); 

 Overige baten op basis van bekende contracten, zoals huuropbrengsten, detachering personeel en 
ouderbijdragen; 

 Baten waarvan het voortbestaan onzeker is, zijn niet begroot (voorzichtigheidsprincipe). 

4.2.6.2 Lasten 
 De loonkostenbegroting is gebaseerd op de geldende CAO PO 2019. Het sturingsmiddel per schooljaar is het 

Formatieplan. De loonkostenbegroting is opgesteld op medewerker-niveau rekening houdend met eventuele 
periodieken, toeslagen en verwachte formatie mutaties; 

 Overige personele lasten is op basis van info vanuit de directie, ervaringscijfers en cao-afspraken. De begroting 
bevat scholing, woon-werkverkeer, inhuur externen, bedrijfsgezondheidsdienst, representatie etc.; 

 De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van onderdelen van de bestaande 
activa in combinatie met het Meerjareninvesteringsplan. Dit volgt later; 

 Huisvestingslasten overwegend op basis van bestaande contracten en ervaringscijfers; 
 Administratie- en Beheerslasten eveneens op basis van zowel contractkosten als ervaringscijfers; 
 Ook de inventaris-apparatuur en leermiddelen op basis van zowel contractkosten en ervaringscijfers. 
 
Het doel is altijd om de salariskosten in balans te houden met de baten en dus exploitatieresultaten te verwachten die 
rondom budget neutraal uitkomen. Echter de meerjarenbegroting laat de komende jaren een negatief 
exploitatieresultaat zien. In de begroting wordt te veel formatie ingezet, maar met het oog op de afvloeiing van 
diverse medewerkers de komende jaren en het grote lerarentekort - en dus de wens om goede medewerkers aan de 
stichting te binden – worden deze (tijdelijke) exploitatietekorten geaccepteerd. Mede daar PCPO over voldoende 
eigen vermogen beschikt. 
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Zoals reeds aangegeven hanteer de Inspectie van het Onderwijs de Huisvestingsratio eveneens als een kengetal bij het 
toezicht op de financiële continuïteit. 
Definitie: Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijving gebouw & terrein) / totale lasten * 100%. 
Als signaleringswaarde / risico detectie voor het PO geldt het plafond 10% volgens Inspectie. Deze ratio maakt 
inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot deel van de baten, aan huisvesting gerelateerde zaken worden 
besteed. Een indicator of er voldoende geld aan het primaire onderwijsproces wordt besteed. Met andere woorden 
de ratio ondersteunt het toezicht op de rechtmatigheid van besteding der middelen. Resultaat bij PCPO schommelt 
tussen de 5 en 9%.  Een gezond beeld dus. 
 
De komende jaren verwacht het bestuur geen grote verschuivingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, kwaliteit, 
personeel en duurzaamheid. Voor huisvesting ligt dat iets anders, daar de komende jaren een aantal nieuwbouw- en 
renovatieprojecten voor scholen gepland staat. In principe heeft dit geen financiële gevolgen, daar de gebouwen 
eigendom zijn van de gemeenten, of van BreedSaam. Wanneer het bouwbudget vanuit de gemeenten overschreden 
wordt, kan dit moeten leiden tot een eigen bijdrage. Ook leidt nieuwbouw niet zelden tot extra kosten, bijvoorbeeld 
voor het inrichten van de speelplaats, of voor een beperkt aantal extra voorzieningen. Hier is in de begroting vanaf 
2021 nog geen rekening mee gehouden. Daarnaast is PCPO voornemens om vanaf 2021 het groot meerjarig 
onderhoud te gaan activeren en de voorziening groot onderhoud om te zetten naar een bestemmingsreserve. Ook 
hiermee is in de begroting vanaf 2021 nog geen rekening mee gehouden. 
 
4.2.7 Balans in meerjarig perspectief 
De meerjarenexploitatiebegroting leidt tot de volgende prognose van balansontwikkeling voor 2021 t/m 2024. 
 
Onder meer gebaseerd op het onderstaande investeringsplan. 

 
 
De begrotingskolommen in onderstaande balans zijn gebaseerd op de meerjarenbalans uit de meerjarenbegroting 
2021 t/m 2025. In deze begroting is uitgegaan van een prognose voor het jaar 2020, daar de daadwerkelijke realisatie 
2020 ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet bekend was. Dit heeft als gevolg dat de mutatie van het 
eigen vermogen tussen 2020 en 2021 niet gelijk is aan het gerealiseerde resultaat van 2020 conform de jaarrekening 
2020. Een dergelijk verschil ontstaat ook bij de vaste activa en de liquide middelen (kasstroomoverzicht). 
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NB Omdat maar sprake is van gedeeltelijke doordecentralisatie van de huisvesting (alleen in de gemeente Breda) wordt 
gekozen voor een prognose van drie jaar) 

 
Het grote verschil bij de bestemmingsreserves en de voorzieningen tussen verslagjaar 2020 en de begroting 2021-
2024 is ontstaan door de vrijval van een deel van de voorziening groot onderhoud, waarvoor ultimo 2020 een 
bestemmingsreserve is gevormd. Dit was ten tijde van het opmaken van de meerjarenbegroting 2021-2025 nog niet 
bekend. 
Ook bij de vorderingen en de kortlopende schulden zien we een stijging in het verslagjaar als gevolg van de rekening-
courant Buitenschoolse Kindvoorziening en de vooruit ontvangen ouderbijdragen van de ISB. Dit laatste als gevolg van 
de eerdergenoemde gewijzigde administratiestructuur van de ISB. 
  
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het saldo liquide middelen. Voor 2020 is er sprake van 
een toename van ruim € 14.000 ten opzichte van 2019, hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve 
exploitatieresultaat en de investeringen in de financiële en materiele vaste activa. Vanaf 2021 blijven de liquide 
middelen redelijk stabiel.  
 
Ook hier zien we dat er een verschil is in eindsaldo liquide middelen eind 2020 en beginsaldo liquide middelen in 2021. 
Omdat de meerjarenbegroting vanaf 2021 is gebaseerd op een prognose van 2020 en niet op de daadwerkelijke 
realisatie zoals reeds eerder aangegeven. 
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4.3 Financiële positie 
4.3.1 Kengetallen  

 
NB: omdat maar sprake is van gedeeltelijke doordecentralisatie van de huisvesting (alleen in de gemeente Breda) wordt 
gekozen voor een prognose van drie jaar). 

 
De signaleringsgrenzen zijn door PO-Raad bepaald en geven een indicatie over de vermogenspositie op korte en 
middellange termijn van de stichting. 
 
Naast de bovenstaande tabel zijn er ook andere ratio’s in voorgaande paragrafen beschreven. 
Voor PCPO is de ontwikkeling van de kengetallen een stuurmechanisme om transparantie en vergelijkbaarheid te 
vergroten, maar ook om dialoog te voeren over bijvoorbeeld continuïteit en om aanvullende acties tijdig in gang te 
zetten. 
 
Zoals eerder beschreven is de realisatie 2019 door de ontvangen baten voor het Onderhandelaarsakkoord, die als 
compensatie dienen voor de lasten in 2020, ruim € 233.000 (exclusief ISB) hoger uitgevallen. Hierdoor zijn de 
kengetallen minder representatief en vandaar dat de kengetallen nogmaals berekend zijn zonder deze aanvullende 
bekostiging. Kijkend naar de gerealiseerde kengetallen in combinatie met de begroting voor 2021 en later, dan nemen 
de kengetallen vanaf 2021 af ten opzichte van 2019 (als gevolg van de negatieve exploitatieresultaten), maar blijven zij 
nog steeds ruim boven de ondergrenzen. Deze kengetallen weerspiegelen dus een gezonde financiële beleidsvoering. 
Echter de realisatie van 2020 laat bij de Solvabiliteit een daling zien als gevolg van het hogere balanstotaal, 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de vooruit ontvangen ouderbijdragen van de ISB als gevolg van de eerdergenoemde 
gewijzigde administratiestructuur.  
Er worden geen cash-flow problemen verwacht. Liquiditeit blijft boven de ondergrens van 0,75. 
RvT en bestuur hebben de intentie om impulsen te blijven geven aan de onderwijsontwikkeling en niet het onnodig 
oppotten van gelden. Daarvoor is ruimte beschikbaar en een concept bestedingsplan is hiervoor beschikbaar. 
Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting geen gevaar loopt en risico’s beheersbaar blijven. De ratio 
Solvabiliteit 2 bevestigt dat de financiële continuïteit gewaarborgd is. 
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4.3.2 Reservepositie 
Zoals al eerder is beschreven is de reservepositie van het bestuur momenteel te hoog, zoals ook blijkt uit het kengetal 
van de signaleringswaarde eigen vermogen van OCW. Er wordt meer personeel aangetrokken voor de invalpool, er 
worden zij-instromers aangetrokken ter opvulling van het natuurlijk verloop. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in de 
scholen, in ict, in scholing en opleiding, zeker ook in de scholen van cluster Etten-Leur. Ook in de komende boekjaren 
blijven we investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Om verder het oplopen van het eigen vermogen tegen te gaan 
heeft PCPO een bestedingsplan opgesteld om het publieke eigen vermogen terug te dringen. 

 
Bestedingsplan bovenmatige eigen vermogen 
Er is een longlist samengesteld van de mogelijke bestedingsdoelen. Vervolgens is besloten dat alleen extra geld 
beschikbaar wordt gesteld voor doelen op het niveau van de stichting, of aan initiatieven die kansen bieden voor meer 
PCPO-scholen. De shortlist ziet er nu zo uit.  
1. Extra investeringen in ICT, mede ten behoeve van onderwijs op afstand en ICT-ondersteund onderwijs. 

Bijvoorbeeld meer camera’s en microfoons in de scholen, upgraden van het WIFI-werk, vernieuwen uitbreiden 
van de hardware;  

2. Extra inzet ten behoeve van het opleiden en de inzet van (extra) zij-instromers;  
3. Extra investering t.b.v. het opleiden van het personeel in het algemeen, we starten met een elektronische 

leeromgeving voor al het personeel; 
4. (Tijdelijke) inzet tweede (deeltijd) bestuurder per januari 2022;  
5. Traject merkbelofte en vergroten van de bekendheid van PCPO als werkgever (uitrollen richting personeel), PR- 

en Marketing activiteiten, realiseren van de adviezen uit het plan;  
6. Investeringen in extra duurzaamheidsmaatregelen in de huidige gebouwen die ons eigendom zijn en niet op de 

nominatie staan om vernieuwd of gerenoveerd te worden. Het betreft hier op dit moment vooral Menorah en IKC 
De Vincent en het opwaarderen van de schoolpleinen (ook in Breda). Hierbij wordt ook rekening gehouden met 
de eventuele investeringen die moeten worden gedaan ten behoeve van de luchtkwaliteit en het beheersen van 
de temperatuur in deze panden;  

7. Stichtingsbrede investering in het opzetten/uitproberen van Klus-klas-achtige (TeamTrots) projecten ten behoeve 
van de leerlingen met meer praktische interesse en talenten;  

8. Investering in de doorontwikkeling van het HB-onderwijs binnen PCPO (Linus en Explora);  
9. Extra devices aanschaffen voor de leerlingen op de scholen;  
10. Ruimere inzet HRM-medewerker. 

Het gehele concept document is in te zien via: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi6059HdOhsWdoFijGg?e=X7xqYg  
 
4.3.3 Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt 
benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, 
wordt een deel van dat kapitaal mogelijk niet efficiënt benut. 
Definitie: (Totaal Kapitaal excl. Gebouwen & Terreinen) gedeeld door de Totale Baten (TK / TB). 
De normatieve bovengrens is 35% voor instellingen met > 8 mln. jaarlijkse baten. 

 
Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W 
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Met deze bovenstaande normering als referentie, kan gesteld worden dat de reservepositie op niveau is.  Resultaat 
kapitalisatiefactor 2020: 56,49 en 2019: 57,99. Deze is wat aan de hoge kant, maar met het oog op de te verwachte 
(tijdelijk) negatieve exploitatieresultaten de komende jaren, is deze ook nodig. Daarnaast zijn er binnen PCPOtwee 
scholen die extra gevoelig zijn voor leerlingfluctuaties: de internationale school Breda en de eerste opvang 
Anderstaligen. De verwachting is dat de kapitalisatiefactor de komende 4 jaren zal teruglopen naar 48%. 
 
4.3.4 ‘In Control’ statement 
RvT en bestuur slagen erin om grip op de situatie te houden en om “in control” te zijn. Het veelvuldig en collectief 
sturen met de directie op het formatieplan is hier een voorbeeld van. Begin 2020 is ook weer de risico-inventarisatie 
uitgevoerd c.q. geüpdatet, zodat de belangrijkste risico’s ook weer in kaart zijn gebracht en indien nodig hier tijdig op 
kan worden ingespeeld. 
 
Voor de jaarrekening 2019 verwijzen wij u naar bijgaande link: 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi601JyRHzTdnfs3fzQ?e=jwEs9W  
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5. Bijlagen 
 
5.1 Bijlage 1: Overzicht Scholen 
 
Overzicht scholen 

BRIN School Directeur 
04LK p-c bs Het Beekdal 

www.bshetbeekdal.nl  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5700/Het-Beekdal  

Mw. E. de Wit-Oomen (Esther) 

04RS p-c bs De Vijf Eiken 
www.bsdevijfeiken.nl 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9575/Basisschool-De-Vijf-Eiken  
 

Dhr. H.J.M. Straver (Herman) 

05OM p-c bs De Wegwijzer 
www.pcbwegwijzer.nl 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9576/Protestants-Christelijke-Basisschool-De-Wegwijzer  
 

Dhr. P.W. Honcoop (Peter) 

 p-c bs De Schoof 
www.pcbschoof.nl 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9577/Protestants-Christelijke-Basisschool-De-Schoof  

08JV p-c bs Menorah 
www.basisschoolmenorah.nl  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5701/Basisschool-Menorah  

Dhr. P.W. (Peter) Honcoop 

08PJ p-c bs J.J. Anspachschool 
www.anspach.nl 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9578/JJ-Anspachschool  
 

Dhr. H.J.M. Straver (Herman) 

11MC p-c bs De Klankhof 
www.klankhof-ettenleur.nl  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/22247/Basisschool-de-Klankhof  

Mw. M.M.D.C. Lubberhuizen (Manja) 

p-c bs `t Kofschip 
www.kofschip-ettenleur.nl  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/8028/PC-basisschool-t-Kofschip  

11XL p-c bs IKC de Vincent 
www.devincent-ettenleur.nl  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11843/IKC-de-Vincent  

12FD 
 

p-c bs Dr. De Visserschool 
www.drdevisserschool.nl  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9579/Dr-De-Visserschool  
 

Mw. I.M. Wolters-Wilderom (Inez) 

p-c bs De Rietvink 
www.derietvink-breda.nl 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9580/PCBS-De-Rietvink  
International School Breda (primary section) 
www.isbreda.com 
NB: De ISB heeft nog geen aparte link naar Scholen op de kaart 

Dhr. G. Rombouts (Ger) tot 31-07-2020 
Dhr. N. de Vrede (Nico) van 01-09 tot 
31-12-2020 
Miss. L. Everson (Louise) 

12WE p-c bs De Fontein 
www.defonteinbreda.nl  
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9581/CBS-De-Fontein 
 

Mw. E.G. Nederlof-Baakman (Erna) 
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5.2 Bijlage 2: Jaarverslag Raad van Toezicht 
Trots tonen wij u het jaarverslag van de Raad van Toezicht van de stichting PCPO over het jaar 2020. De trots is niet 
alleen gelegen in de cijfers of het presteren van de organisatie, maar bovenal in de inzet van alle medewerkers, in alle 
posities en op alle scholen, die er voor gezorgd hebben dat we in dit hele bijzondere COVID-19 jaar voor onze 
leerlingen gezorgd hebben voor continuïteit, voor een veilige haven en vooral ook voor rust en zekerheid. School leek 
‘business as usual’, maar voor diegene die dat dienden uit te voeren was dat het zeer zeker niet. Een hele diepe 
buiging en vooral Petje af! 
Desondanks is er ook goed invulling gegeven aan het Koersplan 2019-2023. Hierin zijn de uitgangspunten maar vooral 
ook de ambities van onze organisatie scherp beschreven, uitgaande van het begrip ‘goed onderwijs’ door middel van 
de uitgangspunten Leren, Leven en Samenleven.  
De scholen van onze stichting voldoen aan alle eisen en bieden de leerlingen, en daarmee ook hun ouders, een veilige 
plek waarin de cognitieve en emotionele ontwikkeling voorop staat: een prestatie van formaat waar het bestuur maar 
vooral ook alle medewerkers trots op mogen zijn! 
Van januari tot en met april 2020 heeft het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie plaatsgevonden. De beoordeling 
was er een om trots op te zijn. Er zijn altijd leermomenten, dat is goed, maar de toelichtingen van de verschillende 
inspecteurs waren lovend.   
De Raad van Toezicht heeft tot formele taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang 
van zaken binnen de stichting. De RvT heeft conform de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ en de Governance Code 
Goed Bestuur (PO) gehandeld binnen het vastgestelde toezichtkader. Er wordt vergaderd aan de hand van een strakke 
agenda die is gebaseerd op de principes van de Governance Code Goed Bestuur (PO). Daarnaast vervult de RvT 
expliciet een klankbordfunctie voor het bestuur, waarbij de RvT de bestuurder ondersteunt en adviseert. 
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vijfmaal in aanwezigheid van de bestuurder vergaderd. Een deel van de 
vergaderingen heeft online plaatsgevonden. Sommige overige bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op een andere 
‘gebruikelijke’ manier. Ook is er diverse malen tussentijds overleg geweest en is steeds actief gekeken naar de 
uitdagingen en meegedacht met de bestuurder. 
De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. De leden, alsmede hun hoofd- en relevante nevenfuncties, staan in het 
overzicht in het bestuursverslag vermeld. Ook is daar het vigerende rooster van aftreden opgenomen. De Raad van 
Toezicht is onafhankelijk. Er zijn gebonden leden, die eveneens als zodanig in het overzicht zijn opgenomen.  
Uit de Raad van Toezicht is een auditcommissie gevormd voor het toezicht op de financiële resultaten en een 
remuneratiecommissie ten behoeve van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder. Beide commissies adviseren 
de gehele Raad van Toezicht.  
De auditcommissie adviseert het bestuur bij de voorbereiding van financiële beleidswijzigingen en beslissingen. Dit 
doet zij gevraagd en ongevraagd naar aanleiding van de rapportages vanuit het bestuur, naar aanleiding van het 
jaarlijkse gesprek met de accountant en het gesprek met de inspectie met eventueel een vertegenwoordiger van de 
afdeling rekenschap van de inspectie erbij. De auditcommissie is meermalen bijeen geweest om onder andere de 
jaarrekening te bespreken in aanwezigheid van de accountant.  
Door de (financiële) rapportages gedurende het jaar en de zorgvuldige RvT-vergaderingen is goed toezicht mogelijk 
geweest op de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen. De aangeleverde informatie was overzichtelijk 
en duidelijk. De toelichting van de bestuurder verschafte het vereiste inzicht. De plaatsen waar de realisatie afweek 
van de begroting, vrijwel overal in positieve zin en slechts in relatief beperkte mate, waren goed verklaarbaar en 
vooral het gevolg van hogere (rijks)ontvangsten. De jaarrekening is dus voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring.  
Vanzelfsprekend is bij de remuneratiecommissie het functioneren van de bestuurder onderwerp van gesprek geweest. 
Dit geschiedt door middel van een 360°-analyse waarbij gesproken is met vertegenwoordigers uit diverse geledingen 
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en een functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden. De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit over het 
functioneren van de bestuurder. 
De Raad van Toezicht heeft daarnaast goedkeuring gegeven aan de begroting en het bestuursverslag 2020. Het 
Koersplan 2019-2023 werd in 2019 al goedgekeurd.     
De Raad van Toezicht heeft eveneens conform de Code Goed Bestuur ook haar eigen functioneren geëvalueerd. Dit is 
een permanent proces. Voorts vindt er jaarlijks een ‘externe’ zelfevaluatie plaats onder leiding van Verus met behulp 
van de Management Drives-methodiek. Deze heeft ook 2020 opnieuw plaatsgevonden. Aan het voornemen de 
klankbordfunctie verder te versterken is goede invulling gegeven door andere vaste momenten daarvoor te plannen. 
Ook is nog uitvoeriger aandacht besteed aan de invoering van de principes van waardengedreven toezicht en daarmee 
samenhangend meer contact met de diverse geledingen in de organisatie. De nieuwe leden en hun specifieke kennis 
en achtergrond hebben daarbij een waardevolle rol gespeeld. De geplande bezoeken aan de scholen hebben geen 
doorgang kunnen vinden, dat wordt in 2021 alsnog opgepakt zodra de COVID-situatie het toelaat. Wel is over de 
verdere invulling hiervan gesproken bij de evaluatie met Verus.  
Tijdens de vergaderingen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht zich, mede aan de hand van op voorhand 
toegezonden stukken, laten informeren en met de bestuurder gediscussieerd over diverse beleidsterreinen en 
onderwerpen.  
De Raad van Toezicht is als gezegd positief over de ontwikkeling van PCPO in 2020. De kengetallen met betrekking tot 
het personeel zijn positief gebleven, de kwaliteit van het onderwijs is blijkens inspectieonderzoeken en het 
leerlingvolgsysteem van een niveau boven dat, gezien de leerling populatie, verwacht mag worden. De digitalisering in 
het onderwijs wordt verder ontwikkeld en de samenwerking binnen de internationale school Breda (ISB) wordt zeer 
positief ervaren. Er zijn stappen ondernomen om de samenwerking binnen de ISB verder te professionaliseren nu deze 
organisatie blijft groeien. 
PCPO toonde haar maatschappelijke betrokkenheid door het continueren van een asielzoekersschool waar de 
kinderen van nieuwkomers en asielzoekers les krijgen. Het interne organisatiemodel (clustermodel met veel 
bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie) werkt positief en leidt tot een steeds professionelere organisatie.  
Financieel is 2020 opnieuw positief afgesloten met goedkeurende accountsverklaring en er is sprake van degelijke en 
positieve kengetallen.  
Wij danken alle medewerkers, bestuur en overige betrokkenen voor hun inzet en bijdrages en zien uit naar het 
vervolg. 
 
mr. Jan Gerrit Kroon 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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5.3 Bijlage 3: Jaarverslag (G)MR – schooljaar 2020-2021 
 
Met enthousiasme en zorg heeft de GMR van stichting PCPO Midden-Brabant zich het afgelopen schooljaar ingezet.  
 
Het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een groot aantal nieuwe leden in de GMR. Voor 2 plaatsen 
(oudergeleding) zijn we nu nog op zoek naar invulling. Met elkaar hebben we doelen voor het nieuwe schooljaar 
geformuleerd: 
1. Meedenken aan de voorkant van de besluitvorming bestuurder 
2. Proces rondom ICT in corona tijd kritisch en stichting breed volgen 
3. Meedenken met HRM processen en het aantrekken van nieuwe leerkrachten voor PCPO Midden-Brabant 
4. Interne organisatie van de GMR en overdracht van kennis waarborgen 

De GMR ziet het als haar taak te fungeren als klankbord en gesprekspartner voor de achterban en de bestuurder, te 
zorgen voor controle van beleid, en instemming en advies te geven. In maart 2021 hebben we met elkaar afgestemd 
dat een nieuwe vergaderstructuur passend en wenselijk is, waarbij we direct stukken samen met de bestuurder door 
kunnen lopen en vragen die hierbij horen kunnen stellen. Hierna verlaat de bestuurder de vergadering en zet de GMR 
deze voort en verstrekt dan ook eventuele instemming of advies. Deze instemming of advies wordt, na de 
vergadering, gecommuniceerd met de bestuurder. De nieuwe vergaderstructuur is per 1 april 2021 gestart.  

De GMR wil haar taken uitvoeren vanuit een verantwoordelijkheid voor de belangen van de leerlingen, het personeel 
en de ouders. Dat betekent dat bij het toetsen van het beleid, aan de hand van wet- en regelgeving, en bij het geven 
van instemming of advies leerlingen, personeel en ouders steeds centraal staan.  
  
Om deze taak uit te kunnen voeren heeft de GMR gedurende schooljaar 2020-2021 negen vergaderingen ingepland 
waarvan, ten tijde van dit schrijven, er 6 hebben plaatsgevonden. Hierbij was de bestuurder steeds een gedeelte van 
de vergaderingen aanwezig. Daarnaast staan er 2 evaluaties met de RVT ingepland en 1 evaluatie tussen de voorzitter 
van de GMR en de voorzitter van de RVT. 
Op dinsdag 8 december 2020 organiseerde de GMR een gezamenlijke basistraining voor de MR en GMR die, in 
verband met de corona maatregelen, online heeft plaatsgevonden.  
  
De GMR heeft onder anderen instemming verleend aan: 
 Handboek AO/IB  
 Het Functiehuis 
 AVG Beleid en AVG geheimhoudingsverklaring 
 Scholingsbeleid 
 Beleid introductie en begeleiden nieuw personeel 
 Klachtafhandeling na instemming GMR 
 Integraal bestuur formatieplan 
 Beleid werving, selectie en benoeming 
 Beroepsstandaard schoolleiders PO 
 
De GMR heeft onder anderen positief geadviseerd over:  
 Toezichtkader intern toezicht 
 
De volgende bespreekpunten zijn onder anderen afgelopen schooljaar ook aan bod gekomen: 
 Invoering rookvrije school 
 Crisisbeleid rondom covid-19 
 bestedingsplan onderwijsgelden 
 profiel werving lid RvT (op bindende voordracht GMR) 
 bouwplannen van diverse schoollocaties 
 HRM-beleid, goed werkgeverschap en invulling vacatures 
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 communicatie (merkbelofte) 
  
Marloes van Meer 
Voorzitter GMR PCPO Midden-Brabant 
6 april 2021 
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5.4 Bijlage 4: Jaarverslag Extern vertrouwenspersoon 
 
In verband met ziekte heeft onze externe vertrouwenspersoon haar werk gedurende het verslagjaar niet kunnen 
uitvoeren. Op basis van haar ziekte heeft ze zelfs moeten besluiten om haar werkzaamheden niet meer te hervatten. 
Dat betekent dat PCPO gedurende het verslagjaar niet van haar diensten gebruik kon maken. Het verslagjaar is 
gebruikt om een verbintenis aan te gaan met een nieuwe dienstverlener. Deze is gevonden. Per 01-01-2021 is een 
contract afgesloten met Vertrouwenswerk.nl 
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DE VIJF PIJLERS VAN PCPO 



Financiële positie 2020

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Immateriële vaste activa 5 0,0% 7 0,1%
Materiële vaste activa 2.440 23,9% 2.419 25,2%
Financiële vaste activa 2.382 23,4% 2.010 20,9%
Vorderingen 1.629 16,0% 1.439 15,0%
Liquide middelen 3.743 36,7% 3.728 38,8%

10.199 100,0% 9.603 100,0%

Passiva

Eigen vermogen 6.551 64,2% 6.308 65,7%
Voorzieningen 1.181 11,6% 1.613 16,8%
Kortlopende schulden 2.467 24,2% 1.682 17,5%

10.199 100,0% 9.603 100,0%

2020
31-12

2019
31-12

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

Het resultaat over 2020 bedraagt € 243.130,- tegenover € 599.984,- over 2019.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 16.826 14.855 15.506
Overige overheidsbijdragen 317 315 323
Overige baten 722 322 502
Totaal baten 17.865 15.492 16.331

Lasten

Personele lasten 14.524 12.521 12.180
Afschrijvingslasten 423 469 523
Huisvestingslasten 954 1.226 1.341
Overige lasten 1.749 1.638 1.754
Totaal lasten 17.650 15.854 15.798

Saldo baten en lasten 215 -362 533

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 28 -4 67

Resultaat baten en lasten 243 -366 600
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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.

2020 2019

Liquiditeit 2,18           3,07           
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 64,24         65,69         
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 75,82         82,48         
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 1,36           3,67           
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 36,58         38,44         
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 82,29         77,09         

Materiële lasten / totale lasten 17,71         22,91         

Kapitalisatiefactor 56,49         57,99         
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio 5,43           8,51           
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 
Stichting PCPO Midden-Brabant is het bevoegd gezag van 10 basisscholen, verspreid over 17 locaties, in 7 gemeenten in de 
regio Brabant en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting PCPO Midden-Brabant is feitelijk gevestigd op Cosunpark 21, 4814 ND te Breda en is ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 20089169.

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van PCPO Midden-
Brabant zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

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 PCPO Midden-Brabant 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 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.
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2.4 Financiële instrumenten

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking hebben op de 
handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten 
met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans 
opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen 
ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een 
betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van 
bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en 
waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, van de DCF-
methode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening houdend met specifieke 
omstandigheden.

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening 
gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt 
verwezen naar paragraaf 3.5 ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. 

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,-.

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.

3.3 Financiële vaste activa
3.3.3 Overige effecten
De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk aan de 
waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf 
Effecten.
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3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het 
actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van 
de boekwaarde van het betreffende actief.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor 
bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de stichting de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere 
waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de 
toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de 
eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden 
teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. 
De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde 
kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het 
teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

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.

3.7 Effecten
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste verwerking 
onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen onderdeel zijn van de 
handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties.
Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen reële waarde. 
Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de 
handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien sprake is van een 
bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van 
de winst-en-verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de 
waardevermindering direct verwerkt ten laste van de winst-en-verliesrekening. De onder de effecten opgenomen 
investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd 
zijn, worden gewaardeerd tegen reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen via de herwaarderingsreserve.

Gekochte, rentedragende obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien de reële waarde van een dergelijk individueel effect onder de (geamortiseerde) kostprijs 
komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de winst-en-verliesrekening. Voor rentedragende 
effecten vindt verwerking van de rentebaten plaats tegen de effectieve-rentemethode.
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Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde 
met verwerking van de waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening worden rechtstreeks in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde 
met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste waardering verwerkt. Bij 
verkoop van de effecten aan een derde worden de transactiekosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs worden verwerkt in de eerste waardering.

Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

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.

3.9.3 Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel, 
bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. 
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de 
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen
worden gedaan.

3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 
is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële 
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding 
zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 
opgenomen.

3.10.2 Pensioenvoorziening 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten 
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd 
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Per 31 december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2%. 
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3.10.4 Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het contant 
maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,0% (2019: 1,0%) als disconteringsvoet gehanteerd.

3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

3.10.7 Voorziening loondoorbetaling bij ziekte

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het 
in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel 
niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens 
begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte 
wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

3.10.9 Voorziening Duurzame inzetbaarheid 
In de CAO 2016 – 2017 is een persoonlijk budget opgenomen van 40 uur voor elke medewerker en een aanvullend budget 
van 130 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een 
inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een voorziening 
opgenomen, welke is gevormd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. 

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. 

4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage 
verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat 
van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang 
van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum 
worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 
verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
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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 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen

Stichting PCPO Midden-Brabant heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-
en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. 

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.

5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1 Marktrisico
5.1.1 Prijsrisico
Stichting PCPO Midden-Brabant loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële 
vaste activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De stichting beheerst het marktrisico door stratificatie aan te 
brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting PCPO Midden-Brabant loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 
activa, effecten en liquide middelen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting PCPO Midden-Brabant risico ten aanzien van 
toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting PCPO Midden-Brabant 
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.
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B2 Balans per 31 december 2020
Na resultaatbestemming

Activa 2020 2019

€ €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 4.573 6.860

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 82.407 85.957
Inventaris en apparatuur 2.101.917 2.030.362
Andere vaste bedrijfsmiddelen 255.685 302.187

2.440.009 2.418.506

Financiële vaste activa 
Effecten 2.382.378 2.010.017

2.382.378 2.010.017
Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW 853.848 969.746
Overige vorderingen en overlopende activa 775.372 469.468

1.629.220 1.439.214

Liquide middelen
Betaalrekening bestuur 406.268 592.811
Bankrekeningen scholen 1.049.656 112.862
Effectenrekening 642.899 378.916
Spaarrekeningen 1.643.786 2.643.776

3.742.609 3.728.365

TOTAAL ACTIVA 10.198.789 9.602.962
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Passiva 2020 2019

€ €

Eigen vermogen 
Algemene reserve 4.538.974 4.590.626
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 1.455.929 1.168.199
Overige reserves 556.365 549.313

6.551.268 6.308.138

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 909.955 1.444.079
Overige voorzieningen 271.299 168.634

1.181.254 1.612.713

Kortlopende schulden 
Crediteuren 323.295 206.099
Belastingen en premies sociale verzekeringen 557.765 523.859
Schulden terzake van pensioenen 168.625 163.049
Overige kortlopende schulden 171.158 229.399
Overige overlopende passiva 1.245.424 559.705

2.466.267 1.682.111

TOTAAL PASSIVA 10.198.789 9.602.962
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B3 Staat van Baten en Lasten  2020

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 16.825.717 14.855.030 15.505.996
Overige overheidsbijdragen 317.027 315.300 323.139
Overige baten 722.417 321.785 502.124
Totaal baten 17.865.161 15.492.115 16.331.259

Lasten

Personele lasten 14.524.393 12.521.320 12.179.460
Afschrijvingslasten 422.966 469.180 523.399
Huisvestingslasten 954.163 1.225.385 1.340.990
Overige lasten 1.748.481 1.638.180 1.754.181
Totaal lasten 17.650.003 15.854.065 15.798.030

Saldo baten en lasten 215.158 -361.950 533.229

Financiële baten en lasten

Financiële baten 44.075 9.100 79.562
Financiële lasten 16.103 13.250 12.807

Totaal financiële baten en lasten 27.972 -4.150 66.755

Resultaat baten en lasten 243.130 -366.100 599.984
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B4 Kasstroom 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 215.158 533.229
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 422.966 523.399
Mutaties voorzieningen -431.459 77.789

-8.493 601.188
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen -190.006 -157.253
 - Kortlopende schulden 784.156 138.288

594.150 -18.965

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 800.815 1.115.452

Ontvangen interest 44.075 79.562
Betaalde interest -16.103 -12.807

27.972 66.755

Kasstroom uit operationele activiteiten 828.787 1.182.207

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -442.182 -665.708
Investeringen financiële vaste activa -372.361 -587.767
Desinvesteringen financiële vaste activa -                        816.238

-814.543 -437.237

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -814.543 -437.237

Mutatie liquide middelen 14.244 744.970

Beginstand liquide middelen 3.728.365 2.983.395
Mutatie liquide middelen 14.244 744.970
Eindstand liquide middelen 3.742.609 3.728.365

2020 2019
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Activa

Vaste activa

31-12 31-12
2020 2019

€ €
1.1 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa 4.573 6.860

Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020

€ € € €

Immateriële vaste activa 6.860 -                                  -2.287 4.573

Afschrijvingstermijn 5 jaar

31-12 31-12
2020 2019

€ €
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 82.407 85.957
Inventaris en apparatuur 2.101.917 2.030.362
Leermiddelen 255.685 302.187

2.440.009 2.418.506

Bedrijfsgebouwen- Inventaris 
en terreinen en apparatuur Leermiddelen Totaal

Boekwaarde € € € €
31-12-2019

Aanschafwaarde 118.258 4.530.396 1.450.901 6.099.555
Cumulatieve afschrijvingen -32.301 -2.500.034 -1.148.714 -3.681.049

85.957 2.030.362 302.187 2.418.506

Mutaties

Investeringen -                            386.973                     55.209                  442.182          
Afschrijvingen -3.550                  -315.418                    -101.711               -420.679         
Desinvesteringen -                            -                                  -                             -                       
Afschrijvingen desinvesteringen -                            -                                  -                             -                       

-3.550 71.555 -46.502 21.503
0 0 0

Boekwaarde 
31-12-2020

Aanschafwaarde 118.258 4.917.369 1.506.110 6.541.737
Cumulatieve afschrijvingen -35.851 -2.815.452 -1.250.425 -4.101.728

82.407 2.101.917 255.685 2.440.009

Afschrijvingstermijn

Gebouwen en terreinen 10 tot 40 jaar
Inventaris en apparatuur 3 tot 25 jaar
Leermiddelen en ICT 5 tot 15 jaar
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31-12 31-12
1.3 Financiële vaste activa 2020 2019

€ €

Effecten 2.382.378 2.010.017

Boekwaarde Investeringen Gerealiseerd/ Desinvesteringen Boekwaarde
Omschrijving 1-1-2020 2020 Ongerealiseerd 2020 31-12-2020

koersresultaat

Obligaties 2.010.017 350.265               22.096                       -                             2.382.378

2.010.017 350.265 22.096 0 2.382.378

De nominale waarde van de effecten bedraagt € 2.230.000.

Vlottende activa 31-12 31-12
2020 2019

€ €
1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 853.848                969.746

Overige vorderingen
Overige subsidies gemeente inzake huisvesting 70.670                  56.153
Overige subsidies gemeente -                             0
Overige projecten 10.722                  0
Vervangingsfonds -                             0
Gemeente schade 822                        0
Gemeente OZB -                             0
Debiteuren 264.145                98.228
Rekening Courant Buitenschoolse Kindvoorziening 110.271                40.710
Rekening Courant ISB 532                        0
Overige vorderingen 157.341                152.385
Totaal overige vorderingen 614.503                347.476

Overige overlopende activa
Rente 18.146                  18.892
Overige 142.723                103.100
Totaal overlopende activa 160.869                121.992

Totaal vorderingen 1.629.220             1.439.214

31-12 31-12
2020 2019

€ €
1.7 Liquide middelen

Betaalrekening bestuur 1.7.2 406.268                592.811
Bankrekeningen scholen 1.049.656             112.862
Effecten 1.7.3 642.899                378.916
Spaarrekeningen 1.7.4 1.643.786             2.643.776
Kruisposten -                             -                       

3.742.609             3.728.365
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Passiva

31-12 31-12
2020 2019

€ €
2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve 4.538.974 4.590.626
Bestemmingsreserves 1.455.929 1.168.199
Overige reserves 556.365 549.313

6.551.268 6.308.138

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2019 resultaat 31-12-2020

Algemene reserve 4.590.626 -51.652                 4.538.974
Bestemmingsreserves publiek
Herwaarderingsreserve initiële activa 102.119 -20.987                 81.132
Reserve personele formatie (vervanging pers.) 600.000 -                             600.000
Reserve bijzondere en aanvullende bekostiging PO 233.039                     -233.039               0
Reserve passend onderwijs 25.681                       26.123                  51.804
Reserve huisvesting -                                  490.000                490.000

Bestemmingsreserves privaat
Algemene reserve privaat 179.396 2.303                     181.699
Reserve privaat derdengelden 27.964 23.330                  51.294

Overige reserves privaat
Statutaire reserves 549.313 7.052                     556.365

Totaal Eigen vermogen 6.308.138 243.130                6.551.268

De bestemmingsreserve formatie is gevormd om de personele risico's in de toekomst af te dekken.
De bestemmingsreserve bijzondere en aanvullende bekostiging is gevormd uit de extra subsidie van OCW en is in februari 2020
aangewend voor de uitbetaling van de financiële consequenties van de CAO-onderhandelingen.
De bestemmingsreserve passend onderwijs is gevormd om eventuele tekorten in de toekomst op te vangen.
De bestemmingsreserve huisvesting is gevormd om het risico van toekomstige onderhoudskosten op te vangen.

Statutaire private reserves
PCPO Midden-Brabant is op 1 mei 1997 opgericht. Twee van de rechtsvoorgangers van PCPO Midden-Brabant, zijnde de Stichting Verenigde Protestants
Christelijke Scholen Breda (SVPCSB) en de Vereniging tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel voor 's-Gravenmoer en omstreken,
hebben hun overtollige private middelen doorgestort naar PCPO Midden-Brabant. De bestemmingsreserve 'statutaire reserves' heeft als doel 
om de verkregen middelen inzichtelijk te houden.
De algemene reserve privaat is gevormd om de rente- en beleggingsopbrengsten te scheiden van de opbrengsten van het publiek vermogen.

In 2016 is er een Reserve privaat derdengelden gevormd met als saldo de banksaldi van de rekeningen van de ouderverenigingen.

31-12 31-12
2020 2019

€ €
2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 909.955 1.444.079
Overige voorzieningen 271.299 168.634

1.181.254 1.612.713

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
31-12-2019 2020 2020 2020 31-12-2020

Onderhoudsvoorziening 1.444.079 175.000               156.764                     552.360                909.955

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 133.008 26.176                 14.200                       -                             144.984
Voorziening duurzame inzetbaarheid 23.020 12.567                 -                                  -                             35.587
Voorziening ww ex-medewerkers 0 10.470                 -                                  -                             10.470
Voorziening langdurig zieken 12.606 80.258                 -                                  12.606                  80.258

Totaal voorzieningen 1.612.713 304.471 170.964 564.966 1.181.254
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De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarige diensttijd 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%

- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.

De voorziening duurzame inzetbaarheid is tot stand gekomen n.a.v. nieuwe regelgeving in de cao PO. Binnen de organisatie heeft er een
inventarisatie plaatsgevonden of medewerkers van 57 jaar of ouder er voor kiezen om deze uren te sparen. Deze uren zullen op termijn
bekostigd gaan worden uit deze voorziening.

Om aan de toekomstige verplichtingen van de verrekening van de individuele uitkeringskosten door DUO te voldoen, is een voorziening opgenomen
voor WW-gerechtigden. Het bedrag is een inschatting, rekening houdend met de verwachte looptijd tot en met 2022.

Er is op balansdatum een voorziening langdurig zieken gevormd voor toekomstige verplichtingen voor medewerkers die ziek zijn en 
waarvan doorbetaling van salaris verwacht wordt.
Op individueel niveau is per medewerker de situatie rondom de ziekte beoordeeld, rekening houdend met het 
dienstverband, de ziekteduur, het uitzicht op gedeeltelijk of geheel herstel en het eventueel aflopen van het dienstverband.

< 1 jaar 1 jaar < > 5 jaar > 5 jaar Totaal

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 185.932               713.433                     10.590 909.955

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 5.482                   51.757                       87.745 144.984
Voorziening duurzame inzetbaarheid 2.291                   33.296                       -                             35.587
Voorziening ww ex-medewerkers 8.975                   1.495                          -                             10.470
Voorziening langdurig zieken 57.649                 22.609                       -                             80.258

Totaal voorzieningen 260.329               822.590                     98.335 1.181.254

31-12 31-12
2020 2019

€ €
2.4 Kortlopende schulden

Crediteuren 323.295                206.099
Belastingen en premies sociale verzekeringen 557.765                523.859
Schulden terzake van pensioenen 168.625                163.049
Overige kortlopende schulden 171.158                229.399
Overlopende passiva 1.245.424             559.705

2.466.267             1.682.111

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salaris 7.807                     4.115
Verrekening ISB -                             183.465
Overige projecten/cultuureducatie 7.778                     10.589
Overige kortlopende schulden 155.573                31.230

171.158                229.399

Specificatie overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 448.051                419.379
Vooruitontvangen bedragen 94.165                  108.712
Vooruitontvangen ouderbijdragen 546.924                0
Overige subsidies OCW 156.284                31.614

1.245.424             559.705

- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een                            
verdisconteringsvoet

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum 
bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gebaseerd op:

65



Verantwoording Subsidies (model G)

Bestuur: Brinnr: 41001

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo 
verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking geheel 
uitgevoerd en afgerond

Kenmerk Datum
Regeling lerarenbeurs voor scholing DL/B/110284 28-8-2020 nee
en zij-instroom 2009-2017
Regeling subsidie zij-instroom VO/1091439 30-11-2020 nee
Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-
programma's onderwijs 2020-2021 tijdvak2 IOP-41001-PO 16-10-2020 nee

Stichting PCPO Midden Brabant

66



Gebeurtenissen na balansdatum

Sinds maart 2020 ondervindt Nederland de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
Diverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. 
De financiële impact voor 2020 is meegevallen en op dit moment is de verwachting dat er geen grote 
financiële consequenties zullen zijn voor 2021.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Leverancier/verhuurder Periode van t/m Looptijd in maanden Bedrag

DVEP elektra 01-01-2021 t/m 31-12-2025 60 € 5.074,- per maand incl. BTW

DVEP gas 01-01-2021 t/m 31-12-2025 60 € 5.778,- per maand incl. BTW

Veenman bv 31-01-2019 t/m 31-01-2024 60 € 3.804,- per maand incl. BTW

Dyade Huisvesting & Vastgoed 01-01-2019 t/m 31-12-2021 36 € 8.155,-  per jaar excl. BTW

Fonville Schoonmaakbedrijven vanaf 01-12-2014 - € 5.583,-  per maand incl. BTW

1 2 3 Cleaning 01-01-2019 onbep.tijd € 25,- per uur excl. BTW

Arbo Unie 01-01-2020 t/m 31-12-2022 36 op nacalculatiebasis

NSI (via Breedsaam) 01-12-2018 t/m 31-12-2023 61 € 1.286,44 per maand incl. BTW
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2020

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 3.1.1 15.956.991 15.125.180 15.781.579
Overige subsidies Ministerie van OCW 248.179 151.235 274.256
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 621.937            568.035 628.384
Inhouding OCW voorgaande jaren 3.1.2 -1.390 -                        -2.165
Rijksbijdragen OCW doorstorten ISB -                         -855.700         -999.044
Overige subsidies OCW doorstorten ISB -                         -116.235         -155.860
Subsidie SWV doorstorten ISB -                         -17.485           -21.154

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 16.825.717 14.855.030 15.505.996
31239 #VERW! #VERW!

In verband met de veranderde fiscale structuur van de administratie ISB worden de baten en lasten van 
primary en deels gezamenlijk (45%) verantwoord in de administratie van PCPO.
Daarnaast zijn de rijksbijdragen 2020 hoger dan begroot, door bijstelling OCW met terugwerkende kracht.

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 317.027            315.300 323.139

Totaal overige overheidsbijdragen 317.027 315.300 323.139

3.5 Overige baten

Verhuur onroerende zaken 3.5.1 111.072 95.730 117.193
Detachering personeel 3.5.2 5.225 5.225 13.773
Ouderbijdragen 3.5.5 498.552 168.805 200.930
Inkomsten overige projecten 3.5.6 22.674 -                        10.722               
Overige 3.5.6 84.894 52.025 159.506

Totaal overige baten 722.417 321.785 502.124

Stijging ouderbijdragen betreft het deel van de ISB.
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 13.210.027      11.267.990 11.033.756
Overige personele lasten 1.542.341        1.253.330 1.236.650
Uitkeringen vervangingsfonds (-/-) -                         -                        -668
Uitkeringen overig (-/-) -227.975          -                        -90.278

Totaal personele lasten 14.524.393 12.521.320 12.179.460

Uitsplitsing
Lonen en salarissen 10.024.253      11.267.990 7.982.609
Sociale lasten 1.354.629        -                        1.269.527
Premies Participatiefonds 381.868            -                        344.724
Premies Vervangingsfonds 12.599              -                        17.552
Pensioenlasten 1.436.678        -                        1.419.344
Lonen en salarissen 13.210.027      11.267.990 11.033.756

Dotatie/vrijval  personele voorzieningen 116.865            9.000 -9.733
Loonkosten detachering -                         34.000 16.156
Inhuur externen/uitzendkrachten 706.003            305.915 397.323
Leerlingonderzoek/Schoolbegeleiding 11.536              27.750 24.907
Kosten arbodienst/arboverstrekkingen 37.514              24.200 17.047
Kantinekosten/personeelscatering/activiteiten 41.857              59.450 58.345
Reis- en verblijfskosten 136.629            119.225 149.832
Nascholing 209.111            241.300 280.391
Personele lasten invalpool 92.633              207.385 77.249
Kosten passend onderwijs 52.122              85.315 51.275
Personele lasten voorgaande jaren -                         -                        28.648
Overige 138.071            139.790 145.210

1.542.341        1.253.330 1.236.650

De overige personele lasten zijn inclusief de doorberekende lasten over augustus tot en met december van de ISB (€ 70.907). 

Aantal fte's

DIR 16,27 15,02
OP 146,38 137,37
OOP 30,66 22,15

193,31 174,54

De stijging in het aantal FTE's betreft volledig de ISB.

4.2 Afschrijvingslasten

Immateriële vaste activa 2.287 2.285 2.287
Gebouwen 3.550 2.200 3.550
Inventaris en apparatuur 315.418 339.995 296.309
OLP 101.711 124.700 115.439
Resultaat bij verkoop activa 0 -                        105.814

Totaal afschrijvingen 422.966 469.180 523.399
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

4.3 Huisvestingslasten

Huur 123.083 80.560 107.717
Klein onderhoud en exploitatie 130.597 80.900 150.698
Energie en water 218.823 216.300 193.752
Schoonmaakkosten 460.130 361.750 389.140
Heffingen 56.697 30.350 28.630
Dotatie onderhoudsvoorziening/afdracht buitenonderhoud -88.448 392.475 416.144
Tuinonderhoud 40.883 37.000 19.897
Bewaking/beveiliging 9.125 15.800 22.722
Overige huisvestingslasten 3.273 10.250 12.290

Totaal huisvestingslasten 954.163 1.225.385 1.340.990

Er heeft een vrijval van de voorziening onderhoud plaatsgevonden met een bedrag van € 552 K.
De huisvestingslasten zijn inclusief de doorberekende lasten over augustus tot en met december van de ISB (€ 104.203). 

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 710.738 500.175 512.112
Accountantskosten 15.588 19.500 14.427
Inventaris en apparatuur 15.681 22.000 24.433
Leermiddelen 748.104 784.400 853.976
Overige instellingslasten 258.370 312.105 349.233

Totaal overige instellingslasten 1.748.481 1.638.180 1.754.181

De overige instellingslasten zijn inclusief de doorberekende lasten over augustus tot en met december van de ISB (€ 226.262). 

Uitsplitsing accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening 2020 15.588              -                          
Controle van de jaarrekening 2019 -                         13.126
Controle van de jaarrekening 2018 -                         1.301

15.588              14.427

4.4 Leermiddelen

OLP 442.110            435.900 488.107
ICT 305.994            348.500 365.869

Totaal leermiddelen 748.104            784.400 853.976
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 106                    100 217
Waardeverandering beleggingen 22.096              6.500 52.517
Opbrengsten beleggingen 21.873              2.500 26.828
Totaal financiële baten 44.075              9.100 79.562

Financiële lasten
Rentelasten 7.436                5.750 4.364
Kosten beleggingen 8.667                7.500 8.443
Totaal financiële lasten 16.103              13.250 12.807

Totaal financiële baten en lasten 27.972              -4.150 66.755

De rentelasten zijn inclusief de doorberekende lasten over augustus tot en met december van de ISB (€ 3.294). 

72



WNT-verantwoording 2020 Stichting PCPO Midden Brabant

De WNT is van toepassing op Stichting PCPO Midden Brabant.
Het voor Stichting PCPO Midden Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 143.000.
Het totaal aantal complexiteitspunten voor Stichting PCPO Midden Brabant is 7 (zie onderstaande berekening)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 A.W. Wever

Functiegegevens
Directeur-
bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 114.604
Beloningen betaalbaar op termijn € 19.144
Subtotaal € 133.748

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 143.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag 0
Bezoldiging € 133.748

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

Gegevens 2019
Bedragen x € 1 A.W. Wever

Functiegegevens
Directeur-
bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 105.856
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.477
Subtotaal € 124.333

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 138.000€      

Bezoldiging € 124.333

Gegevens 2020
Naam Topfunctionaris
J.G. Kroon Voorzitter
M.C. van Dongen Lid
H.H. de Kroon Lid
G.M. van Zandwijk Lid
A. Fonk Lid
S.E.M. Willemse - Zuidgeest Lid
I.E. van Haren Lid
B.J.A. Roks Lid

De leden van het toezichthoudend orgaan (de ALV-leden) ontvangen geen vergoeding.

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 2
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7
Bezoldigingsklasse C
Bezoldigingsmaximum 143.000€      

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 
die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

1d Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Functie

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2020 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat ad. € 243.130 verdeeld over de reserves,
zoals onderstaand aangegeven.

Algemene reserve -51.652
Herwaarderingsreserve initiële activa -20.987
Reserve bijzondere en aanvullende bekostiging PO -233.039
Reserve passend onderwijs 26.123
Reserve huisvesting 490.000
Algemene reserve privaat 2.303
Reserve privaat derdengelden 23.330
Statutaire reserves 7.052

243.130
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E Overzicht verbonden partijen

Sinds 11 juli 2011 is PCPO Midden-Brabant partner in de Internationale School Breda. Het betreft de:

Stichting tot bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland

De bestuurder van PCPO Midden-Brabant draagt mede bestuurlijke verantwoordelijkheid in de stichting die de ISB beheert. 
Volgens de richtlijn is sprake van "invloed van betekenis", waarbij als indicatie geldt meer dan 20% zeggenschap. 
Het bestuur van de ISB bestaat uit 2 personen, waardoor er sprake is van, in procenten uitgedrukt, zeggenschap van 50%.
Het bestuur van de ISB wordt, behalve door de bestuurder van PCPO Midden-Brabant, gevormd door een bestuurder van de stichting 
Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken, te weten de heer B.J. Buddingh'.
De verbondenheid betreft een partnership met gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel het 
operationele als het inhoudelijke reilen en zeilen van het instituut, alsmede voor alle kwalitatieve
aspecten van de twee poten van de Internationale School Breda. Het betreft hier Primary en Secondary.

Per 4 september 2015 heeft PCPO Midden-Brabant de Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant opgericht.
De stichting heeft ten doel het exploiteren van kindercentra en peuterspeelzalen, het realiseren van ononderbroken ontwikkelingslijnen,
het bundelen en uitbreiden van kennis inzake voor- en buitenschoolse ontwikkeling van kinderen, het aanbieden van overige pedagogische
begeleidingsactiviteiten, alles in de breedste zin des woords.

Verbonden partijen, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Code
vorm zetel activiteiten *

RSV Breda EO Stichting Oosterhout 4

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant 

Cosunpark 20 24 

4814 ND BREDA 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Protestants-Christelijk Primair 

Onderwijs Midden-Brabant 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 Protestants-

Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant op 31 december 2020 en van 

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 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 2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2020; 

(2) de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Midden-

Brabant 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. 



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

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; 

• 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 2020 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 2020 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 de raad van toezicht 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. 

 

De raad van toezicht 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 fraude of fouten 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.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden 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 continuïteits-

veronderstelling 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.  

 

  



 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 15 juni 2021 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

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

 

 

Kenmerk: 2021.0151.conv 
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2020

* Bestuursnummer 41001
* Naam en adres van de instelling Stichting PCPO Midden Brabant

Cosunpark 21
4814 ND Breda

* Telefoonnummer 076-2046300
* E-mailadres info@pcpomiddenbrabant.nl
* Internetsite www.pcpomiddenbrabant.nl
* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* AK-nummer 401
* Telefoonnummer contactpersoon 088-8504760
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

* Gegevens administratiekantoor ONS Onderwijsbureau
* AK-nummer 401

* Brin-nummer + NAW gegevens school

04LK PC Basisschool Het Beekdal Bredaseweg 55A 4861 TB Chaam
04RS PC Basisschool De Vijf Eiken Van Duivenvoordestraat 75 5121 VR Rijen
05OM Basisschool De Wegwijzer Grutterijstraat 27 5109 TD 's-Gravenmoer
05OM01 Basisschool De Schoof Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonksveer
08JV Basisschool Menorah Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout
08PJ J.J. Anspachschool Kerkstraat 60 5101 BD Dongen
11MC De Klankhof Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur
11MC1 't Kofschip Slagveld 55 4871 ND Etten-Leur
11XL IKC De Vincent Lambertusstraat 5 4872 XA Etten-Leur
12FD Dr. De Visserschool Burg. Serrarislaan 32 4835 LH Breda
12FD01 Basisschool De Rietvink Kraanvogel 92 4822 RB Breda
12WE CBS De Fontein Thomas Vincidorstraat 1 4827 GA Breda
12WE CBS De Fontein (Eerste Opvang Anderstaligen) Kameelstraat 2 4817 BS Breda
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Staat van Baten en Lasten  2020
04LK Het Beekdal

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 516.744 500.410 487.159
Overige overheidsbijdragen 0 465 1.015
Overige baten 10.286 6.250 9.870
Totaal baten 527.030 507.125 498.044

Lasten

Personele lasten 428.035 423.390 402.051
Afschrijvingen 7.733 7.610 6.914
Huisvestingslasten 31.740 34.990 55.761
Overige lasten 33.015 36.950 48.560
Totaal lasten 500.523 502.940 513.286

Saldo baten en lasten 26.507 4.185 -15.242

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten 201 250                 228

Totaal financiële baten en lasten -201 -250 -228

Resultaat baten en lasten 26.306 3.935 -15.470
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Staat van Baten en Lasten  2020
04RS De Vijf Eiken

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 1.672.382 1.583.560 1.665.945
Overige overheidsbijdragen 8.204 1.700              8.245
Overige baten 9.638 15.650 44.414
Totaal baten 1.690.224 1.600.910 1.718.604

Lasten

Personele lasten 1.391.832 1.352.715 1.275.416
Afschrijvingen 45.793 49.060 47.417
Huisvestingslasten 136.929 118.460 142.409
Overige lasten 92.552 114.200 138.002
Totaal lasten 1.667.106 1.634.435 1.603.244

Saldo baten en lasten 23.118 -33.525 115.360

Financiële baten en lasten

Financiële baten 7                     -                       -                      
Financiële lasten 267 500 345

Totaal financiële baten en lasten -260 -500 -345

Resultaat baten en lasten 22.858 -34.025 115.015
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Staat van Baten en Lasten  2020
05OM De Wegwijzer

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 1.446.299 1.388.865 1.366.066
Overige overheidsbijdragen 18.178 13.500 7.087
Overige baten 19.023 18.435 15.361
Totaal baten 1.483.500 1.420.800 1.388.514

Lasten

Personele lasten 1.258.698 1.179.980 1.080.261
Afschrijvingen 25.581 36.275 30.338
Huisvestingslasten 99.015 101.715 118.964
Overige lasten 102.725 98.805 107.591
Totaal lasten 1.486.019 1.416.775 1.337.154

Saldo baten en lasten -2.519 4.025 51.360

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten 275 500 328

Totaal financiële baten en lasten -275 -500 -328

Resultaat baten en lasten -2.794 3.525 51.032
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Staat van Baten en Lasten  2020
08JV Menorah

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 1.769.210 1.644.320 1.719.069
Overige overheidsbijdragen 6.468 2.750 2.751
Overige baten 87.893 62.220 94.416
Totaal baten 1.863.571 1.709.290 1.816.236

Lasten

Personele lasten 1.370.194 1.270.325 1.298.853
Afschrijvingen 38.533 50.005 41.292
Huisvestingslasten 263.520 228.770 247.778
Overige lasten 114.151 134.200 138.400
Totaal lasten 1.786.398 1.683.300 1.726.323

Saldo baten en lasten 77.173 25.990 89.913

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten 135 150 148

Totaal financiële baten en lasten -135 -150 -148

Resultaat baten en lasten 77.038 25.840 89.765
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Staat van Baten en Lasten  2020
08PJ J.J. Anspachschool

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 1.492.316 1.426.380 1.459.166
Overige overheidsbijdragen 2.720 2.600 2.600
Overige baten 9.123 7.000 34.289
Totaal baten 1.504.159 1.435.980 1.496.055

Lasten

Personele lasten 1.346.410 1.282.965 1.206.825
Afschrijvingen 35.800 41.285 35.955
Huisvestingslasten 94.125 84.665 91.783
Overige lasten 87.237 82.100 107.099
Totaal lasten 1.563.572 1.491.015 1.441.662

Saldo baten en lasten -59.413 -55.035 54.393

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten 280 350 312

Totaal financiële baten en lasten -280 -350 -312

Resultaat baten en lasten -59.693 -55.385 54.081
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Staat van Baten en Lasten  2020
11MC De Klankhof

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 957.340 907.575 887.862
Overige overheidsbijdragen 4.006 3.750 2.500
Overige baten 7.863 3.500 37.769
Totaal baten 969.209 914.825 928.131

Lasten

Personele lasten 903.325 852.755 861.115
Afschrijvingen 24.924 23.335 21.023
Huisvestingslasten 81.014 65.400 88.935
Overige lasten 66.530 57.500 74.735
Totaal lasten 1.075.793 998.990 1.045.808

Saldo baten en lasten -106.584 -84.165 -117.677

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                      -                      
Financiële lasten 196 200 232

Totaal financiële baten en lasten -196 -200 -232

Resultaat baten en lasten -106.780 -84.365 -117.909
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Staat van Baten en Lasten  2020
11MC1 't Kofschip

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 277.977 256.570 317.899
Overige overheidsbijdragen 1.507             0 -                      
Overige baten 9.609 11.000 16.543
Totaal baten 289.093 267.570 334.442

Lasten

Personele lasten 366.639 349.010 327.230
Afschrijvingen 9.618 6.240 9.013
Huisvestingslasten 16.900 18.275 14.558
Overige lasten 21.976 22.450 26.620
Totaal lasten 415.133 395.975 377.421

Saldo baten en lasten -126.040 -128.405 -42.979

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                      -                      
Financiële lasten 95 100 61

Totaal financiële baten en lasten -95 -100 -61

Resultaat baten en lasten -126.135 -128.505 -43.040
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Staat van Baten en Lasten  2020
11XL IKC De Vincent

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 1.010.108 929.050 905.619
Overige overheidsbijdragen 59.826 59.250 57.750
Overige baten 71.409 31.630 52.923
Totaal baten 1.141.343 1.019.930 1.016.292

Lasten

Personele lasten 1.020.104 971.765 951.502
Afschrijvingen 38.994 30.315 31.871
Huisvestingslasten 96.889 85.230 92.352
Overige lasten 86.570 81.000 124.142
Totaal lasten 1.242.557 1.168.310 1.199.867

Saldo baten en lasten -101.214 -148.380 -183.575

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                      -                      
Financiële lasten 207 200 225

Totaal financiële baten en lasten -207 -200 -225

Resultaat baten en lasten -101.421 -148.580 -183.800
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Staat van Baten en Lasten  2020
12FD Dr. De Visserschool

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 3.305.590 3.117.205 3.179.160
Overige overheidsbijdragen 36.567 68.285 67.491
Overige baten 57.931 113.000 104.943
Totaal baten 3.400.088 3.298.490 3.351.594

Lasten

Personele lasten 2.614.596 2.502.625 2.398.680
Afschrijvingen 113.214 120.500 108.953
Huisvestingslasten 262.652 265.775 239.163
Overige lasten 325.054 391.050 367.442
Totaal lasten 3.315.516 3.279.950 3.114.238

Saldo baten en lasten 84.572 18.540 237.356

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten 330 500 484

Totaal financiële baten en lasten -330 -500 -484

Resultaat baten en lasten 84.242 18.040 236.872
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Staat van Baten en Lasten  2020
12FD2 Internationale School Breda

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 961.359 -                      -                      
Overige overheidsbijdragen 0 -                      -                      
Overige baten 383.574 -                      -                      
Totaal baten 1.344.933 -                      -                      

Lasten

Personele lasten 1.338.770 -                      -                      
Afschrijvingen -                      -                      -                      
Huisvestingslasten 123.945 -                      -                      
Overige lasten 289.327 -                      -                      
Totaal lasten 1.752.042 -                      -                      

Saldo baten en lasten -407.109 -                      -                     

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                      -                      
Financiële lasten 3.351 -                      -                      

Totaal financiële baten en lasten -3.351 -                      -                      

Resultaat baten en lasten -410.460 -                      -                      



Staat van Baten en Lasten  2020
12WE De Fontein

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 3.365.269 3.021.810 3.488.169
Overige overheidsbijdragen 179.551 163.000 173.700
Overige baten 23.068 24.225 31.722
Totaal baten 3.567.888 3.209.035 3.693.591

Lasten

Personele lasten 2.557.172 2.599.915 2.527.341
Afschrijvingen 73.174 95.000 182.031
Huisvestingslasten 212.027 206.105 216.905
Overige lasten 169.753 269.750 235.426
Totaal lasten 3.012.126 3.170.770 3.161.703

Saldo baten en lasten 555.762 38.265 531.888

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten 284 500 278

Totaal financiële baten en lasten -284 -500 -278

Resultaat baten en lasten 555.478 37.765 531.610
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Staat van Baten en Lasten  2020
AH97GEZ Gezamenlijke activiteiten

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 51.123 79.285 29.883
Overige overheidsbijdragen -                      -                       -                      
Overige baten 835.100 830.975 683.069
Totaal baten 886.223 910.260 712.952

Lasten

Personele lasten 730.718 537.975 473.381
Afschrijvingen 6.507 6.210 5.245
Huisvestingslasten -464.593 16.000 32.381
Overige lasten 359.591 350.175 386.165
Totaal lasten 632.223 910.360 897.172

Saldo baten en lasten 254.000 -100 -184.220

Financiële baten en lasten

Financiële baten 80 2.600 209
Financiële lasten 1.814 2.500 1.724

Totaal financiële baten en lasten -1.734 100 -1.515

Resultaat baten en lasten 252.266 -                       -185.735
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Staat van Baten en Lasten  2020
AH97BST Bestuursmiddelen

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW -                      -                       -                      
Overige overheidsbijdragen -                      -                       -                      
Overige baten -                      -                       -                      
Totaal baten -                      -                       -                      

Lasten

Personele lasten -                      -                       -                      
Afschrijvingen 567 565 567
Huisvestingslasten -                      -                       -                      
Overige lasten -                      -                       -                      
Totaal lasten 567 565 567

Saldo baten en lasten -567 -565 -567

Financiële baten en lasten

Financiële baten 43.988 6.500 79.354
Financiële lasten 8.668 7.500 8.443

Totaal financiële baten en lasten 35.320 -1.000 70.911

Resultaat baten en lasten 34.753 -1.565 70.344
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Staat van Baten en Lasten  2020
AH97STE Steunstichting

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW -                      -                       -                      
Overige overheidsbijdragen -                      -                       -                      
Overige baten -                      -                       -                      
Totaal baten -                      -                       -                      

Lasten

Personele lasten -                      -                       -                      
Afschrijvingen 2.528 2.780 2.781
Huisvestingslasten -                      -                       -                      
Overige lasten -                      -                       -                      
Totaal lasten 2.528 2.780 2.781

Saldo baten en lasten -2.528 -2.780 -2.781

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                      -                       -                      
Financiële lasten -                      -                       -                      

Totaal financiële baten en lasten -                      -                       -                      

Resultaat baten en lasten -2.528 -2.780 -2.781
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Staat van Baten en Lasten  2020

Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 16.825.717 14.855.030 15.505.997
Overige overheidsbijdragen 317.027 315.300 323.139
Overige baten 1.524.517 1.123.885 1.125.319
Totaal baten 18.667.261 16.294.215 16.954.455

Lasten

Personele lasten 15.326.493 13.323.420 12.802.655
Afschrijvingen 422.966 469.180 523.400
Huisvestingslasten 954.163 1.225.385 1.340.989
Overige lasten 1.748.481 1.638.180 1.754.182
Totaal lasten 18.452.103 16.656.165 16.421.226

Saldo baten en lasten 215.158 -361.950 533.229

Financiële baten en lasten

Financiële baten 44.075 9.100 79.563
Financiële lasten 16.103 13.250 12.808

Totaal financiële baten en lasten 27.972 -4.150 66.755

Resultaat baten en lasten 243.130 -366.100 599.984
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