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Voorwoord  
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Internationale School Breda (ISB). Het verslag wordt u aangeboden door het 
bestuur van de Stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in Zuidwest Nederland. Het verslag betreft een 
samenvatting van de jaarrekening, aangevuld met informatie over de vier belangrijkste beleidsterreinen van het 
bestuur: huisvesting/gebouwen, personeel, kwaliteit en onderwijs. Samen met de onverkorte jaarrekening is dit 
verslag het verantwoordingsinstrument over het gevoerde beleid en de financiële vertaling ervan voor het ministerie 
van OCW. Bovendien kan het ISB-bestuur het jaarverslag gebruiken om de stakeholders van de stichting, de leden van 
de beide Raden van Toezicht (SKVOB en PCPO) en iedereen die geïnteresseerd is in onze school nader te informeren. 
 
Voor de ISB is 2019 een jaar geweest waarin mooie onderwijskundige resultaten zijn behaald. De eindopbrengsten 
stemden tevreden. In het begin van kalenderjaar 2020 is de primary bezocht door de Onderwijsinspectie, dit als 
onderdeel van het bestuursgericht vierjaarlijkse toezicht binnen PCPO Midden-Brabant. Financieel is sprake van het 
vierde jaar dat een positief exploitatiesaldo werd behaald. 
 
De nieuwe campus is een feit. De school is per 07-01-2019 verhuisd.. De ISB heeft nu de beschikking over een prachtig 
schoolgebouw met uitgebreide mogelijkheden om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden aan de diverse groepen 
van de school. De maximale capaciteit van het gebouw is 380 leerlingen. 
 
De ISB is een transparante organisatie en daarbij hoort horizontale verantwoording van resultaten op velerlei gebied. 
In de komende jaren blijven we streven naar het nadrukkelijker koppelen van de behaalde resultaten aan onze 
strategische en organisatiedoelen. Het bestuur heeft de ambitie om de informatieve waarde van dit document elk jaar 
verder te verhogen. Dit is een van de redenen dat er nu, voor het eerst, met een nieuw model bestuursverslag wordt 
gewerkt. Dit model vindt zijn oorsprong bij de PO-raad. 
 
Het document begint met een schets van de organisatie van de ISB, gevolgd door een beschrijving van het profiel van 
de organisatie en 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 hoofd 
beleidsterreinen. Hoofdstuk vier geeft inzicht in het financieel reilen en zeilen binnen de organisatie. Hoofdstuk vijf 
bevat de bijlagen; het zijn er twee. 
 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan het behalen van de 
resultaten en die onze organisatie vertrouwen gaf. We denken daarbij in eerste instantie aan de ouders/verzorgers 
van onze leerlingen, aan al ons personeel, het management en aan de organisaties waarmee we samenwerkten. 
 
 
 
Berend Buddingh’ en Arnoud Wever  
bestuurders ISB 
 
Breda, juni 2020. 
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Jaarverslag Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht (CvT) van de ISB heeft het bevorderen van de samenwerking tussen en met de 
Benoemende Rechtspersonen, te weten PCPO en SKVOB e.o. en het bevorderen van de werkzaamheden en de 
algemene gang van zaken binnen de stichting als taak.  
Daarnaast staat de Commissie van Toezicht het bestuur met raad terzijde en is de CvT, in aanvulling op het toezicht 
door de interne toezichthouders van de Benoemende Rechtspersonen, belast met enkele interne en in de statuten 
aan haar opgedragen controlerende taken op het niveau van de stichting. 
De CvT bestond op 31 december 2019 uit 6 leden. Bij de samenstelling van de CvT is bewust geselecteerd op een mix 
van expertises op het terrein van financiën (Hopstaken), juridische kennis (Berendschot), politiek-bestuurlijke kennis, 
netwerk en communicatie (Van Campen), internationaal bedrijfsleven (Jacobs) en organisatie-/onderwijskundige 
inzichten (Fouchier) en bestuurlijk (Arbouw). Momenteel zijn al deze disciplines vertegenwoordigd in de Commissie 
van Toezicht. De exacte samenstelling van de commissie staat beschreven in hoofdstuk 1 op blz. 8.  
 
Om voornoemde taken uit te voeren heeft de CvT in 2019 vijfmaal in aanwezigheid van de bestuurders vergaderd. Bij 
twee van deze bijeenkomsten was ook de directeur van de ISB aanwezig, teneinde de CvT te informeren over de 
voortgang van de school, de ontwikkeling van de leerlingenaantallen, diverse personele aangelegenheden en andere 
relevante zaken. Ook heeft de CvT zich éénmaal laten informeren door de accountant. Op 15 april 2019 heeft een 
heidag plaatsgevonden waar samen met de bestuurders en de head of school is nagedacht over de toekomstige 
structuur van de Internationale School.  
 
Alle bijeenkomsten kenmerkten zich door een ontspannen en openhartige sfeer. De toenemende ervaring van zowel 
directie als bestuur en CvT ten aanzien van de wijze waarop de Internationale School opereert, maakt dat ook de CvT 
een professionaliteitslag heeft gemaakt, zowel bestuurlijk als financieel-administratief.  
 
Tijdens de vergaderingen met de bestuurders heeft de CvT zich aan de hand van op voorhand toegezonden stukken 
laten informeren en met de bestuurders gediscussieerd over onder andere de volgende beleidsterreinen: 

- De financiële stand van zaken op korte, middellange en lange termijn; de CvT heeft met name het bestuur 
geadviseerd een deugdelijke meerjaren-forecast op te stellen, op grond waarvan een deugdelijke meerjarige 
strategie opgesteld kan worden; 

- De onderlinge verhoudingen en structuur tussen de verschillende rechtspersonen en hoe deze statutair tot 
uiting zouden moeten komen; 

- Huisvestingsvraagstukken en de juridische vraagstukken die hiermee gepaard gaan; 
- Ontwikkelingen van de ISB op onderwijskundig- en financieel gebied en ontwikkeling van de organisatie; 
- De strategische groei-ambitie van de school; 
- Het betrekken van oud-leerlingen en het opzetten van systeem rondom ‘Vrienden van de ISB’; 
- Externe contacten met overheden en het relevante bedrijfsleven in de regio West-Brabant en omgeving; 
- Hoe in voorkomende gevallen om te gaan met dreigende reputatieschade als gevolg van de nieuwbouw en 

groei van de school. 
 

Naast plenaire vergaderingen zijn er ook diverse bijeenkomsten geweest tussen (één van) de bestuurder(s) en 
individuele leden van de CvT waarbij er met name gesproken werd over onderwerpen waar de professionele expertise 
van het Commissielid een meerwaarde had. Het ging hierbij onder meer over juridische vraagstukken, politiek-
bestuurlijke onderwerpen, communicatie, of vraagstukken van financieel-administratieve aard. 
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De Commissie van Toezicht spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat in 2019 is verricht door bestuurders, 
directie en medewerkers van de Internationale School Breda. 
 
Voor dit verslag,  
 
Mevr. Mr. N. (Nicole) Fouchier 
Voorzitter Commissie van Toezicht 
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Het schoolbestuur 
Onder het bestuur van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland, vallen de 
activiteiten van de onderstaande schooldelen, die gevestigd zijn aan de Mozartlaan 35, 4837 EH Breda. Voor het 
ministerie van OC&W blijven de bevoegde gezagen van Stg. PCPO Midden-Brabant en Stg. Katholiek Voortgezet 
Onderwijs Breda e.o. verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de besteding (doel- en rechtmatig) van de 
rijksmiddelen. 
 

School BRIN-nr. Management Team 

International School Breda (primary section) 12FD Dhr. G. (Ger) Rombouts (dir) 
Mevr. L. (Louise) Everson (adjunct-dir.) 

International School Breda (secondary section) 25 GC201 Dhr. G. (Ger) Rombouts (dir) 
Mevr. L. (Louise) Everson (adjunct-dir.) 
Mevr. J. (Jean) Atkinson (head of MYP) 
Mevr. E. (Ellen) van Hooijdonk (head of facilities) 
Dhr. M (Mark) Sherlock (head of DP) 
 

 
De ISB heeft als kernactiviteit het verzorgen van kwalitatief goed primair (Primary School) en voortgezet onderwijs 
(Secondary School) voor kinderen van expats en impats. Expats zijn ouders die behoren tot de wereldwijd actieve 
groep mensen die steeds voor kortere perioden werkzaam zijn in verschillende landen en nu in Zuidwest Nederland 
en/of Vlaanderen wonen. Bovendien biedt de ISB een nursery class en voor- en naschoolse activiteiten aan; genaamd 
‘Clubs’. Het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers van de kinderen is overwegend van een niveau vergelijkbaar 
met HBO+ en universitair niveau. Er zijn grote verschillen in de nationale en culturele achtergronden van de leerlingen 
en het personeel. Gedurende 2019 bevolkten 49 nationaliteiten de school. Ongeveer 26% van de kinderen heeft een 
Nederlandse achtergrond. De gemiddelde verblijfsduur van de kinderen is ongeveer 3-4 jaar.   

 
1. Organisatie  

 

Contactgegevens 

• Stg. tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland (ISB)  
Bestuursnummer primary section: 41001 
Bestuursnummer secondary section: 42992 
Mozartlaan 35 
4837 EH  Breda 
Telefoon: +31 76 5607870 
Email: info@isbreda.nl 
Web:  www.isbreda.nl 

 

Contactpersonen 

Primary section 

• Naam contactpersoon: A.W. Wever 

• Functie: bestuurder 

• Telefoonnummer: +31 76 2046300 
 

Secondary section 

• Naam contactpersoon: B.J. Buddingh’ 

• Functie: bestuurder 

• Telefoonnummer: +31 76 5141405 

 

mailto:info@
http://www.isbreda.nl/
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Juridische structuur 

De juridische structuur is een: stichting. 

 

 

Organisatiestructuur 

Het huidige organigram van de ISB ziet er als volgt uit: 
 
 

Head of 

Department
 

Board PCPO 

Midden-

Brabant

ISB Board

Head of ISB

GMR PCPO
Board 

SKVOB e.o.

GMR 

scholengem. 

Breda

Supervisory 

Board (CvT) 

Rector 

Mencia

Supervisory 

Board

Supervisory 

Board

 
 

In de organisatiestructuur van de ISB zijn de volgende organen opgenomen:  

• Op Toezichtniveau: de RvT’s van PCPO en SKVOB en de Commissie van Toezicht (CvT); 

• Op bestuursniveau: twee bestuurders (een van PCPO en een van SKVOB); 

• Op bestuursniveau: twee Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en) van PCPO en de 
scholengemeenschap (deel van SKVOB)); 

• Op schoolniveau: een directeur, een adjunct-directeur en drie andere MT-leden; 

• Op schoolniveau een personeelsvertegenwoordiging (SR) Staff representatives en een Parents Association (PA) 
 
Hieronder twee links naar het vigerende managementcontract ISB en het format contract:  
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Management contract: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5ozbHHWMAlOSMxizg?e=cVQhjy  

Format management contract: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o14GY1XPyATdrFiA?e=BjReG4  

Bestuur  

Het bestuur is ultimo 2019 als volgt samengesteld:   

Primary section                     Functie                                                                 Nevenfuncties (betaald en onbetaald) 

Dhr. A.W. (Arnoud) 

Wever MLE  

 

Bestuurder 

gedetacheerd vanuit  

Stg. PCPO Midden-Brabant 

 

• Voorzitter ALV BreedSaam – 

huisvestingscorporatie voor het Primair Onderwijs 

in Breda; 

• Voorzitter Schakelklassencie vanuit het Bestuurlijk 

Overleg Breda (BOB); 

• Lid ALV RSV (Regionaal Samenwerkingsverband); 

• Lid bestuur Swim to Fight Cancer Breda. 

Secondary section 

Dhr. Drs. B.J. Buddingh 

(Berend) 

Bestuurder  

gedetacheerd vanuit Stg. KVOB e.o. 

 

• Lid dagelijks bestuur Bestuurlijk Overleg Breda 

(BOB) 

• Lid Beoordelingscommissie Sterk 

Techniekonderwijs 

• Lid gemeenteraad Molenlanden namens Doe 

mee! Molenlanden 

 

Bezoldiging van de bestuurders 
De bestuurders worden bezoldigd binnen hun eigen organisatie en ontvangen geen aparte vergoeding voor hun 
werkzaamheden ten behoeve van de ISB. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie van de ISB € 10.000,= overgemaakt naar 
PCPO en SKVOB voor de inzet van haar bestuurder. 
 

  

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5ozbHHWMAlOSMxizg?e=cVQhjy
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o14GY1XPyATdrFiA?e=BjReG4
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Intern toezichtsorgaan: Commissie van Toezicht 

De Commissie van Toezicht (CvT) is ultimo 2019 als volgt samengesteld:  

Naam (op volgorde van aantreden) Functie 

Dhr. M.W. (Michiel) van Campen 1 
Hoofdfunctie: Eigenaar CIPA (Campen International Public Affairs) en directeur Permits Foundation 
Nevenfunctie: Secretaris Atlantische Commissie 

Voorzitter 
vanaf 11-07-2019: 
adviseur2 

Mevr. L. (Lisette) Jacobs 
Hoofdfunctie: Directeur P&O 
Nevenfunctie: geen 

Lid 

Dhr. H.G.M. (Huib) Berendschot 3 
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 

Dhr. P. (Peter) Hopstaken 
Hoofdfunctie: Partner/registeraccountant 
Nevenfunctie: bestuurslid Stichting Foundation for audit research 

Lid 
vanaf 11-07-2019: 
adviseur4 

Dhr. A.L.E. (Alfred) Arbouw 
Hoofdfunctie: Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Nevenfunctie: Lid Raad van Advies van Stichting GO Delta 

Lid 

Mevr. N. (Nicole) Fouchier 
Hoofdfunctie: Stakeholder Engagement Strategist 
Nevenfunctie: Bestuurslid van de Stichting Voormalig Gasthuis Breda. 
Nevenfunctie: Lid van de RvT van Bravoo (Openbaar Onderwijs Kaatsheuvel) 

Lid 

 

Bezoldiging van toezichthouders 
De leden van de Commissie van Toezicht verrichten hun werkzaamheden tegen een vergoeding van maximaal de 
vigerende vrijwilligersvergoeding. Het actuele rooster van aftreden is in te zien via: 
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5osb9STPEA7kgMhVw?e=ZHIU0T  
 
Ondersteuning en advisering bestuurders 
De CvT heeft een aantal rollen: 

● Zij adviseren het bestuur, op basis van de inhoud van het strategisch Beleidsplan/schoolplan en de 
afgesproken doelen; 

● Zij adviseren het bestuur ter voorbereiding op beleids- en strategische besluiten. 
 
De Commissie van Toezicht vergadert tenminste vier keer met de bestuurders en zoveel meer als noodzakelijk. Buiten 
deze reguliere contacten zijn de individuele leden ook steeds beschikbaar als sparringpartner en klankbord. De Raad is 

 
1 De heer Van Campen neemt plaats in de Commissie op bindende voordracht van SKVOB e.o. 
2 De maximale zittingstermijn van de heer Van Campen werd op 11 juli 2019 bereikt. Omdat wordt gewerkt aan een herstructurering van het 
bestuursmodel is ervoor gekozen om geen nieuwe CvT-leden te gaan werven, maar om de heer Van Campen te vragen aan te blijven, nu als 
adviseur. 
3 De heer Berendschot neemt plaats in de Commissie op bindende voordracht van PCPO M-Br. 
4 De maximale zittingstermijn van de heer Hopstaken werd op 11 juli 2019 bereikt. Omdat wordt gewerkt aan een herstructurering van het 

bestuursmodel is ervoor gekozen om geen nieuwe CvT-leden te gaan werven, maar om de heer Hopstaken te vragen aan te blijven, nu als adviseur. 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5osb9STPEA7kgMhVw?e=ZHIU0T
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gevuld op basis van specialismen, zodat de bestuurders op elke terrein deskundige partners kunnen raadplegen. De 
aanwezige specialismen zijn: 

● Financieel; 
● Bestuurlijk/strategisch; 
● Politiek; 
● Juridisch; 
● HRM. 

 

Deelraad 

Medezeggenschap is nog niet passend geregeld. Momenteel is nog sprake van een Parents Association en van een 

Staff Representatives (vergelijkbaar met de personeelsgeleding van een MR). Hierin zitten personeelsleden van alle 

afdelingen van de school. Een personeelslid van de ISB neemt ook zitting in de GMR van PCPO. Bij SKVOB is geen 

sprake van vertegenwoordiging op dat niveau, wel is een personeelslid toehoorder bij de Deelraad van Mencia. 

Momenteel wordt gewerkt aan een herstructurering van het besturingsmodel. Vanaf het moment van goedkeuring 

van het nieuwe bestuursmodel dragen de Deelraad van het Mencia de Mendoza Lyceum en de MR van de Dr. De 

Visser/De Rietvink hun bevoegdheden, waar het de ISB betreft, over naar een Deelraad. In deze Deelraad komen 

ouders van de Primary, ouders van de Secondary, leerlingen van de Secondary en personeelsleden van zowel Primary 

als Secondary. Wanneer ‘t het verlenen van advies of het instemmen met voorgenomen besluiten betreft is alleen 

sprake van zeggenschap bij de leden van de afdeling die het onderwerp betreft. Gedurende Primary-zaken hebben dus 

alleen de vertegenwoordigers vanuit de Primary zeggenschap. 

 

2. Profiel van de school 
 
De International School Breda (ISB) is in 2011 opgericht. Het is de enige Internationale School in West-Brabant die 
internationale gezinnen bedient uit zowel Zuid-Nederland als Noord-België. Het initiatief voor een internationale 
school kwam vanuit enkele internationale bedrijven die in de regio gevestigd waren. Samen met de provincie hebben 
zij de economische ontwikkeling van de regio besproken, en is er besloten dat een internationale school noodzakelijk 
was om zodoende meer internationale families aan te trekken. 
 
Bij de opening van de school telde de ISB 32 leerlingen. In januari 2019 is de school verhuisd naar een speciaal 
gebouwde faciliteit. Ten tijde van de verhuizing telde de ISB ruim 300 leerlingen. Wij verwachten voor het einde van 
2023 ons maximale capaciteit van 380 studenten te behalen. In april 2019 heeft de officiële opening van het 
Internationale Campus, waar de ISB samen met Mencia de Mendoza Lyceum gehuisvest is, plaatsgevonden. 
 
De ISB is een gemengde school die internationaal onderwijs biedt in een Nederlandse context aan internationaal 

mobiele kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Vanaf 2019 zijn er onder de leerlingpopulatie meer dan 47 

verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Het personeel bestaat uit meer dan 20 nationaliteiten, van wie 80% 

vrouwelijk is. 
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Missie: 

De ISB is een zogenaamde “IB World School” en biedt het Middle Years Programme (MYP) en het Diploma Programme 

(DP) aan in het VO en de International Primary Curriculum (IPC) aan in het PO. Onze doelen zijn:  

• Op de International School Breda leiden we onze leerlingen op tot verantwoordelijke en respectvolle 

wereldburgers die een positieve bijdrage leveren aan een meer compassievolle, vreedzame en duurzame 

wereld;  

• We leveren eersteklas onderwijs door middel van hoge normen en excellentie in lesgeven;  

• Onze school kent een toegankelijke sfeer die bijdraagt aan een warme, veilige en ondersteunende 

leeromgeving waar iedereen wordt gewaardeerd om wie ze zijn. 

De missie wordt ondersteund door onze kernwaarden: 

• Diversiteit 

• Vindingrijkheid  

• Gemeenschapsgevoel  

• Persoonlijke groei 

• Creativiteit 

• Kindgericht leren 

 
Visie:  
  

• Ons internationale onderwijs (IPC, IB MYP en IB DP) helpt onze leerlingen zich zowel academisch als sociaal te 

ontwikkelen door onafhankelijkheid, creativiteit en levenslang leren te stimuleren; 

• We ondersteunen en respecteren alle culturen, religies en levensoriëntaties;  

• We herkennen de unieke passies en talenten van onze leerlingen; 

• Dankzij op onderzoek gebaseerd leren, kunnen onze leerlingen effectieve probleemoplossers worden; 

• Continue reflectie stelt ons in staat om te groeien;  

• We zijn transparant in wat we doen;  

• School, leerlingen en ouders werken samen om onze doelen te bereiken;  

• Leerlingen gaan in op de culturen en tradities van het gastland; 

• We leggen verbindingen en stimuleren samenwerking zowel lokaal als regionaal.  

Leerlingen kunnen plezier maken, vrienden voor het leven maken en met veel plezier terugdenken aan hun tijd op de 

International School of Breda 

 

Onze ambitie voor de komende jaren: 

• ISB wil in de hele school een thuistaalprogramma ontwikkelen; 

• ISB wil gemeenschapsbanden vormen die verbonden zijn met de verschillende programma's van de school; 

• ISB wil voorop lopen bij alle ICT-ontwikkelingen; 

• ISB wil een competitieve werkplek zijn voor internationale personeelsleden; 

• ISB zal scenario's ontwikkelen om het hoofd te bieden aan de te verwachte druk om verder te groeien dan 

het huidige gebouw; 

• ISB wil de beste rijksbekostigde internationale school van Nederland zijn 
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Kernactiviteiten  

De ISB richt zich zoveel mogelijk op haar kerntaken: het verzorgen van Primair en Voortgezet Onderwijs van 
uitzonderlijke kwaliteit. Daarnaast wordt een aantal aanvullende (contract)activiteiten uitgevoerd. Met deze 
activiteiten beogen wij niet het maken van winst, maar leveren we een bijdrage aan de context van onze 
hoofdactiviteiten, of beogen we onze samenwerkingspartners te ondersteunen. 
Zo verhuren we onderwijsruimten aan het algemeen nut bevorderende instellingen, organisaties die het welbevinden 
van expats bevorderen en aan kindpartners. De met deze activiteiten verworven opbrengsten worden ten dienste 
gesteld aan het primaire proces. Het is niet ons doel om deze activiteiten uit te breiden, of om beleid te ontwikkelen 
waardoor meer derdengeld-stromen kunnen worden aangewend. 
 

De vigerende versie van het strategisch beleidsplan is te bereiken via: 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5otSyKcLX8cuJEaBQ?e=goK5tE  

 

Toegankelijkheid & toelating 

De ISB staat midden in de samenleving en neemt actief deel aan ontwikkelingen en activiteiten binnen de gemeente 
Breda. Alle kinderen die voldoen aan de IGO-voorwaarden, maar ook hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom op 
onze school. Alle voorwaarden en procedures rondom toelating, schorsing e.d. liggen vast in een beleidsdocument. Dit 
beleidsdocument is op te vragen bij het Head of Facilities, de schoolleiding of het bestuur.  
 

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

Belanghebbende organisatie of groep Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Gemeente Breda De gemeente Breda is een belangrijke partner van de ISB. Niet alleen 

stond zij mede aan de wieg van de school, zij staat ook financieel 

garant voor het bij de start van de school opgelopen exploitatietekort. 

Er is frequent overleg met het bestuur van de stad Breda en met de 

thesaurier van de gemeente. 

Ouders/verzorgers Op de ISB wordt veel aandacht besteed aan het informeren van de 

ouders/verzorgers. Dit gebeurt onder andere door middel van een 

nieuwsbrief, rapporten en thema-avonden. Daarnaast worden de 

ouders/verzorgers geïnformeerd via de wettelijk verplichte 

inspraakorganen (Deelraad, GMR van SKVOB en GMR van PCPO 

Midden-Brabant) en aanvullende organen, zoals de Parents 

Association en (ouder)werkgroepen. Door middel van een 

ouderenquête vraagt de school de ouders/verzorgers minimaal 

eenmaal per beleidscyclus (in het derde jaar van de vierjarige cyclus) 

naar hun visie op en hun waardering van de school. Het 

schoolmanagement wil bij uitstek laagdrempelig en toegankelijk zijn. 

Een van hen is dan ook nadrukkelijk zichtbaar aanwezig bij het begin 

en einde van de schooldag. 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5otSyKcLX8cuJEaBQ?e=goK5tE
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RSV Breda PCPO Midden-Brabant en haar scholen maken deel uit van het 
Regionaal SamenwerkingsVerband (RSV) Breda e.o. Dit 
samenwerkingsverband heeft zowel een afdeling voor Primair als voor 
Voortgezet onderwijs. Ook de scholen van SKVOB e.o. in de regio 
behoren tot dit samenwerkingsverband. Dat is gunstig voor de ISB, 
want zo behoren beide afdelingen tot hetzelfde 
samenwerkingsverband. Weliswaar wel tot een ander deel ervan. 
De bestuurders van de ISB dragen mede bestuurlijke 
verantwoordelijkheid in het eerdergenoemde 
samenwerkingsverband.  

DIS (Dutch International School) netwerk Netwerk bestaat uit DIPS (Dutch International Primary Schools) en 
DISS (Dutch International Secondary Schools). Het netwerk heeft sinds 
2017 ook een overleg op bestuursniveau. Beide bestuurders, de Head 
of School en de adjunct-directeur bezoeken deze netwerken frequent. 

Besturenorganisatie Verus PCPO en SKVOB zijn beide lid van deze vereniging. De bestuurders 
bezoeken regelmatig bijeenkomsten van deze vereniging. 

BNWB (Bestuurlijk Netwerk West-Brabant); PO-bestuurder is lid van dit netwerk dat vooral gericht is op 
kennisdelen 

B.O.B. (Bestuurlijk Overleg Breda); Beide bestuurders zijn lid van deze vereniging (de VO-bestuurder is 
één van de voorzitters) en bezoeken regelmatig de vergaderingen; 

Diverse werk- en projectgroepen ter 
uitvoering van verdere samenwerking tussen 
onderwijs en zorg in de diverse gemeenten, 
zoals CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
ZAT’s (zorg advies teams) 

Deze bijeenkomsten worden vooral bezocht door de IB-er van de 
school. Zij draagt zo bij aan het vergroten van het kennisniveau van 
het netwerk en vergroot ook haar eigen kennis op de diverse 
gebieden. 

Met partners uit het maatschappelijke 
middenveld 

Bijvoorbeeld onze kindpartner Devi-kids, maar ook met andere 
organisaties actief in deze sector. 

Met partners in de gezondheidszorg; Er is sprake van samenwerking met de GGD West-Brabant. 

Van organisaties die zich bezighouden met 
onderwijszorg; 

Diverse partijen ondersteunen de ISB op dit terrein. Denk hierbij aan 
Edux, I-Screen e.d. 

BreedSaam 
 

De coöperatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het 
basisonderwijs in Breda en heeft bijgedragen aan de realisatie van het 
huidige gebouw van de school. 

Building Breda 
 

De coöperatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het 
voortgezet onderwijs in Breda en heeft bijgedragen aan de realisatie 
van het huidige gebouw van de school. Building Breda is de formele 
eigenaar van het gebouw van de ISB; 

VO-Breda (Voortgezet Onderwijs Breda) De VO-bestuurder participeert actief in verschillende landelijke en 
regionale netwerken. 

ZeeBra  De VO-bestuurder is lid van dit netwerk van VO-scholen in Zeeland en 
West-Brabant. 

HBO-opleidingen in Breda, zoals BUas (Breda 
University of Applied Sciences) en AVANS; 

Op verschillende terreinen wordt samengewerkt met deze 
onderwijsorganisaties, vooral op het gebied van het verder 
ontwikkelen van Breda als interessante vestigingsplek voor het 
Internationale bedrijfsleven; 

BrIM  Uitvoeringsorgaan van gemeente Breda voor o.a. relatiebeheer met 
het Bredase bedrijfsleven. Ook hier is een relatie mee. 

Expat Centre Holland South  Organisatie die expats helpt zich in Nederland te vestigen en 
regelmatig bijeenkomsten organiseert in het pand van de ISB 
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Expatica 
 

Biedt op maat gemaakte expat-gidsen met essentiële informatie over 
verhuizen, werken en wonen in het buitenland. Met deze organisatie 
wordt samengewerkt. 

BZW (Brabants-Zeeuwse 
Werkgeversvereniging) 

Met deze organisatie wordt samengewerkt. 

Betrokken Ondernemers Breda  Organisatie die actief is om maatschappelijk betrokken ondernemen 
te stimuleren. Deze organisatie organiseert met grote regelmaat 
activiteiten voor ondernemers. De PO-bestuurder is via PCPO lid van 
deze organisatie. 

IBO  Certificeringsorganisatie voor het International Baccalaureaat. De ISB 

is een geregistreerde IBO-school; 

 

Klachtenbehandeling 

De externe vertrouwenspersonen hebben geen klachten vanuit de ISB ontvangen in het verslagjaar 

 

Klachten ontvangen over de Primary worden, wanneer die niet intern kunnen worden opgelost door de Interne 

VertrouwensPersoon (IVP), doorgesluisd naar de Externe Vertrouwenspersoon van PCPO. Datzelfde geldt voor 

klachten binnen het VO. Hiervoor is de vertrouwenspersoon van SKVOB-beschikbaar. 

Het klachtenbeleid van PCPO Midden-Brabant is leidend voor de Primary van de ISB. Hierbij de link naar het 

document: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o2ylHmsty-0DJeDQ?e=d4cDLZ 

Het klachtenbeleid van SKVOB is in te zien via: https://www.skvob.nl/SKVOB/Klachtenregeling  

De gedragscode binnen de ISB is in te zien via: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5plkKoKyDTS7kOuKQ?e=yS0mp7  

 

Verantwoording beleid 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier paragrafen over de 

verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, 

en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, 

de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s 

en risicobeheersing.  

 

4. 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 kwalificeren wij  ‘goed onderwijs’als volgt. 

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 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o2ylHmsty-0DJeDQ?e=d4cDLZ
https://www.skvob.nl/SKVOB/Klachtenregeling
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5plkKoKyDTS7kOuKQ?e=yS0mp7
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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.  

Leven en samenleven 
Deze twee aspecten vormen het hart van het onderwijs op de ISB en zijn duidelijk gerelateerd aan onze 
maatschappelijke opdracht. Het gaat hier over persoonsvorming en socialisatie. In ‘Gedachten van goed onderwijs’ is 
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 daarmee 
• 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. 
• Internationaal georiënteerd zijn en affiniteit hebben met verschillende culturen 
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Onderwijs & kwaliteit 
 

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 

 

 
  

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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Definiëren 
Hoe definiëren we onderwijskwaliteit? 
▪ Opleiding – Waartoe leiden we leerlingen op?  

▪ Identiteit - Welke rol speelt identiteit in ons onderwijs en wat betekent dat voor onze ambities?  

▪ Socialisatie – Welke waarden, normen en gebruiken willen we onze leerlingen meegeven zodat zij volwaardig 

kunnen meedoen in de samenleving?  

▪ Persoonsvorming – wat hebben onze leerlingen nodig om zicht te krijgen op: wie ben ik? Wat wil ik (worden)?, wat 

vind ik belangrijk? En hoe wil ik omgaan met anderen?  

▪ Kwalificatie -  Met welke kennis en vaardigheden willen wij onze leerlingen toerusten zodat ze volwaardig kunnen 

meedoen in de samenleving?  

 

Zicht hebben  
Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit?  
▪ Welke hulpmiddelen of werkwijzen gebruiken we of willen we gebruiken om onderwijskwaliteit in beeld te krijgen 

en waarom?  

▪ Welke eisen stellen we aan de kwaliteit (validiteit en betrouwbaarheid) van de instrumenten waarmee we 

onderwijskwaliteit in beeld brengen en waarom?  

▪ Hoe helpen de instrumenten en werkwijzen die we nu al gebruiken ons daadwerkelijk zicht te krijgen op 

onderwijskwaliteit?  

▪ Hoe krijgen we zicht op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs?  

 

Werken aan  
Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit?  
▪ Wat vragen we van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en hun bijdrage aan 

school/onderwijsontwikkeling?  

▪ Wat vraagt het werken aan kwaliteit aan leiderschapsstijl(en) op verschillende niveaus in de organisatie?  

▪ Hoe betrekken we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs? 

▪ Hoe zorgen we dat we steeds evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit zodat we die kwaliteit steeds verder 

kunnen verbeteren?  

▪ Hoe werken we samen met ouders en ketenpartners?  

▪ Wat voor schoolgebouw en materieel hebben wij nodig om onderwijskwaliteit te kunnen bieden?  

▪ Wat vraagt het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf en van schoolleiders?  

▪ Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de onderwijskwaliteit verbetert?  

 
Verantwoorden 
Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit?  
▪ Hoe voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving?  

▪ Wanneer voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving?  

▪ Waarover voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving?  

▪ Hoe verwerken we de opbrengsten van de dialoog met alle belanghebbenden in onze omgeving bij het verder 

definiëren en verbeteren van de onderwijskwaliteit?  
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2. Doelen en resultaten  
 

Doelen bestuursverslag 2019: 

Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels 

gehaald/niet behaald 

Waarom dit doel en wat gedaan 

om te behalen en het vervolg 

In de periode van de bouw is een bouwbulletin 
rondgestuurd naar ouders en omwonenden.  
De vergaderingen van de PA worden altijd bijgewoond 
door de head of school of door zijn vervanger. De head of 
school vergadert ook met de Staff Representatives 

Behaald Dit heeft voor begrip voor de 
overlast gezorgd. De klachten zijn 
tot een minimum beperkt 
gebleven. Het onderwijs heeft 
vrijwel ongehinderd doorgang 
kunnen vinden tijdens de 
bouwperiode 

Evaluatie vijfde examenjaar en voorbereidingen zesde 
examenjaar in 2019 

Doorlopend Aan het begin van elk schooljaar 
worden de resultaten van de 
vorige examensessie geanalyseerd 
met het onderwijsteam in een 
gezamenlijke planningssessie. 
Resultatenanalyse omvat het 
beoordelen van geretourneerde 
examenscripts en het vastleggen 
van de reflecties op de analyse 
met aandachtsgebieden voor het 
volgende lesjaar. 

De DP inspectie is met een mooi resultaat afgerond.  Behaald De “matters to be adressed” zijn 
meegenomen in de begroting (o.a. 
lestabel aanpassing voor het DP) 
en zijn allemaal ter hand genomen. 

De nieuwe managementstructuur is vanaf augustus 2018 
geïmplementeerd.  

Behaald Gelet op de groei van de school is 
er een “head of middle years” en 
een “head of diploma years” 
aangesteld. Dit op voorschrift van 
de wensen IB-organisatie. 

Gebruik Seesaw door Primary  Doorlopend Nieuwe communicatie tool met de 
ouders wordt ingevoerd 

Er is een communicatie policy met de staff besproken en 
doorgevoerd 

Doorlopend Het communicatiebeleid is 
geschreven als antwoord op de 
noodzaak om professionele en 
efficiënte interne en externe 
communicatie te garanderen die 
voldoet aan de GDPR-vereisten. 
Dit is meegedeeld aan het 
personeel. 

Verdere links met de samenleving worden uitgebouwd.  Doorlopend Voor de primary betreft dit de 
Nieuwe Veste, De Stilte, 
zwemlessen en de bibliotheek. 
Voor secondary loopt dit via het 
bestaande CAS programma. 
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In secondary dienen CAS, TOK, ATL en het IB learner 
profile een meer centrale plaats in het programma te 
krijgen.  

Doorlopend Er zijn flinke stappen gezet. Er is 
een tweede CAS-coördinator 
aangesteld om te voorzien in de 
grotere omvang van de DP-klassen 
om ervoor te zorgen dat CAS 
centraal blijft staan in het 
programma. Er zijn ATL- en IB-
profielcoördinatoren voor 
leerlingen aangesteld om de 
implementatie in het MYP en het 
DP te verzekeren. Vakleraren 
blijven verbanden zoeken met TOK 
in hun lessen en geven ook TOK-
lessen als onderdeel van het TOK-
curriculum. 

Assemblies gaan een grotere rol spelen in de secondary 
(zoals zij al doen in primary).  

Behaald Het nieuwe auditorium biedt 
mogelijkheden 

“Home language development” is een aandachtspunt in 
de hele school. 

Doorlopend In Secondary stelt de introductie 
van het autodidactische 
literatuurprogramma studenten in 
staat om in hun moedertaal te 
studeren 

Opbouw van de gemeenschap rond de school in 
samenwerking met het Platform Breda Internationals is 
essentieel.  

Behaald Hiervoor wordt de kantine van de 
nieuwe school een 
ontmoetingsplek. 

Interdisciplinaire units in secondary worden verder 
uitgebouwd. 

Doorlopend Collaboratieve horizontale 
planningssessies die het hele jaar 
door worden gepland, stellen het 
personeel in staat om in 
verschillende vakgroepen samen 
te werken om verbindingen te 
leggen en interdisciplinaire 
eenheden verder te ontwikkelen. 

In het kader van de voorbereidingen voor de MYP 
evaluatie is gesproken met focusgroepen bestaande uit 
collega's, ouders en leerlingen 

Behaald Er werden focusgroepen gebruikt 
om waardevolle input van de 
gemeenschap te leveren voor het 
evaluatieproces. 

Waardering en respect voor een actieve en gezonde 
levensstijl creëren  

 Zo worden er binnen de Primary 
o.a. zwemlessen aangeboden aan 
Yr. 2-6, werden er proeflessen 
geregeld bij externe 
sportfaciliteiten (o.a. Pier 15) en 
maakten wij gebruik van 
schoolfruit. 

Kritische en reflectieve denkers aanmoedigen en ze 
stimuleren om onafhankelijkheid te creëren. 
 

 Dit bereiken wij o.a. door de 
ouders erbij te betrekken en hen 
de noodzaak van onafhankelijke 
kinderen duidelijk te maken. Ook 
in de klas worden kinderen 
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gestimuleerd onafhankelijk te 
handelen.  

Ons gemeenschapsbewustzijn verbeteren en ontwikkelen 
door middel van effectieve samenwerking. 

 Door o.a. samen te werken met 
andere Nederlandse PO-scholen, 
bibliotheken en diverse 
sportverenigingen 

 

 

Verder informatie kunt u vinden in: Development Plan 2018-2019 
 

Onderwijsresultaten 

De onderwijsresultaten van de scholen zijn niet, zoals bij reguliere Nederlandse scholen, te vinden op 

www.scholenopdekaart.nl Daarom geven we hieronder een beknopt overzicht, op groepsniveau, van de behaalde 

resultaten op de hoofdvakken (lezen, begrijpend lezen, taal en rekenen) (Primary) en een overzicht van de uit- en 

doorstroomgegevens van de Secondary. 

 

 

De onderstaande tabel toont een overzicht van de  vaardigheden per klas van jaar 1 tot en met 6 bij de vakken lezen 

en rekenen. 

 

Vaardigheden per groep:    
Year Group  Range in Reading  Range in Maths  

Year One <4.0- 9.8 5.3- 7.4 

Year Two  4.5- 8.9 6.2- 9.11 

Year Three  5.11- 11.10 6.11- 10.6 

Year Four  7.1- 12.8 7.7- 13.8 

Year Five  7.0- 12.3 7.11- 12.10 

Year Six 7.10- 13.8 8.11- 13.5 

 

De onderstaande grafieken tonen de voorgang van de kinderen volgens de beoordelingsnormen zoals wij deze 

hanteren. Deze grafieken tonen hun voortgang in lezen (taal), begrijpend lezen en rekenen. In elke grafiek worden alle 

groepen vermeld. De groene lijn in het midden van de grafiek geeft de gemiddelde voorgang weer van kinderen die 

Engels als eerste taal heeft. 

 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1NAQY3LHa6Ee-gREFhfmRgK2sziySGUaP6cmgVFYM_K0/edit?usp=sharing
http://www.scholenopdekaart.nl/
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LEZEN: 
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BEGRIJPEND LEZEN: 
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REKENEN: 

 

 
 

 

Inspectie  

• Tijdens het verslagjaar heeft de Inspectie van het Onderwijs een verificatiebezoek afgelegd bij Primary van de ISB. 

De resultaten waren heel positief. De link verwijst naar het inspectierapport. Op bladzijde 24 van het rapport is de 

specifieke informatie over de primary te vinden: 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o5ctKROUlgNFGO2w?e=5BSGpX  

Visitatie 

• Tijdens het verslagjaar heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. De mogelijkheid bestaat wel binnen de 

verbanden van gesubsidieerde internationale scholen in Nederland, maar daar werd tot op heden nog geen 

gebruik van gemaakt. 

 

Passend onderwijs 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 

nadere verantwoording plaatsvinden. 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o5ctKROUlgNFGO2w?e=5BSGpX
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Primary: 

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 (primary) en hun bestemming is te vinden in een apart document: 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o4ogu33AkuX40Qvg?e=xhSbsT  

 

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 en de OPR hebben, naast de bestuurders van de onderwijsinstellingen een rol gespeeld in de 

totstandkoming van het Ondersteuningsplan, onze ambities en de doelen. 

De doelen op cluster-/schoolniveau zijn binnen de clusters bepaald binnen de kaders van het zorgplan en de 

bestuurlijke kaders in het Koersplan. 

 

De vier ambities vanuit het Ondersteuningsplan (PO) 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 subregio’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. 

 
Secondary: 

 

De ambities vanuit het Ondersteuningsplan (VO) zijn: 

Voorzetting en beleid: 

•  Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs op een reguliere school, thuisnabij. Hierbij geldt het adagium: 

‘regulier waar kan, speciaal als het moet’. Het reduceren van het percentage leerlingen dat het voortgezet 

speciaal onderwijs bezoekt is geen doel op zich; het ontwikkelingsperspectief van de leerling is altijd leidend; 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o4ogu33AkuX40Qvg?e=xhSbsT
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• De schoolbesturen realiseren een kwalitatief hoogwaardige basisondersteuning op alle scholen en 

verbeteren deze. De schoolondersteuningsprofielen (sop’s) van alle scholen zijn voor iedereen toegankelijk 

via de website www.rsvbreda.nl; 

• De scholen van het RSV Breda realiseren intern extra ondersteuning en specialistische begeleiding als deze 

noodzakelijk is. Hiertoe ontvangt iedere school een budget van het RSV Breda;  

• Het samenwerkingsverband realiseert een dekkend netwerk van scholen waar voor alle leerlingen die zich 

aanmelden een passende èn beschikbare plaats is;  

• Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod op de scholen gezamenlijk moet voortdurende uitgebreid worden 

en bovenschoolse voorzieningen waar mogelijk overbodig maken;  

• Ouder(s)/verzorger(s) worden in positie gebracht en gehouden om gebruik te kunnen maken van hun 

ervaringsdeskundigheid bij het zoeken naar oplossingen;  

• Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit zonder onderwijsaanbod is zo laag mogelijk, bij 

voorkeur nul;  

• De prestaties van het RSV Breda worden geëvalueerd en gemonitord Ondersteuning geschiedt zo dicht 

mogelijk bij de leerling: op de school zelf en naar inzicht van de school (en leerling en ouders) zelf;  

• Scholen behouden hierin hun autonomie.  

 

Ten aanzien van de inrichting van de organisatie:  

• De uitvoeringsorganisatie is een zo klein mogelijke organisatie, dit ter beperking van de overheadkosten en 

het maximaliseren van de inzet van middelen op de scholen;  

• Er is geen personeel in eigen dienst. Personeelsleden worden ingeleend bij een van de aangesloten 

schoolbesturen; 

• Ter bescherming van de rechtspositie van de voormalige ambulante dienstverleners van REC clusters 3 en 4 

en in het kader van kennis- en expertisedeling wordt een overeenkomst voor vijf schooljaren aangegaan, 

waarin het RSV Breda garant staat voor de werkgelegenheid van deze personeelsleden;  

• Bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid 1.3.  

  

Naast de voortzetting en doorontwikkeling van het eerder vastgesteld beleid is er ook een aantal nieuwe 

gezamenlijke ambities benoemd:  

• De samenwerking met elkaar wordt geïntensiveerd om op iedere school meer leerlingen met een 

ondersteuningsvraag te kunnen bedienen;  

• Verbeteren samenwerking met ketenpartners in de zorg, zodat onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar 

aansluiten;  

• Vergroten van expertisedeling door het inrichten van een nieuw ondersteuningsorganisatie waar iedere 

school een beroep op kan doen, maar ook van iedere school verwacht wordt dat hij aanwezige expertise ter 

beschikking stelt; 

• Komen tot verdere vormen van maatwerk, waardoor meer leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 

• Uitbreiden samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs door te focussen op de mogelijkheden 

daarin, bijvoorbeeld via symbiosevormen;  

• Verdere professionalisering van medewerkers. De pedagogisch-didactische kwaliteiten van docenten zijn 

veelal bepalend voor de klik tussen leerling en school. 

 

 

http://www.rsvbreda.nl/
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In een werkbijeenkomst met wethouders en ambtenaren worden gezamenlijke ambities ten aanzien van de 

samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (als eerst verantwoordelijke voor de jeugdhulp) geformuleerd die 

goeddeels overeenkomen met de ambities/wensen van de scholen:  

• Meer toewerken naar de eerder uitgesproken ambitie te komen tot éénkind-ééngezin–éénplan; 

• Het willen samenwerken met elkaar, zonder getouwtrek, maar met het accepteren van de mogelijke 

consequenties; 

• Expertise op scholen clusteren als impuls voor de ondersteuning. 

 
 

3. Personeel & professionalisering 
Doelen en resultaten 

Professionaliseringsdoelen worden op schoolniveau bepaald en zijn afgestemd met de doelen vanuit het RSV en de 

stichtingsdoelen. Het betreft hier schoolspecifieke doelen en meer algemene doelen die nooit worden afgerond, maar 

continue onderwerp van scholing zijn. 

 

Doelen 2018-2019 en 2019-2020 (op hoofdlijnen PO en VO): 

Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels behaald/niet behaald waarom dit doel en wat gedaan om 

te behalen en het vervolg 

Bevorderen van het whole school gevoel 

onder het personeel en onder de 

leerlingen. 

Doorlopend  Hieraan is gewerkt middels socials en 
ook de nieuwe personeelskamer 
speelt hierin een belangrijke rol. 

Bevorderen van de goede contacten met 

het Mencia de Mendoza Lyceum en de Dr. 

De Visserschool. 

Doorlopend  Dit punt blijft staan tot schooljaar 
2019-2020 
 

Scholing van secondary collega's, met 
name ook nieuwe collega's, voor beide IB 
programma's 

Doorlopend  Leraren die nieuw zijn bij de IB MYP 
en/of DP worden, indien nodig, in 
het kader van hun professionele 
ontwikkeling naar IB-gecertificeerde 
workshops gestuurd. Vakleraren 
worden op trainingsworkshops 
gestuurd als er een 
curriculumverandering is. 

Scholing The power of reading for nieuwe 

primary collega's 

Doorlopend  Power of Reading is een lesmethode 
die wordt gebruikt om de kinderen 
taal bij te brengen. Elk jaar gaan 
(nieuwe) leden van het team op 
training. De cursus is verdeeld over 
een jaar, voor 4 sessies met een 
laatste actievoorstelling. Gedurende 
het jaar geeft de betrokken docent 
feedback en informeert hij/zij de rest 
van het team tijdens de 
personeelsvergaderingen. 

Voorbereidingen voor een Integraal 

Personeelsbeleid met beschrijving van alle 

Doorlopend   De school laat zich hierin begeleiden 
door Pesant Consultancy. 
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taken, verantwoordelijkheden en 

inspraakorganen van de school. 

Vertaling van alle relevante documenten 
van PCPO en SKVOB 

Doorlopend   HRM binnen de school naar head of 
facilities. Grotere rol voor SKVOB 
servicebureau. 

Vergroten didactische kwaliteiten van 
leraren 

Doorlopend  Ondersteuningsvraag van leerlingen 

maakt dit permanent noodzakelijk 

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

Doorlopend  Ondersteuningsvraag van leerlingen 

maakt dit permanent noodzakelijk 

Omgaan met kinderen van 
opvallend/storend gedrag 

 Ondersteuningsvraag van leerlingen 
maakt dit permanent noodzakelijk 

Omgaan met leerlingen met beperkte 
leerbaarheid 

Doorlopend  Ondersteuningsvraag van leerlingen 
maakt dit permanent noodzakelijk 

Jaarlijkse (bij)scholing voor BHV-ers Gehaald Jaarlijks terugkerende opleiding 

I-Screen 

 

 Voor het hele Primary team heeft 
professionele ontwikkeling met I-
Screen plaatsgevonden. Deze 
bestond uit diepgaande 
communicatie- en 
persoonlijkheidsvragenlijsten voor 
het hoofd van de primaire en de 
twee coördinatoren. De informatie 
werd gebruikt om het team te 
versterken en een beter begrip en 
samenwerking te ontwikkelen.  
Het hele team heeft vragenlijsten 
ingevuld. Voor sommigen was dit 
een vervolg op de vorige training van 
meer dan 4 jaar geleden. Begin 2020 
zijn individuele sessies ingepland met 
elk lid van het Primary team om hun 
profiel te bespreken.   

 

 

Wat is de hoogte van de kosten voor uitkeringen na ontslag in het verslagjaar? 

• In het verslagjaar hebben diverse verrekeningen van uitkeringskosten door DUO plaatsgevonden voor een bedrag 

van € 14.261,=; 

• De kosten van werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn al sinds de 

oprichting van de ISB laag. Dat komt enerzijds door aandacht voor het welzijn van ons personeel en anderzijds 

omdat de ISB aantrekkelijk werk biedt met ruimte voor de professional. Binnen het Internationaal is het daarnaast 

gebruikelijk dat personeelsleden regelmatig van baan wisselen en regelmatig de keuze maken om naar een ander 

land te vertrekken. Dit laatste is minder van toepassing wanneer personeelsleden zich permanent in 

Nederland/België vestigen omdat zij relaties onderhouden/aangaan met permanent ingezetenen;  

• Er is staand beleid ter voorkoming van uitval, zijn directeuren case manager bij uitval van leerkrachten en is 

sprake van een hoge betrokkenheid bij onze werknemers. Gedurende het verslagjaar zijn personeelsleden in de 

Primary in staat gesteld om deel te nemen aan een traject waarin hun gezondheid, welbevinden en leefpatronen 
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in beeld werd gebracht. Op basis van deze analyse is ieder personeelslid een persoonlijk traject met een coach 

aangeboden om de knelpunten aan te pakken.  

 

Aanpak werkdruk (primary) 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 

nadere verantwoording plaatsvinden. 

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 van PCPO, bediscussieerd, waarna na enkele aanpassingen 
te hebben doorgevoerd het stuk is goed gekeurd. 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 2019 is de werkdruk met grote regelmaat op alle locaties, en in de MR-en van de 
reguliere scholen besproken. Op de ISB zijn de SR (staff representatives) uit de primary betrokken. De werkdruk 
binnen de ISB wordt verhoogd door: 

• De administratieve taken; 

• De samenstelling van de doelgroep op sommige schoollocaties en de daaruit voortvloeiende extra 
ondersteuningsvragen; 

• 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. 

 
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 SR heeft vervolgens getoetst of de besteding conform afspraak is verlopen en 
heeft daarop het plan goedgekeurd. Er is gekozen om het hele budget in de vorm van extra personele formatie in te 
zetten (meer handen in de klas). Hieronder een overzicht van de besteding en de verdeling over de gemaakte keuzes: 
 

 
 
De verantwoording van de werkdrukmiddelen van de Secondary geschiedt in de jaarrekening c.q. het bestuursverslag 

van SKVOB e.o. 

 

  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Strategisch personeelsbeleid 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 

nadere verantwoording plaatsvinden. 

 

Primary 

De middelen worden op basis van het allocatiebeleid binnen PCPO verdeeld over de scholen/clusters. De inkomsten 

vanuit de fee’s vervallen rechtstreeks aan de ISB. Dat geeft de scholen en teams de ruimte om maximaal in te spelen 

op de onderwijs- en begeleidingsvraag van het publiek. 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 het administratieve handboek van PCPO zijn richtlijnen gegeven voor de grootte van de 

overhead, maar ook hier is een grote mate van vrijheid. 

 
Gedurende het verslagjaar nam de totale formatie (gehele school) toe met 5 medewerkers, gelijk aan ruim 3 fte. Er is 
gestart met 60 medewerkers (44,4142 FTE) en ultimo 2019 wordt er geëindigd met 65 medewerkers (47,8133 FTE). 
Deze groei komt voort uit het feit dat het leerlingaantal op de ISB ook in het verslagjaar weer groeide en dat de 
formatie wederom is uitgebreid t.b.v. het invullen van vervangingen.  
Deze groei komt voort uit het feit dat het leerlingaantal op de ISB ook in het verslagjaar weer groeide en dat de 
formatie wederom is uitgebreid t.b.v. het invullen van vervangingen.  
De teldatum van 1 oktober 2017 (122 leerlingen) vormde de basis voor de formatieruimte van schooljaar 2018-2019 
en de teldatum van 1 oktober 2018 (148 leerlingen) vormt de basis voor schooljaar 2019-2020. Gedurende deze 
periode nam het aantal leerlingen (+26) toe.  
 

Doelstelling voor de komende periode blijft om het personeelsbestand procentueel, als deel van de rijksbijdragen en 
de ouderbijdragen/lesgelden niet boven de 75 % uit te laten komen (is nu 69,2%) en om kleine en versnipperde 
aanstellingen uit te breiden of te laten vervallen. Aan enige groei van het personeelsbestand ontkomen we niet, de 
leerlingaantallen lopen immers op en daar is nieuw personeel voor nodig. Daar staan echter ook weer nieuwe 
inkomsten tegenover. In 2019 liep het percentage dat vanuit de rijksbekostiging werd besteed aan personeel op. Dit 
percentage bedraagt in het verslagjaar 131,2% 
 
 

Implementatie van nieuw personeelsbeleid wordt gerealiseerd binnen de clusters/scholen op basis van de bestuurlijke 

kaders en het vastgestelde beleid. Op de ISB dient de komende jaren extra aandacht te worden besteed aan 

beleidsontwikkeling. Monitoring vindt plaats tijdens de managementgesprekken en tijdens de gesprekscyclus met de 

directeuren en andere leidinggevenden binnen de ISB. 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/scholen, vanuit eventueel voor dit doel 

opgerichte werkgroepen en via de officiële adviesorganen GMR-en, SR en in de nabije toekomst de Deelraad.  

  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27


  Mozartlaan 35 
  4837 EH BREDA 
  The Netherlands 
  T +31 (0)76 560 7870 
  E info@isbreda.nl 
  I  www.isbreda.nl 
 

 
31 

 
2020-06-11 ISB_bestuursverslag def cpt 

 
 
 

 

4. Huisvesting & facilitair 
 

Doelen en resultaten 

Doelen bestuursverslag 2019: 

Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels 

gehaald/niet behaald 

Waarom dit doel en wat gedaan om te 

behalen en het vervolg 

Het nieuwe schoolgebouw is in januari opgeleverd 
en bereikt waarschijnlijk in de loop van 2021 haar 
maximale bezetting. Visievorming over mogelijke 
groei na het behalen van het maximum aantal 
leerlingen is al enige jaren geleden opgestart. 

Gehaald Verdere groei heeft geen eerste 

prioriteit. In eerste instantie staat de 

onderwijskundige kwaliteit voorop, 

maar er wordt ook gekeken naar 

(voorzichtige) groei scenario's, zeker 

gelet op het recente marktonderzoek 

van AO-Consult. 

In de nieuwbouw zijn de vaste computers zo goed 
als verdwenen. Hiervoor in plaats zijn de laptops 
voor collega's gekomen, ook in de primary school. In 
de nieuwbouw kregen ook de nieuwste generatie 
smartborden een plaats. 

Gehaald Kwaliteitsbevordering van het 

onderwijs en van de autonomie van de 

leerling 

In de eerste helft van 2019 is de keuken 
gebruiksklaar gemaakt, zodat Moekes maaltijden 
vanaf augustus 2019 kon starten met uitserveren. 
Voor de primary zitten de maaltijden in de fee, voor 
de secondary is dit een optioneel aanbod. 

Gehaald Serviceverlening aan ouders en meer 
invloed hebben op de gezonde voeding 
van onze leerlingen 

De beide nieuwe gymzalen zijn klaar in de zomer van 
2019 

Gehaald Betere voorzieningen voor het 
bewegingsonderwijs 

De Mozartlaan is in de zomer van 2019 gerenoveerd 
en kreeg een kiss and ride strook 

Gehaald Verhogen verkeersveiligheid voor 
leerlingen 

 
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. Hiermee werd rekening gehouden bij het ontwerpen van het nieuwe gebouw 
van de school. 
 
Binnen de ISB geloven we daarnaast in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra bestaande uit minimaal een 
basisschool en een kinderopvang/peuterspeelzaal. De samenwerking met DEVI-kids kreeg gedurende het verslagjaar 
meer vorm en inhoud. 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. 
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5. Financieel beleid 
Doelen en resultaten 

Doelen 2019: 

Doel/beleidsvoornemen Gehaald/deels 

gehaald/niet behaald 

Waarom dit doel en wat gedaan om te 

behalen en het vervolg 

Voldoende middelen voor scholing en training 
vrijmaken, met name IB-trainingen en deelname 
aan landelijke conferenties van het Dutch 
International Schools netwerk; 

Gehaald 

 

Verdere impuls van de kwaliteit van het 

onderwijs; 

Voldoende extra middelen vrijmaken voor de 
nieuwbouw.  

Gehaald 

 

Door de stijgende bouwprijzen kon een 

aantal zaken (met name de keuken, de 

bibliotheken en de primary playground) 

niet gerealiseerd worden vanuit het 

bouwbudget. Hiervoor zijn extra 

middelen opgenomen in de begroting. 

(ca. € 700.000,-); 

Scholing voor de nieuwe smartborden. Gehaald 

 

Bijdragen aan de kwaliteit van 
onderwijs met de verbrede 
mogelijkheden van de nieuwe borden 

Realisatie investeringsbegroting over verslagjaar Gehaald 

 

Extra investeringen gedaan in 

personeel en materieel om de reserves 

beredeneerd terug te brengen 

Behalen doelen in ken- en sturingsgetallen Gehaald 

 

Resultaten zelfs beter dan verwacht 

Realiseren van de begroting over het boekjaar Gehaald 

 

Langzaam toewerken naar de realisatie 
van bestemmingsreserves en een 
exploitatiereserve; 

 

Treasury  

Momenteel is nog geen sprake van beleggen. Er wordt wel geld geleend, te weten van de BNG, met een garantie van 

de gemeente Breda. Dat gebeurt conform het Treasury statuut van de stichting. Dit statuut voldoet aan de richtlijnen 

van OCW.  

 

Voor het treasurystatuut verwijzen wij u naar: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o89hspbjKBRI_Wqg?e=t39LY6  

 

Allocatie middelen 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 

nadere verantwoording plaatsvinden.  

Het allocatiebeleid van de stichting is beschreven in het financiële handboek van PCPO Midden-Brabant. Dit handboek 

is in te zien via de volgende link: https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o9XUDL8QCGFA1ujw?e=RFyfNr  

Wijzigingen in het beleid worden consequent in het handboek beschreven waarna het document weer aan de 

Deelraad wordt voorgelegd. Voor de verdeling van de middelen over de afdelingen 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. 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o89hspbjKBRI_Wqg?e=t39LY6
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o9XUDL8QCGFA1ujw?e=RFyfNr
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Onderwijsachterstandenmiddelen  

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 

nadere verantwoording plaatsvinden. 

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 ISB ontvangt geen 

achterstandsmiddelen, wel middelen speciaal verstrekt voor het op school hebben van niet Westerse allochtonen en 

vreemdelingen 

De schoolscores/schoolweging van de PCPO-scholen (2018) is als volgt. Hieronder worden alleen de gegevens van de 

Dr. De Visserschool weeggeven omdat de ISB hier formeel onderdeel vanuit maakt: 

 

 
 

Bovenstaande overzicht toont de weging van elke school/locatie. De geel gemarkeerde waarde (schoolweging) 
markeert dat de ISB die buiten het landelijk gemiddelde valt. De ISB/Dr. De Visser scoort boven het landelijke 
gemiddelde wat duidt op weinig leerlingen met een grotere kans op onderwijsachterstand.  
Het spreidingsgetal duidt op een homogene of juist een heterogene schoolbevolking. De Dr. De Visser/ISB heeft een 

heel heterogeen samengestelde leerling-populatie.  

 

De achterstandsmiddelen worden schoolspecifiek 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 

 

6. Risico’s en risicobeheersing 
Interne risicobeheersingssysteem  

PCPO en SKVOB hebben hun risico’s in beeld en nemen maatregelen om de risico’s beheersbaar te houden en de 

impact te voorkomen dan wel te beheersen. Volledigheidshalve wordt in het kader van dit verslag verwezen naar het 

betreffende document. 

 

  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Belangrijkste risico’s  

De belangrijkste risico’s en hoe hiermee wordt omgegaan is ook te lezen in deze beleidsdelen. De beleidsdelen zijn te 

vinden via bijgaande links.  

Voor de Primary (PCPO versie): https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o_lEyYfcvsBxW_ow?e=ye3161  

 

  

 

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 en in de laatste 

paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

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 en in de laatste 

paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

De ISB beschikt momenteel nog niet over een risicobuffer. De risico’s worden, als er sprake van is, gedekt door de 

ruimte binnen het krediet. De verwachte exploitatieresultaten voor de jaren 2020 t/m 2022 zijn positief. 2019 is ook 

positief afgesloten, beter dan verwacht zelfs.  

 

7. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 

 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T) 

T+1 T+2 T+3 

Aantal leerlingen 322 344 376 376 376 

 
 

Belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren beïnvloeden?  

In 2017 heeft AO Consult een nieuw onderzoek gepresenteerd dat wijst op verdere groei. Ook het nieuwe 

schoolgebouw zal, naar verwachting, een positief effect op het aantal aanmeldingen hebben. Kijkend naar de 

afgelopen schooljaren komen deze verwachtingen uit, met per 1 oktober 2019 11 leerlingen in de Nursery, 144 

leerlingen in de primary en 189 leerlingen in de secondary, een totaal van 344 leerlingen. De maximale capaciteit voor 

de ISB is een totaal van 380 leerlingen. 

 

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5o_lEyYfcvsBxW_ow?e=ye3161
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FTE 

Binnen de ISB is geen eigen personeel aanwezig, het personeel wordt ingehuurd via PCPO en SKVOB. 

Onderstaand overzicht is dan ook gebaseerd op het aantal ingehuurde Fte’s vanuit PCPO en SKVOB. 

 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

(T-1) 

Verslagjaar 

(T) 

T+1 T+2 T+3 

Totaal 43,65 46,24 46,24 46,24 46,24 

 

Wat zijn de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van het 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. 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 tijdelijke 
medewerkers  en medewerkers die gefinancierd worden uit de werkdrukmiddelen verlengd worden na schooljaar 
2019-2020. 
Een van de kenmerken van Internationaal onderwijs is een grote frequentie van wisselingen in het personeelsbestand 
en dat maakt het opstellen van een strategische formatieplanning extra moeilijk. 
 
Zoals eerder 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. 
Echter deze verhouding binnen internationaal onderwijs is anders dan bij regulier basisonderwijs. Als we de formatie 
op de inspectiewijze berekenen bij de ISB dan komen we ruim boven de 100% uit, wanneer we echter de school fees 
meenemen in de inkomsten, ziet het plaatje er heel anders uit. 
 
Verhouding personele lasten ten opzichte van rijksbijdragen met en zonder de school fees: 

 



  Mozartlaan 35 
  4837 EH BREDA 
  The Netherlands 
  T +31 (0)76 560 7870 
  E info@isbreda.nl 
  I  www.isbreda.nl 
 

 
36 

 
2020-06-11 ISB_bestuursverslag def cpt 

 
 
 

 
De bovenste rij toont dat de ouderbijdrage noodzakelijk is voor de exploitatie. Door kleinere klassen en de ruime inzet 
van onderwijsassistentes en meer ondersteunend personeel kan de personele exploitatie niet uit alleen de 
rijksbekostiging gedekt worden. 
De trend laat voor ISB mooie, stabiele resultaten zien als je kijkt naar de berekening inclusief de school fees. 
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8. Staat van baten en lasten en balans  
 
Staat van baten en lasten 

 
 

Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen het resultaat en begroting 
 

Baten 
De ontvangen baten worden gesplitst in bekostiging Personeel regulier, Personeel & Arbeid inclusief werkdruk 
verminderende gelden, Vergoeding lesmateriaal, Materiele Instandhouding, Groeibekostiging, Bekostiging voor 
opvang van asielzoekers en/of vreemdelingen, Prestatiebox etc. De prestatiebox-gelden worden besteed aan 
opbrengst gericht werken, professionalisering en cultuuractiviteiten. 
Eind december 2019 is de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs al vooraf ontvangen ter 
gedeeltelijke dekking van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 voor een bedrag van € 39.947,=  
Voorts worden de baten gescheiden in gemeentelijke bijdragen, rentebaten (Treasury) en ouderbijdragen (private 
gelden) etc.  
  
Rechtmatigheid en doelmatigheid 
Binnen het financiële beleid is doelmatigheid een voornaam issue. Het bestuur, de CvT en de RvT’s zien erop toe dat 
de gelden rechtmatig besteed worden en dat er bijvoorbeeld niet te veel geld gaat naar gebouwen, maar ten goede 
komt aan de leerlingen. 
 

Verschillen 2019 realisatie en begroting 
Voor de begrote personele en materiele baten is de bekostiging van Ministerie van OC&W van 24 sept. 2018 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 september 2019. 
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• De personele baten bevat een bijstelling als dekking voor de verhoogde pensioenpremies; 

• Er is een niet begrote groeibekostiging ontvangen van € 32.474,=; 

• Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn binnen Personeel en Arbeidsbeleid de middelen voor 

vermindering werkdruk verhoogd van € 155,55 naar € 225 per leerling; 

• De bijzondere aanvullende bekostiging voor de opvang van asielzoekers en/of vreemdelingen is 

altijd moeilijk te begroten en in 2019 is dan ook weer € 237.136 meer ontvangen dan begroot; 

• De bekostiging van de Prestatiebox is met ingang van schooljaar 2019-2020 verhoogd van € 191,62 

per leerling naar € 196,=; 

• De eind 2019 ontvangen bijzondere en aanvullende bekostiging PO € 39.947, in verband met het 

onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020, is niet begroot; 

• De overige subsidies OC&W vallen hoger uit dan begroot als gevolg van de bekostiging 

internationaal georiënteerd onderwijs 2018/2019 die volledig in 2019 is verantwoord, dus ook het 

deel van 2018. In eerste instantie is deze aanvraag afgekeurd, maar na een bezwaarschrift en 

hoorzitting in 2019 zijn deze gelden alsnog toegekend in 2020. Het deel dat betrekking heeft op 

2018 was niet meegenomen in de begroting van 2019; 

• De gemeentelijke bijdragen betreft de subsidie voor de 1e inrichting € 10.468,= (het betreft een deel 

van de subsidie van € 300.000) en was niet meegenomen in de begroting; 

• De Ouderbijdragen zijn moeilijk te begroten door de vele mutaties gedurende de schooljaren van 

leerlingen (tussentijdse uitstroom of instroom) en de realisatie is dan ook € 104.402 hoger dan 

begroot. 

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

 
 
Binnen het PO kan sprake zijn van groeibekostiging. Deze bekostiging wordt toegekend bij groei op stichtingsniveau. In 
het boekjaar was nauwelijks sprake van groeibekostiging. Naast groeibekostiging wordt voor internationale leerlingen 
extra bekostiging ontvangen, de zogenaamde IGBO- en IGVO-vergoeding. Daarnaast kent het PO regelingen voor 
leerlingen met een niet westerse culturele achtergrond. Ook voor deze leerlingen kan, onder bepaalde 
omstandigheden, extra bekostiging worden aangevraagd en ontvangen. Ook hiervan was gedurende het verslagjaar 
nauwelijks sprake. 
 
 
Personele lasten 
Dat de personele lasten in een gezonde verhouding staan tot de rijksbijdragen in combinatie met de school fees 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 
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aanvullende acties/ interventies besproken en in gang gezet. Er worden geen structurele verplichtingen aangegaan 
tegenover tijdelijke baten. Er zijn geen ontslaguitkeringen betaald in 2019. 
 

• De inhuur via PCPO en SKVOB is € 27.648 hoger dan begroot, maar de overige inhuur externen is        

€ 53.502 lager dan begroot; 

• Vanwege de overschrijding van de vrije ruimte in het kader van de WKR is er bijna € 36.000 

nageheven door de Belastingdienst (via PCPO) die niet begroot waren; 

• In de begroting 2019 was rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening PGB (secondary – 

SKVOB), maar deze bleek achteraf niet nodig te zijn en dus ook niet gerealiseerd. 

De personele lasten bedragen 74,11% van de totale lasten. Te bestempelen als een mooie verhouding. 
 
Materiele lasten 
 De materiele lasten overschrijden de begroting met € 304.087, als gevolg van: 

• Afschrijvingslasten bedragen € 18.103 minder dan er begroot is (11,9%), als gevolg van lagere 

investeringsuitgaven dan rekening mee is gehouden bij de begroting; 

• Huisvestingslasten overschrijden de begroting met € 145.577 (113,8%), als gevolg van de 

sloopwerkzaamheden van de tijdelijke huisvesting en de verhuiskosten die niet waren begroot; 

• De overige lasten overschrijden de begroting met € 176.613 (30,7%). Het grote verschil wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door enerzijds de kosten van Pesant inzake advieswerkzaamheden voor 

het plan voor integraal personeelsbeleid binnen de ISB en anderzijds door de leermiddelen en de 

bestedingen ouderbijdragen (catering). 

  
De inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio als een kengetal bij het toezicht op de financiële 
continuïteit.  Deze 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 / risico detectie volgens Onderwijsinspectie voor het PO geldt het plafond van 10%.   
Resultaat van ISB laat ondanks de extra kosten voor de tijdelijke huisvesting en de verhuizing een resultaat zien van 
6,37% voor realisatie 2019. Een goede, gezonde score. 
  
Financieel resultaat baten en lasten 
Het financiële resultaat aan rentebaten en -lasten is met realisatie van € 25.668 negatief hoger dan begroot (was € 
28.700) negatief.  
 

Verschillen realisatie 2019 ten opzichte van vorig jaar 
De bijstellingen van de rijksbijdragen door OC&W als compensatie van prijsstijgingen vormen uiteraard een bron van 
afwijking tussen beide jaren. Zowel de baten voor Personeel, Materieel als voor Personeel & Arbeid. Binnen P&A 
bijvoorbeeld was sprake van een verhoging van de middelen voor werkdrukvermindering van € 155,55 naar € 225,= 
per leerling. Hieronder volgen de overige hoofdzaken: 
  
Baten 

• Meer baten door de groei van het aantal leerlingen in kalenderjaar 2019 dan vorig jaar; 

• € 14.754 meer groeibekostiging ontvangen in 2019 dan in 2018; 

• De eind 2019 reeds ontvangen bijzondere en aanvullende bekostiging PO € 39.947 in verband met 

het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020; 

• De overige subsidies OC&W vallen hoger uit dan vorig jaar als gevolg van de bekostiging 

internationaal georiënteerd onderwijs 2018/2019 die volledig in 2019 zijn verantwoord, dus ook het 

deel van 2018. In eerste instantie is deze aanvraag afgekeurd, maar na een bezwaarschrift en 
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hoorzitting in 2019 zijn deze gelden alsnog toegekend in 2020. Het deel dat betrekking heeft op 

2018 was niet meegenomen in de begroting van 2019; 

• De gemeentelijke bijdragen zijn in 2019 lager dan in 2018, als gevolg van de subsidie voor de 

nieuwbouw die in 2018 verantwoord is; 

• De overige baten zijn in 2019 ruim € 204.000 hoger dan in 2018, hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

toename van de school fees als gevolg van de toename van het aantal leerlingen. 
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Personele lasten 
Het aandeel van personele lasten t.o.v. totale lasten in 2018 75,92%, tegenover 74,11% in 2019. 

•  De inhuur via PCPO en SKVOB is bijna € 318.000,= hoger dan in het vorig verslagjaar, maar de 

overige inhuur externen is € 48.342 lager dan in het vorige verslagjaar. 

• Vanwege de overschrijding van de vrije ruimte in het kader van de WKR is er bijna € 36.000,= 

nageheven door de Belastingdienst (via PCPO over 2018 + 2019) in 2019, waar geen realisatie 

tegenover staat in 2018. 

 

Materiele lasten 

• Vorig verslagjaar waren de afschrijvingslasten beduidend lager dan in 2019 -€ 77.159 lager (134,0%), 

hoofdzakelijk als gevolg van de investeringen in de loop van 2018 en 2019, mede als gevolg van de 

gerealiseerde nieuwbouw; 

• Huisvestingslasten in 2019 zijn € 183.754 (40,2%) lager dan in vorig verslagjaar, als gevolg van de 

eindafrekening van de nieuwbouw die in 2018 heeft plaatsgevonden, alhoewel in 2019 natuurlijk 

wel nog de sloopkosten zijn verantwoord; 

• De overige lasten in 2019 zijn € 306.584 (69,0%) hoger dan in vorig verslagjaar. Het grote verschil 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door enerzijds de kosten van Pesant inzake advieswerkzaamheden 

voor het plan voor integraal personeelsbeleid binnen de ISB die in 2019 zijn gerealiseerd en 

anderzijds door de leermiddelen en de bestedingen ouderbijdragen (catering). 

  
Het financiële resultaat aan rentebaten en -lasten was vorig jaar € 12.388 negatief ten opzichte van € 25.668 negatief 
dit jaar.  
 
Wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting? 
Voor uitgangspunten op het gebied van het aantal leerlingen en FTE wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1. 
Bij opmaak van de meerjarenbegroting was er nog geen Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PO. Deze 
salariseffecten worden in de regel volledig gecompenseerd. In de meerjarenbegroting is daarom noch aan de baten, 
noch aan de lasten kant rekening gehouden met een nieuwe CAO. 
  
Met betrekking tot de begroting 2020 t/m 2024 zijn de volgende grondslagen gehanteerd: 
 
Baten 

• De materiele bekostiging van het ministerie van OC&W van 26 september 2019 is leidend geweest 

voor de materiele begroting vanaf 2020; 

• Voor de personele bekostiging zijn de OC&W parameters van 23 oktober 2019 leidend; 

• Rijksbijdragen SWV conform opgaven RSV – rekening houdend met een verwachte bezuiniging door 

RSV van +/- 10% - en naar rato van het aantal leerlingen; 

• Overige overheidsbijdragen bedraagt grotendeels de subsidie, als deel van de € 300.000,= voor de 

1e inrichting vanuit de gemeente Breda; 

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

ouderbijdragen (o.b.v. geschatte aantal leerlingen); 

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

• De loonkostenbegroting PO is gebaseerd op de geldende CAO PO 2018. De loonkostenbegroting is 

opgesteld op medewerker-niveau rekening houdend met eventuele periodieken, toeslagen en 

verwachte formatiemutaties. De loonkostenbegroting VO is berekend op basis van de formatie van 

augustus t/m oktober van 2019; 

• Overige personele lasten is berekend op basis van info vanuit de directie, ervaringscijfers en CAO-

afspraken. De berekening bevat scholing, woon-werkverkeer, inhuur externen, 

bedrijfsgezondheidsdienst, representatie etc.; 

• De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op bedrijfseconomische levensduren van 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 en ervaringscijfers; 

• Ook de inventaris-apparatuur en leermiddelen op basis van zowel contractkosten als 

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 om toekomstige risico’s te kunnen opvangen en vanwege het negatieve 
eigen vermogen tot op heden, is in de meerjarenbegroting een resultaatdoelstelling opgenomen van minimaal              
€ 200.000 per jaar, na de resultaatbestemmingen Nieuwbouw en Personeel.   
 

 
 
Zoals reeds aangegeven hanteert 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 / risicodetectie voor het PO geldt, volgens de Onderwijsinspectie, het plafond van 10%. Deze 
ratio maakt inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot deel van de baten, aan huisvesting gerelateerde zaken 
worden besteed. Dit wordt gebruikt als een indicator of er voldoende geld aan het primaire onderwijsproces wordt 
besteed. Met andere woorden de ratio ondersteunt het toezicht op de rechtmatigheid van de besteding der 
middelen. Het resultaat bij ISB werd tijdelijk door de nieuwbouw negatief beïnvloed, maar in 2019 bedraagt deze, 
ondanks de sloopkosten, toch maar 6,37%, een gezond beeld dus. 
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De komende jaren verwacht het bestuur geen grote verschuivingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, kwaliteit, 
personeel en duurzaamheid.  
 
Invloed van de Coronacrisis op de continuïteit van de organisatie 

Vanaf medio maart 2020 is Nederland getroffen door de Coronacrisis. Dit heeft geresulteerd in de sluiting van de 

scholen vanaf 16 maart. De scholen (Primary) zijn gedeeltelijk weer geopend op 11 mei. De Secondary gaat per 2 juni 

weer gedeeltelijk open. ‘Business as usual’ is voorzien (Primary) vanaf 8 juni. De verwachting is dat de Secondary pas 

na de zomervakantie weer volledig opengaat. Het bestuur gaat ervan uit dat deze crisis geen invloed heeft op de 

continuïteit van de organisatie. Natuurlijk is sprake van onzekerheid rondom de gezondheid van de personeelsleden 

en de leerlingen en is sprake van extra kosten. Extra kosten vooral op het gebied van ict, leermiddelen en schoonmaak 

en hygiëne. Daarnaast zijn extra stickers aangeschaft om personeel en leerlingen steeds te herinneren aan de extra 

voorschriften op het gebied van gedrag en hygiëne. Hier tegenover staat echter het minder hoeven uit te geven aan 

vervanging en het inzetten van extra personeel. 

Of de crisis nog andere invloeden gaat hebben is momenteel nog niet te zeggen.  

 
Balans in meerjarig perspectief 
De meerjarenexploitatiebegroting leidt tot de volgende prognose van balansontwikkeling voor 2020 t/m 2023. 
Onder meer gebaseerd op het onderstaande investeringsplan. 

 
 
De begrotingskolommen in onderstaande balans zijn gebaseerd op de meerjarenbalans uit de meerjarenbegroting 
2020 t/m 2024. In deze begroting is uitgegaan van een prognose voor het jaar 2019, daar de daadwerkelijke realisatie 
2019 ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet bekend was. Dit heeft als gevolg dat de mutatie van het 
eigen vermogen tussen 2019 en 2020 niet gelijk is aan het gerealiseerde resultaat van 2019 conform de jaarrekening 
2019. Een dergelijk verschil ontstaat ook bij de vaste activa en de liquide middelen (kasstroomoverzicht). 
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Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het saldo liquide middelen. Voor 2019 is er sprake van 
een afname van ruim € 17.000 ten opzichte van 2018. Veroorzaakt enerzijds door het positieve exploitatieresultaat en 
anderzijds door de investeringen in de materiële vaste activa. In 2020 nemen de liquide middelen af en daarna stijgen 
ze weer. Dit wordt veroorzaakt door het lagere exploitatieresultaat in 2020 en de geplande investeringen.  Bij het 
opstellen van de begroting 2020 was het verwachte resultaat over 2019 aanzienlijk lager en hiermee samenhangend 
dus ook het verwachte saldo van de liquide middelen. Nu blijkt dit gelukkig niet het geval te zijn en zullen de liquide 
middelen in werkelijkheid dus niet zover dalen als hieronder wordt weergegeven. 
  
Ook hier zien we dat er een verschil is in het eindsaldo liquide middelen eind 2019 en het beginsaldo liquide middelen 
in 2020. Omdat de meerjarenbegroting vanaf 2020 is gebaseerd op een prognose van 2019 en niet op de 
daadwerkelijke realisatie zoals reeds eerder aangegeven. 
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9. Financiële positie 
 

Kengetallen Primary 
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De signaleringsgrenzen voor de primary zijn door PO-Raad bepaald en geven een indicatie over de vermogenspositie 
op korte en midden-lange termijn van de stichting. Voor de secondary worden de signaleringsgrenzen van de VO-Raad 
gevolgd. 
  
Naast de bovenstaande tabel zijn er ook andere ratio’s in voorgaande paragrafen beschreven. 
Voor ISB 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 besproken is de realisatie 2019 door de ontvangen baten voor het Onderhandelaarsakkoord, die als 
compensatie dienen voor de lasten in 2020, bijna € 40.000 hoger uitgevallen. Hierdoor zijn de kengetallen minder 
representatief en vandaar dat de kengetallen nogmaals berekend zijn zonder deze aanvullende bekostiging. Als we 
kijken naar de gerealiseerde kengetallen in combinatie met de begroting voor 2020 en later, dan zien we dat de 
rentabiliteit na een dip in 2020, weer stijgende is. De solvabiliteit is door de negatieve resultaten van het verleden nog 
steeds negatief, maar verbetert met de jaren. Deze weerspiegelen dus een gezonde financiële beleidsvoering. De 
liquiditeit lijkt onder de ondergrens te blijven. Dit komt voort uit de negatieve prognose 2019 in de MJB 2020-2024. 
De realisatie ultimo het verslagjaar is veel positiever, er worden dan ook geen cash-flow problemen verwacht.  
RvT en bestuur hebben de intentie om impulsen te blijven geven aan de onderwijsontwikkeling. Doel is nadrukkelijk 

niet het onnodig oppotten van gelden. Daarvoor is ruimte beschikbaar. Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van 

de stichting geen gevaar loopt en risico’s beheerst blijven.  
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Reservepositie 

De reservepositie van de ISB is als gevolg van de negatieve resultaten tijdens de eerste jaren, op dit moment nog 

steeds negatief. Dit vormt geen probleem omdat sprake is van een gemeentegarantie tot een bedrag van € 

2.800.000,=. Deze garantstelling wordt verdeeld over een lening van € 1.040.000,= die in 15 jaar wordt afgelost. De 

aflossing is gestart in 2019. De rest van de garantie loopt op de betaalrekening. Hierop wordt momenteel ruim 

€900.000,= aan krediet gebruikt. Vanaf 2020 draait de ISB met een verplicht minimum resultaat van € 200.000,- Ook is 

in 2020 voor het eerst sprake van dotaties aan bestemmingsreserves, te weten voor het gebouw en voor personeel. 

Het bestuur heeft op dit moment nog geen besluit genomen over een maximale omvang van de reserves. 

 

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 60% voor instellingen met <5 mln. jaarlijkse baten. 
 

 
Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W 
  
Met deze bovenstaande normering als referentie, kan gesteld worden dat de reservepositie onder de 
signaleringsgrens valt.  Resultaat kapitalisatiefactor 2019: 47,97 en 2018: 43,27. Deze is wat aan de lage kant, maar 
met het oog op de te verwachte positieve exploitatieresultaten de komende jaren, zal deze kapitalisatiefactor de 
komende jaren stijgen.  
  
“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 de formatie 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 2018 verwijzen wij u naar de volgende link: 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5pAKKOh08r98Hriuw?e=ErtjZz   

 

 

  

 

https://1drv.ms/b/s!AoTk9A7nV91hi5pAKKOh08r98Hriuw?e=ErtjZz
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Bijlagen 
 

10. Bijlage 1: Jaarverslag parents association (PA) 
 
Since its establishment in 2013 the PA has evolved in line with the growth and development of the school. As defined 
in its Constitution, its role is to develop effective relationships within the school community, to engage in activities 
that pursue this objective, and to provide facilities or equipment which support the school and advance the education 
of the pupils. In carrying out this role the PA is tasked with providing advice to parents concerning day to day life in 
the school and in the wider community, as well as to provide constructive advice to school management concerning 
issues of concern identified within the parent/carer community.  The objective is to bring the school community 
together and contribute to an environment of trust and positive cooperation between the school and parents. 
For the PA its relationship with school management on the one hand, and the parent community on the other, are 
central to its role. 
As the school has grown informal advice to school management has been increasingly structured within the PA, with 
designated representatives of the PA having focused responsibility for engaging with particular sections of the school 
(elementary, MYP and DP). These points of contact between the PA and school are an important part of the ongoing 
relationship. 
The PA’s relationship with the parent community remains largely defined by the activities it organizes, and the 
individual relationships of PA members and individual parents. It has been observed that over the past two years the 
engagement of parents in these activities has fallen (apart from one or two principle events), raising issues around 
how to effectively engage with the parent community as a whole. 
 
With that in mind the PA made an effort in engaging new parents at the beginning of the school year with an 
invitation to meet on the first day of school. A monthly coffee morning in school was established as soon as the new 
building was in use. These activities have been appreciated by the community. The first coffee morning of the school 
year is always very well attended as is the Breda walking tour with guides from the community. 
In spring our annual Dinner Dance took place, it’s theme this year being ‘007’ (James Bond). Another evening activity 
is the wine and cheese evening in the autumn. 
 
The main event of the year was the move into the new building after the winter break. During the New Year Evening 
drink tours by the management team were conducted for all attending parents. In April during the festivities week we 
were involved in the organization of the first international day. During this event parents were involved at all levels. A 
true community spirit was felt. 
 
As is our custom, we are involved in helping school with some activities, the ‘avondvierdaagse’ and the Halloween 
party for students in primary and the last day of school for both primary and secondary to name a few. 
 

Masjka De Ruiter 
Chair Parents Association International School Breda 
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Financiële positie 2019

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 1.086            41,1% 927               41,4%
Vorderingen 832               31,5% 571               25,6%
Liquide middelen 722               27,4% 739               33,0%

2.640            100,0% 2.237            100,0%

Passiva

Eigen vermogen -943              -35,7% -1.309           -58,5%
Langlopende schulden 880               33,3% 960               42,9%
Kortlopende schulden 2.703            102,4% 2.586            115,6%

2.640            100,0% 2.237            100,0%

2019
31-12

2018
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 2019 bedraagt  € 366 K tegenover € 519 K  over 2018. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Baten

Overige baten 4.869             4.295             4.515             

Totaal baten 4.869             4.295             4.515             

Lasten

Personele lasten 3.318             3.419             3.025             
Afschrijvingslasten 135                153                57                   
Huisvestingslasten 273                128                457                
Overige lasten 751                574                445                

Totaal lasten 4.477             4.274             3.984             

Saldo baten en lasten 392                21                  531                

Financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten -26                -29                -12                

Resultaat baten en lasten 366                -8                   519                
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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.

2019 2018

Liquiditeit 0,58               0,51               
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 -35,71            -58,50            
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 7,51               11,48             
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen -19,37            -28,98            
(eigen vermogen) / totale baten * 100%

Personele lasten / totale lasten 74,11             75,92             

Materiële lasten / totale lasten 25,89             24,08             

Kapitalisatiefactor 47,97             43,27             
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio 6,37               11,48             
(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 

De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland is het bevoegd gezag van International School 
Breda en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van voortgezet en primair engelstalig onderwijs in de regio Breda.

1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van de instelling bedraagt per 31 december 2019 € 942.934 negatief. Financiering hiervan vindt plaats door 
een door de BNG bank verstrekte langlopende lening van € 1.040.000 en een rekening-courant krediet van                     € 
2.160.000. Voor beiden staat de Gemeente Breda in principe 40 jaar garant.
Het leningdeel wordt in 13 jaar afgelost, waarmee het krediet en daarmee ook de gemeentegarantie jaarlijks met € 80.000 
afneemt tot € 2.160.000 na 13 jaar.
De continuïteit van de instelling hangt in hoge mate af van de BNG bank en vorenvermelde financiering . De in de onderhavige 
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de instelling.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland is feitelijk gevestigd op Mozartlaan 35, 4837 EH te 
Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62612662

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de Stichting tot 
Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland  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 
Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland of de moedermaatschappij van Stichting tot 
Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

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

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 
liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

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

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande 
jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er 
wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling 
of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De 
activeringsgrens is gesteld op € 750,-.
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Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen 
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het 
actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond 
nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de 
verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. 
De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens 
tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op 
grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een 
tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke 
middelen.

3.11 Langlopende schulden
 
3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

4.3 Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere 
overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 

4.5 Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten, zover ze verschuldigd zijn aan 
de uitlenende organisatie.

4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

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

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1 Marktrisico
5.1.2 Rente- en kasstroomrisico

De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland loopt renterisico over de rentedragende 
vorderingen (waaronder liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs 
Zuidwest Nederland risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden 
loopt de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland risico’s over de reële waarde als gevolg van 
wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico 
gecontracteerd.

5.2 Liquiditeitsrisico
De Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland maakt gebruik van meerdere banken om over 
meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank 
voor beschikbare kredietfaciliteiten.

53

 



  Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland

B2 Balans per 31 december 2019
Na resultaatbestemming

Activa
€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen en installaties 304.680           283.210           
Inventaris en apparatuur 749.136           616.890           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 31.729             26.491             

1.085.545       926.591           

Vlottende activa

Vorderingen
Ouderbijdragen/debiteuren 566.492           511.313           
Overige vorderingen en overlopende activa 266.031           60.247             

832.523           571.560           

Liquide middelen
Kas 230                  203                  
Bankrekeningen scholen 13.963             31.021             
Deposito 708.012           708.012           

722.205           739.236           

TOTAAL ACTIVA 2.640.273       2.237.387       

2019 2018
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve -942.934         -1.308.762      

-942.934         -1.308.762      

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 880.000           960.000           

880.000           960.000           

Kortlopende schulden 
Kredietinstellingen 716.900           403.236           
Crediteuren 36.514             186.060           
Kortlopend deel lening BNG 80.000             80.000             
Overige overlopende passiva 1.869.793       1.916.853       

2.703.207       2.586.149       

TOTAAL PASSIVA 2.640.273       2.237.387       

2019 2018
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B3 Staat van Baten en Lasten  2019

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
Baten

Overige baten 4.868.885      4.294.295         4.515.458          

Totaal baten 4.868.885      4.294.295         4.515.458          

Lasten

Personele lasten 3.318.037      3.418.520         3.025.170          
Afschrijvingslasten 134.737          152.840             57.579                
Huisvestingslasten 273.502          127.925             457.256             
Overige lasten 751.113          574.500             444.529             

Totaal lasten 4.477.389      4.273.785         3.984.534          

Saldo baten en lasten 391.496         20.510              530.924             

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                  -                     811                     
Financiële lasten 25.668            28.700               13.199                

Saldo financiële baten en lasten -25.668          -28.700             -12.388              

Resultaat baten en lasten 365.828          -8.190                518.536             
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B4 Kasstroom 2019

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 391.496        530.924        
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 134.737        57.579          

134.737        57.579          
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen -260.963       188.742        
 - Kortlopende schulden 117.058        -1.894.813   

-143.905       -1.706.071   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 382.328        -1.117.568   

Ontvangen interest -                 811                
Betaalde interest -25.668         -13.199         

-25.668         -12.388         

Kasstroom uit operationele activiteiten 356.660        -1.129.956   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa -293.691       -743.802       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -293.691       -743.802       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen langlopende schulden 1.040.000     
Aflossing langlopende schulden -80.000         -80.000         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -80.000         960.000        

Mutatie liquide middelen -17.031         -913.758       

Beginstand liquide middelen 739.236        1.652.994     
Mutatie liquide middelen -17.031         -913.758       

Eindstand liquide middelen 722.205        739.236        

2019 2018
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans 2019

Activa

Vaste activa
31-12 31-12
2019 2018

€ €
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en installaties 304.680            283.210            
Inventaris en apparatuur 749.136            616.890            
Leermiddelen 31.729              26.491              

1.085.545         926.591            

Gebouwen en Inventaris en
installaties apparatuur Leermiddelen Totaal

Boekwaarde € € € €
31-12-2018
Aanschafwaarde 453.974           1.041.354         51.419              1.546.747         
Cumulatieve afschrijvingen -170.764          -424.464           -24.928             -620.156           

283.210           616.890            26.491              926.591            

Mutaties
Investeringen 33.019             246.101            14.571              293.691            
Afschrijvingen -11.549            -113.855           -9.333               -134.737           
Desinvesteringen -170.764          -                     -                     -170.764           
Afschrijvingen desinvesteringen 170.764           -                     -                     170.764            

21.470             132.246            5.238                 158.954            

Boekwaarde 
31-12-2019
Aanschafwaarde 316.229           1.287.455         65.990              1.669.674         
Cumulatieve afschrijvingen -11.549            -538.319           -34.261             -584.129           

304.680           749.136            31.729              1.085.545         

Gebruiksduur
Gebouwen en terreinen 20 tot 40 jaar
Inventaris en apparatuur 3 tot 25 jaar
Leermiddelen 5 tot 10 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12
2019 2018

€ €
1.5 Vorderingen

Debiteuren / Ouderbijdragen 590.356            511.313            
-/- Voorziening dubieuze debiteuren -23.864             -13.570             
Verrekening PCPO 183.465            3.125                 
Gemeente Breda huisvestingssubsidie -                     15.000              

Totaal overige vorderingen 749.957            515.868            

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 82.566              55.692              

Totaal overlopende activa 82.566              55.692              

Totaal vorderingen 832.523            571.560            

31-12 31-12
2019 2018

€ €
1.7 Liquide middelen

Bankrekeningen scholen 13.963              31.021              
Deposito 708.012            708.012            
Kas 230                    203                    

722.205            739.236            

In het saldo van de liquide middelen zit niet het negatieve banksaldo ad € 716.900 van de BNG bankrekening. 
Dit bedrag is niet verantwoord bij de liquide middelen, maar onder de kortlopende schulden bij kredietinstellingen.
In het saldo van de liquide middelen is een bankgarantierekening van de ABN AMRO opgenomen met een saldo 
per 31 december 2019 van € 706.179. 
De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en er is een rekening-courant faciliteit 
afgesloten met de BNG ad € 2.240.000.
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Passiva

31-12 31-12
2019 2018

€ €
2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve -942.934           -1.308.762       

-942.934           -1.308.762       

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2018 resultaat 31-12-2019

€ € €

Algemene reserve -1.308.762       365.828            -942.934           

Totaal Eigen vermogen -1.308.762       365.828            -942.934           

2.3 Langlopende schulden 31-12 31-12
2019 2018

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 880.000           960.000           

Saldo lening Aangegane Saldo lening Rente-
31-12-2018 Leningen O/G Aflossingen 31-12-2019 percentage

€ € € €

Lening BNG 1.040.000      80.000              960.000            1,48                  
Kortlopend deel -80.000           -80.000             

Totaal langlopende schulden 960.000          -                    80.000              880.000            

Dit betreft een vaste geldlening van de BNG aangegaan per 24 december 2018 met een resterende looptijd van 12 jaar.
De jaarlijkse aflossing bedraagt € 80.000,-.

< 1 jaar 1 - 5 jaar  > 5 jaar Totaal
€ € € €

Onderverdeling langlopende schulden
Lening BNG 80.000             320.000            560.000            960.000            
Kortlopend deel -80.000            -                     -                     -80.000             

-                    320.000            560.000            880.000            
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31-12 31-12
2019 2018

€ €
2.4 Kortlopende schulden

Schuld aan BNG (285168428) 716.900            403.236            
Crediteuren 36.514              186.060            
Kortlopend deel lening BNG 80.000              80.000              
Overlopende passiva 1.869.793         1.916.853         

2.703.207         2.586.149         

Specificatie overlopende passiva
Crediteuren transitoria 31.926              40.063              
SKVOB 203.948            199.084            
Vooruitontvangen investeringssubsidies 217.388            226.516            
Huisvestingssubsidie gemeente Breda -                     -                     
Subsidie provincie Noord-Brabant  -                     300.000            
Vooruitontvangen ouderbijdragen 1.416.531         1.151.190         

1.869.793         1.916.853         

Van de vooruitontvangen investeringssubsidies heeft € 208.260 een langlopend karakter.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Sinds maart 2020 ondervindt Nederland ook de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
Diverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. 
Zo zijn alle scholen sinds medio maart gesloten en dienen leerlingen en leerkrachten zo veel mogelijk thuis te blijven.
De maatschappelijke impact van al deze maatregelen is op dit moment nog niet in te schatten.
De financiële impact voor 2020 lijkt op dit moment voor de schoolbesturen mee te vallen.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Met Stoffels Bleijenberg is een contract afgesloten vanaf 14 juni 2011 voor een maandbedrag van € 7.216,-.

Juridische procedures: ISB wacht nog op twee uitspraken en middels een kort geding is tevergeefs geprobeerd om de 
sloop te voorkomen. Eén van deze nog te verwachten uitspraken betreft het al dan niet onroerend zijn van het tijdelijke 
pand. Ter dekking van dit financieel risico is er sprake van een garantstelling aan de wederpartij groot € 706.178,66. De 
uitspraken betreffen het eigendom van het inmiddels gesloopte pand. Er is in een andere zaak echter al een uitspraak 
die aangaf dat Building Breda eigendom is geworden van het gebouw door natrekking.
De ISB is nog in cassatie gegaan tegen een uitspraak van het Hof. Het betreft dan de plicht om een schadevergoeding te 
moeten betalen aan de vermeende eigenaars. Deze procedure is in maart 2020 afgerond en het vonnis is in het voordeel 
van de ISB uitgesproken. De tegenpartij zou hier nog weer tegen in beroep kunnen gaan.
Belastingdienst: er zijn gesprekken geweest met de Belastingdienst in het kader van de VPB-plicht. Uit de 
onderhandelingen is gekomen dat men kalenderjaar 2019 heeft genomen om tot overeenstemming te komen over de 
vrijstelling voor Internationale scholen. Voor alle aangiften die zijn ontvangen is uitstel verleend. Inmiddels heeft de 
Belastingdienst de vrijstelling verleend tot en met 2019 en vanaf 2020 is de ISB niet vennootschapsbelastingplichtig mits 
wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Vanaf 1 januari 2020 is de structuur van de ISB hierop volledig aangepast en 
blijft de ISB vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2019

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
3.5 Overige baten

Ouderbijdragen lesgelden 3.5.5 2.265.400        2.105.405      2.174.298           
Rijksbijdragen PCPO 3.1.1 1.176.057        809.650          922.798              
Rijksbijdragen SKVOB 3.1.1 1.352.557        1.261.240      1.222.397           
Giften/sponsoring 3.5.6 10.400             20.000            12.169                
Diverse ouderbijdragen 51.508             97.500            61.214                
Overige 3.5.6 2.495                500                 5.469                  
Gemeentelijke bijdragen overig 10.468             -                  117.113              

Totaal overige baten 4.868.885        4.294.295      4.515.458           

Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

4.1 Personele lasten

Personele lasten 3.318.037        3.418.520      3.025.170           

Het aantal fte's is nihil, aangezien het personeel gedetacheerd is.

4.2 Afschrijvingslasten

Gebouwen en installaties 11.549             6.905              -                       
Inventaris en apparatuur 113.855           135.350          51.012                
Leermiddelen 9.333                10.585            6.567                  

Totaal afschrijvingslasten 134.737           152.840          57.579                

4.3 Huisvestingslasten

Huur -                    12.500            -                       
Klein onderhoud en exploitatie 14.266             5.000              7.235                  
Energie en water 27.945             6.500              24.918                
Schoonmaakkosten 101.116           67.500            57.170                
Heffingen 3.574                1.500              2.240                  
Overdracht buitenonderhoud 11.084             26.925            10.608                
Tuinonderhoud 1.082                4.000              -                       
Bewaking/beveiliging 4.591                4.000              3.235                  
Overige huisvestingslasten 109.844           -                  351.850              

Totaal huisvestingslasten 273.502           127.925          457.256              

Overige huisvestingslasten betreffen de sloopkosten van de tijdelijke huisvesting en verhuiskosten 
naar nieuw pand.
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
4.4 Overige instellingslasten

Administratie en beheer 302.231           295.150          215.186              
Accountantskosten 18.822             15.000            13.801                
Inventaris en apparatuur 27.295             7.500              6.345                  
Leermiddelen 148.876           103.500          81.361                
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 10.294             -                  -8.115                 
Overige instellingslasten 243.595           153.350          135.951              

Totaal overige instellingslasten 751.113           574.500          444.529              

Uitsplitsing accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening 13.930             10.370                
Andere controle diensten 4.892                -                       
Adviesdiensten op fiscaal terrein -                    3.431                  

18.822             13.801                

Administratie en beheer is hoger dan 2018 door kosten van Pesant inzake advieswerkzaamheden voor het 
plan voor integraal personeelsbeleid.
Leermiddelen zijn hoger dan begroot en 2018 doordat voor de nieuwe bibiliotheek nieuwe boeken zijn aangeschaft.
In de post overige instellingslasten zìjn kosten voor Moeke catering verantwoord (€ 51.000,-), voornamelijk
bestemd voor maaltijden van nursery en primary leerlingen. De bijdragen hiervoor zijn verantwoord in de 
baten ouderbijdragen.
Verder zijn de representatiekosten € 26.000,- hoger dan vorig jaar i.v.m. activiteiten inzake de opening van het 
nieuwe schoolgebouw.

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten -                  811                      

Totaal financële baten -                    -                  811                      

Financiële lasten
Rentelasten 25.668             28.700            13.199                

Totaal financiële lasten 25.668             28.700            13.199                

Saldo financiële baten en lasten -25.668            -28.700           -12.388               
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2019 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Het resultaat ad € 365.828 is ten gunste gebracht van de algemene reserve.
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E Overzicht verbonden partijen

Sinds 11 juli 2011 heeft Stichting tot bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest Nederland de
volgende partners:

Statutaire naam Juridische Staturaire Code 
vorm zetel activiteiten *

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant Stichting Breda 4

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving Stichting Breda 4

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

Aan de commissie van toezicht van 

Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland 

Cosunpark 21 

4814 ND BREDA 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting tot Bevordering van Internationaal 

Onderwijs in Zuidwest Nederland te BREDA gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot Bevordering 

van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland op 31 december 2019 en 

van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

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

balansmutaties over 2019 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 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in 

Zuidwest Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

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

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 2019 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 2019 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 intern toezichthouder 

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 intern toezichthouder 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 2019, 

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 intern toezichthouder 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, 19 juni 2020 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

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

 

 

Kenmerk: 2020.0168.conv 

 



Stichting tot Bevordering van Internationaal
Onderwijs in Zuidwest Nederland
te Breda

Ondertekening van de jaarrekening:

Dhr. A.W. Wever
Bestuurder ……………………………………………

Dhr. B. Buddingh'
Bestuurder ……………………………………………

Breda, dd ……………………………………………
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2019

* Bestuursnummer 99133
* Naam en adres van de instelling Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs 

in Zuidwest Nederland
Mozartlaan 35
4837 EH Breda

* Telefoonnummer 076-5607870
* E-mailadres info@isbreda.com
* Internetsite www.isbreda.com
* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088-8504760
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

* Contactpersoon Dhr. A.W. Wever
* Telefoon 076-2046300
* Email arnoud.wever@pcpomiddenbrabant.nl

* Gegevens administratiekantoor ONS Onderwijsbureau
* AK-nummer 401
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