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Voorwoord van het Bestuur  
 
Hierbij presenter ik u het bestuursverslag van de Katholieke Scholengroep voor Voortgezet 
Onderwijs Best-Oirschot (VOBO) over het kalenderjaar 2020. 
 
Aan het begin van 2020 kon niemand overzien dat de ontwikkelingen in de samenleving, en dus ook 
bij onze scholen, enorm beïnvloed zouden worden door de uitbraak van het covid-19 virus. 
 
We zijn bij VOBO het kalenderjaar goed gestart vanuit een stabiele kwaliteit en bedrijfsvoering, 
met een nieuw strategisch beleidsplan in het vooruitzicht en voorbereidingen voor verdere 
onderwijsvernieuwing. Aan het begin van het kalenderjaar waren de drie belangrijkste 
beleidsthema’s: voorbereiden van een besluit om in het onderwijs meer maatwerk voor leerlingen 
mogelijk te maken, verder anticiperen op teruglopende leerlingenaantallen als gevolg van 
demografische ontwikkelingen en borgen van de basiskwaliteit. 
 
Vanaf maart stond het onderwijs in het teken van corona. Ook bij VOBO hebben we vele keren 
geschakeld om het onderwijs aan te passen aan de actuele situatie en regelgeving. Daarbij hebben 
we vaak besluiten moeten nemen op basis van beperkte informatie. Terugkijkend hebben we dat zo 
goed mogelijk gedaan en hebben medewerkers en leerlingen zich telkens enorm flexibel en 
betrokken getoond. Het crisisteam kwam frequent bij elkaar en heeft veel aandacht gehad voor 
actuele communicatie. De complimenten, die in de reacties verreweg de overhand hadden, hebben 
we als steun ervaren.  
 
In deze abnormale omstandigheden is er voortdurende aandacht geweest voor de kwaliteit van het 
onderwijs en voor de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen maar moesten we op het 
gebied van kwaliteitszorg en leerlingbegeleiding ook roeien met de riemen die voorhanden waren. 
 
Het aantal leerlingen bij VOBO daalde ondanks dat ook in 2020 het grote wervingsgebied en de hoge 
belangstellingspercentages in stand bleven. De krimp was het gevolg van demografische 
ontwikkelingen. De financiële gevolgen hiervan hebben we in 2020 goed kunnen opvangen. 
 
De vernieuwingsagenda van VOBO hebben we zo goed mogelijk voortgezet. De innovatieprojecten 
vonden doorgang en vanaf schooljaar 2020-2021 is in een eerste fase, een deel van de scholen 
overgegaan op ‘Nieuw Onderwijs’. Voor de leerjaren vmbo 1 en 2 en havo/vwo 1 en 4 bestond vanaf 
dat schooljaar een substantieel deel van het lesrooster uit persoonlijke keuzetijd. Leerlingen vullen 
die keuzetijd in onder begeleiding van leercoaches. Daarmee wordt na een periode van veel 
voorbereidingen, uitvoering gegeven aan dit belangrijke deel het strategisch beleid. Beoogd wordt 
om vanaf schooljaar 2021-2022 voor alle leerjaren van de VOBO-scholen over te gaan op Nieuw 
Onderwijs.  
 
Ik wil iedereen bedanken die eraan bijgedragen heeft dat VOBO in de coronastorm zo goed mogelijk 
op koers is gebleven. In het bijzonder spreek ik hierbij mijn grote respect en bewondering uit naar 
de medewerkers die onder moeilijke omstandigheden het allerbest mogelijke voor onze leerlingen 
hebben gerealiseerd. Onze leerlingen, die soms veel hebben moeten missen, en hun 
ouders/verzorgers wil ik complimenteren voor hun inzet in uitzonderlijke omstandigheden. 
 
Ton Broeren 
Bestuurder/Algemeen Directeur 
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1. Missie en doelen: leren met, van en voor elkaar 
 
Het Heerbeeck College in Best en het Kempenhorst College in Oirschot vormen samen de Stichting 
Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, ook wel VOBO genaamd. Beide 
moderne scholen hebben een regionale functie en gezamenlijk verzorgen ze onderwijs op vrijwel 
alle niveaus en richtingen in het ‘reguliere’ voortgezet onderwijs. Vertrouwen, 
verantwoordelijkheid, verbinding en vernieuwing zijn de kernwaarden van de organisatie. Deze 
waarden sluiten naadloos aan bij de missie: het stimuleren van groei en ontwikkeling van jonge 
mensen. 
 

Opleidingen 
Op het Heerbeeck College kunnen leerlingen onderwijs volgen op de niveaus mavo, havo, atheneum 
en gymnasium. Daarnaast biedt de vestiging het Heerbeeck International College aan. Deze 
opleiding voor havo en vwo is gebaseerd op vier pijlers: internationale competenties, de wereld van 
bèta en techniek, design, ondernemerschap. 
Op het Kempenhorst College kunnen leerlingen terecht voor alle leerwegen binnen het vmbo, 
waarbij de afdeling vmbo-t is ingericht als vmbo-TOPm (t op maat), die voorbereidt op het MBO en 
op het havo. In de opleiding vmbo-basis en vmbo-kader worden de volgende profielen aangeboden: 

 Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) 

 Produceren, Installeren & Energie (PIE) 

 Media, Vormgeving & ICT (MVI) 

 Economie & Ondernemen (E&O) 

 Zorg & Welzijn (Z&W) 

 Groen 

 Dienstverlening & Producten (D&P) 
 

Strategische thema’s 
De missie, visie en beleidsthema’s van VOBO zijn opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan 
2020-2025. VOBO streeft voortdurend naar kwalitatief hoog en vernieuwend onderwijs: “Wij willen 
onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een toekomst vol uitdagingen in de 21e eeuw. Met 
ons onderwijs dragen we bij aan de vorming tot zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren die hun 
eigen leerproces kunnen sturen. Wij motiveren onze leerlingen om zich te blijven ontwikkelen zodat 
ze een goede basis leggen om goed te kunnen functioneren in de samenleving.” 
Om deze ambities te bereiken, zijn in het strategisch beleidsplan 2020-2025 de volgende 
beleidsthema’s opgenomen: 
1. onderwijs voor de toekomst; 
2. onze maatschappelijke opdracht; 
3. intensieve partnerschappen; 
4. kwalitatief goed onderwijs; 
5. professionele medewerkers; 
6. veerkrachtige en duurzame organisatie. 
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2. Bestuur, intern toezicht en medezeggenschap 
 
VOBO streeft naar een open sfeer waarin medezeggenschap, toezicht en bestuur elkaar aanvullen 
en versterken. Elk bevordert vanuit de eigen vastgestelde rol de kwaliteit van onderwijs en 
organisatie.  
 

Bestuur, directie en management 
Heerbeeck College en Kempenhorst College vallen onder het gezag van de Stichting Katholieke 
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Het bestuur werd in 2019 gevormd door de 
bestuurder/algemeen directeur de heer drs. A.J.M. Broeren. Het bestuur past de Code Goed 
Onderwijsbestuur van de VO-raad toe. 
 

De heer drs. A.J.M. Broeren, bestuurder/algemeen directeur 
Nevenfuncties: 
Lid dagelijks bestuur Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en 
Kempenland (onbezoldigd) 
Lid Raad van Toezicht ROC Ter AA (bezoldigd) 
Voorzitter Parochiale Charitasinstelling St. Catharina Eindhoven (onbezoldigd) 
Lid ORION, kennisnetwerk onafhankelijke scholen voortgezet onderwijs Oost-Brabant (onbezoldigd) 
Lid Adviesraad Fontys PTH (onbezoldigd) 

 
VOBO wordt geleid door een directie waarbinnen de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden verdeeld zijn op basis van inhoudelijk portefeuilles. De directie rapporteert aan het 
bestuur. Het Kempenhorst College en het Heerbeeck College zijn opgedeeld in een aantal 
onderwijsteams. Aan het hoofd van een onderwijsteam staat een teamleider. Teamleiders 
rapporteren aan de directie. Soms vormen meerdere onderwijsteams één afdeling. De toedeling van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het managementstatuut en in de 
respectievelijke functiebeschrijvingen. 
 
De overlegstructuur op directieniveau ziet er als volgt uit: 
De bestuurder overlegt in het Directieteam (DT) met de directeur Personeel, de directeur Onderwijs 
en de directeur Bedrijfsvoering. Het Directieteam bereidt het algemeen beleid voor en zorgt voor 
zakelijke afstemming tussen alle teams.  
 
Het Directieteam bestond in 2020 uit:  

 de heer drs. A.J.M. Broeren, bestuurder/algemeen directeur 

 de heer drs. A.M.G. Jussen, directeur Personeel 

 de heer P.C.M. van der Vorst MEd, directeur Onderwijs 

 de heer drs. A.M.M. van Acht, directeur Bedrijfsvoering. 
 
Leerlingen en docenten vinden hun ‘thuisbasis’ in de onderwijsteams. In deze organisatieopzet ligt 
verantwoordelijkheid laag in de organisatie, kan VOBO het beste de kwaliteit van het onderwijs 
borgen en is de organisatie voldoende flexibel en slagvaardig om snel in te spelen op veranderingen. 
 
Het totale managementteam (MT) van VOBO werd in 2020 gevormd door het directieteam en de 
teamleiders. Op VOBO-niveau vindt overleg plaats in het managementteam. Praktische zaken in de 
vestiging worden besproken in het overleg van teamleiders in de vestiging. 
 
De teamleiders zijn: 

 mevrouw drs. R. de Kooning (vmbo-basis/kader onderbouw) 

 de heer M. van der Steen (vmbo-basis met leertuin) 

 de heer R. Mol (vmbo-kader bovenbouw) 

 de heer B. Vreeswijk (TOPm) 

 de heer F. de Rooij (mavo) 

 de heer H. Barmentlo (havo/vwo) 

 de heer K. Boer (havo/vwo) 

 mevrouw R. Garretsen (Heerbeeck International College) 

 mevrouw drs. N. Plasmans (Heerbeeck International College) 
Onderstaand het organogram van V.O. Best-Oirschot: 
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Horizontale dialoog met betrokkenen 
VOBO wil verankerd zijn in de (regionale) samenleving. In 2019 werd als volgt vormgegeven aan de 
horizontale dialoog: 
o In bijna alle afdelingen van onze scholen vindt periodiek overleg plaats met klankbordouders. 
o Afdeling-overstijgende zaken worden in het Heerbeeck College periodiek besproken met het 

bestuur van de oudervereniging en in het Kempenhorst College met de ouderraad. 
o Er vindt enkele keren per jaar (volgens planning) apart overleg plaats met de ouder- en leerling-

geleding van de medezeggenschapsraad. 
o Er is regelmatig overleg met een of meerdere vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van 

Best en Oirschot en met portefeuille-hebbende ambtenaren. 
o Leden van gemeentebesturen worden uitgenodigd bij belangrijke gelegenheden. 
o Naast de verschillende jaarlijkse contacten met basisscholen in de regio, is VOBO regulier 

aanwezig bij overleg van directies en besturen van de basisscholen in Best. Met de andere 
basisschoolbesturen en directies vond dit overleg plaats op basis van apart gemaakte afspraken. 

o VOBO neemt deel in een aantal netwerken van vervolgopleidingen. Met andere instellingen is er 
individueel contact. 

o VOBO is lid van de ondernemersverenigingen in Best (OCB) en Oirschot (OIC) en is deelnemer in 
het ondernemershuis van de Brabantse Kempen. 

o VOBO is actief lid van onderwijsnetwerk ORION-scholen in Oost-Brabant. Hieraan zijn veel 
intensieve vormen van samenwerking gekoppeld op diverse terreinen. 

o VOBO is lid van het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 
Eindhoven-De Kempen. Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot neemt daarin een actieve rol onder 
andere door middel van het lidmaatschap in het dagelijks bestuur en diverse commissies. 

o VOBO zit als penvoerder in het regionaal samenwerkingsverband voor Sterk Techniekonderwijs. 
o Daarnaast is VOBO lid van en actief deelnemer in een aantal landelijke netwerken (onder 

andere VO-Raad, Verus). 
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Verslag Raad van Toezicht over het jaar 2020 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op  het beleid van de bestuurder en de algemene gang 
van zaken. De vaste taken van de Raad zijn onder meer het toetsen van belangrijke 
beleidsbeslissingen, het goedkeuren van begroting, jaarrekening en bestuursverslag en het 
bespreken van de kwaliteit van onderwijs. Ook volgt de Raad actuele ontwikkelingen op de voet. De 
Raad adviseert de bestuurder en is werkgever van het bestuur.  
 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De voorzitter en de leden van de RvT worden aan de hand van een daartoe opgesteld profiel voor 
een periode van vier jaar benoemd. De procedure daarvoor is voor alle leden openbaar en voor 
iedereen die aan het profiel voldoet toegankelijk. Er is één keer herbenoeming mogelijk. Een van de 
leden zit in de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Medezeggenschapsraad.  
 

Naam Rol in de RvT Datum  
benoeming 

Einde 
lopende 
termijn 

Herbenoeming 

De heer A.P.W. Vissers  Voorzitter 2017 2021 Ja 

Mevr. M. Hendriks MSc Vicevoorzitter 2013 2021 Nee 

Mevr. drs. M. van 

Engelenburg 

Secretaris 2015 2019 Ja 

Mevr. A.M.B. Martens Lid 2016 2020 Ja 

Dhr. drs. H.G. van de Ven  Lid 2016 2020 Ja 

Mevr. drs. R.J.A. 

Verbruggen-de Koning 

Lid 2015 2019 Ja 

 
De heer A.P.W. Vissers, voorzitter Raad van Toezicht  

 
Hoofdfunctie: 
Directeur Fontys Hogeschool ICT 
Nevenfuncties: 
Lid Domein Adviesraad Digitale Media en Creatieve Industrie, Hogeschool van Amsterdam 
(onbezoldigd) 
Lid Raad van Advies van de Faculteit Wiskunde & Informatica van TU/e (onbezoldigd) 
Lid Raad van Advies opleidingen Informatica en Informatiekunde, Open Universiteit, Heerlen 
(onbezoldigd) 

 

Mevrouw drs. M. van Engelenburg, secretaris Raad van Toezicht 
 

Hoofdfunctie: 
Directeur Zorg en tijdelijk Bestuurder Thuis bij Savant Zorg 
Nevenfunctie: 
Voorzitter MO Quartz (transmuraal netwerk) 

 
Mevrouw M. Hendriks MSc, vicevoorzitter Raad van Toezicht 

 
Hoofdfunctie: 

GZ-psycholoog i.o., PTC-Zuid-Nederland, Reinier van Arkel 
Nevenfuncties: 

Docent en lesontwikkelaar, post hbo onderwijs, Con Amore 

 
Mevrouw A.M.B. Martens, lid Raad van Toezicht 

 
Hoofdfunctie:  
College van Bestuur PlatOO 
Nevenfuncties: 
Secretaris/vicevoorzitter Regionaal Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Helmond-de 
Peel (onbezoldigd) 
Penningmeester a.i. Regionaal Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Helmond-de Peel 
(onbezoldigd) 
Secretaris/vicevoorzitter van de Stichting Hockeyclub Beheer Helmond  (onbezoldigd) 
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De heer drs. H.G. van de Ven, lid Raad van Toezicht 
 

Hoofdfunctie: 
Directeur Eigenaar SeRamo B.V. 
Nevenfuncties: 
Docent Tio (bezoldigd) 
Lid Raad van Toezicht Zorgbelang Brabant Zeeland (bezoldigd) 
Werkveldadvies Commissie TIO (bezoldigd) 

 

Mevrouw drs. R.J.A. Verbruggen-de Koning, lid Raad van Toezicht 
 
Hoofdfunctie:  
Consultant P&O, Fontys Hogescholen 
Nevenfunctie: 
Lid van de Commissie agressie en intimidatie van IBN (onbezoldigd) 

 

Governance 
De taak van de RvT is die van toezichthouder, adviseur en werkgever. Een en ander is vastgelegd in 
de statuten en in het huishoudelijk reglement. De RvT heeft tevens de verantwoordelijkheid om 
vanuit maatschappelijk belang naar de invulling van onderwijs te kijken in de regio Best-Oirschot.  
 
Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen ziet 
de RvT toe op het beleid van het bestuur, de uitvoering daarvan en op naleving van de wettelijke 
verplichtingen. De RvT heeft voor zijn functioneren een visie op proactief toezicht geformuleerd. 
Door zijn werkwijze volgt de RvT niet alleen de belangrijkste ontwikkelingen maar maakt hij daar, 
vanuit zijn rol, ook deel van uit. 
 
De RvT en het bestuur passen de Code Goed Bestuur VO toe. Er zijn in 2020 geen meldingen gedaan 
in het kader van de klokkenluidersregeling. 
 
De nevenactiviteiten van de toezichthouders zijn alle verenigbaar met de uitvoering van hun 
functie. De leden van de RvT zijn niet betrokken geweest bij transacties waarbij sprake was van een 
tegenstrijdig belang. Er zijn geen meldingen van integriteitskwesties gedaan. 
 
Tijdens het verslagjaar hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan in statuten en/of 
reglementen die doorwerken in de wijze van besturing van de organisatie. 
 
De Raad houdt toezicht op de strategie en de prestaties van VOBO. Dit doet de Raad enerzijds door 
inzicht te krijgen aan de hand van interne beheersings- en controlesystemen. Voorbeelden hiervan 
zijn de managementrapportages, tevredenheids-onderzoeken en eventuele rapportages van de 
Inspectie en van audits. Anderzijds heeft de Raad periodiek contact met de directeur 
Bedrijfsvoering, de accountant (door de Raad aangesteld) en de Medezeggenschapsraad. Daarnaast 
legt de Raad werkbezoeken af. 
 
Om de voortgang van de resultaten van het door het bestuur vastgestelde beleid te monitoren en 
toe te zien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van VOBO, laat de RvT zich hierover in de reguliere RvT-vergaderingen 
informeren door het bestuur en de directeur Bedrijfsvoering in zijn rol als controller. Daarnaast 
hecht de RvT er belang aan om ook rechtstreeks informatie via andere geledingen binnen (en 
buiten) de organisatie in te winnen om te kunnen toetsen wat de vertaling van het beleid in de 
praktijk betekent voor het onderwijs, de leerlingen, de ouders en andere belanghebbenden. 
 

Commissies Raad van Toezicht 
Om zijn toezichthoudende taak zo goed mogelijk uit te voeren, heeft de RvT een aantal commissies 
die uit leden van de raad zijn samengesteld. Deze commissies hebben periodiek overleg met het 
bestuur en de organisatie over het betreffende aandachtsgebied. De commissies rapporteren hun 
bevindingen in de vergadering van de RvT. Er worden door de commissies geen besluiten genomen. 
Voorbereide besluiten worden aan de voltallige vergadering van de RvT voorgelegd. Enkel de 
remuneratiecommissie heeft het mandaat van de Raad om op basis van een door de Raad 
vastgesteld profiel een nieuw lid van de Raad te benoemen. Door met commissies te werken is er 
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meer gelegenheid onderwerpen uitvoeriger te bespreken en voor te bereiden. De RvT kende in 2020 
de volgende commissies: 

 Commissie financiën (inclusief bedrijfsvoering, auditcommissie). Deze commissie ziet specifiek 
toe op doelmatige besteding en juiste verwerving van middelen, de begroting, jaarrekening en 
tussentijdse rapportages. 

 Commissie onderwijs (inclusief veiligheid en onderwijsresultaten). Deze commissie heeft als 
belangrijkste aandachtsgebieden: onderwijsvernieuwing, sociale veiligheid, effectieve besteding 
van middelen en profilering van de school. 

 Commissie personeel en organisatie. Deze commissie houdt zich vooral bezig met inrichting en 
doelmatigheid van de interne organisatie en alle aspecten van het personeelsbeleid. 

 Remuneratiecommissie. Deze commissie bereidt zaken voor en voert acties uit voor de RvT die 
verband houden met de werkgeversrol van de RvT ten aanzien van de bestuurder (waaronder 
het voeren van het jaarlijkse voortgangsgesprek), alsmede selecteert en benoemt nieuwe leden 
van de Raad van Toezicht. 

Alle zaken waar de commissies zich mee bezighouden en alle overige zaken die van belang zijn voor 
het intern toezicht komen aan de orde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.  
 

Vergaderingen Raad van Toezicht 
In 2020 heeft de RvT vijf keer regulier vergaderd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest van 
verschillende voorbereidings- en adviescommissies van de RvT. In de vergaderingen kwamen onder 
meer de volgende onderwerpen aan de orde: 
Onderwijs (o.a. aanmeldingen leerlingen, Nieuw Onderwijs, innovatieprojecten, plan van aanpak 
kwaliteitszorg, techniekgelden, open avonden, ontwikkelingen binnen ORION, strategisch 
beleidsplan, school en corona, burgerschap), personeel (o.a. aanwezigheids- en verzuimbeleid, 
strategisch personeel ontwikkelplan, formatieontwikkeling, school en corona),financiën en 
bedrijfsvoering (o.a. kaderbrief, begroting, meerjarenbegroting, bestuursverslag, risicoanalyse, 
tussentijdse managementrapportages, implementatie Wet Bescherming Persoonsgegevens), VOBO 
Toekomstbestendig, accountantsverslag, rapportage accountant, rooster van aftreden Raad van 
Toezicht.  
 
Dat heeft onder andere geleid tot de volgende resultaten. 
1. De RvT heeft in 2019 de begroting 2020 goedgekeurd. Voorts zijn de meerjarenbegroting, de 

jaarrekening en de begroting 2021 goedgekeurd en daarmee geconstateerd dat de middelen in 
2020 doelmatig zijn ingezet. 

2. In 2020 heeft de RvT wederom aangedrongen op de inzet van middelen voor innovatie en op 
monitoring, rapportage  en implementatie van de resultaten daarvan. 

3. Het hoge medewerkersverzuim vorig jaar was aanleiding om ook in 2020 toe te zien op 
verzuimbeleid.  

4. Als verdere uitwerking van het strategisch beleid is VOBO met ingang van 2020-2021 gestart met 
Nieuw Onderwijs in vmbo/mavo leerjaar 1 en 2 en in havo en vwo (lyceum en hic) leerjaar 1 en 
4. Het voornemen is om met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 voor alle leerjaren 
Nieuw Onderwijs in te voeren. De RvT heeft actief deelgenomen aan de gesprekken hierover en 
zag toe op het proces van onderwijsvernieuwing, de inhoud en de consequenties op de diverse 
terreinen (onder andere werving leerlingen, onderwijskwaliteit, huisvesting, aansluiting in de 
onderwijsketen). 

5. VOBO is actief in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. De RvT bevordert en 
ondersteunt dit. Door de coronacrisis heeft de RVT daar in 2020 geen actieve rol in kunnen 
spelen.  

6. De RvT heeft zich actief laten informeren over de gevolgen van corona voor onderwijs, 
leerlingen, school en medewerkers. 

7. De RvT heeft zich op de hoogte gesteld van de contacten met de onderwijsinspectie. 
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Andere bijeenkomsten Raad van Toezicht 
Het jaarlijkse informatieoverleg van de RvT met de medezeggenschapsraad heeft in 2020 één keer 
plaats gevonden (in juni). De bijeenkomst die in het najaar gepland was, is vanwege de coronacrisis 
verplaatst naar een later tijdstip. 
 
In verband met de coronacrisis heeft er in 2020 geen studiebijeenkomst plaats gevonden voor de 
leden van de RvT. Er heeft eveneens om die reden geen werkbezoek aan de scholen 
plaatsgevonden. 
 

Beoordeling en evaluatie bestuurder 
De remuneratiecommissie heeft in juli 2020 een voortgangsgesprek gevoerd met de bestuurder. Van 
dit gesprek is een verslag gemaakt en de remuneratiecommissie heeft daarover gerapporteerd in de 
RvT. 
 
De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats binnen de kaders van de ‘Regeling Bezoldiging 
Topfunctionarissen OCW-sectoren vanaf 01-01-2017’. De RvT heeft vastgesteld op basis van advies 
van de accountant en de governance code, dat de bezoldiging van het bestuurder en de RvT voldoen 
aan de eisen van de wettelijke regelgeving zoals vastgesteld binnen de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 
 

Evaluatie Raad van Toezicht 
De RvT evalueert regelmatig haar functioneren en de resultaten van haar handelen. Het ingezette 
proces is wegens de corona-situatie vertraagd. Aan de zelfevaluatie die heeft plaatsgevonden onder 
leiding van een externe deskundige wordt in 2021 een vervolg gegeven. 
  

Tot besluit 
De RvT dankt alle medewerkers, het management en het bestuur voor de betrokkenheid en inzet 
die wordt getoond bij het dagelijkse werk en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De RvT heeft 
waardering voor de bereikte resultaten. 
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Verslag Medezeggenschapsraad over het jaar 2020  
 
Medezeggenschap 
 
Medezeggenschapsraad 
In de medezeggenschapsraad (MR) van VOBO zitten personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR 
heeft instemmings- en adviesrecht. De exacte taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn 
vastgelegd in een reglement. Besluiten worden intern gecommuniceerd. 
 
De MR was op 31-12-2020 als volgt samengesteld:  

 Personeelsgeleding 

Dhr. K. Köhler MEd. (voorzitter), dhr. W. Jaspers, , mevr. I. van der Looij, dhr. R. Sanders, dhr. 
M. van der Staak, dhr. N. van den Bogert, dhr. D. Walthaus MEd., dhr. P. Musters 

 Oudergeleding 

Mevr. T. van den Abbeele, Mevr. A. Janssen, dhr. P. Mulder, H. Arts (tot en met 31-07-2020), F. 
Schalk (vanaf 01-08-2020)  
Leerlinggeleding 
Maisa Abdiqadir, Ali Damen, W. Treurniet (tot 31-07-2020), I. Verhoeven (tot 31-07-2020), Lizzy 
Brouwers (vanaf 01-08-2020), Kiki van Aken van der Laan (vanaf 01-08-2020). 

 
De MR heeft in 2020 acht maal vergaderd en daarbij o.a. gesproken over: het jaarplan, 
organisatieontwikkelingen, begroting 2020, ouder- en leerlingparticipatie, meerjarenbegroting, 
lessentabellen, onderwijstijd en -resultaten, ontwikkeltijd kwaliteitszorg, schoolgids, 
onderwijsinnovatie, tevredenheidsonderzoeken, MR-reglement, ouderbijdrage, vakantieregeling, 
roosters, nieuw onderwijs, afstroomonderzoek, sociale veiligheid, profielkeuze, samenstelling MR en 
MR-commissies, TTO, financiën reizen, school en corona, online onderwijs, Heerbeeck Lyceum, 
deelname 2e klassen aan toetsweek.  
 
De personeelsgeleding van de MR heeft in 2020 negen keer apart vergaderd. Daarbij zijn o.a. de 
volgende onderwerpen besproken: school en corona, functiebeschrijvingen, taakomschrijving 
leercoach, computerpark, beleid ontwikkeltijd, taakbeleid, formatieplan, functiemix, duurzame 
inzetbaarheid, verzuimprotocol, verzuimcijfers, expeditiegelden, scholingsplan, lessentabellen, 
strategisch beleidsplan, integriteitscode, inzetbaarheid, samenstelling MR en MR-commissies, 
excursies buiten HIC-weken, CAO, medewerkers tevredenheidsonderzoek.   
 
De MR en de RVT hebben in 2020 één keer samen vergaderd o.a. over nieuw onderwijs, 
meerjarenbegroting in relatie tot de formatie, strategische beleidsplan en start schooljaar. 
 
De onderwerpen die specifiek door de ouder-/leerlinggeleding besproken werden, zijn in de MR-
vergadering aan de orde gekomen. De MR kende al een commissie financiën en in 2020 zijn 
daarnaast de commissies onderwijs en personeel in het leven geroepen. In deze 
commissievergaderingen worden de agendapunten op het betreffende expertisegebied voorbereid. 
 
Informatie over de MR vindt u op de website www.voboscholen.nl onder het kopje 
‘Medezeggenschap’. 

 
 
  

http://www.voboscholen.nl/
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Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie 

 
Het Heerbeeck College laat zich adviseren door een oudervereniging en het Kempenhorst College 
wordt geadviseerd door een ouderraad. Beide oudergroepen worden bij diverse activiteiten ingezet 
om de school te ondersteunen. Op de websites van beide scholen (www.heerbeeck.nl en 
www.kempenhorst.nl) vindt u meer informatie onder de respectievelijke kopjes ‘Oudervereniging’ 
en ‘Ouderraad’. 
 
De participatie van leerlingen wordt op beide scholen op verschillende manieren ingevuld, maar 
beide vestigingen kennen een leerlingenraad. Deze raden houden zich bezig met het organiseren 
van bijzondere schoolactiviteiten en komen op voor de belangen van medeleerlingen. 
 
In overleg met de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is vastgesteld hoe 
ouder- en leerlingparticipatie plaatsvindt. 
 

 

 
  

http://www.heerbeeck.nl/
http://www.kempenhorst.nl/
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3. Onderwijskundige ontwikkelingen 
 
In het jaar 2020 is een aantal onderwijskundige ontwikkelingen binnen VOBO gestart en een aantal 
andere tot wasdom gekomen.  
 

Nieuw onderwijs 
In 2018 zijn op beide locaties werkgroepen aan de slag gegaan om de principes te formuleren voor 
een andere manier van onderwijs. In samenwerking met de onderwijsteams zijn deze principes 
gedragen en zijn de werkgroepen aan de slag gegaan om daar een onderwijskundige/ 
organisatorische invulling aan te geven. Er is met de teams veel overleg geweest over allerlei 
aspecten en gevolgen van deze invulling. In 2019 is het volledige concept gepresenteerd aan de 
teams en is besloten om dit concept in twee fases te gaan uitrollen. In 2020 zullen op het 
Heerbeeck College eerst de brugklassen, de tweede klas mavo en de vierde klassen havo en vwo 
volgens dit systeem gaan werken, op het Kempenhorst College gaat het om de leerjaren 1 en 2. In 
mei 2020 is besloten om in het schooljaar 21/22 voor alle leerjaarlagen de principes van Nieuw 
Onderwijs te gaan toepassen.  
 

Heerbeeck College 
Op het Heerbeeck College draait een programma om excellente leerlingen van de basisschool les te 
geven op het Heerbeeck voor de vakken Computer Science en Engels. Een groep van 32 leerlingen 
die op de basisschool geen uitdaging meer heeft, vindt deze nu op het Heerbeeck College.  
 
Het vak Robotica is een ‘vaste’ keuze voor leerlingen van de vierde klas. De docent Computer 
Science stelt momenteel een complete leerweg samen die uitstekend aansluit op IT-opleidingen en 
mechatronica-opleidingen op universiteiten en hbo. De leerweg komt in 2021/2022 tot 
volwassenheid en zal dan ook in een plaats krijgen in de excellentie-uren.  Daarnaast hebben 
leerlingen wederom samen met studenten van Fontys maanden gewerkt aan het bouwen van robots. 
Helaas was er dit jaar geen internationale competitie vanwege corona. 
 
Het Heerbeeck International College is een volwassen opleiding geworden. Daarbij is steeds gekeken 
hoe de HIC-pijlers in het curriculum en in activiteiten een plaats kunnen krijgen in het 
examenprogramma van havo en vwo. In schooljaar 2018-2019 hebben de eerste HIC-havoleerlingen 
examen gedaan; in het jaar 2019-2020 hebben de eerste HIC-vwo-leerlingen examen gedaan. De 
examenresultaten van deze leerlingen zijn in lijn met en zelfs iets boven de resultaten van de 
leerlingen van het lyceum.   
 
In 2020 hebben de secties de leerdoelen voor de leerlingen gedefinieerd. Deze leerdoelen zijn de 
leidraad voor het onderwijs en geven leerlingen en ouders inzicht in waar leerlingen moeten staan 
als ze bepaalde delen van het curriculum hebben gevolgd. In 2020 zijn deze bijgesteld en in 2021 
zullen de leerdoelen verwerkt worden in de vakwerkplannen van de secties.  
 
In 2020 was er weer een aanbod voor alle ouders van brugklassers van het Heerbeeck College om 
tegen een gereduceerd tarief een laptop aan te schaffen. Ook ouders van brugklasleerlingen in het 
nieuwe schooljaar kunnen gebruik maken van dit aanbod. Hiermee kunnen we blended learning in 
steeds meer vakken en leerjaren toepassen. 
 

Kempenhorst College 
Op het Kempenhorst College zijn alle secties in 2020 bezig geweest met het schrijven van 
leerdoelen om leerlingen in het Nieuw Onderwijs goed te kunnen begeleiden.  De leerdoelen 
worden in 2021 herzien en verwerkt in de vakwerkplannen. 
 
Op het Kempenhorst College draait het LOB-programma in 2020 voor alle brugklassers en 
tweedeklassers. Dit nieuwe LOB(loopbaanoriëntatie)-programma zal de komende jaren voor alle 
leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 uitgerold worden. Dit programma is in 2019 gestart en is het 
gevolg van een wettelijke verplichting.  
 
In de afdeling TOPm is een pilot gestart voor het praktijkgerichte deel. De overheid verplicht alle 
vmbo-t-afdelingen om in 2024 een praktijkgericht deel uit te voeren. Dat wil zeggen dat alle 
leerlingen in vmbo-t 3 en 4 ten minste één dagdeel praktijkonderwijs ervaren. Het Kempenhorst 
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College is deelnemer aan de pilot en leerlingen van leerjaar 3 zullen in 2021 een praktijkgedeelte 
E&O (Economie & Ondernemen) kunnen ervaren in hun wekelijkse lessen. 
 
Ook de locatie Kempenhorst heeft zich georiënteerd op hoe zij leerlingen meer op individueel 
niveau en tempo kan bedienen en contextueel onderwijs kan borgen in het curriculum. In het 
TOPm-team heeft de tweejarige pilot van het werken met laptops geleid tot een aanbod voor  
alle ouders van TOPm-brugklassers (schooljaar 2018-2019) om tegen een gereduceerd tarief een 
laptop aan te schaffen. Dit aanbod is gecontinueerd in schooljaar 2020-2021 voor ouders van nieuwe 
leerlingen TOPm. In 2021-2022 zullen ook de BK-onderbouwklassen deel gaan nemen aan dit 
project. 
 
In 2018 is er, volgend op het besluit van het ministerie van OC&W om 100 miljoen euro beschikbaar 
te stellen voor Sterk Techniekonderwijs, gestart met het ontwikkelen van plannen om technologisch 
onderwijs in de regio’s te bevorderen. Het Kempenhorst College heeft een regio gevormd met het 
Commanderij College, Pius-X College, De Grote Aard en het Rythovius College. In april 2019 zijn de 
plannen van deze regio voorgelegd aan het ministerie en in december 2019 zijn deze plannen 
goedgekeurd. Dat betekent dat de subsidie in 2020 binnen zal komen en de vijf scholen als regio aan 
de slag zullen gaan om de plannen uit te voeren.   
In 2020 zijn de plannen binnen de beperkende coronamaatregelen zo goed mogelijk uitgevoerd en is 
het vak techniek gepromoot in de verschillende geledingen. Deze activiteiten zullen in 2021 
uitgebreid worden zodra de coronarestricties niet meer gelden en het buitenschools leren weer 
volledig kan draaien. 
 

Toetsing en examinering 

 
Gezien het belang van eindexamens en PTA’s in beide scholen, is een er een commissie gevormd 
bestaande uit docenten, OOP’ers en een examensecretaris. Zij nemen nauwkeurig de hele checklist 
door en checken of alles op beide locaties rondom examinering in orde is. Daar waar nog twijfels 
waren of lacunes waren, zijn deze ingevuld. Daarnaast zijn er contacten gelegd met andere ORION- 
scholen (PIUSX) om in een tweejaarlijkse cyclus de kwaliteit van de toetsen en schoolexamens op 
sectieniveau met elkaar te bespreken zodat we van elkaar en met elkaar kunnen leren. 
Ook is er een groep docenten gefaciliteerd om na te denken over toetsing en aansluiting van 
toetsing in lagere leerjaren op examen-  en voorexamenleerjaren. De groep onderzoekt ook  hoe 
formatief toetsen een rol kan spelen bij het geven van feedback. 
In het schooljaar 21/22 zal naar aanleiding van het schrijven van de leerdoelen per sectie elke 
sectie ook zijn/haar toetsen weer aanpassen op deze leerdoelen. Vanuit een visiedocument op 
toetsen zullen de secties vakwerkplannen maken. Het visiedocument wordt door de werkgroep 
voorbereid. 
 

Convenantsgelden 
 
De werkdrukverlichtende maatregel convenantsgelden is ingezet door op beide locaties van VOBO 
de klassen zo klein mogelijk te houden. Zo zijn de klassen op het Kempenhorst College voor BBL op 
maximaal 16 leerlingen gezet en de andere klassen op maximaal 28. Op het Heerbeeck College zijn 
de klassen op maximaal 30 leerlingen ingericht. Daarnaast zijn in de toetsweken en examenweken 
studenten ingezet om te surveilleren zodat docenten meer tijd overhielden voor het voorbereiden 
en nakijken van toetsen. 
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4. Aandacht voor iedere leerling 
 
VOBO streeft naar een veilige leeromgeving voor alle leerlingen. Goede begeleiding biedt 
leerlingen de grootste kans op schoolsucces. De zorgstructuur binnen het Heerbeeck College en het 
Kempenhorst College is in het afgelopen jaar niet wezenlijk veranderd. Er is onveranderd veel 
aandacht voor de eerstelijns begeleiding (met de leercoach/klassenmentor als spil) en de 
tweedelijns leerlingbegeleiding. In dat laatste geval gaat het om zaken als het contact met 
leerlingen met personal coaches, gedragsdeskundigen of de ondersteuningscoördinator. 
 

Passend Onderwijs 
VOBO participeert in het regionaal samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Binnen dit 
samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de vormgeving van Passend Onderwijs. 
Leerlingen die ingestroomd zijn in het schooljaar 2019-2020 zijn volgens de richtlijnen van Passend 
Onderwijs aangenomen. De adviezen van de basisschool zijn daarbij bindend.  
Naast de vooraanmeldingen in februari vinden ook oriënterende gesprekken plaats. Op het 
Kempenhorst College waren dat er in 2020 maar liefst 100, op het Heerbeeck waren dit er ongeveer 
40. In oriënterende gesprekken wordt samen met ouders bekeken wat de school aan reguliere en 
extra ondersteuning te bieden heeft. Aan de hand daarvan wordt vervolgens bekeken of het 
raadzaam is om verder te kijken naar een eventuele aanmelding bij een andere school of bij het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 
 

Basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning 
Elke school heeft een zorgprofiel moeten opstellen, zo ook VOBO.  
In dit profiel staat welke zaken behoren tot de basisondersteuning die elke school uit de eigen 
lumpsum dient te bekostigen, welke ondersteuning behoort tot de lichte ondersteuning (waarvoor 
gelden beschikbaar zijn binnen de lumpsum en vanuit het samenwerkingsverband) en welke 
ondersteuning valt onder de zware ondersteuning (waarvoor gelden vanuit het 
samenwerkingsverband via een verdeelsleutel naar de scholen gaan). VOBO is verplicht om elk jaar 
aan te tonen welke lichte en zware ondersteuning is ingezet om leerlingen te helpen.  
Het aantal leerlingen dat van lichte/zware ondersteuning gebruik maakte op het Kempenhorst 
College en op het Heerbeeck College was 380; in totaal kregen 191 van deze leerlingen zware 
ondersteuning. 
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5. Onderwijs in cijfers 
 
Veel ontwikkelingen binnen het onderwijs worden tegenwoordig cijfermatig vastgelegd. Welke 
meetmethodiek er ook wordt gehanteerd; V.O. Best-Oirschot (VOBO) doet het doorgaans goed.  
 

Leerlingenaantal1  
In schooljaar 2020-2021 heeft VOBO 2.738  leerlingen. In lijn met de verwachting, als gevolg van de 
demografische ontwikkelingen in ons wervingsgebied, neemt het totaal aantal aanmeldingen de 
komende jaren af. In 2020-2021 zien we een daling van 8,52% ten opzichte van het voorgaande 
schooljaar.  
 

 
 

In onderstaande tabellen2 zijn per school de marktaandelen opgenomen van de vijf plaatsen waar 
de meeste leerlingen vandaan komen. Voor beide scholen geldt dat het marktaandeel uit de vijf 
gemeenten ongeveer gelijk blijft. VOBO streeft, door het uitzetten van gerichte acties, tot behoud 
en verbetering van het marktaandeel. 
 
Heerbeeck College  

 
 
Kempenhorst College 

 
 

  

                                                 
1 Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/ inclusief vavo-leerlingen. 
2 Bron: Vensters 
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Profielkeuze3 
 
Heerbeeck College 
VOBO ligt in een toptechnologieregio: Brainport. Brainport zet stevig in op hightech, design en 
ondernemerschap. Het Heerbeeck College profileert zich dan ook met accenten op bèta en 
techniek. Dit zien we terug in de profielkeuzes van onze leerlingen. Bij het Heerbeeck College zien 
we dat een dubbel bèta profiel NG/NT in het vwo het populairst is, gevolgd door EM en NG. 
Landelijk wordt door leerlingen het vaakst voor een EM profiel gekozen. Op de havo blijft het EM 
profiel het populairst, gevolgd door NG en een dubbel bèta profiel. Dit is in lijn met de landelijke 
trend. Ook bij de havo zien we dat leerlingen in 2020, ten opzichte van 2019, vaker kozen voor een 
dubbel profiel. 
 
Heerbeeck College 

Niveau Profiel (afkorting) 2018 2019 2020 

Havo leerjaar 5 

EM 39% 42% 45% 

NG 19% 27% 25% 

NT/NG 23% 4% 15% 

CM 15% 10% 9% 

NT 4% 16% 3% 

EM/CM 0% 1% 4% 

Vwo leerjaar 6 

NT/NG 48% 15% 47% 

EM 24% 22% 20% 

NG 11% 31% 15% 

NT 3% 22% 5% 

CM 13% 7% 4% 

EM/CM 0% 3% 9% 
 
NT = Natuur & Techniek EM = Economie & Maatschappij  NG = Natuur & Gezondheid   CM = Cultuur & Maatschappij 

 
Kempenhorst College4 
Leerlingen uit leerjaar 3 van de basisberoepsgerichte leerweg kiezen in 2020 het vaakst voor een 
Z&W profiel. We zien een afname van het aantal leerlingen dat kiest voor E&O, MVI en PIE ten 
opzichte van een jaar eerder. Ruim een derde van de leerlingen uit de kaderberoepsgerichte 
leerweg kiest voor Z&W.  Dat profiel blijft, net als in 2019, het populairst. In 2020 kiezen leerlingen 
vaker dan in 2019 voor een PIE en minder vaak voor BWI. De keuze voor Z&W in beide leerwegen is 
in lijn met de landelijke trend. Wel zien we dat op het Kempenhorst College, in vergelijking met de 
rest van Nederland, vaker wordt gekozen voor een profiel in de techniek.  
 
Kempenhorst College 

Niveau Profiel (afkorting) 2018 2019 2020 

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 

PIE 27% 18% 14% 

Z&W 17% 15% 29% 

BWI 14% 23% 22% 

MVI 17% 15% 8% 

D&P 5% 10% 10% 

Groen 10% 8% 11% 

E&O 10% 10% 6% 

Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 

Z&W 40% 30% 35% 

D&P 14% 12% 9% 

PIE 14% 16% 21% 

BWI 6% 22% 13% 

MVI 13% 10% 10% 

Groen 8% 4% 7% 

E&O 5% 6% 5% 

                                                 
3 Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-7.jsp 
4 Bron: Cumlaude MagnaView 
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BWI =  Bouwen, Wonen & Interieur   Z&W = Zorg & Welzijn 
PIE  =  Produceren, Installeren & Energie D&P = Dienstverlening & Producten 
MVI =  Media, Vormgeving & ICT  E&O = Economie & Ondernemen (E&O)  
 

Examenresultaten5
 

Door de coronacrisis zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale eindexamens afgenomen. In 
huidige verslag tonen we daarom alleen de slagingspercentages.  
 
Slagingspercentages 
In onderstaande grafiek zijn de slagingspercentages van de afgelopen jaren geïllustreerd. In 
schooljaar 2020 behoren de meeste leerwegen tot de 25% best presterende scholen.  
 

 
 Percentielscore 75 of hoger (25% best presterende scholen) 

 Percentielscore tussen 25 en 75  

 Percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen) 

 
Onderwijsresultaten 
 
Doorstroom: onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces 
De indicator onderbouwsnelheid is bedoeld om het aantal leerlingen te bepalen die zonder 
doubleren overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De indicator 
wordt voor de gehele vestiging  berekend. Bij de indicator bovenbouwsucces wordt berekend of de 
overgang van leerjaar 3 naar het volgende jaar succesvol is. Voor de beide indicatoren constateren 
we dat we het goed doen.  
 
Onderbouwsnelheid  

2018 2019 2020 

Heerbeeck College 98,80% 98,34% 98,53% 

Kempenhorst College 99,21% 99,34% 98,78% 

 

 
Bovenbouwsucces 

Leerweg 
 

2018 2019 2020 

Heerbeeck College 

vmbo-t (mavo) 96,11% 96,47% 97,75% 

havo 86,04% 84,96% 91,98% 

vwo 91,02% 90,11% 92,52% 

Kempenhorst College 

vmbo-b 92,03% 91,91% 92,13% 

vmbo-k 93,24% 96,17% 95,61% 

vmbo-t (TOPm) 97,18% 90,34% 97,87% 

                                                 
5 Bron: Vensters   
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Onderwijsresultatenmodel 2021 
De onderwijsinspectie maakt in haar toezicht gebruik van het onderwijsresultatenmodel. Het 
onderwijsresultatenmodel bevat vier indicatoren die gebruikt worden om de onderwijsresultaten 
van een school te bepalen. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van de gemiddelden van de 
afgelopen drie schooljaren.  
 

 
Als gevolg van de coronacrisis heeft de inspectie de werkwijze rond de beoordeling van de 
onderwijsresultaten 2021 aangepast. De coronacrisis beïnvloedt de resultaten en dit ligt buiten de 
invloedsfeer van besturen en scholen.  In schooljaar 2020-2021 worden we daarom niet beoordeeld 
op de resultaten. Wel vinden we het belangrijk onze resultaten te volgen en te analyseren.  
 

 
Beide vestigingen van VOBO doen het op de indicatoren positie in leerjaar 3 t.o.v. advies en 
onderbouwsnelheid goed. De indicator positie in leerjaar 3 ten opzichte van advies illustreert het 
percentage leerlingen dat in leerjaar 3 boven het advies van de basisschool is geplaatst. Dit is voor 
beide vestigingen (ruim) boven de schoolspecifieke norm. In het algemeen slagen we er goed in 
leerlingen naar het onderwijsniveau te brengen dat verwacht mag worden op basis van het 
basisschooladvies. De onderbouwsnelheid toont aan hoeveel leerlingen succesvol doorstromen van 
leerjaar 1 naar leerjaar 2 en vervolgens naar leerjaar 3. We zien dat beide vestigingen voldoende in 
kaart hebben welke ondersteuning en begeleiding leerlingen nodig hebben voor een optimaal 
leerproces. De onderbouwsnelheid is nagenoeg gelijk aan 100%, m.a.w. er is nauwelijks sprake van 
zittenblijvers.  

 
Het percentage bovenbouwsucces toont het percentage leerlingen dat gemiddeld over drie jaar 
succesvol overgaat en hoeveel tijd leerlingen nodig hebben om een diploma te halen. Het 
percentage zittenblijvers en het slagingspercentage vormen de belangrijkste bron. We zien dat alle 
leerwegen binnen beide vestigingen van VOBO het, voor wat betreft de indicator bovenbouwsucces, 
in vergelijking met de schoolspecifieke norm goed doen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Vestiging 
 

Positie in leerjaar 3 t.o.v. advies 
 

Norm 
 

Onderbouwsnelheid 
 

Norm 

Heerbeeck College 8,55% -0,55% 98,56% 95,47% 

Kempenhorst College  10,50% -10,05% 99,13% 95,42% 

 
Leerweg 

 
Bovenbouwsucces 

 
Norm 

Heerbeeck College 

vmbo-t (mavo) 96,80% 86,92% 

havo 87,67% 81,63% 

vwo 91,08% 81,77% 

Kempenhorst College 

vmbo-b 92,02% 87,75% 

vmbo-k 94,95% 86,74% 

vmbo-t (TOPm) 95,09% 86,81% 
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6. Kwaliteitszorg en verantwoording 
 

Het proces van kwaliteitszorg is binnen VOBO zodanig georganiseerd dat er een cyclisch systeem is 
op alle niveaus: op bestuursniveau, op afdelingsniveau en op het niveau van de medewerker. Op 
alle niveaus wordt de kwaliteitscirkel van Deming toegepast: plan, do, check en act. De 
verschillende cycli zijn onderling met elkaar verbonden. Het bestuur houdt hierdoor zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs.   

 

De visie op onderwijs wordt eens per vijf jaar vastgelegd in het strategisch beleidsplan. Het 
strategisch beleidsplan geeft richting, kader en houvast voor de activiteiten in de komende vijf 
jaren en geeft weer welke strategische doelstellingen we nastreven. Het komt tot stand in 
interactie met in- en externe stakeholders. De uitvoering van het strategisch beleidsplan verloopt 
gefaseerd: ieder jaar stelt het bestuur in overleg met de directie de bestuursagenda vast. Daarin is 
aangegeven welke activiteiten uit het strategisch beleidsplan in een bepaald jaar worden 
uitgevoerd. Aan de hand van de bestuursagenda stellen de verschillende afdelingen een 
afdelingsplan op, waarin doelstellingen en projecten zijn opgenomen voor dat betreffende jaar.  
 
In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met bovenstaande systematiek. Dit betekent dat op papier 
de cyclus aan alle voorwaarden voldoet, maar dat de werking nog niet op alle onderdelen op orde 
is. Momenteel worden er afspraken gemaakt tussen het bestuur en de afdelingen om de cyclus 
verder vorm te geven. 
 

Interne kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg bij VOBO is, zoals aangegeven, gepositioneerd op alle niveaus. Elk niveau heeft zijn 
eigen cycli welke onderling met elkaar verbonden zijn. Bij VOBO zien we grofweg de volgende 
niveaus: 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle afdelingen. 

 De teamleider is verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling/team en enkele vaksecties. 

 De sectieleider is verantwoordelijk voor zijn/haar sectie. 

 De docent is verantwoordelijk voor zijn/haar vak. 

 De leerling wordt betrokken bij de kwaliteitszorg, bijvoorbeeld via de leerlingenraad.  

 Ouders worden betrokken bij de kwaliteitszorg, bijvoorbeeld via de ouderraad en de 
oudervereniging. 
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Bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet kunnen garanderen 
dat het onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit, zoals vastgesteld in het waarderingskader van de 
inspectie. Verschillende instrumenten worden ingezet om resultaten van het gevoerde 
onderwijsbeleid te meten: onder andere enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers, 
lesobservatie-visitaties en gegevens over de in-, door- en uitstroom. Ook worden geregeld 
panelgesprekken, focusgroepen of specifieke kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. De gegevens 
worden doorgestuurd naar de verschillende afdelingen en besproken in het managementoverleg.  
 

Afdeling 
Het is de primaire verantwoordelijkheid van de teamleider om te zorgen dat er een systeem van 
kwaliteitszorg per afdeling functioneert. Voor de interne kwaliteitszorg geldt dat alle afdelingen 
moeten voldoen aan de volgende criteria:  

 Een cyclisch kwaliteitszorgsysteem. 

 De kwaliteitszorg richt zich zowel op het gehele curriculum als op de verschillende vakken. 

 Leerlingen, docenten en externe stakeholders worden bij de kwaliteitszorg betrokken. 

 Verantwoordelijkheden zijn helder belegd. 
 
Alle afdelingen hebben een afdelingsplan waarin bovenstaande criteria uitgewerkt staan. De 
afdelingsplannen worden door het bestuur goedgekeurd.  
 

Kwaliteitsgegevens 
VOBO maakt al jaren gebruik van het verzamelen en analyseren van gegevens om de kwaliteit van 
het onderwijs te onderzoeken. In het kwaliteitszorgplan, dat jaarlijks wordt opgesteld, zijn acties 
en plannen voor het betreffende jaar opgenomen. Het kwaliteitszorgplan omvat zowel structurele 
onderzoeken als activiteiten specifiek voor het betreffende schooljaar.  
 

Structurele metingen 
Indicator 

 

Onderwijsresultaten 

 

1. Positie in leerjaar 3 t.o.v. advies basisschool  

2. Onderbouwsnelheid 

3. Bovenbouwsnelheid 

4. Gemiddeld examencijfer 

5. Verschil se – ce 

 

In- door- en uitstroom 

 

Examenmonitor  

 

1. Slagingspercentages per schoolsoort 

2. Gemiddeld cijfer ce per schoolsoort 

3. Verschil schoolexamen (se) en centraal examen (ce) per schoolsoort 

4. Resultaten ce, se en verschil se-ce per vak  

 

Algemene tevredenheid ouders en leerlingen 

 

Lesobservatie-visitaties 

 

Lesuitval 

 

Lesbezoek door teamleiders  
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Nieuw Onderwijs 
Een belangrijk kwaliteitszorgproces is het volgen van de invoering van Nieuw Onderwijs. In 
schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een nulmeting onder leerlingen van klas 1 en 3. In het 
onderzoek zijn vier verschillende typen motivatie en zes concepten van zelfregulatie gemeten. We 
beogen daarmee in kaart te brengen hoe het onderwijs voor de invoering van Nieuw Onderwijs 
wordt ervaren. Het monitoren van Nieuw Onderwijs levert belangrijke informatie voor de 
beleidsvorming en beslismomenten gedurende de invoering van Nieuw Onderwijs.  
 

Inspectiebezoek 
In 2020 is er door de Inspectie van het Onderwijs een compacte variant van het vierjaarlijkse 
onderzoek uitgevoerd. Oorspronkelijk kwam VOBO in aanmerking voor een regulier vierjaarlijks 
onderzoek. Vanwege de coronasituatie heeft de inspectie onderscheid gemaakt tussen een beperkt 
onderzoek en een uitgebreid onderzoek. Voor een beperkt onderzoek wordt gekozen als op basis van 
gegevens- en documentenonderzoeken en op basis van signalen, de kwaliteit in orde is en er geen 
opvallende risico’s zijn. Bij VOBO is een beperkt onderzoek uitgevoerd. 
 
De thema’s kwaliteit, kwaliteitszorg, sturing, vernieuwing, samenwerking, krimp, personeel en  
financiën voldoen aan wet- en regelgeving en zijn besproken. Het gesprek vond plaats aan de hand 
van vooronderzoek van de onderwijsinspectie en aan de hand van aan de inspectie toegestuurde 
documenten (strategisch beleidsplan, format afdelingsplannen, plan kwaliteitszorg, onderzoek 
afstandsonderwijs, implementatieplan Nieuw Onderwijs, voortgangsrapportage expeditieprojecten).  
 
De onderwijsinspecteur heeft geen grote aan- en/of opmerkingen. De kwaliteit is in orde en de 
inspectie ziet geen risico’s die aanleiding geven tot nader onderzoek, maatregelen of aanwijzingen.  
 

Taal en rekenen 
Het taalbeleid is nog steeds gebaseerd op de referentieniveaus van de overheid. Binnen de sectie 
Nederlands wordt erop toegezien dat de leerlingen de juiste referentieniveaus behalen en 
toepassen in de vaardigheden bij het vak Nederlands. 
 
Het rekenbeleid op de verschillende afdelingen, voor zowel Kempenhorst College als Heerbeeck 
College, is gericht op het behalen van de vereiste referentieniveaus zoals bepaald in het landelijk 
rekenbeleid.  
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7. Samenwerking in de regio  
 
VOBO zoekt nadrukkelijk verbinding met de omgeving. Het leren binnen en buiten de school wordt 
zo veel mogelijk met elkaar verbonden. Dat gebeurt door het opzetten van diverse projecten voor 
leerlingen en het deelnemen aan samenwerkingsverbanden. 
 

Brainport 
Het Heerbeeck College mag zich sinds 2014 Brainportschool noemen. Brainportscholen werken 
structureel aan de ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding met de omgeving. In 
verslagjaar 2020  zijn er 15 Brainportscholen actief.  
Het netwerk van Brainportscholen is ontstaan vanuit de behoefte om onderwijskundige zaken met 
elkaar te delen. Het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het 
Heerbeeck College waren de eerste drie Brainportscholen. Inmiddels is niet alleen het aantal 
deelnemende scholen gegroeid, maar ook het aantal activiteiten binnen het netwerk. 
 
Naast Brainport participeerde VOBO in het schooljaar 2018-2019 in diverse netwerken, waaronder: 

 Samenwerkingsverband ORION (Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk) 

 Stichting VMBO 

 Platformen voor de profielen PIE, BWI, Z&W, MVI, D&P  

 Overleg met basisscholen en bovenschoolse directies 

 Overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs in de Kempen 

 Overleg met mbo, hbo en universiteiten 

 Eindhoven-Kempenland: regionaal samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van 
Passend Onderwijs 

 Overleg met de VO-raad: de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs 

 Overleg met de gemeente Best en de gemeente Oirschot 

 Ondernemersnetwerken: Oirschots Industrieel Contact en het Ondernemers Collectief Best 

 Huis van de Brabantse Kempen 

 Sterk Techniekonderwijs in de regio 
 

ORION 
VOBO maakt deel uit van ORION, een samenwerkingsverband van veertien zelfstandige scholen in de 
regio Eindhoven/’s-Hertogenbosch. In het beleidsplan ‘ORION op koers!’ zijn de ambities van deze 
scholen vastgelegd. ORION-scholen hebben gezamenlijk een aantal kwaliteitscriteria afgesproken, 
bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid. Ook op onderwijskundig gebied en qua 
bedrijfsvoering wordt kennis gedeeld.  
 

Aansluiting 
VOBO vindt een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs op het basisonderwijs van groot 
belang. Docenten en directieleden hebben intensief overleg met basisscholen. Tijdens dit overleg 
worden bijvoorbeeld de doorlopende leerlijnen taal en rekenen besproken. Ook de aansluiting op 
het vervolgonderwijs heeft de aandacht. Om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk 
verloopt, is er veelvuldig contact met ROC’s, hogescholen en universiteiten. 
 

Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland 
VOBO participeert in het regionaal samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Binnen dit 
samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de vormgeving van Passend Onderwijs. De 
directie van VOBO neemt deel aan het scholenoverleg van het regionaal samenwerkingsverband; de 
bestuurder/algemeen directeur van VOBO is lid van het dagelijks bestuur. Daarnaast maken diverse 
medewerkers van VOBO deel uit van allerlei werkgroepen binnen het samenwerkingsverband. 
Verder hebben een ouder en een personeelslid van VOBO zitting in de ondersteuningsplanraad (OPR) 
van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding 
die gezamenlijk optrekken. De belangrijkste taak van de OPR is het vaststellen van het 
ondersteuningsplan; zij wordt echter ook actief betrokken bij het tot stand komen van dit plan. Het 
ondersteuningsplan heeft de steun van de OPR en van de betrokken gemeentes.  
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Het Huis van de Brabantse Kempen 
Het Huis van de Brabantse Kempen is de projectorganisatie van de Brabantse Kempen. De 
organisatie richt zich op het verbinden, initiëren en uitvoeren van regionale projecten. Het Huis 
werkt via deze projecten aan het verhogen van de vitaliteit van de Brabantse Kempen in drie 
programma's: Economische vitaliteit, Landbouw en Landschap en Vitale vrijetijdseconomie.  
 

Sterk Techniekonderwijs in de regio 
VOBO zit als penvoerder samen met het Commanderij College, Pius-X College, De Grote Aard en het 
Rythovius College in een samenwerkingsverband om technisch onderwijs in het vmbo te versterken: 
Sterk Techniekonderwijs in de regio. In de samenwerking worden allerlei activiteiten georganiseerd 
in de harde profielen (MVI, BWI, PIE), de overige profielen en vmbo-T om technologisch onderwijs te 
verbeteren en te promoten. 
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8. Mensen maken het onderwijs  
 
Mensen maken het onderwijs. Leerlingen zijn erg belangrijk voor VOBO, maar dat geldt zeker ook 
voor de personeelsleden. Een overzicht van de veranderingen in de totale formatie. 
 

Formatie 
De totale formatie van VOBO daalde in 2020 met 7,9 fte. De daling van de formatie is een gevolg 
van de daling in het leerlingenaantal.  

 

 
 

2020 2019 2018 

gemiddelde formatie in fte 
 

  

  directie 
 

    7,8    8,0    8,0 

  onderwijs 
 
197,2 203,48 219,2 

  ondersteuning 
 
  79,3   80,76   79,3 

totaal formatie in fte 
 
284,3 292,24 306,5 

 

 

 
 

 
Leerlingenaantal 1 oktober     2737        2993         3176 
Aantal leerlingen per fte      9,6         10,2          10,4 
 
 
Bovenstaand overzicht geeft de formatie aan, exclusief de inleen– en uitzendkrachten en het 
personeel via de WSD. Uitgaven inzake ontslagvergoedingen worden zoveel mogelijk voorkomen. 
Mocht een ontslag tot een vergoeding leiden dan is het gebruikelijk om als uitgangspunt de 
wettelijke transitievergoeding te hanteren. 
 

Fulltime/parttime 
Op 31 december 2020 zijn 363 medewerkers in dienst bij VOBO. Hiervan hebben 103 medewerkers 
(28%) een fulltime dienstverband en 260 medewerkers (72%) een parttime dienstverband. 
 

Tijdelijk dienstverband 
Op 31 december 2020 hadden 72 medewerkers een tijdelijk dienstverband. Tijdelijke uitbreidingen 
zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
VOBO stuurt in haar personeelsbeleid onder meer op kengetallen.  
Zoals uit de tabel op de volgende pagina blijkt, heeft de organisatie een gezonde leeftijdsopbouw. 
Het levensfasebewust personeelsbeleid zal de komende jaren, in alle leeftijdscategorieën, een van 
de speerpunten van het personeelsbeleid blijven.  
Op de scholen van VOBO werken meer vrouwen (62%) dan mannen (38%). 
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Bevoegde en onbevoegde docenten 
De docent voor de klas bepaalt de onderwijskwaliteit. Met dit belangrijke uitgangspunt streeft 
VOBO uiteindelijk naar honderd procent bevoegde docenten voor de klas. In 2020 waren er 9 
onbevoegde docenten werkzaam. 

 

Ziekteverzuim    
Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2020 exclusief zwangerschapsverlof is 4,6%. Ten 
opzichte van 2019 (6,2%) is het totale verzuimpercentage met 1,6% gedaald. De eerste resultaten 
van het ingezette beleid rondom duurzame inzetbaarheid zijn dus zichtbaar in het 
verzuimpercentage. In hoeverre de coronacrisis invloed heeft gehad op het verzuimcijfer is lastig te 
bepalen. De verzuimfrequentie over 2020 (1,01) is gedaald t.o.v. 2019 (1,38).  
 
VOBO probeert ziekteverzuim uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is er veel 
aandacht voor re-integratie en het bespreekbaar maken van de meldingsfrequentie van ziekte. Deze 
onderwerpen komen terug op de agenda van sociaal-medische overlegvormen en vergaderingen van 
het directieteam. Doel van VOBO is het verzuimpercentage zo laag mogelijk te houden, door het 
voeren van goed personeelsbeleid en goed werkgeverschap. 

 

  

6 

82 85 85 
98 

7 

< 24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar > 65 jaar

Leeftijdsopbouw  
(aantal medewerkers) 

mannen

vrouwen

137 

226 

man / vrouw verhouding  
(aantal medewerkers) 
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Duurzame inzetbaarheid    
In 2017 is de basis gelegd om te komen tot beleid duurzame inzetbaarheid. Sinds 2018 heeft VOBO 
een nieuwe visie op verzuim. In 2020 zijn de teamleiders en leidinggevenden, onder leiding van 
Falke & Verbaan, verder getraind in het voeren van professionele gesprekken op het gebied van 
verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Er zijn verschillende interventies ingezet gericht op 
het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De verdere resultaten t.o.v. 
2019 zijn in 2020 zichtbaar geworden in o.a. het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie. 
 

Combinatiefunctionarissen  
De gemeente Best heeft in 2020 wederom subsidie beschikbaar gesteld voor de aanstelling van 
combinatiefunctionarissen. Er zijn combinatiefunctionarissen benoemd, waarvoor VOBO het formeel 
werkgeverschap draagt. Het gaat om een combinatiefunctionaris Drama Cultuur en een 
combinatiefunctionaris Sport. 
Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in twee of meer sectoren binnen onderwijs en sport of 
cultuur. De combinatiefunctionaris is iemand die op wijkniveau de begeleiding van jongeren op zich 
kan nemen en zo de ‘rijke leeromgeving’ inhoud kan geven. 

 

Functiemix 
De invoering van de functiemix maakt het mogelijk om leraren die aan de eisen voldoen extra te 
belonen met een promotie naar een hogere salarisschaal. VOBO wil op die manier een 
aantrekkelijke werkgever zijn en ook een kwaliteitsslag maken. De landelijk vastgestelde 
doelstelling van 86% volgens het rekenmodel van het ministerie van OCW is in 2020 behaald.  
VOBO vindt het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de leraren. Daarom zijn met de PMR 
aanvullende afspraken gemaakt om in 2020 meer dan 86% van de functiemix te realiseren conform 
de cao-VO en het convenant ‘Leerkracht van Nederland’. Naast de functiemix zorgen lerarenbeurs, 
ORION Academie en de specifieke aandacht in het strategisch beleidsplan voor de 
professionalisering van leraren voor verdere kwaliteitsverbetering. 
 

Strategisch personeelsbeleid (HRM) 
Bij strategisch personeelsbeleid (HRM) is het doel de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs 
te stimuleren door de onderwijskundige doelen van VOBO te koppelen aan de professionele 
ontwikkeling van haar medewerkers.  
De onderwijskwaliteit komt de komende jaren onder druk te staan door vergrijzing, 
arbeidsmarktkrapte en daling van leerlingaantallen. Bij VOBO is in 2020 verder ingezet op 
doelgericht werven, het intensiveren van het samenwerken in netwerken waaronder het ORION 
netwerk, in het ontwikkelen van docenten en het voeren van een actief verzuimbeleid 
(preventiebeleid).  
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9. Onderwijs in veilige, goed geoutilleerde gebouwen  
 

Gebouwen en terreinen 
VOBO wil de schoolgebouwen en schoolterreinen in veilige en goede staat houden. Hiervoor worden 

regelmatig inspecties en werkzaamheden uitgevoerd op basis van een groot onderhoudsplan.   

In 2020 zijn de volgende zaken gerealiseerd: 
1. Heerbeeck College 

Heerbeeck International College is qua aantal leerlingen de grootste afdeling en heeft in 2020 
een nieuwe fysieke uitstraling gekregen. Er zijn geschikte ruimten gecreëerd om leerlingen 
verschillende vormen van onderwijs te kunnen bieden. 
De sectie LO (lichamelijke opvoeding) heeft een nieuwe centrale ruimte –een niet gebruikt 
kleedlokaal- in gebruik genomen.  
Op het buitenterrein zijn kleurige en duurzame zitjes gekomen voor leerlingen. Op termijn is 
het de bedoeling om ook de sportfaciliteiten op dit terrein uit te breiden.  

2. Kempenhorst College 
Bij het profiel Zorg & Welzijn is de praktijkruimte gerenoveerd en is het aantal kookunits 
uitgebreid. Ook is er een begin gemaakt om het leerlingenplein fasegewijs te moderniseren. 
 

Gezonde school 
VOBO voldoet op beide vestigingen aan de klasse ‘goud’ van de gezonde school. Deze classificatie 
betekent niet dat we alleen maar gezonde producten aanbieden. Wel bestaat het aanbod uit 
overwegend gezonde producten die we prominent presenteren. De schoolcateraar is 
verantwoordelijk voor het voldoen aan minimaal klasse zilver van de gezonde school. 

Bij een gezonde school hoort een fris klimaat. VOBO wil categorie B van de frisse school bereiken. 
De coronacrisis heeft de aandacht op gezond klimaat en de rol van ventilatie sterk vergroot. De 
komende jaren is een aantal aanpassingen van onze klimaatinstallaties noodzakelijk. Deze grote 
investeringen worden fasegewijs uitgevoerd. In 2020 is een lokaal op het Heerbeeck College van een 
passende klimaatinstallatie voorzien. De overheid heeft eind 2020 een subsidieregeling voor scholen 

aangekondigd om noodzakelijke investeringen te doen. VOBO wil hier in 2021 op intekenen.  

ICT 
Het up-to-date houden van ICT vraagt om regelmatige investeringen in digitale middelen en 
netwerk. In 2020 is op het Kempenhorst College geïnvesteerd in zero clients pc’s die nodig zijn voor 
het afnemen van examens. Ook zijn Virtual Reality brillen en drones aangeschaft voor het profiel 

MVI.  

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen alle nieuwe leerlingen van het Heerbeeck College en de nieuwe 
TOPm-leerlingen van het Kempenhorst College gebruik maken van een eigen laptop. In 
samenwerking met ‘The Rent Company’ bieden we tegen een aantrekkelijk tarief laptops aan. In 
2018 (schooljaar 2018-2019) maakten 398 ouders/verzorgers gebruik van de geboden optie; in 2019 
(schooljaar 2019-2020) 347 en in 2020 (schooljaar 2020-2021) 338. De afname is het gevolg van de 

daling van het aantal aangemelde leerlingen, er is geen sprake van een procentuele afname. 

Veiligheid en facilitaire zaken  
2020 stond sterk in het teken van veiligheid in relatie tot corona. De school heeft allerlei 
maatregelen getroffen om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers te bevorderen. 
Deze maatregelen variëren van het plaatsen van spatschermen op de bureaus tot het invoeren van 
looplijnen binnen de gebouwen, van de introductie van een digitaal bezoekersregistratiesysteem tot 
het plaatsen van desinfectiemiddelen in alle lokalen. Gelukkig zijn onze scholen in 2020 geen 
coronahaarden gebleken; het aantal positief geteste leerlingen en collega’s bleef op een laag 
niveau.  
 
VOBO heeft met diverse partijen contracten om apparaten, machines en andere zaken waar 
leerlingen en medewerkers gebruik van maken jaarlijks te laten keuren. Gesignaleerde 
tekortkomingen worden meteen aangepakt. In 2020 is gestart met de uitvoering van een Risico-
inventarisatie en evaluatie (RIE). Deze was eind 2020 nog niet afgerond mede als gevolg van 
beperkende corona-maatregelen.  
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10. Financiën en jaarrekening 
 
V.O. Best-Oirschot wil blijven investeren in het leerproces van leerlingen, de ontwikkeling van 
medewerkers en de voorzieningen om dat mogelijk te maken. Het financiële beleid is daar ook op 
gericht. 

 
Ontwikkeling kengetallen en financiële positie op balansdatum 
Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van de kengetallen vanaf 2017 mede in relatie tot 

begroting, streefwaarde en de landelijke getallen van 2019. 

 

 werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk begroting streef- landelijk 

 2017 2018 2019 2020 2020 waarde 2019 

 
Weerstandsvermogen 

 
35 

 
32 

 
27 

 
26 

 
30 

 
28 

 
27,5 

 
Solvabiliteit incl.voorz. 0,81 0,79 0,78 0,72 0,77 0,70 0,65 
 
Rentabiliteit -1 -0,009 -0,017 -0,004 -0,028 0,002 >-0,10 0,02 
 
Rentabiliteit -2 -0,6 -1,3 -0,01 -0,016 -0,011 > 0,01  
 
Rentabiliteit –3 0,3 -1,4 -0,01 -0,016 -0.013 > 0,00  
 
Liquiditeit 3,13 2,93 2,75 2,23 2,61 > 1,50  
 
Huisvestingsratio 0,06 0,05 0,09 0,09 0,06 < 0,10  
 
VOBO liquiditeits,eis 1,49 1,48 1,39 1,26 1,39 >1,00  

 
definities:      
weerstandsvermogen eigen vermogen / totale baten    
solvabiliteit (incl.voorz.) eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen    
rentabiliteit -1  exploitatieresultaat 2020 / totale baten 2020 
rentabiliteit -2  exploitatieresultaat 2019+2020 / totale baten 2019+2020 
rentabiliteit -3  exploitatieresultaat 2018+2019+2020 / totale baten 2018+2019+2020 
liquiditeit  vlottende activa incl. liquide middelen / kortlopende schulden 
huisvestingsratio  huisvestingskosten + afschrijving gebouwen / totale lasten  
VOBO liquiditeitseis liquide middelen / buffer risico-analyse+25% voorzieningen+korte schulden – vorderingen 
buffervermogen  beschikbare liquiditeit voor het afdekken van risico's / totaal baten    
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Uit de vergelijking met de onder- en bovengrenzen zoals deze door het ministerie van OCW zijn 
vastgesteld blijkt dat nagenoeg alle kengetallen zich ruim boven de ondergrens van OCW bevinden, 
enkele kengetallen zelfs boven de bovengrens. 
 
                                               OCW  OCW 
                               ondergrens bovengrens VOBO 2020 
Weerstandsvermogen                10%      40%        26% 
Buffervermogen          0%      15%        13% 
Solvabiliteit incl. voorzieningen       0,3      geen       0,7 
Liquiditeit                  0,5       1,5        2,23 
Rentabiliteit                   0%                  5%        -0,028% 

 

 

Deze ontwikkeling toont aan dat de huidige financiële positie van VOBO gezond is. De relatie met de 
risico’s en het daaraan gekoppelde benodigde buffervermogen worden toegelicht in de 
continuïteitsparagraaf.  

35%
32%

27%
26%

2017 2018 2019 2020

Weerstandsvermogen
in % van baten

weerstandsvermogen

0,06 0,06

0,09 0,09

2017 2018 2019 2020

Huisvestingsratio

Huisvestingsratio

1,49 1,45
1,39

1,26

2017 2018 2019 2020

VOBO liquiditeitseis 

VOBO liquiditeitseis

-0,009

-0,017

-0,004

-0,028

2017 2018 2019 2020

Rentabiliteit -1

rentabiliteit
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0,72

2017 2018 2019 2020
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incl. voorzieningen
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Allocatie van middelen   
VOBO heeft één BRIN-nummer, waardoor de bepaling van inkomsten op bestuursniveau gebeurt en 
niet op individueel schoolniveau. VOBO kiest er niet voor om die inkomsten daarna toe te wijzen 
naar de twee onderliggende scholen (en centrale stafdiensten). Dat maakt dat het leidinggevend 
kader van Heerbeeck en Kempenhorst College zich kunnen concentreren op de onderwijskundige 
zaken. Kijken we ex ante naar de verdeling dan komt die grotendeels overeen met het aantal 
leerlingen per school. Grofweg is de verhouding Heerbeeck College: Kempenhorst College 2:1. 

Ontwikkelingen rond derde geldstroomactiviteiten 
VOBO heeft maar beperkt derde geldstromen (dit zijn contractactiviteiten buiten de geldstromen 
van overheid en regionaal samenwerkingsverband). Soms wordt de aula van de school verhuurd voor 
een maatschappelijke activiteit. Daarvoor wordt een beperkte huur in rekening gebracht, die 
bedoeld is ter dekking van de kosten die de school maakt tijdens deze extra openstelling. VOBO is 
niet van plan om derde geldstroomactiviteiten op te zetten. 

Bovenmatig eigen vermogen 
De Inspectie OCW hanteert vanaf 2020 een nieuwe signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig 
eigen vermogen. Het (publiek) eigen vermogen van VOBO is per 31 december 2020 circa  
€ 8.200.000, en het normatief eigen vermogen is bij benadering € 8.000.000, op basis van de 
rekenregels van het Ministerie. Dit betekent dat er op basis van de gehanteerde nieuwe 
signaleringswaarde bij VOBO geen sprake is van bovenmatig publiek eigen vermogen.  

 

 
 
 

Treasury beleid 
Het Treasurystatuut van VOBO (2017) voldoet aan de regeling ‘Lenen, beleggen en derivaten’, van 
het ministerie van OCW. Treasury heeft bij de stichting VOBO als primair doel het beheersen van 
financiële risico’s. Secundair richt het treasurybeleid zich op het optimaliseren van het financieel 
resultaat van VOBO. Gelet op de financiële positie van VOBO betekent het laatste vooral het 
maximaliseren van de renteopbrengsten en het minimaliseren van de kosten verbonden aan het 
financieel verkeer.  
Alle vrijkomende middelen worden overgeheveld naar een “Vermogen Sparen”-rekening bij de 
Rabobank. Deze Vermogen Spaarrekening heeft een variabele rente die nog net iets hoger is dan 0%. 
Hier tegenover staat dat jaarlijks slechts 25% van het hoogste tegoed in de laatste 4 jaar zonder 
kosten mag worden opgenomen. Deze clausule vervalt als weer gestart wordt met beleggen binnen 
de Rabobank of zodra gelden nodig zouden zijn voor doordecentralisatie.  

 

Klachtenafhandeling 
Voor de regelingen m.b.t. het indienen en behandelen van klachten wordt hier verwezen naar de 
schoolgidsen. Deze zijn te vinden op de websites van de vestigingen (www.heerbeeck.nl en 
www.kempenhorst.nl). De commissie bezwaren, examens en toetsen heeft over schooljaar 2018-
2019 een verslag uitgebracht. Het verslag ligt ter inzage bij het bestuurssecretariaat.  
 
  

2021 2022 2023 2024 2025 totaal 

€ 300K € 400K € 300K € 200K € 100K € 1.300K 

http://www.heerbeeck.nl/
http://www.kempenhorst.nl/
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Analyse exploitatieresultaat ten opzichte van begroting 
 
Onderstaand een analyse van het exploitatietekort van € 708.000 dat ten opzichte van de begroting 
2020 een positief verschil geeft van € 42.000.  

 

 
Rijksbijdragen  
De rijksbijdragen zijn € 593.000 hoger dan begroot door: 

 De GPL’s (normen voor personeelslasten waarop de lumpsum wordt gebaseerd) zijn aan het 

eind van het jaar verhoogd. 

 Ook andere subsidies zijn uiteindelijk met terugwerkende kracht verhoogd, zoals de 

prestatiebox en prestatiebudget vroegtijdig schoolverlaters. 

x € 1.000,-- begroting werkelijk verschil

 LUMP SUM Personeel 18.586 19.180 593

 LUMP SUM Exploitatie 2.766 2.810 44

 OVERIGE SUBS OC EN W Lesmateriaal 947 963 16

 OVERIGE SUBS OC EN W Prestatiebox 968 1.019 51

 OVERIGE SUBS OC EN Sterk Techniek 796 425 -370

 OVERIGE SUBS OC EN W 251 309 58

 ONTV.DOORBETALING RIJKSB. SWV 2.679 2.806 127

 OVERIGE OVERHEIDSBIJDR Leerlingenactiv. 919 254 -664

 OVERIGE BATEN 220 265 45

Totaal 28.132 28.031 -100

 PERSONELE LASTEN 21.844 22.467 623

 AFSCHRIJVINGEN 935 949 14

 HUISVESTINGSLASTEN 1.452 1.602 150

 OVERIGE MATERIELE LASTEN Leerlingenact. 919 277 -642

 OVERIGE MATERIELE LASTEN 2.999 2.917 -81

Totaal 28.148 28.213 64

Saldo Baten en Lasten -17 -181 -165

RENTEBATEN 17 -30 -47

RENTELASTEN

Resultaat -212 -212

budget onderwijsvernieuwing 438 438

budget onderwijsvernieuwing 312 156

-750 -806

Buitengewone baten(convenantsgeld) 98

-708

VOBO TOTAAL

WINST & VERLIES
januari t/m december 2020
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 In 2020 zijn ook nieuwe subsidies aangevraagd en binnengekomen, oa. inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s en programma pilot praktijkgericht voor gl en tl. Deze subsidies 

worden grotendeels doorgeschoven naar het jaar 2021. 

 In 2020 en volgende jaren ontvangen we een extra bekostiging in het kader van Versterkt 

techniekonderwijs. Deze gelden gaan we inzetten voor verbetering van ons 

techniekonderwijs m.n. op het Kempenhorst College. 

 

Overige overheidsbijdragen 
In 2020 zijn naast de exploitatie gymzaal ook vergoedingen van de gemeente Best en Oirschot 
ontvangen o.a. voor de combinatiefunctionarissen en subsidie traject ‘Alcohol en drugs’.  

Rijksbijdragen SWV 
RSV heeft meer uitgekeerd aan de deelnemende scholen voor lichte ondersteuning. De ontvangsten 

zijn uiteindelijk altijd hoger dan vooraf wordt doorgegeven door SWV. 

Overige baten 
De overige baten zijn € 45.000 hoger door ontvangst van bijdragen voor diverse kleine projecten. 
 
Personele lasten 

De personele lasten zijn € 623.000 hoger dan begroot.  Daarvoor gelden de volgende verklaringen: 

 De lagere formatie t.o.v. de formatie waarmee in de begroting 2020 gerekend is, bedroeg 
gemiddeld -9,4 fte. Dit resulteert in lagere loonkosten (ruim € 670.000). 

 Per 1 maart 2020 is een cao-verhoging van 2,75% afgesproken, die nog niet in de begroting is 
opgenomen. Hierdoor zijn de salariskosten € 240.000  hoger. 

 De loonkosten zijn ook met € 314.600 hoger door een afspraak van een eenmalige uitkering in 
de cao en verhoging eindejaarsuitkering . 

 Premies ABP, UFO en WHK  zijn in 2020 € 140.00 hoger dan in begroting was opgenomen.  

 De salariskosten voor vervanging van het ziekteverzuim en overige vervangingen zijn lager dan 
begroot (€-540.000). 

 In de  salariskosten zijn extra uitbetalingen opgenomen aan personeel dat uit dienst gaat, zoals 
vakantiedagen persoonlijk budget (€ 130.000). 

 De post uitzendkrachten (waaronder ook voor vervangingen) is hoger dan begroot (€ 143.000). 

 De scholingskosten zijn € 48.000 lager dan begroot. In de coronatijd is scholing niet of bijna niet 
mogelijk. 

 De kosten voor de lenteschool zijn € 44.000 hoger dan begroot, maar dit zijn kosten voor 
‘onderwijshelden’ bij online lesgeven. 

 Diversen zijn o.a. uitbetalingen overwerk, nabetalingen uit 2019 en vergoedingen vanuit de 
gezondheidsbevorderende maatregel. 

 De kosten voor uitkeringen WGA waren ruim € 100.000 hoger. 
 

Afschrijvingen 
In de post afschrijvingen zit voor ruim € 40.000 afschrijvingen op gedane investeringen in techniek 
2018-2019 en € 10.000 in Sterk Techniek 2020-2023. De in 2018 en 2019 ontvangen technieksubsidies 
zijn gepassiveerd en de afschrijvingen op de techniekinvesteringen worden jaarlijks gecorrigeerd 
met vrijval uit deze passivapost. De vrijval wordt geboekt bij de post overige subsidies OCW. 

 
Huisvestingslasten 
In de huisvestingslasten is de post schoonmaakmiddelen € 95.000 hoger dan begroot. Vanaf maart 
2020 beheerst de corona het doen en laten in de school. Als gevolg van de maatregelen die 
getroffen moesten worden zijn middelen voor ontsmetten en mondkapjes et cetera aangekocht. 
 
Leerlingenactiviteiten 
Veel leerlingactiviteiten zijn in dit jaar niet kunnen doorgaan in verband met corona. Wat al 
betaald was, is teruggestort aan de ouders. 
 
Overige lasten 
De meest afwijkende overige lasten in vergelijking met begroting:  
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 Door nieuwe en/of uitbreiding applicaties hoger kosten voor ICT (€ 90.000) 

 Vakgroepen lager mede doordat activiteiten/materiaal bij project Sterk Techniek is 
ondergebracht (€ 61.000) 

 Techniekgelden toegevoegd (€ 81.000) 

 Laptop medewerkers lager (€44.000) 

 Leer/lesstof  lager (€ 52.000). 
 

Ontwikkeling investeringen en kasstroom 
 
Investeringen 
Het investeringsbudget 2020 is vastgesteld op € 805.000. De stand van zaken per 31 december: 

Budget  € 805.000 

Investeringen in gebouwen € 343.902  

Investeringen in ICT € 133.082  

Investeringen in inv./apparatuur € 249.170  

  € 726.154 

Onderschrijding van budget  €   78.846 

 
Daarnaast is er voor € 130.138 geïnvesteerd in het kader van Sterk Techniek Onderwijs. Totaal 
geïnvesteerd in 2020 dus € 856.292. Als we kijken naar de reguliere investeringssom t.o.v. het 
budget, dan zien we dat er per saldo een onderschrijding  is van  € 78.846.  

Kasstroom  
De kasstroom is in 2020 met € 1.643.000 toegenomen. De investeringen en het negatief 
exploitatieresultaat  zorgden voor een afname van de kasstroom met € 1.662.000. Daar tegenover 
zorgden de voorzieningen, de afschrijvingen, de kortlopende – en de langlopende schulden voor een 
toename van  € 3.305.000. 
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Continuïteitsparagraaf 
 
Kengetallen en meerjarenbegroting 

 
In de vergadering van de Raad van Toezicht van 13-10-2020 is de meerjarenbegroting 2020-2024 
vastgesteld. 
In deze begroting zijn 2 scenario’s doorgerekend.  In dit jaarverslag gaan we uit van scenario 1, 
ongoing concern: het aantal leerlingen ontwikkelt zich conform de verwachting op basis van 
demografie en historische doorstroomgegevens. Dit scenario is als het meest realistische te 

beschouwen.  

De leerlingenaantallen en de formatie ontwikkelen zich naar verwachting als volgt:  

                                              per 1 okt. 2019 2020 2021 2022 2023 

Leerlingenaantal  2.993 2.724 2.614 2.503 2.436 

      
Formatie in fte  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Directie 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 

Onderwijzend personeel 166,9 163,7 161,4 160,0 154,4 

Onderwijsondersteunend personeel 76,9 76,4 75,7 75,8 74,4 

WSD en combinatiefunctionarissen 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Vervangingen 13,0 12,8 12,6 12,5 12,1 

Totaal 266,7 262,4 259,2 257,8 250,4 

 

 In het on going concern scenario is reeds een forse afname van het aantal leerlingen voorzien. 
De nieuwe aanmeldingen daalden tot en met 2020, daarna blijven de nieuwe aanmeldingen in 
het on going concern scenario redelijk stabiel. De daling van het totaal aantal leerlingaantallen 
zet echter nog wel door, omdat (door de lagere aanmeldingen van eerdere jaren) ook minder 
leerlingen doorstromen. Vanaf 2022 zwakt de daling enigszins af. 

 De voorziene daling van de formatie in de planperiode is 6,1%. Dit is een beperkte daling 
afgezet tegen de voorziene daling van het aantal leerlingen in deze periode: 18,6%. Het aantal 
fte beweegt evenwel vooral mee met de ontwikkeling van het aantal klassen en de verwachte 
daling van dat aantal is slechts 7,9%. Deze cijfers leggen direct een probleem bloot: bij 
ongewijzigde beleid dalen de inkomsten in lijn met de daling van het aantal leerlingen, terwijl 
de klassen en daarmee de personeelskosten een veel lagere daling laten zien. Hierbij moet 
bedacht worden dat ‘harde’ splitsingsnormen zijn gehanteerd; één leerling boven de 
(uitzonderings)norm leidt tot een extra klas. Vanzelfsprekend wordt bij de definitieve indeling 
van de klassen bekeken hoe een optimale klassenindeling kan worden bereikt.  

 Een vermindering van 16,3 fte is gemakkelijk op te vangen via onze huidige flexibele schil. De 
fte-vermindering zal groter (moeten) worden, gelet op de bezuinigingsnoodzaak die voor ons 
opdoemt. Het huidig aantal tijdelijke contracten exclusief vervangingen bedraagt 41,9 fte’s en 
het te verwachten natuurlijk verloop t/m 2024 is 22,2 fte’s. Op papier zou het totaal van 
tijdelijke contracten en natuurlijk verloop (64,1 fte’s) voldoende moeten zijn om de 
gepresenteerde daling van de formatie (16,3 fte’s) zonder gedwongen ontslagen en extra kosten 
te realiseren.  
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De exploitatierekening toont de komende jaren naar verwachting het volgende beeld (hierbij is de 
kolom 2021 gebaseerd op de inmiddels vastgestelde begroting 2021 en de kolommen 2022 t/m 2024 
op de laatste vastgestelde meerjarenbegroting): 

 

x € 1000 2020 2021 2022 2023 2024 

Baten 
     

Rijksbijdragen OC&W 21.989 20.472 19.258 18.458 17.989 

Overige subsidies OC&W 2.716 2.778 2.703 2.627 2.581 

Overige overheidsbijdragen 100 
 

76 76 76 76 

Ontv.doorbetalingen rijksbijdr.SWV 2.806 2.507 2.382 2.294 2.291 

Overige baten 420 588 939 903 888 

Totaal baten 28.031 26.421 25.358 24.358 23.825 

      
Lasten 

     
Personele lasten 22.467 21.166 21.134 20.995 20.762 

Afschrijvingen 949 975 733 744 793 

Huisvestingslasten 1.602 1.469 1.425 1.357 1.342 

Overige instellingslasten 3.195 3.551 3.580 3.497 3.448 

Totaal lasten 28.213 27.161 26.872 26.5932 26.345 

      
Saldo baten en lasten -182 -740 -1.514 -2.235 -2.520 

Financiële baten en lasten -30 -26 -20 -11 0 

Exploitatieresultaat (1) -212 -766 -1.534 -2.246 -2.520 

Budget voor onderwijsvernieuwing 590 325 146 0 0 

Exploitatieresultaat (2) -802 -1.091 -1.680 -2.246 -2.520 

Cumulatieve taakstellende 
bezuiniging 0 73 1.534 2.246 2.520 

Exploitatieresultaat (3) -802 -1.018 -146 0 0 

 

Het negatieve resultaat 2020 van € 802.000 komt voor € 98.000 ten laste van de reserve 
convenantsgelden. Dit is een tijdelijke bestemmingsreserve die eind 2019 is gevormd en die voor 
20% vrijvalt in 2020 en 80% in 2021. Het resterende negatieve exploitatieresultaat 2020 van               
€ 704.000 komt ten laste van de algemene reserve. 
Vanaf 2020 ontvangen we alle LWOO gelden van het RSV.  

De afschrijvingen dalen in 2022 doordat diverse ICT-voorzieningen (o.a. update VDI) dan volledig 

zijn afgeschreven.  

Het effect van de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel is verwerkt. Dit leek voor VOBO 

aanvankelijk vanaf het jaar 2021 een negatief effect te hebben. De verwachting is nu dat het 

nieuwe model - dat vanaf 2022 zal worden gehanteerd - geen nadelig financieel effect zal hebben, 

omdat deze vereenvoudiging gepaard gaat met de introductie van een extra bijdrage voor 

geïsoleerde scholen waar VOBO met het Kempenhorst College voor in aanmerking komt. 

Het exploitatieresultaat (exclusief het budget voor onderwijsvernieuwing) is vanaf het jaar 2020 

negatief. De verliezen (exploitatieresultaat 2) lopen op ondanks de in het model verwerkte 

personeelsreducties. Naast de reeds berekende fte-reducties zal in 2021, 2022 en 2023 extra 

bezuinigd moeten worden om een bevredigend exploitatieresultaat te realiseren. Daartoe is het 

project Vobo Toekomstbestendig opgestart, waarin alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen worden 

verkend. De eerste maatregelen worden geëffectueerd met de vaststelling van het formatieplan 

2021-2022. 
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Daarnaast geldt dat VOBO in de jaren 2021-2024 € 1,3 mln. uit het vermogen mag inzetten om de 

financiële gevolgen van de krimp te verzachten. 

 
 
 
 
De verwachte ontwikkeling van de vermogenspositie blijkt uit onderstaande balans: 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

x € 1000 

     ACTIVA 

     

      Gebouwen en terreinen 3.928 3.848 3.770 3.671 3.562 

Inventaris en apparatuur 2.465 2.522 2.658 2.712 2.683 

Totaal materiële vaste activa 6.393 6.370 6.428 6.383 6.245 

      Vorderingen 207 239 244 253 264 

Liquide middelen 10.618 8.171 6.460 4.330 2.128 

Totaal vlottende activa 10.825 8.410 6.704 4.583 2.392 

 

          

Totaal activa 17.218 14.780 13.132 10.966 8.637 

      PASSIVA 

     

      Algemene reserves 4.760 5.529 3.873 1.640 -855 

Bestemmingsreserves 2.576 2.082 2.058 2.045 2.020 

Totaal eigen vermogen 7.336 7.611 5.931 3.685 1.165 

      Voorziening groot onderhoud 2.141 2.193 2.228 2.303 2.449 

Voorziening personeel 2.834 1.544 1.587 1.637 1.720 

Voorzieningen 4.975 3.737 3.815 3.940 4.169 

      Langlopende schulden 53 1 0 0 0 

Kortlopende schulden 4.854 3.431 3.385 3.342 3.304 

Totaal schulden 4.907 3.432 3.385 3.342 3.304 

 

          

Totaal passiva 17.218 14.780 13.131 10.967 8.638 

 

 De kleine langlopende schuld betreft een leasecontract die er in 2021 volledig uitloopt. 

 Het balanstotaal laat een forse daling zien. De negatieve exploitatie heeft een negatieve impact 

op de hoogte van de liquide middelen (activa) en reserves (passiva).  

 Door de verwachte daling van het aantal leerlingen (18,6%) in combinatie met een fors mindere 
daling van het aantal klassen en het aantal fte’s zijn bezuinigingen/ombuigingen nodig om een 
positief exploitatieresultaat te behalen. Als er niet wordt ingegrepen dalen de liquide middelen 
en de reserves (te) fors. Zonder ingrijpen zullen in 2024 belangrijke signaleringswaarden van 
OCW worden overschreden.   

 De financiële uitgangspositie biedt ruimte om maatregelen te nemen; zowel de liquiditeit als de 
solvabiliteit heeft een buffer.  

 De flexibele schil en het natuurlijk verloop zijn naar verwachting voldoende om daarmee de 
noodzakelijke personeelsreducties te kunnen realiseren. 
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Interne risicobeheersing 

In het kader van de interne risicobeheersing werkt V.O. Best-Oirschot met een planning & control 
cyclus. Belangrijke onderdelen in deze cyclus zijn het formatieplan, de begroting, de tussentijdse 
rapportages met betrekking tot het exploitatieresultaat en personeel, de meerjarenbegroting en de 
jaarrekening. De laatste jaren is gebleken dat begrotingen en tussentijdse rapportages goed 
aansluiten bij de uiteindelijke realisatie. Voor zover dit niet het geval was lag de oorzaak in veel 
gevallen bij externe factoren zoals bijvoorbeeld overheidsbeleid. Op grond hiervan is er geen 
aanleiding om deze cyclus aan te passen.  

De interne risicobeheersing is opgezet volgens de PDCA-systematiek, waarbij de checkfase soms de 
vorm krijgt van een specifieke audit. Dit kan zowel een interne als een externe audit zijn en het 
kan financiële of andere onderwerpen betreffen. Vanzelfsprekend worden verbetervoorstellen 
geformuleerd en ingezet als deze checks daar aanleiding toe geven. 
In 2020 hebben we natuurlijk volop te maken gehad met de gevolgen en risico’s m.b.t. COVID-19. 
De school heeft allerlei extra beheersmaatregelen getroffen om besmettingsrisico’s te verkleinen. 
Die variëren van aanpassing van groepsgroottes tot desinfectievoorzieningen in alle lokalen, van het 
plaatsen van kuchschermen op de bureaus tot het inrichten van specifieke looplijnen in de 

schoolgebouwen. 

Belangrijkste risico’s 
De school heeft in 2020 haar risico-analyse geactualiseerd (zie pagina 42 t/m 44) en daarin zijn 
risico’s opgenomen die kunnen leiden tot vermindering van de inkomsten of een verhoging van de 
kosten. Vermindering van inkomsten kan ontstaan door gewijzigd overheidsbeleid dat leidt tot 
een andere en mindere bekostiging. Een andere mogelijke bron van vermindering van inkomsten 
is een daling van het aantal leerlingen. Voor een deel is zo’n daling voorspelbaar. Bekend is 
immers hoeveel kinderen er op de basisscholen zitten. Vermindering van leerlingenaantal kan ook 
ontstaan door onvoorziene gebeurtenissen, die het imago van onze school aantasten. Te denken 
valt hierbij aan een geweldsincident of een datalek. Ook kan de aantrekkingskracht van onze 
school in omliggende plaatsen door diverse omstandigheden verminderen. 
Het risico van hogere dan voorziene kosten kan zijn oorsprong vinden in zaken als blended 
learning (= boeken en ICT beschikbaar stellen, terwijl alleen boeken maar worden bekostigd) en 
een hoog ziekteverzuim. Om de schoolresultaten goed te laten blijven zal de school op zo’n 
moment extra kosten willen en moeten maken. Een vermindering van leerlingenaantallen kan ook 
leiden tot extra kosten in de vorm van betaling van transitievergoedingen aan medewerkers 
waarvan dan noodgedwongen afscheid moet worden genomen. 
 
Aan de gedetecteerde risico’s worden waar mogelijk beheersmaatregelen gekoppeld zodanig dat 
de kans op het voordoen van dit risico wordt beperkt en/of de financiële impact daarvan wordt 
beperkt. Zo zorgt de school in haar personeelsbezetting steeds voor een flexibele schil. 
Noodgedwongen vermindering van formatie kan dan zonder extra kosten worden opgevangen. Ook 
besteedt de school uitgebreid aandacht aan haar veiligheids- en privacybeleid. Het gaat hier niet 
alleen om het hebben en toepassen van adequate procedures, maar ook om het toepassen van 
relevante gedragsregels. 
 
De financiële vertaling van alle risico’s en beheersmaatregelen laat zien dat VOBO rekening houdt 
met een ‘restrisico’ van in totaal € 3,1 mln. Zoals uit deze jaarrekening blijkt kan VOBO dit risico 
dragen, omdat het buffervermogen (veel) hoger is dan het totale restrisico. 
 
Rapportage toezichthoudend orgaan 
Een overzicht over het jaar 2020 van de Raad van Toezicht is te lezen op pagina 12. 
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Risicoanalyse VOBO zomer 2020 8-10-2020

kleurcode: ongewijzigd

Uitgangspunten bij onderstaande kolommen: vervallen (jaar)

1. risico = de kans op het optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van de doelstellingen aangepast

4.    Indien kans als 'groot' wordt ingeschat, wordt gerekend met 80% nieuw (jaar)

   Indien kans als 'middelgroot' wordt ingeschat, wordt gerekend met 50% extra aandacht

   Indien kans als 'klein' wordt ingeschat, wordt gerekend met 20%

5. Het financieel effect vindt zijn oorsprong in extra fte = extra loonkosten OF vermindering van rijksbijdrage = onderdekking vaste lasten.

Gerekend wordt met de volgende bedragen/uitgangspunten:

1 fte directie = € 122.500 % daling rijksbijdrage x vaste lasten = financieel effect onderdekking

1 fte OP = € 81.425

1 fte OOP = € 55.850

6. Het benodigd buffervermogen wordt berekend als: kans x financieel effect.

A Onderwijs

A1 

202

0

hogere kosten voor lesmateriaal door 

ontbreken van leermiddelenbeleidsplan en 

door blended learning (digitaal + boeken).

leermiddelenbeleidsplan maken en 

gefaseerd uitvoeren.          Mogelijk 

verhoging/introductie van 

ouderbijdrage.

Moeilijk in te schatten. We gaan 

uit van een overblijvend risico van 

€ 125,- per leerling.

middelgroot € 743.750 € 371.875

A2 

202

0

hogere formatie door gevolgen van passend 

onderwijs.

beleidsplan passend onderwijs 

maken waarin met name de 

zorgbreedte wordt bepaald. 

Invloed uitoefenen binnen RSV.

gedurende 1 jaar is 2 fte extra 

formatie nodig. Daarna zijn deze 

kosten weer onderdeel van een 

sluitende exploitatie.

nvt nvt nvt

A3 hogere formatie door toenemende 

leerlingendiversiteit in klassen. 

helder schoolprofiel maken en  

gerichte scholing personeel. 

Gerichte training /scholing wb 

leerlingdiversiteit in klassen

Gedurende 1 jaar zijn 2-3 fte extra 

formatie OP nodig. Daarna zijn 

deze kosten weer onderdeel van 

een sluitende exploitatie.

groot € 203.563 € 162.850

A4 

202

0

hogere formatie door toenemende eisen van 

samenleving.

onderwijskundig beleid volgt 

maatschappelijke ontwikkelingen.

gedurende 1 jaar is 1 fte extra 

formatie nodig. Daarna zijn deze 

kosten weer onderdeel van een 

sluitende exploitatie.

nvt nvt nvt

A5 Hogere formatie als gevolg van innovatie. Planmatig innoveren en gerichte 

scholing personeel.              

Meerjaren innovatieplan maken

structureel 2 OP extra groot € 162.850 € 130.280

B Leerlingen

B1 Leerlingenaantal daalt sterker dan verwacht 

door verminderde kwaliteit school:                   

verslechterende examenresultaten 

verslechterende doorstroomcijfers 

onvoldoende innovaties                   

verminderende leerlingzorg

Kwaliteitsbewaking en effectieve 

bijsturing op geconstateerde 

teruggang van kwaliteit.

Eerste jaar 100 minder  

aanmeldingen, 2e jaar 50 minder, 

3e jaar 25 minder. Na 3 jaar is 

deze daling van de baten weer 

onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

klein € 675.000 € 135.000

B2 Leerlingenaantal daalt sterker dan verwacht 

door daling marktaandeel in voedingsgebied 

en/of verminderde interesse van omliggende 

gemeenten. Zie meerjarenbegroting scenario 

2.

Imago bewaken en tijdig en 

adequaat reageren op signalen 

van afnemend marktaandeel.

Eenmalig 100 minder  

aanmeldingen. Na 1 jaar is deze 

daling van de baten weer 

onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

klein € 385.000 € 77.000

B3 

201

7

Leerlingenaantal daalt sterker dan verwacht 

door rendementsverlies als gevolg van te hoge 

basisschooladviezen.

Gerichte intakegesprekken voeren. geen nvt nvt nvt

B4 

201

7

Leerlingenaantal daalt sterker dan verwacht 

door interne concurrentie 

Bewaken door middel van gericht  

personeelsbeleid

geen nvt nvt  nvt 

B5 

202

0

Leerlingenaantal daalt sterker dan verwacht 

door afnemende belangstelling vmbo 

Aantrekkelijk vmbo onderwijs 

aanbieden.

Eenmalig 50 minder  

aanmeldingen. Na 1 jaar is deze 

daling van de baten weer 

onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

nvt nvt nvt

B6 Leerlingenaantal daalt sterker dan verwacht 

door incident op school. Zie hiervoor ook 

meerjarenbegroting 2017-2021, zwarte 

scenario. Hier rekenen we met een minder zwart 

scenario door effectieve bijsturing.

Gericht beleid uitvoeren m.b.t. 

veilige school ter voorkoming 

incident (toezicht, beveiliging).                

Een adequate (communicatie-) 

strategie als incident zich voordoet.

Eerste jaar 225 minder  

aanmeldingen, 2e jaar 100 minder 

aanmeldingen. Na 2 jaar is deze 

daling van de baten weer onderdeel 

van een sluitende exploitatie.

klein € 1.250.000 € 250.000

5. Financieel 

effect

6. Benodigd 

buffer-

vermogen1. Risico 2. Beheersingsmaatregel 3. Overblijvend risico 4. Kans
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C Personeel

C1 Gedwongen ontslagen als gevolg van daling 

leerlingaantal in combinatie met te kleine 

flexibele schil en te laag natuurlijk verloop.

Nieuwe medewerkers zoveel 

mogelijk op basis van tijdelijk 

contract, effectief meerjaren-

formatieplan maken en Orion 

netwerk benutten.

Gedwongen ontslag voor 20 fte in 

periode 2020 - 2025.

klein € 1.100.000 € 220.000

C2 Hoger ziekteverzuim als gevolg van hogere 

pensioenleeftijd. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

uitvoeren.

Ziekteverzuim vanaf 60+ stijgt met 

1%. Na 1 jaar zijn deze hogere 

kosten weer onderdeel van een 

sluitende exploitatie.

groot € 46.500 € 37.200

D Bedrijfsvoering

D1 

201

7

Te hoge huisvestingskosten door toekomstige 

overcapaciteit gebouwen.

Junior College verhuren of 

teruggeven aan gemeente.                  

P gebouw buiten gebruik stellen of 

verhuren.                                             

Tijdelijke huisvesting KHC 

stopzetten.

Geen; dit risico is al verwerkt bij 

daling leerlingaantallen.

nvt nvt nvt

D2 gevolgschade na brand. preventieve maatregelen nemen, 

zoals brandalarm, beveiliging en 

calamiteitenplan.

financieren van nieuwe inventaris 

ter vervanging van inventaris die 

nog niet is afgeschreven.

klein € 84.625 € 16.925

E Bestuur en organisatie

E1 

202

0

hogere formatie door onvoorziene problemen 

bij invoering nieuwe organisatiestructuur, b.v te 

autonome teams, verslechterend werkklimaat, 

verlies van waardevolle kennis en ervaring, te 

hoge werkdruk. 

effectieve uitvoering van P-D-C-A-

cyclus

tijdelijk hogere personele kosten 

gedurende 1 jaar als gevolg van 

overbrugging, bijsturing en 

probleemoplossing.  

nvt nvt nvt

E2 

202

0

Onvoldoende professionele werkwijze binnen 

organisatie

Professionaliseringstraject voor 

leidinggevenden binnen de organisatie. 

Ontwikkeling naar een meer professionele 

cultuur (zie definitie professioneel gedrag). 

Projectmatig resultaatgericht werken met 

PDCA

Hogere personele kosten 

gedurende 3 jaar als gevolg van 

inefficiency en ineffectiviteit. (jaar 

1: 3 fte, jaar 2: 2 fte, jaar 3: 1 fte)

groot € 490.000 € 392.000

E3 

202

0

Niet juist en/of tijdig inschatten van (financiële) 

risico's en consequenties

Inbedden van Risicomanagement 

bij de hele VOBO-organisatie, op 

alle niveau's. Risicomanagement 

is de verantwoordelijkheid van 

iedere medewerker!

% van benodigd buffervermogen klein € 375.000 € 187.500

F Overheid

F1 Bezuiniging van 2% op bekostiging. geen Lagere baten gedurende 1 jaar. 

Daarna zijn deze lagere baten 

weer onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

middelgroot € 455.000 € 364.000

F2 te lage bekostiging voor onderwijsvernieuwing. geen lagere baten gedurende 1 jaar. 

Daarna zijn deze lagere baten 

weer onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

middelgroot € 227.000 € 113.500

F3 te lage bekostiging voor gevolgen van cao 

afspraken.

geen lagere baten gedurende 1 jaar. 

Daarna zijn deze lagere baten 

weer onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

middelgroot € 227.000 € 113.500

F4 

202

0

lagere bekosting door nieuwe 

bekostigingssystematiek.

geen lagere baten gedurende 1 jaar. 

Daarna zijn deze lagere baten 

weer onderdeel van een sluitende 

exploitatie.

klein € 107.000 € 21.400

F5 

202

0

Algemente Verordening 

Gegevensbescherming niet goed op orde 

binnen de scholen.

Plan  van aanpak implementatie 

Algemene Verordering 

Gegevensbescherming.

Boete van Autoriteit 

Persoonsgegevens als gevolg 

van bijv. lekken van gegevens

middelgroot € 250.000 € 125.000
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G Overige

G1 Beheersingsmaatregelen zijn onvoldoende 

effectief.

Consequente toepassing van de 

PDCA-cylus, met inbegrip van 

goede oorzaakanalyses/reviews

Bijsturing heeft later het beoogde 

financiële effect, waardoor 

financiële gevolgen van risico's 

langer blijven voortslepen.

middelgroot € 484.000 € 242.000

H Veilgheid

H1 

202

0

Veiligheid van leerlingen en personeel is niet 

afdoende geregeld: onveilige apparatuur, 

uitgestelde keuringen, verouderde RI&E, 

ontbrekende/niet complete-procedures bij 

veiligheidsincidenten, etc.

meerjaren keuring- en 

onderhoudsplan opstellen, 

veiligheidsplan, bedrijfsnoodplan , 

voorlichting over middelen, 

veiligheidsinstructies, …

Optreden ongeval , verlies van 

leerlingen tgv imagoschade 

middelgroot 177000 € 35.400

I Cyberveiligheid

I1 

202

0

Cyberdreigingen:                                                       

1. Verkrijging en openbaarmaking van 

informatie

2. Identiteitsfraude

3. Verstoring ICT

4. Manipulatie van data

5. Spionage

Digitale weerbaarheid door hoofd 

ICT in kaart laten brengen en waar 

nodig laten vergroten. Noodplan 

voor geval van cyber-incident 

maken. Mogelijk ITsamenwerking 

met andere VO-school.

Toch plaatsvinden cyberincident klein € 450.000 € 90.000

totaal buffervermogen voor afronding € 3.085.430

TOTAAL BUFFERVERMOGEN AFGEROND € 3.100.000
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C1 Grondslagen 
 
 
Algemene toelichting 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 
Richtlijnjaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 
titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 
660 Onderwijsinstellingen. 
 
Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot heeft de taak om zonder winstoogmerk het onderwijs in de 
regio Best-Oirschot te bevorderen. Dit komt tot uitdrukking in de missie en de doelen van de 
organisatie zoals deze verwoord zijn in het strategisch beleidsplan. 
 
De rechtspersoonlijkheid is de Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-
Oirschot. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Katholieke 
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, gevestigd aan de Willem de Zwijgerweg 150, 
Postbus 184 te Best. Het bestuursnummer is 41054. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van 
Koophandel in Eindhoven is 17109461. De Scholengroep is bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen bekend onder BRIN-nummer 16RT.  
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot 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. 

 
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 Katholieke 
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot 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. 
 
Kasstroom 
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. 
 
Algemene grondslagen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten.  
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Afschrijvingen vinden direct 
bij aanschaf plaats. 
 
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. 
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Leasing 
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de 
looptijd van het contract. 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 
 
Gebouwen 
De stichting heeft in 2009 en 2010 uit eigen middelen een bijdrage geleverd aan de uitbreiding en 
vernieuwing van de huisvestingsvoorzieningen van het Heerbeeck College. 
De gemeente Best heeft een verklaring verstrekt met betrekking tot het economisch claimrecht op 
deze bijdrage. Bij buiten gebruik stelling van het schoolgebouw zal de gemeente aan de stichting 
een vergoeding toekennen op basis van de boekwaarde te berekenen op basis van lineaire 
afschrijving na ingebruikname over een periode van 20 jaar. De afschrijvingstermijn is: 
Nieuwbouw Heerbeeck College: 20 jaar 
 
Inventaris en apparatuur 
Inventaris en apparatuur wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. Aanschaffingen met een 
lagere verkrijgingprijs dan € 1.000 worden niet in de balans opgenomen, met uitzondering van 
artikelen welke samen een set vormen en gelijktijdig worden aangeschaft. 
 
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de volgende afschrijvingstermijnen: 
Audiovisueel  10 jaar 
PC’s, printers  5 jaar 
Server  6 jaar 
Werkplaatsmeubilair  20 jaar 
Keuken  25 jaar 
Kantoormeubilair en overige inventaris 15 jaar 
 
Vorderingen en overlopende activa  
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn (nagenoeg) gelijk aan de nominale waarde. De vorderingen en 
overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de 
balans anders is aangegeven.  
 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.  
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende 
actief. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer 
dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste 
activa.  
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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. 
 
Reserve personeel 
De reserve personeel wordt gevormd ter hoogte van 10% van de personeelskosten.  
Met 2 scholen is een convenant gesloten dat zich o.a. richt op voorkoming van ontslag van 
medewerkers van deze scholen als gevolg van verlies aan werkgelegenheid. 
 
Bestemmingsreserve BAPO 
De bestemmingsreserve BAPO betreft de vrijgevallen voorziening BAPO welke bestemd is om kosten 
van niet opgenomen BAPO-rechten uit het verleden te betalen. De reserve BAPO betreft uitsluitend 
nog niet opgenomen BAPO-rechten uit de afgelopen jaren. De reserve is berekend op basis van de 
contante waarde van de toekomstige verplichtingen.  
 
Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardelijke middelen 
In december 2019 is als gevolg van de regeling  “bijzondere en aanvullende bekostiging VO en 
arbeidsvoorwaardelijke middelen 2019” een bedrag ontvangen van € 491.223. Deze bijdrage is 
bedoeld voor de aanpak van het lerarentekort en de werkdrukverlichting in de jaren 2020 en 2021 
 
Voorzieningen algemeen 
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum 
bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan 
de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op 
activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op 
balansdatum aanwezig zijn.  
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de 
toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
 
Voorziening onderhoud 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud 
aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de 
voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een periode kent van 30 jaar.  
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, 
rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in 
de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. 
Het bestuur maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het voor de boekjaren 2018 en 2019 is 
toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van 
het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. 
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Voorziening jubilea 
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond 
van de cao dienen te worden betaald. De voorziening wordt sinds 2017 berekend op persoonsniveau 
waarbij rekening wordt gehouden met de salarisgegevens, de  blijfkans en de reële 
disconteringsvoet ad 0% per 31-12-2020. Na overleg met de accountant  is het 
disconteringspercentage vastgesteld. 
 
Voorziening spaarverlof 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening 
gevormd. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige 
uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening 
gebracht. 
 
Voorziening loondoorbetaling bij ziekte 
Voor verplichtingen die voortvloeien uit loondoorbetaling bij ziekte van personeel die op 31 
december van enig jaar ziek zijn en waarvan de verwachting is dat ze niet (of gedeeltelijk) 
herstellen is een voorziening opgenomen.  
 
Voorziening keuzebudget 
De voorziening keuzebudget is opgebouwd voor verwachte kosten die in de cao zijn bepaald 
aangaande de 50 klokuren keuzebudget die personeel tot hun beschikking hebben en een aanvullend 
budget van 120 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar. De toevoeging aan de voorziening wordt 
bepaald aan de hand van de keuzes die het personeel per 1 augustus van elk jaar heeft gemaakt.  
Het bestuur kapitaliseert en fixeert de uren niet die meer dan 4 jaar zijn gespaard. Hiermee wijkt 
het bestuur positief af van de regeling in de cao.  
 
Voorziening wachtgeld 
Voor de verplichtingen die voortvloeien bij het ontslag van personeel is een voorziening opgenomen. 
 
Voorziening WGA-lasten 
VOBO Scholen is eigenrisicodrager voor de WGA. De personeelsleden die > 35% arbeidsongeschikt 
zijn en in de WGA zitten. Hiervoor is een voorziening getroffen voor maximaal 10 jaar. Daarna 
vallen de WGA-lasten onder het UWV. 
 
Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
(nagenoeg) gelijk aan de nominale waarde van de schuld.  
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde 
boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende 
de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast 
verwerkt. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn 
te plaatsen.  
  
Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie en overige subsidies 
opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW/EZ. Tevens worden hier de door het 
samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.  
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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.  
 
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.  
 
Personele beloningen 
De personele beloningen worden op basis van de cao VO uitbetaald. 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Het bestuur heeft in 2018 een regeling vastgesteld waardoor personeel dat op 1 november minimaal 
1 jaar in dienst is een algemene kostenvergoeding ontvangt. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt 
gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 
 
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van 
tekorten bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 
 
Per 31 december 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,3%. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief. 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde en levensduur van het betreffende actief.  
 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast.  
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten worden ontvangen over de gelden die op een vermogensspaarrekening staan.  
 
Rente- en kasstroomrisico 
De lage rente is omgeslagen in een negatieve rente, waardoor niet langer rente wordt ontvangen op 
de spaargelden, maar rente wordt betaald.  
Het kasstroomrisico is laag, omdat de inkomsten van VOBO grotendeels vastliggen en zelfs de data 
bekend zijn waarop deze inkomsten binnenkomen. De kasstroomrisico’s liggen meer aan de 
uitgavenkant; die worden beheerst door de lopende uitgaven maandelijks te monitoren en af te 
zetten tegen de begroting. Voor de uitgaande kasstromen voortkomende uit de investeringen heeft 
VOBO een specifiek beheerssysteem opgezet, dat in de praktijk goed blijkt te werken. 
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C2 Balans per 31 december 2020 
 (resultaat na resultaatverdeling) 
 
 

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot  2020  2019 

  €  € 

  x 1.000  x 1.000 

     

     

1. Activa     

              

     

1.2    Materiële vaste activa     

1.2.1       Gebouwen en terreinen  3.928  3.885 

1.2.2        Inventaris en apparatuur  2.465  2.601 

  6.393  6.486 

1.3    Financiële vaste activa     

1.3.5        Effecten (> 1 jaar looptijd)  0  0 

  0  0 

     

         Totaal vaste activa  6.393  6.486 

     

              

     

1.4    Voorraden  0  0 

     

1.5    Vorderingen     

1.5.1        Debiteuren  42  49 

1.5.5        Overige  -17  17 

1.5.6        Overlopende activa  182  643 

  207  709 

     

1.6    Effecten (< 1 jaar looptijd)  0  0 

     

1.7    Liquide middelen  10.618  8.975 

     

         Totaal Vlottende activa  10.825  9.684 

     

     

     

   Totaal Activa  17.218  16.170 
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Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot  2020  2019 

  €  € 

  x 1.000  x 1.000 

     

     

2. Passiva     

     

2.1    Eigen vermogen     

2.1.2       Algemene reserve  4.760  5.435 

2.1.3       Bestemmingsreserves  2.576  2.707 

         Totaal eigen vermogen  7.336  8.142 

     

     

2.4    Voorzieningen     

2.4.1        Onderhoudsvoorziening  2.141  2.090 

2.4.2        Overige voorzieningen  2.834  2.306 

         Totaal voorzieningen  4.975  4.396 

     

2.5    Langlopende schulden  53  111 

     

2.6    Kortlopende schulden     

2.6.3        Crediteuren  591  219 

2.6.6        Belastingen  961  987 

2.6.7        Pensioenen  282  298 

2.6.8        Overige  0  0 

2.6.9        Overlopende passiva  3.020  2.017 

  4.854  3.521 

     

         Totaal Schulden  4.907  3.632 

     

     

     

     

     

     

   Totaal Passiva  17.218  16.170 
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C3 Exploitatierekening 2020 
 
 

Voortgezet Onderwijs   Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

Best-Oirschot  2020  2020  2019 

  €  x 1.000  €  x 1.000  €  x 1.000 

3. Baten       

       

3.1.  Rijksbijdragen OC&W  24.705  24.313  25.877 

3.2.  Overige overh.bijdragen  100  76  66 

3.4   Rijksbijdrage SWV  2.806  2.679  2.450 

3.5.  Overige baten  420  1.063  1.214 

        Totaal baten  28.031  28.131  29.607 

       

4. Lasten       

       

4.1.  Personele lasten  23.061  22.594  22.90 

4.2.  Afschrijvingen  949  935  1.011 

4.3.  Huisvestingslasten  1.602  1.452  1.578 

4.4.  Overige instellingslasten  3.195  3.917  4.192 

        Totaal lasten  28.807  28.898  29.731 

       

    Saldo Baten en Lasten  -776  -767  -124 

       

5. Financiële Baten en Lasten       

       

5.1.  Financiële baten  -30  17  17 

5.2.  Financiële lasten  0  0  0 

        Saldo Fin. Baten en Lasten  -30  17  17 

       

   Resultaat uit bedrijfsvoering  -806  -750  -107 

       

6. Buitengewone Baten en Lasten       

       

6.1.  Buitengewone baten  0  0  0 

6.2.  Buitengewone lasten  0  0  0 

        Saldo Buit. Baten en Lasten  0  0  0 

       

Exploitatieresultaat  -806  -750  -107 
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C4 Kasstroomoverzicht 2020 
 

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot  2020  2019 

  € 
x 1.000 

 € 
x 1.000    

       

       

Kasstroom uit operationele activiteiten       

       

Saldo exploitatie   -806   -107 

Overige mutaties eigen vermogen      -838 

Afschrijvingen   949   1.011 

       

Mutaties werkkapitaal:       

-Voorraden  0   0  

-Vorderingen  502   -212  

-Kortlopende schulden  1.333   399  

Mutaties voorzieningen  579   1.321  

Mutaties langlopende schulden  -58   -58  

   2.356   1.175 

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

       

Desinvestering activa  0   0  

Materiële vaste activa  -856   -1.179  

Effecten > 1 jaar  0   0  

Effecten < 1 jaar  0   0  

   -856   -1.179 

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

       

Mutaties kredietinstellingen   0   0 

       

Mutaties liquide middelen   1.643   337 

       

       

       

       

       

Beginstand liquide middelen   8.975   8.638 

Mutaties liquide middelen   1.643   337 

 
Eindstand liquide middelen 

   
10.618 

   
8.975 
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C5 Toelichting bij de balans 
 
 

1.  Activa 
 

1.2 Materiële vaste activa 

 
De vaste activa administratie werd in eigen beheer gevoerd. 
In 2019 is de module Vaste Activa in Exact Globe geïmplementeerd, waarbij een duidelijke 
aansluiting is van de investeringen met de financiële administratie.  
 
   

  
Verkrijgings- 

Prijs t/m 
2019 

 
€  x 1.000 

 
 

Afschrijving 
t/m 2019 

 
€  x 1.000 

 
 

Boekwaarde 
31-12-2019 

 
€  x 1.000 

 
 

Investering 
2020 

 
€  x 1.000 

 
 

Desinveste- 
ring 2020 

 
€  x 1.000 

 
 

Afschrijving 
2020 

 
€  x 1.000 

 
 

Boekwaarde 
31-12-2020 

 
€  x 1.000 

1.2.1. 
Gebouwen 
en 
terreinen 

 
6.600 

 
2.715 

 
3.885 

 
339 

 
 

 
296 

 
3.928 

1.2.2. 
Inventaris 
en 
apparatuur 

 
8.782 

 
6.181 

 
2.601 

 
517 

 
 

 
653 

 

 
2.465 

 
Totaal 

 
15.382 

 
8.896 

 
6.486 

 
856 

 
0 

 
949 

 
6.393 

 
VOBO biedt zijn onderwijs aan in twee schoolgebouwen: het Heerbeeck College in Best en het 
Kempenhorst College in Oirschot. Beide scholen zijn economisch eigendom van de gemeente Best 
respectievelijk Oirschot. VOBO is juridisch eigenaar van de gebouwen. De mogelijkheid bestaat om 
ook het economisch eigendom bij de Stichting VOBO te leggen i.p.v. bij de gemeente 
(doordecentralisatie). Er zijn geen voornemens om van die mogelijkheid gebruik te gaan maken. 
 
 
Investeringen 2020   

 
 
x € 1000 

 
Werkelijk 

 
Begroting 

 
Verschil 

12101 
Gebouwen 

 
339 

 
360 

 
445 

 
-21 

 
72 

12201+12202+12203  
Inventaris en apparatuur 

 
517 

 
Totaal 

 
856 

 
805 

 
51 

  
In de investeringen zitten bedragen voor het techniekonderwijs, waarvoor gelden beschikbaar zijn 
gesteld door de overheid. 
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1.5.1 Debiteuren 

 
Dit betreft voornamelijk nota’s aan ouders over het schooljaar 2020-2021.  
Vorderingen van oudere schooljaren zijn afgeboekt. 
 
 

1.5.6 Overlopende activa 

 
Onder de overige overlopende activa zijn vooruitbetaalde nota’s van 2021 geboekt. 
 
 
 
1.7 Liquide middelen 
 
  

31-12-2020 
€  x 1.000 

 
31-12-2019 

€  x 1.000 

 
Banken 

 
10.617 

 
8.973 

Kas 1 2 

Deposito’s 0 0 

 
Totaal 

 
10.618 

 
8.975 

 
Zie Kasstroomoverzicht C4. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
 

  

  
31-12-2020 

€  x 1.000 

 
31-12-2019 

€  x 1.000 

   

Debiteuren 42 49 

  
31-12-2020 

€  x 1.000 

 
31-12-2019 

€  x 1.000 

 
Netto-salaris 
Voorschotten 

 
-2 
2 

 
0 
0 

Overige overlopende 
activa 

182 643 

 
Totaal 

 
182 

 
643 
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2.  Passiva 
 
 
2.1 Eigen vermogen 

 
 
Reserve personeel 
De reserve personeel komt voort uit het sociaal statuut dat in 2005 samen met de vakbonden is 
ondertekend. De tekst is in overleg met 2 andere Orion scholen tot stand gekomen. Met deze 2 
scholen is gelijktijdig ook een convenant gesloten dat zich o.a. richt op voorkoming van ontslag van 
medewerkers van deze scholen als gevolg van verlies aan werkgelegenheid.  
Het sociaal statuut regelt het werkgelegenheidsbeleid en stelt kaders in geval van een 
reorganisatie. Om de uitvoering hiervan te kunnen realiseren is in het statuut bepaald dat er een 
reserve personeel wordt gevormd ter hoogte van 10% van de personeelskosten. 
 
Reserve BAPO 
Deze kan per 31-12-2020 verlaagd worden doordat personeel BAPO-uren in 2020 heeft opgenomen of 
is vrijgevallen. 
 
Reserve arbeidsvoorwaardelijke middelen 
In december 2019 is als gevolg van de regeling  “bijzondere en aanvullende bekostiging VO en 
arbeidsvoorwaardelijke middelen 2019” een bedrag ontvangen van € 491.223. Deze bijdrage is 
bedoeld voor de aanpak van het lerarentekort en de werkdrukverlichting in de jaren 2020 en 2021.   
 
VOBO heeft een beroep gedaan op toepassing van een specifieke RJ Richtlijn (RJ150) waarmee een 
correctie rechtstreeks via het eigen vermogen is verwerkt en de vergelijkende cijfers over 2019 zijn 
aangepast in deze jaarrekening 2020. Dit betekent dat er in de vergelijkende cijfers een voorziening 
is opgenomen voor de WGA ter grootte van € 838.000,- en dat het eigen vermogen met hetzelfde 
bedrag is verlaagd.  

   
Mutaties 

 

 Saldo 
31-12-2019 

€  x 1.000 

Bestemming 
Resultaat 

€  x 1.000 

Overige 
Mutaties 

€  x 1.000 

Saldo 
31-12-2020 

€  x 1.000 

2.1.2  
Algemene reserve publiek 
 

 
5.435 

 

 
-680 

 
5 
 

 
4.760 

 
2.1.3 
Bestemmingsreserves: 
(publiek) 
Reserve personeel (10%) 
Reserve BAPO 
Reserve arbeidsvoorw.middelen 

 
 
 

2.201 
  15 
491 

 
 
 

-28 
 

-98 

 
 
 
 

-5 

 
 
 

2.173 
  10 
393 

  
 

 
 

  
 

 
Totaal 

 
8.142 

 
-806 

 
0 

 
7.336 
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2.4 Voorzieningen 
 
   

Mutaties 
  

Verdeling 

 Saldo 
31-12-

2019 
€  x 1.000 

Dotaties 
 

€  x 
1.000 

Onttrekkingen 
 

€  x 1.000 

Vrijval 
 

€  x 
1.000 

Saldo 
31-12-2020 

€  x 1.000 

 
<1jr. 

 
1-5 jr. 

 
>5jr. 

2.4.1 
Onderhoud 

 
2.090 

 
275 

 
-224 

  
2.141 

 
150 

 
1.850 

 
141 

2.4.2 
Overige 
voorzieningen: 
Spaarverlof 
Jubilea 
Langdurig ziek 
Pers.basisbudget 
WW wachtgeld 
WGA 

 
 
 

49 
202 
123 
993 
101 
838 

 
 
 

2 
53 
55 

390 
29 

354 

 
 
 

-35 
-28 
-34 
-38 
-54 

-166 

 
 
 
 

 
 
 

16 
227 
144 

1.345 
76 

1.026 

 
 
 
 

15 
105 
120 
76 

183 

 
 
 

16 
25 
39 

350 
 

703 

 
 
 
 

187 
 

875 
 

140 

 
Totaal 

 
4.396 

 
1.158 

 
579 

 
 

 
4.975 

 
 

 
 

 
 

 
 
Het groot onderhoud is gebaseerd op het recente meerjarig onderhoudsplan van beide vestigingen. 
De dotatie is € 275.000 per jaar.  
In 2020 is er door personeel weer voor spaarverlof gespaard.  
De salarisgegevens op persoonsniveau en de blijfkans zijn de basis voor de berekening van de 
voorziening jubilea. 
In de CAO 2014-2015 is een levensfasebewust personeelsbeleid geïntroduceerd. Hierbij krijgt  elk 
personeelslid in het basisbudget 50 klokuren (naar rato) dat op verschillende manieren ingezet kan 
worden. Op 31-12-2020 staat er in geldswaarde nog voor € 1.345.000 aan niet opgenomen uren. 
Deze kunnen in de komende jaren ingezet of uitbetaald worden. In deze geldswaarde zit vanaf dit 
jaar ook de aanvullende uren die oudere personeelsleden mogen sparen (bij opname wel een eigen 
bijdrage) opgenomen in de voorziening.  
In het 1e jaar ontvangen langdurig zieken 100% van hun salaris. In het 2e jaar is dit 70%. In de 
voorziening zijn de verwachte verplichtingen opgenomen van de langdurig zieken die naar 
verwachting niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces. 
VOBO is eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten). Om hier 
een voorziening voor op te nemen heeft VOBO een beroep gedaan op toepassing van een specifieke 
RJ Richtlijn (RJ150) waarmee een correctie rechtstreeks via het eigen vermogen is verwerkt en de 
vergelijkende cijfers over 2019 zijn aangepast in deze jaarrekening 2020. Dit betekent dat er in de 
vergelijkende cijfers een voorziening is opgenomen voor de WGA ter grootte van € 838.000,- en dat 
het eigen vermogen met hetzelfde bedrag is verlaagd. 
 
 
2.5.4  Langlopende schulden 
 
  

31-12-2020 
€  x 1.000 

 
31-12-2019 

€  x 1.000 

 
Leaseverplichting 

 
53 

 
111 

 
Totaal 

 
53 

 
111 

 
De upgrade van de VDI omgeving is aan het eind van het jaar 2018 via een lease constructie 
aangeschaft. De looptijd van deze financial lease is 3 jaar. 
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2.6.6  Belastingen en premies 
 
  

31-12-2020 
€  x 1.000 

 
31-12-2019 

€  x 1.000 

 
Belastingen 

 
961 

 
987 

Pensioenen 282 298 

 
Totaal 

 
1.243 

 
1.285 

 

2.6.9 Overlopende passiva 

 
  

31-12-2020 
€  x 1.000 

 
31-12-2019 

€  x 1.000 

 
Overige subsidies OCenW 

 
320 

 
83 

Reservering salarisrechten (V.U.,Bind.toelage ) 754 768 
Vooruit ontvangen van lln. 634 562 
Vooruit ontvangen investeringssubsidies  564 604 
Nog te betalen gelden Sterk Techniek 737 0 
Overige 11 0 

 
Totaal 

 
3.020 

 
2.017 

 
 
Onder de post overige subsidies OCenW  staan de subsidie lerarenbeurs en prestatiebeurs 2019-
2020. 
De salarisrechten betreffen de rechten van de werknemers van het nog niet ontvangen vakantiegeld 
over de periode juni t/m december 2019 en de nog te ontvangen bindingstoelage over de periode 
september t/m december 2019. 
In 2018 en 2019 zijn techniekgelden ontvangen. Deze gelden zijn ingezet voor investeringen in 
techniek. De jaarlijkse afschrijvingen van deze investeringen worden gecompenseerd met het 
bedrag dat van de overheid is ontvangen. 
De subsidie Sterk Techniek waarvan VoBo de penvoerder is loopt van 2020 tot en met 2023. 
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Overige subsidies OCenW 

 
Niet geoormerkte 
subsidies OCenW 

Saldo 
31-12-2019 

 
€  x 1.000 

Ontvangen 
In 2020 

 
€  x 1.000 

Lasten 
2020 

 
€  x 1.000 

Investering 
2020 

 
€  x 1.000 

Saldo 
31-12-2020 

 
€  x 1.000 

Lerarenbeurs 
 

61 
 

44 
 

78  27 
 

bekostiging gratis 
lesmateriaal 

0 963 963  0 

Prestatiesubsidie 
schoolverlaters 

22 73 73  22 

Prestatiebox 0 1.019 1.019  0 

Pers.bekostiging 
nieuwkomers 

0 6 6  0 

Vrijval vooruitontv. 
Subs OC&W 

0 22 22  0 

Lente-zomerschool 0 37 37  0 

Doorstroomprg. Vmbo 
en havo 

0 24 24  0 

Inhaal-onderst.progr, 0 260 50  210 

Pilot gl tl 2020-2024 0 61 0  61 

Rijksbijdrage SWV:      

Interne Reboundklas 0 100 100  0 

Zware ondersteuning 0 650 650  0 

Lichte ondersteuning 0 2046 2046  0 

RSV-PVO 
doorstroomcoach 

0 10 10  0 

 

Totaal niet 
geoormerkt 

 
83 

 
5.315 

 
5.078 

  
320 

 
 
 
 
Projectsubsidies 

  
Saldo 

31-12-2019 

 
Ontvangsten 

2020 

 
Lasten 
 2020 

 
Saldo 

31-12-2020 

 
Project jonge ondernemer 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

GemBest Totally traffic 0 2 2 0 

TU inductiepr. 0 0 0 0 

Rotary proj. Preventie suicide 0 4 1 3 

St. Nuffic subsidie HIC 0 10 10 0 

Nuffic taalassistent 0 0 0 0 

 

Totaal 
 

0 
 

16 
 

13 
 

3 
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C6 Niet opgenomen verplichtingen 
 
Alle verplichtingen voor zover op balansdatum en het opmaken van dit verslag bekend, zijn in de 
balans opgenomen.  
De langlopende vordering op het ministerie van OCW, ontstaan bij overgang van de 
lumpsumbekostiging van schooljaar naar kalenderjaar, is per 31-12-2020  € 1.456.991.  
Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er 
is derhalve geen sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien VOBO uitgaat van ‘going 
concern’ is deze vordering niet opgenomen op de balans van de stichting, maar opgenomen onder 
de niet opgenomen verplichtingen. 
 
 
 
Langlopende contracten van > 1 jaar zijn: 
Naam    Begindatum Einddatum   Jaarlasten 

Iddink schoolboeken            april 2015 doorlopend   €  760.000 
Asito schoonmaak  28-08-2017 doorlopend   €  304.700 
Brite wireless   januari 2014 doorlopend   €     9.400 
Canon (huur repro’s)  april 2020 31-03-2025   €    40.000 
Canon   (huur printer)  oktober 2020 30-09-2024   €    60.000 
Eurofiber   januari 2008 31-12-2023   €    11.500 
Van Hout klimaatsysteem HBC 01-8-2017 31-07-2022   €    33.350 
Van Hout klimaatsysteem KHC 01-8-2017 31-07-2022   €    21.150 
HCC bedrijfsgezondheidzorg april 2004 doorlopend   €    37.450 
Multi Proj.Service diepterein. 01-01-2014 doorlopend   €    16.500 
Quality services  01-01-2017 31-12-2020   €    38.000 
Raet    01-01-2016 doorlopend   €    39.500 
Rono IT    10-12-2015 doorlopend   €    29.500 
Topdesk     01-07-2017 30-06-2020   €      9.000 
TSV Dect systeem  01-12-2016 doorlopend   €    12.000 
Wis services   18-6-2015 doorlopend   €      4.000 
DLL leasecontract VDI  01-12-2018 30-11-2021   €    14.450 
Gazprom elektriciteit  01-01-2019 30-09-2022   €   105.000 
Gazprom gas   01-01-2020 30-09-2022   €   105.000 
De Meeuw huur lokalen HBC 01-01-2019 31-12-2021   €    68.070 
Selecta    9-7-2020 08-07-2025   €    40.000 
Waterlogic, waterkoelers 25-09-2020 24-09-2025   €      2.700 
   
 

C7 Verbonden partijen 
 
Het samenwerkingsverband RSV PVO is een verbonden partij. 
Het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs is gezeteld in Eindhoven 
Binnen het samenwerkingsverband hebben de reguliere voorgezet- en speciaal voorgezet 
onderwijsscholen afspraken gemaakt hoe we passend onderwijs vormgeven. Als een leerling 
(tijdelijk) meer ondersteuning, extra begeleiding of hulp van een deskundige nodig heeft, dan kan 
het samenwerkingsverband door school ingeschakeld worden om samen met ouders, de 
ondersteuners op school en professionals een zo passend mogelijke thuisnabije plaats in het 
onderwijs te vinden.  
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C8  Toelichting bij de exploitatierekening 2020 
 

3 Baten 

 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 

 
De GPL is ook in 2020 aan het eind van het jaar verhoogd waardoor een stijging van de normatieve 
Rijksbijdrage in 2019 is ontstaan.  
De subsidie Aanv. bek. technisch vmbo is geboekt op vooruit ontvangen investeringssubsidies. De 
jaarlijkse afschrijvingen van deze investeringen worden gecompenseerd met het bedrag dat van de 
overheid is ontvangen. 
In het jaar 2020 is de goedkeuring gekomen voor het project Sterk Techniek 2020-2023. Vobo is 
penvoerder van dit project. Het project wordt door 5 scholen uitgevoerd om het techniekonderwijs 
een boost te geven.  
Het SWV (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) heeft de vroegere LGF-subsidie in haar 
portefeuille om deze onder de aangesloten scholen te verdelen. De uitbetaling LWOO-gelden zijn 
overgeheveld van OCW naar RSV. 
 
 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

 
Voor de exploitatie van de gymzaal bij het Heerbeeck College is van de gemeente Best een  bedrag 
van €  11.316 ontvangen. De subsidie combinatiefunctionarissen van € 74.900  en vergoedingen als 
gevolg van schade en kleine gemeentesubsidies  zijn toegevoegd. 
 

3.5 Overige baten 

  
2020 

€  x 1.000 

 
2019 

€  x 1.000 

3.5.6 
Verhuur 

 
2 

 
2 

3.5.8 
Overige: 
Schoolactiviteiten 
Leerl.faciliteiten 
Detachering personeel 
Projecten 
Overige 

 
 

254 
44 
37 
16 
67 

 
 

1.059 
28 
55 
31 
39 

 
Totaal 

 
420 

 
1.214 

  
2020 

€  x 1.000 

 
2019 

€  x 1.000 

3.1.1 
Rijksbijdrage sector VO 

 
21.989 

 
23.066 

3.1.2 
Overige subsidies OCW: 
Geoormerkte subsidies 
Niet-geoormerkte subsidies 
Subtotaal: 

 
 
 

2.716 
24.705 

 

 
 
 

2.811 
25.877 

 
3.1.4 
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 

 
 

2.806 

 
 

2.450 

 
Totaal 

 
27.511 

 
28.327 
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Onder schoolactiviteiten verstaan we de bijdrage van de ouders voor de reizen, kampen, excursies 
etc.  die in de loop van het jaar georganiseerd worden.  In verband met de coronacrisis is heeft een 
groot deel van de activiteiten geen doorgang kunnen vinden en is het bedrag naar de ouders 
teruggestort. De bijdragen van de leerlingen betreffende de telefoon-, dupliceer-, lesstof- en 
kluisjeskosten, leerlingbegeleiding staat onder de leerlingfaciliteiten geboekt.  
 
Een personeelslid is gedetacheerd geweest als regio-coördinator BWI en een via Markies catering. 
Er zijn incidentele projecten (suicide preventie, Nuffic en totally traffic) waarvoor subsidie is 
verkregen.  
 
Contract- en derden geldstroomactiviteiten 
VOBO heeft geen contractactiviteiten die tot inkomsten voor VOBO leiden. De  gymzalen van het 
Heerbeeck College worden in de avonduren verhuurd aan sportverenigingen, maar de 
huurpenningen daarvoor worden ontvangen door de gemeente Best. Van de gemeente Best ontving 
VOBO in 2020 een  huursom van ca. € 11.300. 
Door het jaar heen worden wel docenten voor enkele uren gedetacheerd bij andere scholen. De 
school brengt die uren in rekening en ontvangt daar opgeteld € 19.500 voor. 
 
 

4 Lasten 

4.1 Personele lasten 

 
Per 1 maart  2020 zijn de lonen verhoogd met 2,75%.  
Op 31 december 2020 is de formatie 275,2 fte, dit is inclusief de vervanging ziekteverlof van 5,5 
fte., maar exclusief de inleen– en uitzendkrachten. 
Er is minder gebruik gemaakt van uitzendkrachten in 2020. 
De mutaties op de voorziening  keuzebudget, WW en langdurig ziek zijn gestegen mede door in 
voorziening opnemen gespaarde uren aanvullend persoonlijk budget en nieuwe voorziening eigen 
risico WGA. 
De post overige:  

- De scholingskosten  zijn in het jaar 2020 als gevolg van de corona lager maar daar staan 
weer kosten voor lesopvang tegenover. 

 
De uitkeringskosten bij zwangerschap en daaraan gerelateerde ziektekosten worden ontvangen van 
het UWV.  
Het aantal medewerkers op de payroll per:  31-12-2020   31-12-2019  

OP   245    260 
OOP   105    107 
DIR              7        8  

  
2020 

€  x 1.000 

 
2019 

€  x 1.000 

4.1.1 
Brutolonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremies 
 

 
17.267 
2.138 
2.549 

 
17.189 
2.163 
2.657 

4.1.2  
Overige personele lasten: 
Uitzendkrachten 
Mutatie spaar /jubilea /keuzebudget/langd.ziek/WW/WGA 
Overig  

 
 

293 
528 
481 

 

 
 

363 
276 
481 

 
4.1.3 
Uitkeringen (-/-) 

 
-195 

 
-179 

 
 Totaal 

 
23.061 

 
22.950 
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Verantwoordingsmodel WNT 2020 

WNT-verantwoording 2020 Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best 

Oirschot 

 
De WNT is van toepassing op Voortgezet Onderwijs Best Oirschot. Het voor Voortgezet Onderwijs 

Best Oirschot toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 157.000,-- . Het betreft het 

bezoldigingsmaximum voor het Onderwijs, klasse D (9 – 12 complexiteitspunten). 

De Complexiteitspunten per criterium:  

gemiddelde totale baten voorgaande jaren t-2,t-3,t-4   6 

gemiddeld aantal leerlingen voorgaande jaren t-2,t-3,t-4  3 

aantal onderwijssoorten      3 

Totaal        12 

 

Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht  bedraagt voor de voorzitter 

15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur 

van het dienstverband. 

 
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen  

 

  

bedragen x € 1 AJM Broeren  

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte)   1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 132.336 

Beloningen betaalbaar op termijn   20.030 

Subtotaal 152.366 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 157.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  

Totale bezoldiging 152.366 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

Gegevens 2019  

bedragen x € 1 AJM Broeren 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.770 

Beloningen betaalbaar op termijn   19.469 

Subtotaal 147.239 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 152.000 

Totale bezoldiging 147.239 



 
Bestuursverslag 2020  62 
 

 

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 T. Stevens A. Vissers M.v.Engelenburg 

Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020  01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 0   4.000   2.350 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 23.550 23.550 15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t.  N.v.t.              N.v.t. 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 T. Stevens A. Vissers M.v.Engelenburg 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging  4.000   2.350   2.350 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.800 15.200 15.200 

 

bedragen x € 1 M. Hendriks N. Verbruggen A. Martens 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 2.350 2.350 2.350 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum `15.700 15.700 15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t.  N.v.t.  

 

            N.v.t. 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 M. Hendriks N. Verbruggen A. Martens 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 2.350 2.350 2.350 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 15.200 15.200 
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bedragen x € 1 H.vd.Ven 

Functiegegevens Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 2.350 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t.  

 

Gegevens 2019  

bedragen x € 1 H.vd.Ven 

Functiegegevens Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 2.350 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 

 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  

 

 

 

Afschrijvingen 
 
 

 
De afschrijvingen beginnen direct bij aanschaf. In dit bedrag zit de afschrijving van € 50.033,-- voor 
de investeringen in Techniek 2018-2019 en Versterkt Techniek 2020-2023. Deze worden via de 
vrijval investeringsrekening jaarlijks gecorrigeerd op de gepassiveerde techniekinvestering. 
 
 
  

  
2020 

€  x 1.000 

 
2019 

€  x 1.000 

 
4.2.2 
Gebouwen (incl. install.) 

 
 

296 

 
 

281 
4.2.3 
Inventaris en apparatuur 

 
653 

 
730 

 
Totaal 

 
949 

 
1.011 
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4.2 Huisvestingslasten 

  
2020 

€  x 1.000 

 
2019 

€  x 1.000 

4.3.1 
Huur 

 
260 

 
212 

4.3.2 
Dotatie onderhoudsvoorziening 

 
275 

 
275 

4.3.3 
Klein onderhoud en exploitatie 

 
148 

 
114 

4.3.4 
Energie en water 

 
327 

 
308 

4.3.5 
Schoonmaakkosten 

 
509 

 
425 

4.3.6 
Heffingen 

 
48 

 
56 

4.3.67 
Overige huisvest.lasten 

 
35 

 
188 

 
Totaal 

 
1.602 

 
1.578 

 
 
In de loop van 2019 zijn extra noodunits geplaatst die gehuurd worden. 
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening blijft € 275.000,-- per jaar. 
In de gebouwen diverse aanpassingen gedaan als gevolg van corona. 
Door de corona-maatregelen zijn extra desinfecterende middelen en mondkapjes aangeschaft. 
Hierdoor zij de schoonmaakkosten in 2020 zo sterk gestegen. 
In 2019 waren er  kosten van een installatie van de noodunits van € 157.000,-- geboekt onder 
“overige”. 
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4.4 Overige instellingslasten 
 2020 

€  x 1.000 
2019 

€  x 1.000  

4.4.1  
Administratie-en beheerslasten: 
Reis-verblijfkosten 
Accountantskosten 
Telefoon/data en portokosten 
Software 
Raad van Toezicht 
Kantoorbenodigdheden 
Raet 
BHV 
Advieskosten 
Implementatiekosten 
Overige 

 
 

0 
29 
94 

440 
19 
11 
42 
8 

151 
2 
8 

 
 

3 
12 
79 

357 
20 
6 

44 
9 

200 
6 
8 

Lasten t.b.v. controle en advies 

 
 
 
 
 
Onderw.,techniek, juridisch 

 
 

4.4.2  
Inventaris, apparatuur en leermiddelen: 
Onderhoud/klein inventaris 
4.4.3 
Overig Onderwijs: 
Vakgroepen 
Bekostiging uitvoering onderwijs 
Overige 
4.4.4 
Dupliceerkosten 
4.4.5 
Leerlingenactiviteiten 
4.4.6 
Overige activiteiten: 
Personeelsact./jubilea 
Informatieverstrekking/Open dag 
Orion 
Representatiekosten 
Personele faciliteiten 
Overige PR. 
Werving leerlingen 
Jubeljaar 
4.4.7 
Leermiddelen 
Leerlingenfaciliteiten 
Overige 

 
 

410 
 
 

90 
50 
28 

 
101 

 
277 

 
 

45 
33 
9 

16 
30 
24 
42 
0 
 

992 
12 
7 

 
 

354 
 
 

168 
91 
28 

 
127 

 
1.094 

 
 

72 
37 
33 
35 
44 
24 
41 
0 
 

1.051 
11 
5 

 
 
Inventaris < € 1000,-- 

 
 
Deels in proj.Techniek 
 
VAVO lln. 

 
 
Canon huur 

 
Ivm corona weinig act. 
 
 
Ivm corona weinig act. 
 
 
 
Ivm corona inkoop lager 
 
 
 
 
Ivm corona iets lager 

 
 
 

34.4.9 
Overige: 
Wervingskosten 
Lidmaatschappen 
Abonnementen 
Verzekeringen/Beveiliging 
Medezeggenschapsraad 
Projecten 
Innovatie/organisatieontw. 
Overige 

 
 

13 
64 
13 
12 
2 

116 
7 

39 

 
 

5 
77 
11 
16 
3 

47 
8 

67 

 
 
 
 
 
 
 
Versterkt Techniek 

 
 

 
Totaal 

 
3.195 

 
4.193  
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Specificatie honorarium accountant: 
 

 
Factuur 1e deel controle niet in 2019 maar in het jaar 2020 ontvangen. 
 
 
5 Financiële Baten en Lasten 
 
De rentebaten zijn als gevolg van de negatieve rentepercentages negatief.  
 
  

2020 
€ x 1.000 

 
2019 

€ x 1.000 

 
Rentebaten 

 
-30 

 
17 

Rente- provisielasten 0 0 
 
   
 
 
 
 
D1 Voorstel bestemming exploitatieresultaat.          
                
Wij stellen u voor de reservering personeel in het jaar 2020  te verlagen met € 28.000, waardoor 
deze de gewenste hoogte van 10% van de lumpsum personeel heeft. 
Om de subsidie ontvangen in december 2019 te bestemmen voor de jaren 2020 en 2021 is het 
bedrag naar de reserve arbeidsvoorwaardelijke middelen overgeheveld.   In 2020 wordt hiervan 20% 
onttrokken, in 2021 de resterende 80%. 
Het dan nog resterende negatieve saldo kan onttrokken worden uit de algemene reserve publiek. 
In de balans is het negatieve resultaat van € 806.000 als volgt verwerkt: 
 
Reserve Personeel  -28.000 
Reserve arbeidsvoorw. middelen  -98.200 
Algemene reserve publiek:   
VOBO  -679.800 

 
Totaal onttrekken aan reserve 

  
-806.000 

 
 
 
D2 Gebeurtenissen na balansdatum.           
                
Na balansdatum en tot de datum van dit verslag hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die 
het door de jaarrekening opgeroepen beeld in belangrijke mate beïnvloeden, hetzij doordat zij hun  
weerslag hebben op de waardering van de activa en passiva, hetzij doordat zij van bijzondere    
betekenis zijn voor de beoordeling van de toekomstige ontwikkelingen van vermogen en  
exploitatieresultaat. 
 
  

  
2020 

€  x 1.000 

 
2019 

€  x 1.000 

 
4.4.1.1 
Onderzoek jaarrekening 

 
 

27 

 
 

12 
4.4.1.3 
Fiscale adviezen 

 
2 

 
0 

 
Totaal 

 
29 

 
12 
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E Model G verantwoording subsidie 
 
 

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt    
 Volgnu
mmer 

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Prestatie afgerond? 

1 Lente Zomer-school LENZO20026 21-04-2020 Ja 

2 Leraren-beurs 1091660-1 20-09-2020 Nee 

3 Leraren-beurs 
1007747, 1012352, 

1019978 

23-09-2019 
21-11-2019 
20-12-2019 

Ja 

4 Inhaal-onderst. progr. IOP-41054-VO 10-07-2020 nee 

5 Inhaal-onderst. progr. IOP2-41054-VO 16-10-2020 nee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend (Bedragen: x 1 EUR )   

 

Volgnr Omschrijving 
Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag van 

de 

toewijzing 

Ontvangen 

t/m vorig 

verslagjaar 

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar 

Stand 

begin 

verslagjaar 

Ontvangst 

in 

verslagjaar 

Lasten in 

verslagjaar 

Stand ultimo 

verslagjaar 

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar 

1 
Pilot praktijk 

progr gl en tl 
GLTL20138 30-11-2020 153.500 0 0 0 61.400 0 61.400 61.400 

2 
Sterk Techniek-

onderwijs 
STO19051 01-07-2019 7.430.912 0 0 0 2.008.352 1.272.182 736.170 6.158.730 

Totaal    7.584.412    2.069.752 1.272.182 797.570 6.220.130 

 

https://www.xbrlonderwijsportaal.nl/GetXbrl?mode=6
https://www.xbrlonderwijsportaal.nl/GetXbrl?mode=6


 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot 

Postbus 184 

5680 AD BEST 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Katholieke Scholengroep voor 

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot te BEST 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 Katholieke 

Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot op 31 december 2020 

en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

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

balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2020; 

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

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs 

Best-Oirschot zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

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

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

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

basis voor ons oordeel. 



 

 

 

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

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

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

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

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

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

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2020 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

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

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

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

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

  



 

 

 

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

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

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 30 juni 2021 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: M.M.P.G. van Os MSc RA 
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