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1. Algemeen 

1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

 
 
Inleiding 

Voor u ligt het bestuurs-en management verslag van de Stichting Beukenrode 
Onderwijs over het jaar 2018. 
Een jaar waarin de onder haar verantwoording vallende VSO school voor Cluster-4 
onderwijs en het Onderwijs Zorg Centrum (OZC), nevenvestiging te Odijk weer 
volop in beweging zijn geweest. 
Om zoveel mogelijk aan de uitgangspunten van de wet op het Passend Onderwijs te 
kunnen voldoen in combinatie met de eigen visie en missie, heeft het bestuur in de 
meest relevante samenwerkingsverbanden (leveren de meeste leerlingen aan BO) 
zowel op bestuurlijk als op directie niveau geparticipeerd. Een 
samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de cluster 3 en 4 scholen van de 
provincie Utrecht en anderzijds de samenwerkingsverbanden voor voortgezet 
onderwijs, is leidend in de onderlinge samenwerking. 
 
In 2018 heeft de onderwijsinspectie Beukenrode Onderwijs in Doorn één keer 
bezocht. 
Het betrof hier een kennismakingsgesprek met de nieuwe contactinspecteur ivm het 
vertrek van de vorige. 
Het OZC is in dit kader niet bezocht maar wel besproken. 
Het OZC heeft haar belang voor de specifieke doelgroep wel bewezen en heeft een 
belangrijke positie in het kader van de thuiszittersproblematiek verworven. 
Of dat het daarmee ook aan de voorwaarden zoals geformuleerd in het 
toetsingskader voldoet is (nog) niet vastgesteld. Het voornemen daarbij om een 
gezamenlijk bezoek van zowel onderwijs- als zorg inspectie te organiseren is als 
voornemen geformuleerd. 
 
Korte beschrijving van de school en haar nevenvestiging 

Beukenrode Onderwijs is een kleinschalige VSO voorziening voor 154 leerlingen (1-
10-2018) die (tijdelijk) niet mee kunnen in het regulier onderwijs. 
Op de VSO school te Doorn stonden zo’n 135 leerlingen ingeschreven in 2018 en de 
gemiddelde bezettingsgraad van het OZC bedroeg 18 leerlingen in dit jaar. 
Beukenrode Onderwijs wil een stabiele factor zijn in het dagelijks bestaan van de 
leerlingen. 
Het pedagogisch klimaat van de school kenmerkt zich als volgt: wij accepteren de 
leerling als persoon, met inbegrip van alle (on)mogelijkheden en (on)gewenste 
gedragingen, die wij proberen om te bouwen tot gewenst gedrag. Daarom zorgen 
wij voor totale ondersteuning. Daarbinnen zijn ons onderwijs en de pedagogische 
aanpak onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
De school is vergelijkbaar met een scholengemeenschap met meer 
onderwijsrichtingen, op zowel vmbo-niveau (BB-KB-TL) als op Havo-niveau (t/m 
leerjaar 3). 
 
Het OZC richt zich voornamelijk op jongeren die thuis zitten of dreigen thuiszitter te 
worden. 
Jongeren worden in Odijk voorzien van een programma gebaseerd op twee pijlers; 
onderwijs en zorg. De laatste component wordt ingevuld door de specialisten van 
samenwerkingspartner Stichting Timon, het onderwijs uiteraard door Beukenrode 
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Onderwijs. Door de nauwe onderlinge samenwerking en de dagelijkse afstemming 
van de programma’s op elkaar, wordt een leerling voor maximaal een half jaar 
intensief begeleidt om bij voorkeur terug te kunnen keren naar de V(S)O-school van 
herkomst. 
 
 

 
 
 

Visie en Missie van Beukenrode Onderwijs 

Beukenrode Onderwijs heeft als opdracht om op adaptieve wijze onderwijs te geven 
aan jongeren met specifieke hulpvragen op het gebied van complexe gedrag- en 
leerproblematiek. Het onderwijs is afgestemd op de aard van de problematiek en 
streeft naar het optimaal benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
jongere. Leerlingen krijgen onderwijs en ondersteuning op maat. In dat maatwerk is 
het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) leidend. De basis van het OPP bestaat uit 
de bevorderende en belemmerende, leerling gebonden factoren.Bij aanvang van de 
schoolcarriere aan Beukenrode Onderwijs wordt voor akkoord een handtekening 
onder het OPP verwacht van zowel de leerling, diens ouders/verzorgers en de 
gedragswetenschapper van school. 
Elke leerling bij wie op een reguliere school gedragsmatig moeilijkheden 
ondervonden of te voorspellen zijn, krijgt op Beukenrode Onderwijs een kans om 
een VMBO opleiding te starten, te vervolgen of af te maken (mits men over een 
indicatie beschikt en voldoende vermogens om een VMBO opleiding te volgen). Het 
“speciale” van ons onderwijs is dat wij een leerling, met zijn of haar problematiek, 
zodanige ‘tools’ geven dat het afronden van een diplomagerichte opleiding toch 
mogelijk wordt. Vanwege de gedrag- en leerproblematiek zijn individuele 
aanpassingen in het lesaanbod en de lesinhoud nodig om een maximaal haalbare 
kwalificatie te verwezenlijken. Het te behalen diploma is regulier, maar de door ons 
aangeboden weg er naartoe is bijzonder. Beukenrode Onderwijs beseft dat een 
succesvolle schoolopleiding positief werkt op het sociaal gedrag van de leerling en 
zijn welbevinden. De maatschappij vraagt om een diploma en om sociaal emotioneel 
vaardig kunnen optreden. Daarom stellen wij het bereiken van het onderwijsdoel 
(het halen van een diploma) gelijkwaardig aan het opvoeden van de leerling. De 
leerling krijgt met het diploma en onze hulp mogelijkheden zich verder te 
kwalificeren in het reguliere MBO onderwijs. Regelmatig blijft vervolgonderwijs 
gepaard gaan met extra begeleiding, die we zo goed mogelijk overdragen aan de 
MBO school. 
 
Beukenrode Onderwijs; actueel in het Vernieuwde VMBO inclusief de ‘harde 

techniek’ uitstroomprofielen. 
Beukenrode Onderwijs heeft vanuit organisatorisch oogpunt een ‘moeizaam’ jaar 
achter de rug. 
In weerwil van alle ambities blijkt het in toenemende mate lastig te zijn om het 
medewerkersbestand op de gewenste/vereiste sterkte te houden. 
Meer en meer zien wij collega’s met de vereiste bevoegdheid en in het bezit van de 
gewenste speciaal onderwijs competenties (Pedagogisch Tact) kiezen voor andere 
typen onderwijs m.n. in het regulier VO onderwijs. Het aanstellen van nieuwe en 
gekwalificeerde medewerkers lukt regelmatig niet of maar gedeeltelijk. 
De consequenties daarvan laten zich eenvoudig raden en vertalen zich o.a. in een 
hoog ziekteverzuim, fors verloop onder docenten, regelmatig aangepaste roosters 
en lesuitval en inmiddels (iets) mindere (slagings) resultaten. Deze consequenties 
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hebben dan weer tot gevolg dat de tevredenheid bij ouders, leerlingen en 
medewerkers onder druk komt te staan en de financiën niet sluitend blijken in 2018. 
De karige werkdruk verlagingsmiddelen zetten nauwelijks zoden aan de dijk binnen 
het VSO omdat deze middelen verstrekt worden per leerling en niet bijv. per 
medewerker. In het op orde houden van de formatie moet er in toenemende mate 
beroep gedaan worden op commerciële onderwijs uitzendbureaus waardoor de 
begroting niet sluitend is te krijgen. 
 
De keuze voor de ingrijpende verbouwing in 2017 in het kader van het Vernieuwde 
VMBO en de harde techniekprofielen is in 2018 een waardevolle gebleken. Het 
onderwijsaanbod is weliswaar afgenomen (BWI gestopt) maar de profielen PIE, 
M&T, Z&W en HBR mogen zich in grote belangstelling verheugen. 
De in 2018 aangekondigde subsidies voor de harde techniekprofielen (BWI, PIE en 
M&T) gelden ook voor het VSO van BO en zullen naar verwachting een extra impuls 
aan PIE en M&T binnen BO gaan geven. 
In dit kader is BO een samenwerking aangegaan met scholen (Besturen) Amersfoort 
en omstreken; de zgn. Sterktechniek regio. 
 
 
Het is onveranderd de ambitie van Beukenrode Onderwijs om in de relatieve 
kleinschaligheid van het VSO de ideale partner te kunnen zijn van ons omringende 
reguliere scholen die graag een beroep op Beukenrode Onderwijs doen om hun 
leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning adequaat te kunnen helpen. 
De uitdaging is o.a. gelegen in het aan kunnen blijven bieden van de grote 
diversiteit in uitstroomrichtingen. Het uitstroomprofiel onderwijs past bij 
Beukenrode Onderwijs waarbij in de toekomst mogelijk eerder tussentijds leerlingen 
naar het reguliere onderwijs terug verwezen kunnen worden. Daarvoor zal 
Beukenrode Onderwijs voor wat betreft het onderwijsprogramma nog dichter tegen 
het reguliere onderwijs aan gaan schurken. Gedurende het jaar 2018 hebben 6 
leerlingen in het lopende schooljaar, dus niet aan het einde van het schooljaar, de 
overstap naar een reguliere VO-school kunnen maken.  De school is vergelijkbaar 
met een scholengemeenschap met meer onderwijsrichtingen, op zowel VMBO (BB-
KB-TL)- als HAVO-niveau.(t/m leerjaar 3) 
 
 
 

1.2 Juridische structuur 
 
• Juridische structuur 

 

De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Beukenrode Onderwijs  
 
De stichting is opgericht op 1 januari 2011 en is gevestigd te Doorn. 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51734745 
 
Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden. 
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1.3 Interne organisatiestructuur 

 
• Organisatiestructuur 

 
De organisatiestructuur is niet gewijzigd in 2018. 
 
De Raad van Toezicht  
Voorzitter Dhr. G.P.M Verhelst 
Liaison Mevr. E.N.M. Westhuis-Brouwer  
Bewaker  Dhr. T. Talsma 

 
Het College van Bestuur  
Voorzitter Dhr. C.J.C. de Bruin  

 
De Stichting heeft 3 leden van de Raad van Toezicht, waarvan ieder een 
aandachtsgebied heeft (onderwijs, financien en juridisch).   
De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op afstand. 
De bestuurder draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de stichting.  
 
De locatieleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de 
uitvoering van het beleid op de school en het OZC. Zij staan in nauw contact met de 
bestuurder o.a. dmv een wekelijks vast overlegmoment. 
In de vergaderingen met bestuur en RvT wordt de voortgang van 
uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt 
binnen de beleidskaders. De locatieleiders doen verslag van belanghebbende zaken 
op de school en het OZC. 
 
 
Leerlingaantallen  

        

 Per 1 oktober 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brin        

02RM Beukenrode 
Onderwijs  

152 157 163 149 167 149 

 
De opheffingsnorm van de gemeente wordt niet toegepast binen het VSO. 
De langetermijn prognose is onder invoering van de wet op het Passend 
Onderwijs per 1 augustus 2014 ongewis. Vooralsnog wordt er uitgegaan van 
een stabilisering van het huidige aantal leerlingen. 
 
De structuur van de Stichting ziet eruit zoals in onderstaande figuur weergegeven. 
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Het organogram; de structuur van de Stichting ziet er als volgt uit; De Raad van 
Toezicht (RvT) heeft 3 leden van de RvT, waarvan ieder een aandachtsgebied heeft 
(onderwijs, financiën en juridisch). De leden van de RvT houden toezicht op afstand.  
De bestuurder draagt de dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de kerntaken: 
Algemene zaken, Financiën, Personeel en Onderwijs. De locatieleiders op school en 
OZC, sturen aan en voeren taken uit a.d.h.v. de gedelegeerde taken en 
verantwoordelijkheden.  
De OOP-ers zijn onderwijs ondersteund personeel, hier vallen de bv. administratie, 
ICT-er, gedragswetenschappers en leermeesters onder. De OP-ers zijn de vak- en 
praktijkdocenten Daarnaast heeft de stichting een medezeggenschapsraad en een 
Commissie van Begeleiding (de CvB). Sinds 2016 is er officieel een leerlingenraad 
opgestart.  
De bestuurder is vooralsnog verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op 
school en voor de uitvoering van het beleid. In de RvT vergadering wordt de 
voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en 
ander verloopt binnen de beleidskaders.  
De bestuurder doet verslag van belanghebbende zaken op de school aan de RvT. 
 
 

1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Realisatie beleidsvoornemens 

In het Bestuursverslag van 2017 is een aantal beleidsvoornemens geformuleerd 
voor het kalenderjaar 2018. 
Deze beleidsvoornemens zijn hieronder opnieuw opgenomen met daarbij de uitleg 
over het al dan niet realiseren van de voornemens. (cursief) 
 

• Bestuurlijke fusie tussen Beukenrode Onderwijs en CVO groep Zuid-Oost 
Utrecht realiseren per 1-1-2019. 
Realisatie per 1-1-2019 is niet gelukt. Onder invloed van de petrokken 
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vakponden is het het moment van realiseren drie maanden opgeschort 

waardoor de definitieve fusiedatum op 1 april 2019 is gesteld. Per 1 april zijn 

alle uit de wet voortvloeiende rechten en verplichtingen van Stichting 

Beukenrode Onderwijs overgedragen aan de Stichting voor Christelijk 

Voortgezet Onderwijs voor Zuid-Oost Utrecht. Stichting Beukenrode 

Onderwijs zelf zal per 1 augustus 2019 worden opgeheven. 

• Tevredenheidsonderzoeken afnemen m.m.v. B&T. 
Afgenomen zoals voorgenomen. 

De resultaten van de onderzoeken zijn gepupliceerd op de site van 

Beukenrode Onderwijs www.peukenrodeonderwijs.nl  

• ISOO 9001 i.c.m. punt hierboven afwegen. 
Ampitie tot certificering is als lagere prioriteit aangemerkt omdat n.a.v. de 

tevredenheids  onderzoeken van B&T eerst aan pasisvoorwaarden gewerkt 

moest worden. 

• In het kader van onderwijs examenkwaliteit, in het bijzonder kwaliteit van 
het schoolexamen wordt intensieve samenwerking gezocht met reguliere 
scholen in de nabijheid. 
Samenwerking is gezocht en (deels) gevonden, echter nog niet op het 

geampieerde niveau. In dit kader wordt veel verwacht van de pestuurlijke 

fusie met de CVO groep en de samenwerking met de daartoe pehorende 

reguliere partners. 

• Eigen risico dragerschap (ERD) bij het Vervangingsfonds realiseren. 
Is gerealiseerd.Beukenrode heeft daarpij gekozen voor de zgn ‘Stop-loss’ 

variant waarpij 

Er in extremen gevallen nog wel een peroep op het Vervangingsfonds gedaan 

kan worden maar de premie een fractie pedraagt van voorheen. 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) invoeren. B.O. ‘privacy-
proof’ maken. 
In dit kader is gelijk op gewerkt met de CVO groep om met het oog op de 

aanstaande pestuurlijke fusie zoveel mogelijk te harmoniseren. 

• Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling, afwegingskader 
ontwikkelen. 
Is gerealiseerd en op site gepupliceerd zie: www.peukenrodeonderwijs.nl  

• Protocol Jubilea, Lief&Leed vaststellen. 
Is gerealiseerd in overleg met- en met instemming van de 

medezeggenschapsraad van Beukenrode Onderwijs. 

• Buitenberging van Sport en Groen inbraakveilig maken. 
Is gerealiseerd door middel van het vervangen van de oude, doorzichtige 

rasterdeuren voor electronisch pedienpare garagedeuren die geen zicht 

pieden op de inhoud van de puitenperging. 

• Computerlokaal voor S,D&V realiseren. 
Is gerealiseerd in de voormalige fitnessruimte. 

• Buitenschoolse activiteiten, meerdaagse excursies en kampen, ook in het 
buitenland, volgens vast beleid ontwikkelen. 
Is niet verder uitgepouwd, wel is gecontinueerd wat eerder voorgenomen 

was. 

• Actualiseren professionaliseringsbeleid icm CAO PO. 
Is deels gerealiseerd. Een pepaalde groep collega’s maakt dankpaar en op 

eigen initiatief gepruik van de (financiële) mogelijkheden die de cao piedt in 

dit kader. Een ander deel is daar onvoldoende in geinteresseerd en maakt 

geen gepruik, ook niet op aandringen van de schoolleiding. 
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Beleidsvoornemens voor het kalenderjaar 2019 

• Per 1 april zijn alle uit de wet voortvloeiende rechten en verplichtingen van 
Stichting Beukenrode Onderwijs overgedragen aan de Stichting voor 
Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuid-Oost Utrecht. Stichting 
Beukenrode Onderwijs zelf zal per 1 augustus 2019 worden opgeheven. 

• Afscheid nemen van huidige Arbodienst en met ingang van de voorgenomen 
fusiedatum overgaan op de arbodienst van de CVO groep. 

• In samenwerking met CVO groep beleid ontwikkelen met betrekking tot de 
formatie; op basis van cao PO op onderdelen cao VO aspecten invlechten. 
Plus de daarmee samenhengende formatie uitbreiding realiseren conform 
overeengekomen afspraken zoals opgenomen in de FER, fusie effect 
rapportage. 

• Taakbelastingbeleid modelleren naar voorbeeld CVO groep. 
• Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs realiseren, in samenwerking met de 

sterke techniek regio Amersfoort e.o. Profielen PIE en M&T. 
• Werkverdelingsplan realiseren en werkdrukverlagingsmiddelen inzetten in 

overleg met medewerkers en MR conform cao afspraken. 
• Gezonde school continueren en waar mogelijk uitbouwen op beide locaties. 
• Realiseren van rookvrij schoolplein/landgoed. 
• Continueren en eventueel uitbreiden van programma buitenschoolse 

activiteiten, ook in het buitenland. In lijn met de ambitie om per leerjaar 
jaarlijks herkenbare activiteiten te organiseren waardoor ook in dit kader een 
traditie ontstaat vergelijkbaar met reguliere VO scholen. (zie ook hoofdstuk 
6) 

 
 

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

In 2018 zijn de ‘arbeidsmarktproblemen’  voor Beukenrode Onderwijs zorgwekkend 
groot geworden. Deze ontwikkeling was al zichtbaar in 2017 en heeft in 2018 bij 
herhaling gezorgd voor formatieve en kwalitatieve problemen binnen de organisatie. 
Beukenrode Onderwijs werkt als Cluster 4 onderwijsinstelling met een gedragsmatig 
complexe doelgroep in de ambitie om voor hen eindexamenonderwijs te verzorgen, 
daarbij gebruikmakend van de eigen examenlicentie. 
Dat betekent dat de onderwijsgevenden minimaal een 2e graads bevoegdheid 
dienen te hebben in combinatie met de pedagogische vaardigheden waar de 
doelgroep om vraagt. Daar tegenover biedt Beukenrode Onderwijs de cao PO.  
Dat maakt de zoektocht naar de bovenomschreven leerkrachten wel heel complex, 
zoniet onmogelijk.  
 

1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 
‘ondernemen’  
 
Beukenrode Onderwijs is gehouden aan de cao PO en handelt dienovereenkomstig. 
In 2018 is het predikaat ‘Gezonde School’ bemachtigd. 
Concrete akties die daar o.a. bijhoren:  

• Dagelijks gratis vers fruit voor alle leerlingen en medewerkers. 
• Dagelijks aanbod van louter gezonde etenswaren vanuit de afdeling HBR; ‘Het 

Luik’. 
• Fris water tappunt voor alle leerlingen en medewerkers. 
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• Voor de medewerkers naast gratis koffie en thee, ook zuivelproducten 
beschikbaar. 

• De rookvrije school tussen 8.30 uur en 14.30 uur (onderwijstijd) gecontinueerd 
zoals al jaren de goede gewoonte is voor zowel medewerkers als leerlingen van 
Beukenrode Onderwijs. 

 
Beukenrode onderwijs is met de school in Doorn gehuisvest op het Landgoed  
Beukenrode. 
Daar wordt onderhoud gepleegd op natuurlijke wijze. D.w.z. dat er geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en er bijv. met een elektrisch aangedreven accu 
bosmaaier wordt gewerkt. Daar waar het kan leveren ook de leerlingen een bijdrage aan 
het onderhoud van schoolomgeving en Landgoed. 
 
Naast bovenstaand is in 2018 is het gebouw van Beukenrode Onderwijs aan een grondige 
inspectie onderworpen in het kader van de duurzaamheid: 

 
Energielabel gebouw 
Afgegeven conform de Regeling energieprestaties gepouwen 

 
Beukenrodelaan 2c, 3941 ZP  Doorn 
Gebruiksoppervlak: 1738 m² 
Opnamedatum:  19-7-2018 
Energielabel geldig tot: 19-7-2028 
Afmeldnummer:  171287988 
Adviesbedrijf:  BBN Adviseurs Houten 
 
Energielabel: A zie toelichting 
Standaard energiegebruik voor dit gebouw: 
722,1 MJ/m 2 (megajoules) 
38,0 kg/m 2 (CO 2 -emissie) 
15,0 kWh/m 2 (elektriciteit) 
16,6 m 3 /m 2 (gas) 
0 GJ/m 2 (warmte 
 
Advies voor dit gebouw: 
Mogelijke verbetermaatregelen; 

1. HR++glas. Voor bouwdeel 1992 is nog veel het oude dubbel glas 

aanwezig en kan vervangen worden door HR++ glas. Is een 

besparing, maar niet direct van toepassing. 

2. Toepassing van veegschakeling en/of dagschakeling en/of 

aanwezigheidsdetectie. Energiezuinige schakeling. 

Dagschakeling en/of aanwezigheidsdetectie komt al veel voor in 

jullie gebouw en kan je verder uitbreiden. 
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3. Kierdichting. Vind ik zelf niet een verbetering die je even in de 

praktijk ook daadwerkelijk uitvoert. Je zit toch vast aan je 

detaillering/ kozijnaansluitingen met de raam/ deur partijen. 

4. Zonnepanelen voor elektriciteit. Is voor het sportgebouw al 

uitgezocht en is gebleken niet rendabel genoeg te zijn door de 

omliggende bomen. 

 
Veel besparingsmogelijkheden 

 
             Weinig 
besparingsmogelijkheid 
 

2 Governance 

 
Om de Policy Governance structuur volgens de code goed bestuur,  binnen 
Beukenrode Onderwijs op professionele wijze vorm te blijven geven en daar waar 
mogelijk te vervolmaken is er door de RvT zelf geevalueerd en tevens is er in 
gezamenlijkheid geevalueerd door RvT en CvB in 2018. 
Daarnaast is er periodiek een zgn. Voorzitters overleg gevoerd tussen de voorzitters 
van de Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad en College van Bestuur. 
Door leden van de RvT is geparticipeerd in intervisie mogelijkheden van de VTOI en 
de Bestuurder heeft delgenomen aan een Leernetwerk van de VO Raad waar in 
gezamenlijkheid met zo’n 15 collega bestuurders uit het land het thema governance 
regelmatig aan de orde wordt gesteld. 
Zie voor uitgebreide informatie de bijdrage van het toezichthoudend orgaan: 
10.10.5 B.3  

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 

Geen bijzondere ontwikkelingen op het gebied van Governance in 2018. 
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Geen wijzigingen in de structuur of samenstelling van RvT en bestuur en geen 
bijzondere besluiten anders dan een principe akkoord op de voorgenomen 
bestuurlijke fusie met de CVO groep Zuid-Oost Utrecht. 

 

2.2 Vermelding code goed bestuur  

Stichting Beukenrode Onderwijs gebruikt de code goed bestuur van de PO Raad. 
 
 

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

N.v.t. 
 

2.4 Horizontale verantwoording 

In 2018 is een zevental vergaderingen gehouden door de Raad van Toezicht met het 
College van Bestuur van de Stichting Beukenrode Onderwijs. 
Volgens vaste afspraak en een vast format levert de voorzitter van het CvB de input 
voor deze vergadering aan. 
Vooraf wordt de concept-agenda in gezamenlijk overleg opgesteld. 
Vanaf de aanvang van schooljaar 2017-2018 sluit bij toerbeurt een locatieleider aan 
tijdens het eerste uur van genoemde vergadering. 
Naast de reguliere vergaderingen is er overleg tussen de voorzitter van de RvT en 
de voorzitter van het CvB. Tevens is er een zgn. ‘Voorzittersoverleg’, met voorzitter 
RvT, voorzitter CvB en voorzitter MR. 
In het kader van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Beukenrode Onderwijs 
en de CVO groep zijn er tevens informatie bijeenkomsten georganiseerd voor alle 
medewerkers in aanwezigheid van RvT, Bestuur en MR in combinatie met de CVO 
verantwoordelijken. 
Tot op heden is deze werkwijze een voor betrokken partijen een bevredigende 
geweest voor wat betreft het signaleren van risico’s en het beheersen van de 
gevolgen van risico’s. 
Voor de processen welke onder verantwoordelijkheid van Groenendijk Onderwijs 
Administratie vallen wordt verwezen naar de daartoe opgestelde TPM-verklaring. 
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3 Onderwijs 

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen 

jaar 

Beukenrode Onderwijs heeft in schooljaar 2017-2018 voor het eerst de toegewezen 
eigen examenlicentie gebruikt en daarmee het oude ‘Staatsexamen’  losgelaten. 
Voor de leerlingen was het fantastisch dat zij in dit proces volledig gelijk opgingen 
met de leeftijdgenoten in het regulier onderwijs en dus ook op precies hetzelfde 
moment de resulaten kregen te horen waardoor de vlag tegelijkertijd uitgestoken 
kon worden of (nog) niet. 
Naast deze ontwikkeling is in hetzelfde schooljaar ook het Vernieuwde VMBO 
volledig van vorm en inhoud voorzien binnen Beukenrode Onderwijs. 
Dat heeft nogal wat gevergd van de medewekers en nog niet geleid tot resultaten 
waarover in de volle breedte tevredenheid over heerst. Zie de resultaten in 3.3 
Onderwijsprestaties. 
 
 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Stichting Beukenrode Onderwijs is voornemens een bestuurlijke fusie met de CVO 
groep Zuid-Oost Utrecht aan te gaan. 
E.e.a. is uitgewerkt in 2018 en zal haar beslag gaan krijgen per 1-4-2019. 
Beukenrode Onderwijs is en blijft een VSO organisatie en past binnen haar ambitie 
om ‘zo regulier mogelijk’ te werken, prima onder de paraplu van de CVO groep. 
Onderwijs organisatorische inhoudelijke argumenten zijn leidend evenals het 
reduceren van risico’s door onderdeel te worden van een (veel) grotere bestuurlijke 
organisatie. 
Onder 1.4 in dit jaarverslag staan een aantal beleidsvoornemens voor 2019 
geformuleerd die alles van doen hebben met de voorgenomen bestuurlijke fusie. 
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3.3 Onderwijsprestaties 

 
 

 
 
 
 

3.4 Onderwijskundige en onderwijsprogammatische zaken 

Beukenrode Onderwijs blijft onveranderd werken volgens haar uitgangspunten zoals 
verwoord in de visie en missie van de organisatie. 
Hoewel B.O. een VSO school is, blijft het de ambitie om zo dicht mogelijk- en zoveel 
mogelijk gelijkend op het regulier VO  het programma aan te kunnen bieden zonder 
daarbij de specifieke pedagogische kenmerklen van het VSO klimaat uit het oog te 
verliezen. 

3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

Beukenrode Onderwijs respecteert de toelatingscriteria zoals deze landelijk gelden 
voor het VSO; iedere leerling in het bezit van een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) 
is in principe plaatsbaar. Toelaatbaarheid hangt dan nog wel af van een aantal 
veiligheidsoverwegingen en uiteraard moet het programma aanbod aansluiten bij de 
motivatie van de leerling. 
Voor het OZC te Odijk geldt in principe hetzelfde als bovenstaand, echter wordt daar 
ook wel eens gewerkt met een zgn. arrangement i.p.v. de TLV. Dit omdat binnen 
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het arrangement er passender afspraken gemaakt kunnen worden over de aard en 
duur van de begeleiding. 
 

3.6 Verantwoording werkdrukmiddelen 

 
Beukenrode Onderwijs, hoofdvestiging en nevenvestiging samen telden op 1-10 
2017, 167 leerlingen. Dit betekende in het kader van de 
werkdrukverminderingsmiddelen dat er 167 x € 155,55 = € 25.977,- beschikbaar 
kwam. Dit bedrag afgezet tegen 35 Fte is van onbuidende proportie om er iets mee 
te doen in de personele sfeer waardoor iedereen werkdrukreductie gaat ervaren. 
Voor het onderwijstype VSO valt de rekenmethodiek met als basis het leerlingaantal 
bijzonder karig uit. Veel beter zou zijn om als rekenbasis het aantal Fte’s betrokken 
aan de organisatie te nemen, maar daar is kennelijk niet voor gekozen. 
Na het thema enkele keren op de agenda van verschillenden teamvergaderingen 
opgenomen te hebben is in goed overleg met de PMR besloten tot investeren op 
professionalisering om zodoende de collega’s beter (pedagogisch tactvoller) 
toegerust in hun werk te positioneren. 
Daartoe is een extern trainingsbureau in de arm genomen en is het programma 
uitgerold over het gehele schooljaar 2018-2019. 
 
 
Bestedingscategorie Besteed bedrag 

(2018) 
Toelichting (eventueel: hier kunt u 
uw keuze motiveren en/of de 
belangrijkste bestedingsdoelen nader 
uitleggen 

Personeel   
Materieel   
Professionalisering € 10.000,- Zie bovenstaande verantwoording 
Overig   

4 Kwaliteitszorg 

Beukenrode Onderwijs kent verhoudingsgewijs veel OOP (Onderwijs Ondersteunend 
Personeel). Grofweg kan gezegd worden dat 2/3 van de medewerkers bestaat uit OP 
(Onderwijzend Personeel) en 1/3 uit OOP. Het OOP bestaat uit 
gedragswetenschappers, intern begeleiders, dagelijkse leiding in de rol van 
achterwacht/leerling opvang, onderwijs assistentie, leermeesters en schoolleiding. 
Veel van deze extra inzet wordt benut in het kader van de OPP’s (ontwikkelings 
perspectief plannen) van de leerlingen. De monitoring daarvan vindt plaats door 
mentoren en gedragswetenschappers. 
De didactische kant van de ontwikkelingen gebeurt onder begeleiding van de interne 
begeleiding/onderwijskundige begeleiding waarbij gebruik gemaakt wordt van het 
LVS (leerling volg systeem) SOM Today.  
Som Today is voorzien van een leerling- en ouder portaal. 
Een onderdeel van Som Today is Cum Laude. Dit wordt vooral gebruikt voor de 
interne monitoring van zowel groeps- als individuele prestaties en vormt een 
kapstok voor het gesprek tussen leerkracht en intern/onderwijskundig begeleider. 
D.m.v. rapport- en OPP evaluatie besprekingen met ouders en leerlingen wordt de 
voortgang besproken. 
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Verantwoording prestatiebox Beukenrode Onderwijs 2018 

 
Het College van Bestuur van Beukenrode Onderwijs heeft het afgelopen 
kalenderjaar profesionalissering/deskundigheidsbevordering en zowel individuele - 
als teamscholing ingekocht bij een aantal onderwijs expertise organisaties. 
Leerkrachten en ondersteunend personeel hebben vooral vak gerelateerde 
opleidingen/cursussen gevolgd.  
Het College van Bestuur heeft ook persoonlijke coaching ingezet voor een aantal 
medewerkers. 
Daarnaast heeft het College van Bestuur de teamscholing vooral ingezet op:  
- Sociale vaardigheidstraining TOPS!, m.m.v. Stichting 180 
- Agressiepreventie, m.m.v. Radar 
- Middelen gebruik, m.m.v. Jellinek 
- Pedagogisch klimaat en klassemanagement, m.m.v. Sonja de Lange, 
Onderwijs advies 
- SOM, leerling volg systeem 
- EDI, Explicite Directe Instructie 
- Cito, CitoVas (volgsysteem voorgezet onderwijs)    
- SEL, Sociaal Emotioneel Leren, m.m.v. Kees van Overveld. 
 

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen 
jaar  

Zie kopje 4 ‘Kwaliteitszorg’, hierboven. 

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Doordat Beukenrode Onderwijs als VSO zo regulier mogelijk tracht te werken is het 
de verwachting dat de in- en uitstroom van- en naar het regulier onderwijs 
laagdrempeliger gaat worden. Daarbij is het de ambitie om ook door het lopende 
schooljaar heen soepeler te kunnen switchen. 
De voorgenomen bestuurlijke fusie met de CVO groep moet ook daaraan naar 
verwachting een bijdrage kunnen leveren. 
 

4.3 Afhandeling van klachten 

Er zijn in 2018 geen klachten ontvangen. 
 

 

5 Onderzoek 

In 2018 zijn ism B&T, onderwijs organisatie-advies, Tevredenheidsonderzoeken 
afgenomen in zowel Doorn als Odijk, onder leerlingen, ouders en medewerkers. 
Dit is overeenkomstig het voorgenomen beleid, zie 1.4 ‘Realisatie 
beleidsvoornemens.’  
De resultaten van de onderzoeken zijn gepubliceerd op de site van Beukenrode 
Onderwijs; www.beukenrodeonderwijs.nl  
In het kader van het thema ‘zorgen over de werkdruk’ is binnen Beukenrode 
Onderwijs uitgebreid stil gestaan bij de ervaren werkdruk in deze specifieke VSO 
organisatie in relatie tot de cao PO. 
Binnen Beukenrode Onderwijs wordt door de medewerkers een constant gebrek aan 
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tijd ervaren wat een rechtstreeks effect heeft op de prestaties, werkdruk en 
arbeidssatisfactie. 
Doordat het VSO onder de cao PO georganiseerd is wordt er van de medewerkers 
verwacht dat zij relatief veel lesuren maken en zodoende weinig tijd over houden 
voor lesvoor- en nabereiding. Voor de extra ondersteuning van de 
(mentor)leerlingen blijft in de perceptie altijd onvoldoende tijd over. 
 

5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden 

Binnen de cao PO-normen zit Beukenrode Onderwijs aan de absolute grenzen van 
de mogelijkheden voor wat betreft de verhouding lesgebonden en niet lesgebonden 
ureninzet van de medewerkers. 
Het constante gevoel van tekortschieten in de extra ondersteuning van de aan de 
medewerkers toevertrouwde VSO leerlingen zorgt voor overbelasting met als gevolg 
een hoog ziekteverzuim en veel mobiliteit. 

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Door de voorgenomen bestuurlijke fusie met het regulier VO en de daarmee 
samenhangende aanpassing van de verhouding lesgebonden en niet lesgebonden 
ureninzet is de verwachting dat bovenstaande zorgen afnemen. 

 

6 Internationalisering 

 
Beukenrode Onderwijs maakt schoorvoetend kennis met het buitenland door 
inmiddels ook met haar leelringen over de grenzen te trekken. 
De leerlingen van de bovenbouw Zorg & Welzijn, sport dienstverlening en veiligheid, 
zijn in 2018 vier dagen op ‘Winterkamp’  geweest in Oostenrijk en de bovenbouw 
leerlingen TL vanuit de vakgroep Engels zijn op vierdaagse excursie naar Londen 
geweest. 
 

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

In het verleden werden bovenomschreven activiteiten met de specifieke doelgroep 
van Beukenrode Onderwijs gemeden. Redenen als veilighied en beheersbaarheid 
lagen daaraan ten grondslag maar ook vanuit de formatieve kant (bezetting bij 
excursie maar ook op school, op orde) waren er beperkingen. 
Vanuit de Leerlingenraad zijn de suggesties verkend en zijn boven omschreven 
programma’s ontwikkeld en gerealiseerd. Bij de evaluatie blijkt dat dit soort 
activiteiten wel tot de mogelijkheden behoort binnen het VSO. 

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Naar aanleiding van de opgedane ervaringen luidt de verwachting dat deze 
internationale activiteiten gecontinueerd gaan worden en misschien wel uitgebouwd 
zodat ook de leerlingen van Beukenrode Onderwijs, net zolas in een reguliere VO 
school, van deze activiteiten kunnen genieten. 
Wellicht is dit de start van iets dat uit kan groeien tot een mooie traditie. 
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7 Personeel 

Binnen Beukenrode Onderwijs wordt gewerkt met voor iedere werknemer een 
persoonlijke jaartaakbrief. 
Op deze wijze is bij aanvang van het schooljaar voor iedereen helder wat er 
verwacht wordt, nauwkeurig uitgewerkt in een urenverantwoording. 
Op papier klopt de berekening vrijwel altijd. 
Veel collega’s zijn echter van mening dat er op een aantal onderdelen onvoldoende 
tijd beschikbaar is. 
 

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele 
betekenis 

Beukenrode Onderwijs kent een relatief hoog ziektezuim, zeker afgezet tegen 
voorgaande jaren. Vooral het kortdurend verzuim is hoog. 
Volgens de cao PO is er voor iedere werknemer een budget beschikbaar wat voor 
scholing en/of duurzame inzetbaarheid aangesproken kan worden. 
Opvallend is dat slechts een klein deel van de medewerkers hier een beroep op 
doet. 
Een groot deel van het team blijkt niet in staat om de uren beschikbaar voor 
Duurzame Inzetbaarheid en persoonlijke professionalisering te verantwoorden. 
Naast de collectieve scholingstrajecten, georganiseerd door de werkgever, blijft de 
beschikbare ruimte onbenut. 
Daar waar de individuele scholingswensen van medewerkers het cao budget 
teboven gaat stelt Beukenrode Onderwijs zich als werkgever genereus op en komt 
sterk tegemoet aan de (financiële) wensen van de medewerker. Gebruikelijk is dan 
dat er een meerjaren overeenkomst afgesloten wordt tussen werkgever en 
werknemer. 

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

De cao PO wordt in toenemende mate als knellend ervaren en niet passend bij een 
school voor louter VSO. 
Werkdruk en overbelasting met als gevolg ziekteverzuim en mobiliteit hangen 
daarmee nauw samen. 

7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Door de voorgenomen bestuurlijke fusie met het regulier VO en de daarmee 
samenhangende aanpassing van de arbeidsvoorwaarden is de verwachting dat 
bovenstaande zorgen afnemen. 

7.4 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

Door een achterstand in de verwerking bij het participatiefonds is Beukenrode 
Onderwijs in 2018 geconfronteerd met financiële verplichtingen behorende bij 
medewerkers waar afscheid van genomen is en de instroomtoets niet volledig op 
orde was. 
Dit heeft bijgedragen aan het financieel negatieve resultaat van 2018. 
Daarnaast heeft Beukenrode Onderwijs zich op de school in Doorn geconfronteerd 
gezien met medewerkers die nadrukkelijk andere visies op voortgezet speciaal 
onderwijs uitdroegen dan door Beukenrode Onderwijs zelf werd geambieerd. 
Ondanks activiteiten in het kader van mediation heeft dit geleid tot dubbele 
salarislasten en vaststellingsovereenkomsten. 
Ook dit heeft bijgedragen aan het financieel negatieve resultaat van 2018. 
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  8 Huisvesting 

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

Na de ingrijpende verbouwing op de school in Doorn in het kader van de gewenste 
aanpassing voor het Vernieuwde VMBO is Beukenrode Onderwijs ‘uitgebouwd’.  
Het huidige gebouw voldoet voor de doelgroep en het volume van de school en 
daarnaast mag er volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Doorn-Noord’ geen 
meter meer bij gebouwd worden. 
Voor het OZC in Odijk geldt inhoudelijk hetzelfde; het gebouw voldoet voor de 
doelgroep en het volume van het OZC. 

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

N.v.t. 
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9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

 

9.1 De samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is 
aangesloten 

Naast de bestuurlijke deelname aan het V.O. swv Zuid-Oost Utrecht 26-03 (het 
‘eigen’ swv), wordt er ook bestuurlijk aangesloten in de samenwerkingsverbanden 
voor V.O. 26-01 Utrecht en vechtstreek (Sterk VO), 26-02 Eemland en 26-05 
Utrecht Zuid, dit gebruikmakend van de wettelijke bepaling Opting In.  
In het Sterk VO heeft de Bestuurder van B.O. zitting in de financiële 
auditcommissie. 
 
Binnen 26-04, Regio Utrecht West sluit Beukenrode Onderwijs regelmatig aan bij 
relevante overleggen, echter niet bestuurlijk zoals de bovenstaand.  
 
Tevens wordt er naast het bestuurlijk participeren door het College van Bestuur van 
Beukenrode Onderwijs ook op directie niveau met bovenstaande partners overlegd. 

9.2 Ontwikkelingen bij / in relatie tot verbonden partijen 

In het besturen van de samenwerkingsverbanden komen vrijwel overal in de 
provincie Utrecht dezelfde thema’s op de agenda. 
Waar aanvankelijk sevige keuzes gemaakt werden qua model; schoolmodel of 
expertise model, is er inmiddels een ontwikkeling op gang gekomen waardoor de 
voor- en nadelen van de modellen zijn ervaren en er opgeschoven wordt richting het 
midden tussen beide modellen. 
De Governance is een blijvend aandachtsgebied. In het éne swv wordt er al gewerkt 
met een directeur/bestuurder, in het andere (nog) niet. 
In het éne swv wordt er al gewerkt met een onafhankelijk voorzitter van buiten, in 
het andere (nog) niet. 
Het beleggen van het toezicht is, onder uitspraken van het kabinet in dit kader, 
eveneeens een thema waarbij de mogelijkheden gebruikmakend van externe 
toezichthouders steeds vaker ter sprake komt. Inmiddels heeft ook de VO Raad een 
richtinggevend advies geformuleerd waarbij het de voorkeur heeft om met een 
CvB/RvT model te gaan werken waarbij in de RvT ook externen zijn benoemd. 
Ook de onderwijsinspectie heeft de Governance tot een speerpunt gemaakt blijkt 
tijdens de bezoeken aan de samenwerkingsverbanden en in de verslagen daarvan 
wordt er overal (en niet consequent op dezelfde wijze) aandacht gevraagd voor de 
invulling daarvan wat dan over vier jaar op orde moet zijn. 
Binnen de samenwerkingsverbanden waar B.O. zaken mee doet is er in 2018 mbv 
werkgroepen aandacht besteed aan de inrichting van de Governance in de 
toekomst, waarbij vaak gebruik gemaakt werd van externe deskundigheid. 
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10 Financiën 

De administratie is uitbesteed aan Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht. 
Het administratiekantoor stelt de jaarrekening op. De definitieve versie van de 
jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd. De begroting 
wordt door het bestuur opgesteld, vastgesteld en goedgekeurd. 

10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting 

De kengetallen staan vermeld in de jaarrekening. Daar staat ook vermeld wat deze 
inhouden en hoe ze berekend worden. 
 
Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers 
in de exploitatie op te vangen. 
Bij een standaard-risicoprofiel wordt een weerstandsvermogen van 15% als goed 
gezien. Absolute minimum grens is 5%. 
 

Definitie 
Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, uitgedrukt in 
een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. 
 
Geen eenduidige norm. 
 
• Kengetal: 4,84 (gerealiseerd); het streefgetal is: 18. 
 
Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere 
termijn aan alle verplichtingen te voldoen. 
Een solvabiliteit van meer dan 50% wordt als goed gezien, de Inspectie hanteert 
30% als minimum. 
 
Definitie 1 
Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door 
het totale vermogen) x 100%. 
 
Definitie 2 
Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%. 

 

Solvapiliteit 1 

• Kengetal: 55,16 (gerealiseerd). 
 
Solvapiliteit 2 

• Kengetal: 70,10 (gerealiseerd). De ondergrens is 30. Streefgetal is 60%. 
 

Liquiditeit (current ratio) 

De liquiditeit geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte 
termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als 
voldoende aangemerkt. Gezien de hoogte van de liquide middelen is er geen 
noodzaak geweest een liquiditeitsbegroting op te stellen. 
 
Definitie 
Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. 
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• Kengetal: 2,12 (gerealiseerd); het streefgetal is: 1,5. 
 
Rentabiliteit 

In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een 
onderneming bedoeld. In het onderwijs (nonprofit-sector) wordt een relatie gelegd 
tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het 
weerstandvermogen. Een rentabiliteit van meer dan 1% wordt als goed 
gekwalificeerd. Het financieel beoordelingskader noemt 0% als ondergrens en 5% 
als bovengrens. 
 
Definitie 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone 
bedrijfsvoering. 
 
• Kengetal: -9,18 (gerealiseerd); het streefgetal is: 1. 
 
Huisvestingsratio 

Deze ratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor 
huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 
 
• Kengetal 5,53 
Deze ratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor 
huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. De 
Inspectie hanteert als signaleringswaarde meer dan 15%. 
 
 

10.2 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten 
De voornaamste mutaties in de balans betreffen: 
-lichte daling van de waarde van de materiële vaste activa, veroorzaakt doordat de 
 afschrijvingen € 67.000 hoger waren dan de investeringen. Er is in 2018 met name 
 geïnvesteerd in ICT (pro books, laptops) en leermiddelen; 
-per 31 12 2017 stond er een vordering van € 75.000 open op de gemeente i.v.m. 
 de verbouwing en € 74.000 op het Samenwerkingsverband. Beide bedragen zijn in 
 2018 ontvangen. Eind 2018 stonden er geen grote vorderingen meer open; 
-hoewel het resultaat fors negatief is, zijn de liquide middelen slechts licht gedaald. 
 Dit is voornamelijk te danken aan het ontvangen van de vorderingen en een lichte  
 toename van de schulden; 
-door een negatief resultaat van € 300.000 is het Eigen Vermogen met hetzelfde 
  bedrag afgenomen; 
-de voorzieningen zijn licht gedaald doordat het bedrag dat voorzien is voor ww uit- 
  keringen die niet door het Participatiefonds worden vergoed is afgenomen. De  
  voorziening betreft dezelfde ex medewerker, waardoor de looptijd korter is ge- 
  worden t.o.v. de stand per 31 12 2017; 
-de afname van de langlopende schulden worden veroorzaakt door de vrijval van 
  een deel van de vooruitontvangen investeringssubsidies. Er zijn geen nieuwe  
  bedragen ontvangen in 2018; 
-de overige schulden zijn € 116.000 hoger dan per eind 2017. Voornaamste oor- 
  zaken zijn hogere af te dragen bedragen voor belasting en premies (€ 16.000) 
  en  € 84.000 hogere schuld voor ww uitkeringen die niet door het Participatie- 
  fonds worden vergoed. I.v.m. een forse achterstand in de administratieve  
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   verwerking bij zowel het Participatiefonds als DUO zijn in 2018 grote bedragen 
   voor uitkeringen verrekend. Deze hadden betrekking op de periode 2014 tot en 
   met 2018 en waren niet bij ons bekend. 
 

10.3 Toelichting op het resultaat en wat hieraan heeft bijgedragen 

 
Het resultaat over 2018 was € 302.484 negatief. Begroot was een resultaat van € 0. 
De realisatie over 2017 was een negatief resultaat van € 53.403. Het resultaat over 
2018 was dus € 302.484 lager dan begroot en bijna € 250.000 lager dan over 2017.  
Een analyse staat in paragraaf 10.4. 
 

10.4 Analyse realisatie exploitatie t.o.v. begroting en vorig jaar 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2018 Verschil 

Realisatie 
2017 Verschil 

 € * 1.000  € * 1.000  € * 1.000 

Baten 

Rijksbijdragen 3.199 2.990 209 3.108 91 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 44 48 -4 41 3 

Overige baten 52 34 18 50 2 

3.295 3.072 223 3.199 96 

Lasten 

Personele lasten 2.955 2.493 -462 2.639 -316 

Afschrijvingen 148 138 -10 112 -36 

Huisvestingslasten 181 211 30 222 41 

Overige instellingslasten 313 231 -82 281 -32 

3.597 3.073 -524 3.254 -343 

Saldo baten en lasten -302 -1 -301 -55 -247 

Financiële baten en lasten 0 0 0 1 -1 

Resultaat -302 -1 -301 -54 -248 

 
Analyse resultaat versus pegroting. 

Het resultaat is € 301.000 lager dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn: 
-de lonen en salarissen waren € 128.000 hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt  
 door de aanpassing van de cao in juni 2018 met terugwerkende kracht naar 
 1 januari; 
-voor inhuur extern personeel was maar € 25.000 begroot, de realisatie is  
  € 136.000, een verschil van € 111.000; 
-het Rijk heeft € 190.000 verrekend aan uitkeringen aan wachtgelders (ww) die 
  niet zijn geaccepteerd door het Participatiefonds. Dit betreft uitkeringen over de 
  jaren 2014-2018. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden; 
-i.v.m. adviezen rond de fusie zijn de lasten voor administratie en beheer  
 € 16.000 hoger dan begroot; 
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-de overige uitgaven zijn € 45.000 hoger dan begroot, o.a. door projecten, nieuwe 
  website en klanttevredenheid onderzoek.  
 
Daar staan een aantal positieve verschillen tegenover: 
-de bekostiging door het Rijk is aangepast, hierdoor is € 209.000 meer ontvangen 
  dan waar in de begroting rekening is gehouden 
-door een lagere dotatie aan de voorziening huisvesting zijn de lasten voor 
  huisvesting € 30.000 lager dan begroot; 
 

Analyse resultaat versus realisatie 2017. 

Het resultaat is € 250.000 meer negatief dan 2017. 
De voornaamste redenen zijn: 
-door een loonsverhoging i.v.m. cao afspraken en 1,35 FTE zijn de lasten voor lonen 
  en salarissen € 198.000 hoger; 
-verrekening van uitkeringen aan wachtgelders die niet zijn goedgekeurd door het 
  Participatiefonds zijn € 100.000 hoger; 
-hogere kosten nascholing ( € 22.000); 
-in 2017 is door verbouwing extra geïnvesteerd, in 2018 zijn deze lasten voor een 
 heel jaar opgenomen in de afschrijvingen. Deze zijn € 36.000 hoger; 
-door al bij de analyse realisatie –begroting vermelde oorzaken zijn de lasten 
  voor administratie en beheer en overige uitgaven hoger dan in 2017. 
 

Positieve verschillen: 
-Rijksbijdragen zijn € 91.000 hoger, i.v.m. aanpassing bekostiging in 2018; 
-lagere dotatie voorziening wachtgelders € 33.000; 
-lagere dotatie aan voorziening huisvesting € 25.000 en € 16.000 lagere kosten 
  voor klein onderhoud aan de gebouwen. 
 

 

10.5 Toelichting op het investeringsbeleid 

In 2017 zijn i.v.m. verbouwing diverse grotere investeringen gedaan. Daardoor zijn 
deze in 2018 lager. Voor de komende jaren zal het investeringsbeleid worden 
bepaald door het bestuur van CVO Zeist, de partner waarmee Beukenrode per 1 
april 2019 is gefuseerd. 

10.6 Toelichting op kasstromen en financiering 

Zie het kasstroomoverzicht in de jaarrekening blz. 40. 
 
 

10.7 Treasurybeleid 

Stichting Beukenrode Onderwijs beschikt over een treasurystatuut. Treasury is het 
sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s. In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid 
uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut 
heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te beperken. Het 
uitgangspunt van de stichting is dat zij een zodanig financieel beleid en beheer 
voert, dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd. Het 
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treasurybeleid van Stichting Beukenrode Onderwijs vindt plaats binnen de kaders 
van de “Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en 
onderzoek” van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bij het 
aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige 
middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde 
verplichtingen. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 
overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Alle tegoeden zijn direct 
opeisbaar. In 2018 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen 
beleggingen plaatsgevonden. De opbrengsten / baten zijn verantwoord in de 
financiële exploitatie. 
De treasurycommissie heeft in 2018 twee keer vergaderd.  
 

10.7.1 Beschrijving van het beleid 

Zie 10.7 
 

10.7.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk 

Zie 10.7 

 

10.7.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken 

leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten 

N.v.t. 

10.8 Continuïteitsparagraaf 

 
In verband met de fusie per 1 april 2019 met CVO Zeist is de jaarrekening opgesteld 
op basis van discontinuïteit. De toekomstige ontwikkelingen m.b.t. personeel, 
leerlingen aantallen, balans en baten en lasten worden daarom vermeld in het 
jaarverslag van CVO Zeist.  
 
Dit geldt ook voor de raportage ove de risicobeheersing en beschrijving van de 
risico’s. 
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Algemeen 

 

Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht. Dit houdt in, 

dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling er voor dient te zorgen dat de functies van 

bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden. 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 de transitie naar het Raad van Toezichtmodel conform de Code 

goed Bestuur van de PO Raad verder vormgegeven en ingevuld. Zo zijn de formele documenten, 

als de statuten, het management statuut en het (informele) document het reglement van de Raad 

van Toezicht vastgesteld en goedgekeurd. In deze formele stukken zijn de taken en bevoegdheden 

van zowel de Raad van Toezicht als van het College van Bestuur vastgelegd. 

De organisatorische scheiding tussen de verantwoordelijkheden en taken van het College van 

Bestuur en de Raad van Toezicht is doorgevoerd en uitgevoerd. De zogenaamde “Pas toe of leg uit” 

regel wordt praktisch wel uitgevoerd maar dient nog wel verder schriftelijk te worden uitgewerkt. 

In de bijlage is in de tabel de code goed bestuur opgenomen met daarin de verwijzingen naar de 

statuten, het management statuut en het reglement van de Raad van Toezicht. Daarin wordt 

duidelijk dat de bepalingen van de code grotendeels worden nageleefd. Ook beschikt Beukenrode 

Onderwijs over een arrangement voor toezicht. In dit toezicht-kader wordt aangegeven op welke 

wijze uitwerking wordt gegeven aan de scheiding tussen bestuur en toezichthouder en de notitie 

maakt duidelijk welke rol statuten, reglementen en andere documenten bij dit alles spelen. Het 

besturingsmodel beschrijft en regelt in dat kader de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 

organisatieniveaus binnen Beukenrode Onderwijs: de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, 

de Medezeggenschapsraad en de individuele medewerkers. 

Het strategisch beleid van de stichting is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan en deels ook in 

het arrangement toezichtkader.  

Bepalingen uit de code die te maken hebben met de opdracht van de Stichting (artikel 7 uit de 

code) zijn terug te vinden in het schoolbeleidsplan 2015-2019. Dit geldt ook voor de bepalingen die 

gaan over de Professionals (artikel 9). In het schoolbeleidsplan zijn ook de onderdelen “kwaliteit 

van het onderwijs” en de professionaliseren van de medewerkers” opgenomen. 

In het kader van het op peil houden van de onderwijs kwaliteit heeft Beukenrode Onderwijs een 

eigen examenlicentie verkregen van het Ministerie van Onderwijs. De Raad van Toezicht houdt 

toezicht op de uitvoering van het schoolbeleidsplan. 

 

Ten aanzien van de Interne verantwoording en de horizontale dialoog het volgende:  

Tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vindt zowel formeel als infomeel overleg 

plaats. Jaarlijks houdt de Raad van Toezicht een zelfevaluatie waarvan de uitkomsten worden 

gedeeld met het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft een regulier overleg met de 

Medezeggenschapsraad en daarnaast is er een voorzittersoverleg tussen de voorzitter Raad van 

Toezicht, voorzitter College van Bestuur en voorzitter van de Medezeggenschapsraad. De 

medewerkers worden door het College van Bestuur van allerlei ontwikkelingen op de hoogte 

gehouden via overleggen. Daarnaast zijn er de studiedagen met elkaar over ontwikkelingen binnen 

het passend onderwijs, persoonlijke ontwikkelingen. Jaarlijks vindt er een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek plaats. Ouders worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven die 1 

keer per kwartaal verschijnt. Ook de ouders kunnen 1 keer per 2 jaar deelnemen aan een 

tevredenheidsonderzoek van de school. 

BO is een school voor moeilijk opvoedbare jongeren. Door de invoering van het passend onderwijs 

is het voor de school geen sinecure om – met name voor de 1e jaars – voldoende leerlingen te 

krijgen.  

Op de verschillende inhoudelijke thema’s (onderwijs, juridisch en financieel) heeft de Raad van 

Toezicht als klankbord gefungeerd voor het College van Bestuur, is kennis en ervaring gedeeld en 

is proactief op probleemstellingen gehandeld. 
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De werkgeversrol van de Raad van Toezicht heeft invulling gekregen en beoordeling-

/functionering-gesprekken hebben plaats gevonden. De relatie tussen Raad van Toezicht en het 

College van Bestuur is goed en uit zich in een professionele onderlinge omgang en wederzijds 

respect. 

Samenstelling  

De samenstelling van de Raad van Toezicht heeft geen wijzigingen ondergaan en bestaat uit de 

volgende personen. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Statuten en het reglement Raad 

van Toezicht Beukenrode Onderwijs.  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter G.P.M. Verhelst Algemene Zaken en Financiën 

Lid T. Talsma Onderwijs Zaken 

Lid E.N.M. Westhuis-Brouwer Juridische Zaken 

 

Orgaan: Raad van Toezicht 

Functie: Voorzitter 

Naam: G.P.M. Verhelst 

Datum: 16-2-2015 

Hoofdfunctie:   

Marbindo b.v. DGA 

Nevenfuncties:   

Hanzevast Fusiefonds Lid fusiebestuur 

Van Nelle Fabriek B.V. Lid Raad van Advies 

 

Orgaan: Raad van Toezicht  

Functie: Lid 

Naam: T. Talsma 

Datum: 16-2-2015 

Hoofdfunctie: 

Bureau Tjeerd Talsma Training, coaching & advies 

Nevenfuncties: n.v.t. 

 

Orgaan: Raad van Toezicht  

Functie: Lid 

Naam: E.N.M. Westhuis-Brouwer 

Datum: 16-2-2015 

Hoofdfunctie: 

Vitens N.V. Bedrijfsjurist 

Nevenfuncties: 

Onafhankelijke bezwarencommissie 

gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Lid 
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Taken en bevoegdheden 

 

De Raad van Toezicht heeft de wettelijke minimale taken vastgelegd in o.a. de statuten: 

• Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag; 

• Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur; 

• Toezicht houden op de rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de 

middelen; aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend 

orgaan; 

• Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag. 

• Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur; 

• Evaluatie van het functioneren van het uitvoerend bestuur; 

• Overzicht samenstellen van betaalde en onbetaalde nevenfuncties van bestuurders en 

toezichthouders; 

• Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van het toezichthoudend orgaan. 

De overige taken en bevoegdheden zijn terug te vinden in artikel 6 leden 9 en 10 van de statuten. 

 

Risicobeheersing 

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft zitting in de Treasury commissie en beoordeelt vooraf 

de uitvoering van het treasury beleid. 

In het voorzittersoverleg tussen RvT en CvB bespreekt de voorzitter van de RvT de impact van de 

treasury besluiten door het CvB. 

In de RvT/CvB vergaderingen ontvangt de voorzitter van de RvT per kwartaal de rekening courant 

overzichten en spaarrekening overzichten van de banken en beoordeelt als vast agendapunt het 

verloop van de bancaire geldstromen. 

Verslag over afgelopen jaar 

 

In 2016 is het College van Bestuur van 2 personen terug gebracht naar 1 persoon, hierna te 

noemen de Bestuurder en is er een locatieleider aangesteld. De locatieleider is gaan zorgdragen 

voor de dagelijks gang van de schoolzaken. Ook voor de nevenvestiging in Odijk 

(Onderwijszorgcentrum Odijk) is een locatieleider aangesteld. 

Het jaar 2018 is een roerend en enerverend jaar geweest voor Beukenrode  Onderwijs. De 

(nieuwe) locatieleider heeft getracht op basis van vertrouwen het team verder te professionaliseren 

en de reeds eerder genoemde onderstroom manifest te maken, hetgeen ten dele is gelukt. 

2018 heeft in het teken gestaan van het onderzoeken van de mogelijkheid om een bestuurlijke 

fusie aan te gaan met de CVO-groep uit Zeist. Het onderzoek heeft geleid tot een positief resultaat 

en voor Beukenrode Onderwijs betekent dit dat zij  -uiterlijk - per 1 april 2019 een bestuurlijke 

fusie zal aangaan met de CVO-groep. Voor het team betekent dit zowel een verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden als ook de mogelijkheid om door te groeien binnen de CVO-groep.  

De RvT en de Bestuurder hebben besloten, dat de Bestuurder niet langer Bestuurder van 

Beukenrode Onderwijs zal zijn als de bestuurlijke fusie een feit is. Ook de RvT zal in april 2019 

ophouden te bestaan. De RvT heeft daarmee de statutaire termijn van 5 jaar bijna volgemaakt. 

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van veel overleggen met de Bestuurder, de locatieleiders 

en de voorzitter van de MR. Dit mede om de bestuurlijke fusie zo goed mogelijke voor te bereiden. 

Op de verschillende inhoudelijke thema’s (onderwijs, juridisch en financieel) heeft de Raad van 

Toezicht als klankbord gefungeerd voor het College van Bestuur, is kennis en ervaring gedeeld en 

is proactief op probleemstellingen gehandeld. 
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In het kader van zelf ontwikkeling van de RvT is een lid van de RvT naar de jaarlijkse congres dag 

geweest van het VTOI (vereniging van toezichthouders in het onderwijs) en heeft het lid ook 

deelgenomen aan een intervisie werkgroep binnen de VTOI. 

De Raad van Toezicht heeft in 2018 zeven keer formeel vergaderd en een aantal keren informeel. 

De voorzitters van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad 

hebben 4 keer overlegd. 

De Raad van Toezicht heeft in maart 2019 haar zelfevaluatie uitgevoerd. Deze zelfevaluatie was 

met name gericht op de vraag of de RvT “het goede” heeft gedaan in zijn rol als toezichthouder. De 

leden van de Raad van Toezicht zijn complementair in expertise.  

De zelfevaluatie was gericht op het toetsen van de performance; hoe effectief zijn onze 

toezichthoudende taken geweest, die hebben betrekking op het bestuur en het besturen. 

De RvT is effectief gebleken ten opzichte van de organisatie als geheel. 

De Raad van Toezicht heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het duaal 

stelsel en aan de inrichting van de “good governance”. Bij de zelfevaluatie wordt vastgesteld dat de 

scherpte bij de toezichthoudende rol altijd een punt van aandacht blijft. 

 

 









































































 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Beukenrode Onderwijs voor 

interconfessioneel (RK/PC) speciaal 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Beukenrode Onderwijs voor 

interconfessioneel (RK/PC) speciaal te Leersum 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 Beukenrode 

Onderwijs voor interconfessioneel (RK/PC) speciaal op 31 december 2018 en 

van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

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

balansmutaties over 2018 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 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 

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

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Beukenrode Onderwijs voor interconfessioneel 

(RK/PC) speciaal 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.  

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 



 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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:  

� bestuursverslag;  

� verslag raad van toezicht; 

� 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 2018 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 2018 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 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s  

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

• 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 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

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

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

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 ij 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.  

 

Geldermalsen, 7 juni 2019 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

J. Berkouwer RA MSc 


