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1. Ontwikkelingen 

 

In dit hoofdstuk zijn ontwikkelingen beschreven die ook consequenties hebben voor Best 

Onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van wijzingen met betrekking tot de wet- 

en regelgeving. 

 

1.1 Passend Onderwijs 

 

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Landelijk is er een 

verdeling gemaakt in samenwerkingsverbanden.  

Elk samenwerkingsverband moet invulling geven aan een aantal inhoudelijke, 

organisatorische en financiële wijzigingen. Deze worden verwoord in het 

ondersteuningsplan. 

In het ondersteuningsplan beschrijft ons samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft 

aan passend onderwijs voor alle leerlingen in Eindhoven, Best en Son en Breugel. 

 

Alle scholen van Best Onderwijs hebben een breed profiel dat betekent dat we voor elke 

leerling samen met de ouders op zoek gaan naar de beste zorg voor het kind. Centraal 

staat de onderwijsbehoefte van het kind om tot ontwikkeling te komen.  

Samen met de ouders willen wij thuisnabij onderwijs geven en zorgen voor optimale 

mogelijkheden om kinderen te laten ontwikkelen.  

 

Het omgaan met kinderen met speciale onderwijsbehoeften vraagt veel van kennis, 

vaardigheden en acceptatie van de leerkracht.  

 

1.2 Actieplan leerkracht 2020- een krachtig beroep! 

 

Actieplan leerkracht 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en de 

schoolleiders verbeterd kan worden. Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere 

lumpsumbekostiging ook een bedrag via de prestatie box. Het geld dat het bestuur 

ontvangt op basis van de prestatie box moet ingezet worden binnen de afspraken van 

het bestuursakkoord die de PO-raad en het ministerie van OC&W heeft gesloten.  

 

1.3 CAO primair onderwijs 

 

In het CAO-akkoord van 2 juli jl. is ook afgesproken dat gedurende de looptijd van de 

CAO wordt gewerkt aan een herontwerp van de CAO PO. Doel hiervan is het verbeteren 

van de leesbaarheid en de bruikbaarheid. Sociale partners hebben afgesproken dat het 

resultaat van dit herontwerp de basis vormt voor de CAO PO 2015 en verder.  

Partijen hebben daarbij afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:  

a.  Loonparagraaf  

b.  Looptijd en werkingssfeer  

c.  Professionalisering  

d.  Werkdruk  

e.  Duurzame inzetbaarheid  

f.  Medezeggenschap  

g. Overige onderwerpen 
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2. Organisatie 

 

2.1 Scholen 

 

08NJ Bs Sint Antonius Administratiekantoor  

06LY Bs Sint Bernardus Vizyr 

07TT Bs De Heydonck Nieuw Eyckholt 284 

27UA Bs De Klimboom 6419 DJ Heerlen 

05FZ Bs De Paersacker  

03JB Bs De Schakel  

14YT Wilhelminaschool  

06FM Bs De Zevensprong  

55AH Bestuurskantoor  

 

2.2 Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3 Criteria voor toedeling middelen scholen / bovenschools 

 

Het bestuur ontvangt geen inkomsten. Op basis van de bovenschoolse uitgaven van het 

voorgaande kalenderjaar wordt bepaald welke kosten bovenschools betaald worden. De 

allocatie wordt jaarlijks vastgesteld. En positief of negatief scenario in enig jaar wordt 

verrekend in het volgende jaar.  

De kosten worden aan de scholen doorberekend op basis van het leerlingenaantal.  

 

  

GMR 

Raad van Toezicht 

Vizyr  

 

College van Bestuur 
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Tabel 01  

Allocatie model 

 
 

Het bedrag wordt uitgesplitst in een personeel-deel en een materieel-deel. Het aantal 

leerlingen is uitgangspunt bij de verdeling.  

 

Tabel 02 

Verdeling allocatie bedrag naar rato van het aantal leerlingen 2015 

 

 

2.4 Samenwerking met andere organisaties met consequenties voor inkomsten 

en uitgaven 

 

2.4.1 Samenwerkingsverband Eindhoven: 

a) Middelen: 

Stichting Best Onderwijs maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 

Eindhoven (3007). De lichte zorgmiddelen uit het samenwerkingsverband worden 

naar rato van het aantal leerlingen aan de exploitatie van de scholen toegevoegd. 

80% van de middelen voor lichte ondersteuning is toegevoegd aan de begroting van 

de scholen 20% wordt besteed aan de vergoeding van de orthopedagoge. De zware 

middelen worden op bestuurlijk niveau van de stichting beheerd en ingezet waar 

nodig. Voor het schooljaar 2015-2016 ontvangt Best Onderwijs € 313.425,00 voor 

lichte ondersteuning en € 305.000,00 voor zware ondersteuning. 

 

  

Gezamenlijke kosten: allocatie
Begroot 2014 werkelijk verschil voorstel 2015

1 41221 Bedrijfsgezondheidszorg 27.000,00€         23.500,00€         3.500,00€         25.000,00€         

2 41243 nascholing 70.000,00€         37.500,00€         32.500,00€       50.000,00€         

41253 nascholing WKR -€                   

3 43300 Onderhoud: 72.000,00€         78.211,00€         -6.211,00€       75.000,00€         

7 Werving en Selectie 2.500,00€           4.000,00€           -1.500,00€       4.000,00€           

8 Orthopedagoog 60.000,00€         53.753,00€         6.247,00€         60.000,00€         

9 41183 Bapo 250.000,00€      250.000,00€    181.787,00€      

10 Bestuurkantoor 300.000,00€      295.000,00€      5.000,00€         300.000,00€      

12 Coordinatie vervangerspool 6.000,00€           7.934,00€           -1.934,00€       8.200,00€           

13 41200 jubileum / gratificatie / beloning 14.500,00€         14.500,00€       17.761,00€         

lief en leed 7.000,00€           7.000,00€         7.000,00€           

14 44111 externe deskundigheid 40.000,00€         31.000,00€         9.000,00€         35.000,00€         

15 44100 administratiekantoor 200.000,00€      215.000,00€      -15.000,00€     190.000,00€      

16 43600 Publiekrechtelijke heffingen 42.000,00€         43.500,00€         -1.500,00€       45.000,00€         

17 42210 Afschrijving ICT -€                     6.803,00€           -6.803,00€       6.800,00€           

18 42200 afschrijving OLP -€                     6.594,00€           -6.594,00€       6.600,00€           

19 42220 afschrijving meubilair 31.620,00€         36.000,00€         -4.380,00€       36.000,00€         

43399 dotatie onderhoud 100.000,00€      100.000,00€      -€                   110.000,00€      

20 44102 verzekeringen 30.000,00€         31.000,00€         -1.000,00€       10.000,00€         

21 44101 contributie bestuurlijke organisaties 13.000,00€         12.500,00€         500,00€             13.000,00€         

44110 accountant 9.800,00€           -9.800,00€       10.000,00€         

43803 huisvestingskosten 8.200,00€           -8.200,00€       8.500,00€           

41260 personele uitgaven 11.600,00€         -11.600,00€     12.000,00€         

41290 lasten krimp 41.000,00€         -41.000,00€     25.000,00€         

41160 lasten krimp personeel 218.034,00€      -218.034,00€   80.000,00€         

1.265.620,00€   1.270.929,00€   -5.309,00€       1.316.648,00€   
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b) Bezuinigingen: 

 De bedragen horende bij de “rugzakjes” uit het verleden gaat nu niet meer 

rechtstreeks naar de scholen maar naar het samenwerkingsverband. Vanuit het 

samenwerkingsverband wordt, middels een overgangsregeling, de vergoeding in 

twee jaar afgebouwd. Dit laatste jaar ontvangt Best Onderwijs € 89.104,00 dit is 

50% van eerdere jaren. 

 Verevening: Het samenwerkingsverband wordt de komende vijf jaar, in het kader 

van de verevening € 1.435.000,00, gekort. Over vijf jaar een vermindering van 

25% op de inkomsten. 

c) Verplichtingen: 

De overheid heeft met de besturenorganisaties en de vakcentrales een afspraak 

gemaakt over de personele gevolgen van passend onderwijs voor het primair 

onderwijs (tripartite overeenkomst). De besturen van het basisonderwijs hebben 

onderling afgesproken geen claim bij het samenwerkingsverband te leggen. Elk 

bestuur lost dit voor zichzelf op. Voor het speciaal onderwijs zijn twee zaken van 

belang: 

 De herbestedingsverplichting van de middelen voor ambulante begeleiding.  

 De personele gevolgen van de verevening. 

 

Best Onderwijs staat op het standpunt om de personele gevolgen van passend 

onderwijs zo snel mogelijk op te lossen (zie hiervoor de bijlage met de 

meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband).  

 

2.4.2 Gemeente Best 

 

Het rijk en de gemeente stellen een subsidie beschikbaar om een combinatiefunctionaris 

aan te stellen, een ondersteuner voor cultuureducatie. De subsidie dekt die 80% van de 

kosten van de medewerker en is per 1-1-2015 beschikbaar gesteld voor een periode tot 

1-8-2016. De bijdrage van Best Onderwijs is 20% van de kosten zijnde € 18.000,00. Dit 

is 10% meer dan in voorgaande jaren omdat toen Pulz (muziekinstituut) ook partner was 

van de functionaris. De gemeente Best heeft gevraagd of Best Onderwijs het 

werkgeverschap op zich wil nemen. Binnen de CAO Primair Onderwijs is het mogelijk om 

de combinatiefunctionaris op projectbasis aan te stellen zolang de subsidie verstrekt 

wordt. Best Onderwijs gaat zich inspannen om voor 1 ½ FTE medewerkers aan te stellen 

die cultuuronderwijs in brede zin gaan vormgeven. De aanstelling van de 

combinatiefunctionaris zorgt er niet voor dat wij verplichtingen krijgen ten aanzien van 

deze functionarissen.  

 

2.4.3 Samenwerking andere besturen 

 

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking. Naast de wijziging 

van de aanzegtermijn bij ontslag vormt de ketenbepaling een risico voor ons onderwijs.  

 

De ketenbepaling regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden op een zeker 

moment overgaan in een vast dienstverband. De WWZ bepaalt dat er hooguit drie 

tijdelijke dienstverbanden in een periode van twee jaar aangegaan kunnen worden. Bij 

het vierde of bij overschrijding van de twee jaar, ontstaat er een vast dienstverband. In 

het kader van deze wet zoekt het bestuur samenwerking met andere besturen om risico’s 

te spreiden.  

 

Met name het risico dat leerkrachten na drie vervangingen een vast contract aangeboden 

moeten krijgen is een risico voor onze stichting. We hebben immers een vacaturestop 

omdat ons leerlingaantal daalt. Als een leerkracht zes maanden niet gewerkt heeft 

binnen stichting Best Onderwijs kan deze leerkracht weer drie keer een vervanging doen 

bij onze stichting. Door samen te werken met andere besturen kunnen we gebruik maken 

van elkaars vervangers. De vervangers blijven werk houden en de besturen krijgen geen 

verplichtingen aan de vervangers. Meerdere mogelijkheden om het risico dat personeel 

vast wordt aangesteld te voorkomen, worden nog onderzocht.  
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3. Inkomsten 

 

3.1 Bekostiging leerlingaantallen, leerling-weging 

 

a) Voor de vaststelling van de personele middelen is een tweetal elementen 

van belang, te weten: 

 

1. Het aantal leerlingen op de peildatum 1 oktober van het voorafgaand jaar 

(1/10/2014 ). Bij de leerlingtelling in basisscholen wordt onderscheid gemaakt 

tussen leerlingen van 4-7 jaar (onderbouw) en leerlingen van 8 jaar en ouder 

(bovenbouw). 

 

2. De Gewogen Gemiddelde Leeftijd (G.G.L.) van het personeel op de peildatum 1 

oktober van het voorafgaand jaar (1 oktober 2014). De bekostiging op G.G.L. 

niveau dient ter dekking van met name de (hogere) loonkosten van personeel die 

het carrièrepatroon grotendeels heeft doorlopen dan wel volgens het maximum 

van het carrièrepatroon worden bezoldigd. 

 

Op basis van bovenstaande elementen worden de navolgende middelen opgebouwd: 

 

1. Bekostiging onderbouw: 

 Aantal 4 tot met 7-jarige leerlingen X vast bedrag + G.G.L. X vast bedrag + basisbedrag. 

 

2. Bekostiging bovenbouw: 

 Aantal leerlingen 8 jaar en ouder X vast bedrag + G.G.L. X vast bedrag + basisbedrag. 

 

3. Kleine scholentoeslag: 

 Toeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen op de peildatum.  

 Ook bij de berekening van de hoogte van de toeslag wordt rekening gehouden met de 

G.G.L. Op 6 februari 2014 is besloten dat de kleine scholentoeslag voor de besturen 

blijft behouden. 

 

4. Toeslag directie: 

 Afhankelijk van de omvang van de school ontvangt iedere school een bedrag ter 

bekostiging van het hogere salaris van de directie 

 

b) Leerling-weging basisonderwijs 

 

De huidige gewichtenregeling geldt sinds 1 augustus 2006 en is zo opgesteld dat het 

recht doet aan de feitelijke oorzaken van onderwijsachterstanden.  

Dit leidt tot een betere verdeling van de beschikbare middelen, die hierdoor efficiënter en 

effectiever kunnen worden gebruikt om onderwijsachterstanden te bestrijden.  

 

De hoofdlijnen  

Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is het 

opleidingsniveau van de ouders.  

 

Er wordt gewerkt met twee gewichten: 0,3 en 1,2.  

Voor het bepalen van het gewicht is een ouderverklaring nodig. 

De regeling kent twee gewichten: 0,3 en 1,2.  

De gewichten zijn gekoppeld opleidingscategorieën 1 en 2.  

 

o Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie de ouders belast zijn met de 

dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 hebben gehad.  

o Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een 

opleiding heeft gehad uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 óf 2.  

o Het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een 

opleiding heeft gehad uit categorie 3. 
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Categorie 1  

Maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk. 

De ouder heeft maximaal (speciaal) basisonderwijs (tot en met het dertiende levensjaar) 

of (v)so-zmlk gehad. 

 

Categorie 2 

Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg De 

ouder heeft maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg gedaan.  

Of de ouder heeft maximaal twee klassen/leerjaren onderwijs in een andere 

schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond.  

 

Categorie 3 

Overig voortgezet onderwijs en hoger. 

De ouder heeft een opleiding van drie of vier jaar mavo (c- of d-niveau), drie of vier jaar 

vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg genoten. Of de ouder heeft meer dan 

twee jaar havo of vwo gevolgd. Voor het niveau mavo/havo/vwo kunnen ook de oudere 

opleidingen worden gelezen: (m)ulo, mms of hbs. Of de ouder heeft een mbo, hbo of 

universitaire opleiding gevolgd.  

 

Heeft een leerling gewicht 0,3 of 1,2 gekregen, dan krijgt de school extra geld om 

achterstand te voorkomen. Dit geld wordt niet rechtstreeks toegekend aan een kind, 

maar is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van 

onderwijs (de lumpsum). 

 

Het gewicht wordt bepaald op basis van een door de ouders ondertekende 

ouderverklaring waarop de opleiding staat aangegeven. Indien de gegevens voor het 

toekennen van een gewicht al beschikbaar zijn op het inschrijfformulier en dit formulier is 

ondertekend door de ouders, volstaat dit inschrijfformulier.  

De datum van ondertekening van de ouderverklaring sluit aan bij het moment waarop 

het kind voor het eerst de betreffende school bezoekt.  

  

Het gewicht geldt voor de hele periode waarin de leerling op de school is ingeschreven. 

Als voor een kind geen gewicht is bepaald op het moment van weging, is het niet 

mogelijk in een later stadium alsnog een gewicht toe te kennen.  

De ouderverklaring moet beschikbaar zijn voor controle op de juistheid van het 

toegekende gewicht en moet daarom in de schooladministratie worden bewaard.  
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3.2 Prognose leerlingaantallen en ruimtebehoefte 2014-2018 

 

Tabel 03  

Prognose aantal leerlingen en de daaraan gekoppelde ruimtebehoefte (Uit: PVG, bureau 

voor sociaal economisch onderzoek (dec 2014)). 

 

 
 

3.2.2 Aantal leerlingen per school, percentage weging 

Tabel 04  

Aantal leerlingen per 01-10-2014 (Bron: ParnasSys) 
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2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Bernardusschool 20 26 373 16 366 15 355 15 344 14 344 7

zwijsenstraat 6 110 5 121 6 127 6 150 7 149 14

Zevensprong 9 13 263 11 264 11 246 10 225 9 217 9

Notermansstraat 4

Schakel 9 75 4 68 4

Wilhelmina 7 121 5 124 5 120 5 119 5 123 5

Heydonck NB 14 212 9 229 10 237 10 242 11 250 10

Heydonck H 11 163 6 141 6 121 5 96 4 77 4

Paersacker 9 163 7 155 7 153 7 152 6 149 6

Antoniusschool 14 30 644 26 583 23 515 21 469 19 406 17

vlinderhei 16

Klimboom 17 442 19 429 17 410 17 400 16 370 15

MFA Dijkstraten 86 4 102 5 118 6

Aerle

Totaal lokalen 136 108 100 100 91 87

totaal aantal leerlingen 2566 2480 2370 0 2299 2203 0

ruimte behoefte

Totaal <4 jaar 4-7 jaar >=8 jaar
Gewicht 

0,0

Gewicht 

0,3

Gewicht 

1,2

School- 

gewicht

NOAT/ 

CUMI

Leer-    

jaar 8
Bekostigd

Bekend bij 

BRON

03JB De Schakel 75 27 48 71 2 2 0 11 17 75 75

05FZ De Paer 163 72 91 135 16 12 9 37 28 163 163

06FM De Zevensprong 263 113 150 258 2 3 0 9 36 263 263

06LY Bernardus 483 244 239 475 4 4 0 13 59 483 483

07TT Heydonck 375 162 213 331 26 18 6 6 51 375 375

08NJ St. Antonius 644 249 395 639 4 1 0 5 122 644 644

14YT Wilhelmina 121 48 73 110 5 6 2 32 18 121 121

27UA De Klimboom 442 221 221 441 1 0 14 56 442 442

Totalen 2566 1136 1430 2460 59 47 127 387 2566 2566

*=SO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekend bij BRON Aantal leerlingen van totaal met status 'Bekend bij BRON' op printdatum

Onbe- 

kostigd

Schoolgew icht 0,3-leerlingen x 0,3 + 1,2-leerlingen x 1,2 - alle leerlingen x 6%

Bekostigd Aantal leerlingen met de status 'Volgt onderw ijs' en reguliere inschrijving

Onbekostigd Aantal leerlingen met de status 'Volgt onderw ijs' en type inschrijving 'Onbekostigd' of 'Bekostigd' in huidige schoolloopbaanregel op 'Nee'

Bestuursrapportage aantal leerlingen per 1-10-2014

Bestuur Stichting Best Onderw ijs

Weergave Aantal leerlingen met status 'Volgt onderw ijs' per 1-10-2014
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Tabel 05  

Meerjarenbegroting 

 

  2015 2016 2017 2018 

      

leerlingaantallen 2567 2477 2391 2324 

totale 

inkomsten  €12.567.479,00   €12.449.024,00   €12.065.454,00  

 

€11.678.769,00  

totale uitgaven  € 3.171.350,00   € 12.923.453,00   €12.883.457,00  

 

€12.929.842,00  

totaal resultaat  € -603.871,00   € -474.429,00   € -818.003,00   €1.251.073,00  

      

personeel 

resultaat  € -368.851,00   € -228.778,00   € -548.149,00   € -912.484,00  

materieel 

resultaat  € -235.020,00   € -245.651,00   € -269.854,00   € -338.645,00  

      

algemene 

reserve  € 2.664.433,00   € 2.190.004,00   € 1.372.001,00   € 120.928,00  
 

     

      

 

Stichting Best Onderwijs moet de komende jaren rekening houden met een blijvende 

daling van het aantal leerlingen. De krimp van het leerlingenaantal zorgt er ook voor dat 

er leegstand ontstaat op de scholen. Aangezien de leerling daling procentueel in Best op 

alle scholen zowat gelijk is, kan er niet eenvoudig een gebouw gesloten worden. Het 

komende jaar worden alle schoolwoningen teruggegeven aan de gemeente. 
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4. Uitgaven 

 

4.1 Personele verdeling naar functie per school 

 

Tabel 06  

Personeel in FTE, aantal functies naar aard en niveau + leerlingaantallen per 1-2-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op tabel 06 

Ook de Wilhelminaschool heeft een administratief medewerkster. De kosten voor deze 

medewerker staan volledig geboekt op bs De Paersacker. Er is een verdeling gemaakt 

tussen de beide scholen in uren en de daarbij behorende kosten.  

Per 1-3-2015 is het bestuurskantoor uitgebreid met 0,5 FTE administratief medewerkster 

loonadministratie.  

De functiecategorie LB moet nog uitgebreid worden. Het bestuur stimuleert de directies 

van de scholen om LB taken te waarderen en leerkrachten te motiveren te solliciteren 

naar een LB functie.  

 

4.2 Personele opbouw 

 

Tabel 07  

Leeftijdsopbouw Man – Vrouw 01-02-2015 (Bron: Vizyr). 

 

 

Verhouding man / vrouw binnen de stichting is niet evenredig verdeeld. Omdat er sprake 

is van een vacaturestop ziet het bestuur geen mogelijkheid om de ongelijke verdeling op 

te heffen. 

  

0
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25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

Leeftijdsopbouw Man - Vrouw

Man

Vrouw

Functie/school Totaal 08NJ 06LY 05FZ 27UA 03JB 06FM 07TT 14YT 55AH 
administratief medewerker 2,2676 0,3782 0,3933 0,3209 0,3302 0,0616 0,2082 0,3254 0,2498 
Leraar LA  95,7429 27,5323 15,4072 7,308 14,2503 2,8739 10,4844 13,5502 4,2417 
Leraar LB 33,0066 5,4827 4,9834 2,1345 7,7478 2,4128 4,0629 3,4671 2,7154 
Directie 7,8467 1 0,8467 1 1 1 1 1 1 
Onderwijsassistent 8,6855 2,7588 1,075 0,7087 0,5 0,6406 2,3 0,7024 
Orthopedagoge 0,8 0,8 
Managementassistente 0,5 0,5 
Secretaresse 0,5 0,5 
Financieel adm medewerker 0,5 0,5 
Schoonmaker 0,2713 0,2306 0,0407 
CvB 2 2 
Totaal 152,1206 37,152 22,7056 11,4721 23,8283 6,3483 16,3961 20,6427 8,8901 4,5905 

school Totaal 08NJ 06LY 05FZ 27UA 03JB 06FM 07TT 14YT 55AH 
leerlingenaantallen per 01-10-2014 2566 644 483 163 442 75 263 375 121 0 
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Tabel 08  

Leeftijdscategorie / aantal medewerkers / aantal FTE (Bron: Vizyr) februari 2015. 

 

 

 

De leeftijdscategorieën lopen niet parallel met de cohorte verdeling die in het verleden 

gebruikt is bij RDDF plaatsing volgens cohorten. Het personeel is gelijkmatig verdeeld 

over de verschillende categorieën. Er zijn geen medewerkers jonger dan 25 jaar en dit 

kalenderjaar vermindert het aantal medewerkers in de categorie 25-30 jaar ook.  

Er zijn 2 medewerkers ouder dan 65 jaar. Een van de twee personeelsleden gaat per 1-4-

2015 met pensioen en de andere medewerker is de interieurverzorgster van het 

bestuurskantoor waarvan het bestuur elk jaar het contract van 0.0407 FTE met een jaar 

verlengd. 

 

Binnen nu en 6 jaar verlaten 10 mannen de organisatie omdat zij de pensioengerechtigde 

leeftijd bereiken. In dezelfde tijd verlaten 7 vrouwen de organisatie. Het verschil in de 

verhouding man/ vrouw wordt dan nog groter.  

 

Verschil in totale FTE tussen tabel 6 en tabel 8: 

in tabel 8 totaal 152,3783  

in tabel 6 totaal 152,1206 wordt veroorzaakt door een foutieve mutatie door Vizyr. 

 

4.3 Uitgaven GMR / MR 

 

Het bestuur vindt het belangrijk dat GMR en MR mogelijkheden krijgen om goed te 

functioneren. Initiatieven die leiden tot kennisvergroting en goed functioneren van zowel 

GMR en MR worden gewaardeerd. In kalenderjaar 2014 zijn activiteiten in het kader van 

teamontwikkeling en kennisvergaring ondernomen. 

Kosten voor GMR en / MR kalenderjaar 2014 bedroegen € 1631,82.  

 

4.4 Arbodienst 

 

De bedrijfsarts houdt regelmatig spreekuur in het bestuurskantoor. Zij vraagt de 

medewerkers regelmatig of de locatie voor de medewerker voldoende veiligheid biedt. 

Over de samenwerking met de Bedrijfspoli en met de bedrijfsarts in het bijzonder is het 

bestuur tevreden. Gezamenlijke zorg voor de medewerker om goede keuzes te maken in 

de re-integratieprocessen. Met elkaar bekijken wat de mogelijkheden zijn om de 

medewerker verantwoord deel te laten nemen aan het arbeidsproces.  

Kosten voor de Arbodienst kalenderjaar 2014 € 23.500,00.  
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5. Aanvullende gegevens  

 

5.1 Bepaling ontslagruimte 

 

Het Participatiefonds vergoedt de uitkeringskosten bij formatieterugloop, voor zover de 

salariskosten van de ontslagen werknemers passen binnen de vermindering van 

bekostiging op die datum. Het Participatiefonds vergelijkt de totale formatieve baten 

direct voorafgaand aan het ontslag (31-07-2014) en de totale formatieve baten per 

datum van ontslag.(1-08-2015) Het verschil wordt ontslagruimte genoemd. De 

inkomsten voor het personeel en arbeidsmarktbeleid en de prestatiebox tellen niet voor 

100% mee maar voor 65%. Het Participatiefonds stelt een rekenhulp beschikbaar om de 

ontslagruimte te berekenen.  

 

Tabel 09  

Berekening ontslagruimte (rekentool Participatiefonds). 

 

 
 

Het berekende verschil € 482.808,10 (tabel 09) is de ontslagruimte. Van de 

medewerkers die volgens LIFO (Last In First Out) in RDDF zijn geplaatst worden de 

loonkosten opgeteld totdat het bedrag gerealiseerd is. Ontslag en taakvermindering die 

gerealiseerd is/wordt tussen 1-2-2015 en 1-8-2015 maken deel uit van de ontslagruimte. 

De taakvermindering en ontslagen die op dit moment (13-3-2015) bekend zijn, zijn 

verwerkt in de rekentool (tabel 09 onderste helft). De betreffende medewerkers 

ontvangen uiterlijk 30 april 2015 per aangetekende brief het ontslagbericht. Eventuele 

taakvermindering / ontslag na 1 mei 2015 leidt mogelijk tot intrekken van het ontslag.  

 

5.2 RDDF plaatsing 

 

Bij het uitvoeren van de procedure RDDF-plaatsing wordt de regelgeving van de CAO PO 

en het Participatiefonds gevolgd. Alleen medewerkers die in de RDDF geplaatst worden, 

kunnen worden ontslagen. Elk jaar wordt de ontslagruimte berekend.  
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Het bestuur hanteert een gemiddelde personeelslast van € 60.000,00 per FTE. De 

berekening in tabel 09 (€ 482.808,10) vormt het uitgangspunt voor de RDDF plaatsing 

per 1-8-2015.  

 

 Het bestuur plaats per 1-8-2015 12 FTE in RDDF, 8 FTE op basis van de ontslagruimte 

1-8-2014 en 4 FTE om een marge te hebben. Het daadwerkelijke ontslag wordt 

bepaald op de opnieuw berekende ontslagruimte in februari 2016 uitgedrukt in euro’s. 

 

5.3 Vervangerspool 

 

In de vervangerspool worden medewerkers benoemd die in vaste dienst zijn van stichting 

Best Onderwijs. Zij worden als eerste ingezet voor ziektevervanging.  

In het kader van krimp levert het aantal FTE’s benoemd in de vervangerspool een 

bezuiniging op doordat het vervangingsfonds de loonkosten voor deze medewerkers 

betaald mits ze 98% -100% ingezet zijn voor ziekte vervanging. Andere vormen van 

vervanging, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof evenals verlof genoemd in de CAO 

vallen niet onder de vergoeding. Het bestuur denkt 60% van de vervanging voor ziekte in 

te kunnen zetten.  

 

In het kader van Wet Werk en Zekerheid kunnen we ons risico verkleinen door de 

medewerkers in de vervangerspool de korte ziektevervangingen en de vervangingen 

volgens cao te laten doen.  

 

Naast de vervangerspool met vaste medewerkers bestaat er ook een lijst met vervangers 

die door de vervangerscoördinator bijgehouden wordt. Zij kan in voorkomende gevallen 

ook van die lijst vervanging inzetten. Zoals de Wet Werk en Zekerheid op dit moment 

geïnterpreteerd wordt heeft een vervangende leerkracht recht op een vaste aanstelling 

op het moment van het vierde contract. Dit vormt een risico voor Best Onderwijs.  

 Voor schooljaar 2015 -2016 wil het bestuur 6% van de formatie (in FTE) in de 

vervangingspool zetten. Enerzijds om een bezuiniging te realiseren en anderzijds om 

het risico in het kader van Wet Werk en Zekerheid vaste benoemingen te verkleinen.  

 

5.4 Flankerend beleid 

 

 Er is flankerend beleid geformuleerd om zittende medewerkers mogelijkheden te 

geven om kansen te creëren voor een betrekking buiten de stichting (zie Office 365, 

het personele gedeelte) 
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6. Conclusies 

 

Ontwikkelingen 

 Passend onderwijs vraagt passende maatregelen. De middelen voor zware zorg 

gekregen vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet ter ondersteuning van 

leerkrachten gericht op de ontwikkeling van het kind. Bestuur zet de zware middelen 

in voor intern personeel die andere taken krijgen binnen de organisatie. Indien er 

extern deskundigheid geworven moet worden, gaat het bestuur geen verplichtingen 

aan. 

 Het bestuur stimuleert de directies van de scholen om te investeren in de ontwikkeling 

van de leerkrachten. Voor elke FTE binnen de school is € 500,00 beschikbaar. 

 Het bestuur maakt overlegmodel op de scholen mogelijk 

 Het bestuur volgt de richtlijnen van de CAO. 

 

Organisatie 

 In de allocatie die gebruikt wordt voor de begroting zijn dit jaar ook de lasten van de 

krimp meegenomen.  

 Stichting Best Onderwijs wordt voor 1,5 FTE werkgever van de combinatiefunctionaris.  

 De Wet Werk en Zekerheid brengt risico’s met zich mee. Het bestuur probeert in 

samenwerking met andere besturen de risico’s te verkleinen en wil geen 

verplichtingen aangaan die het gevolg zijn van de WWZ. 

 

Inkomsten 

 Het aantal leerlingen krimpt nog verder de komende jaren. De inkomsten dalen bij 

ongewijzigd beleid van € 12.567.479,00 in 2015 naar € 11.687.769,00 in 2018. 

 De algemene reserve daalt bij ongewijzigd beleid van € 2.664.020,00 naar  

€ 120.928,00 (uit meerjarenbegroting Vizyr).  

 

  2015 2016 2017 2018 

      

leerlingaantallen 2567 2477 2391 2324 

totale 

inkomsten  €12.567.479,00  €12.449.024,00   €12.065.454,00  

 

€11.678.769,00  

totale uitgaven  € 13.171.350,00  €12.923.453,00   €12.883.457,00  

 

€12.929.842,00  

totaal resultaat  €    -603.871,00   €    -474.429,00   €   -818.003,00  € 1.251.073,00  

      

personeel 

resultaat  € -368.851,00   € -228.778,00   € -548.149,00   € -912.484,00  

materieel 

resultaat  € -235.020,00   € -245.651,00   € -269.854,00   € -338.645,00  

      

algemene 

reserve  € 2.664.433,00   € 2.190.004,00   € 1.372.001,00   € 120.928,00  

 

 Het bestuur van Best Onderwijs handhaaft de vacaturestop. Het bestuurskantoor is 

een uitzondering. Door de personele -, financiële - en loonadministratie in “eigen huis” 

te nemen bespaart de stichting 40% op de kosten van het administratiekantoor.  

 De scholen op heuveleind oriënteren zich op een “campus” Paardenhei/ Vlinderhei. In 

augustus 2016 is basisschool De Heydonck ook gevestigd op de locatie Paardenhei / 

Vlinderhei.  

 De meerjarenbegroting laat zien dat bij ongewijzigd beleid er een tekort van middelen 

ontstaat.  
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Uitgaven 

 Per 1-3-2015 is het bestuurskantoor uitgebreid met 0,5 FTE administratief 

medewerkster personeel-/ loonadministratie. Na een inwerkperiode van ongeveer een 

half jaar verricht Vizyr deze werkzaamheden niet meer voor Best Onderwijs. 

 De functie categorie LB moet nog uitgebreid worden. Het bestuur stimuleert de 

directies van de school om LB taken te waarderen en de leerkrachten te motiveren en 

te solliciteren naar een LB functie. 

 Er zijn 2 medewerkers ouder dan 65 jaar. Een van de twee personeelsleden gaat per 

1-4-2015 met pensioen. De andere medewerkster is interieurverzorgster van het 

bestuurskantoor. Haar contract wordt per jaar verlengd. De ontslagruimte per 1-8-

2015 is € 482.808,00.  

 Het bestuur plaats per 1-8-2015 12 FTE in RDDF. 8 FTE op basis van de ontslagruimte 

per 1-8-2015 en 4 FTE om een marge te hebben omdat de invulling van de 

ontslagruimte afhankelijk is van de loonkosten.  

 Het bestuur zet maximaal 8 FTE van de OP formatie in de vervangerspool.  

 In 2015 wordt er een analyse gemaakt van de huisvestingslasten die jaarlijks een 

substantieel onderdeel vormen van de kosten. Op 01-01-2015 is het buitenonderhoud 

van de gemeente naar de stichting overgeheveld. De lumpsum financiering wordt 

hierop aangepast. In 2015 wordt het onderhoud van de gebouwen opnieuw in kaart 

gebracht en krijgen we een beter beeld of de onderhoudsvoorziening toereikend is. 

 Flankerend beleid wordt gecontinueerd de vrijwillige mobiliteit te stimuleren. 

 Samenwerking met andere besturen wordt voortgezet om boventallig personeel uit te 

wisselen. 

 

 


