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1 Missie en visie van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (OVOT) 

 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de identiteit, visie en missie van de Stichting. We geven deze 

begrippen inhoud aan de hand van antwoorden op de onderstaande drie vragen: 

 Identiteit: wie zijn we? 

 Visie: wat willen we? 

 Missie: hoe doen we dat? 

 

 

1.1 Wie zijn we? 

Wij zijn een Stichting met scholen voor openbaar voortgezet onderwijs voor vmbo-tl, havo en vwo in 

Tilburg. De openbare identiteit is voor ons belangrijk en bepaalt mede de wijze waarop wij het onderwijs 

en de schoolorganisatie vormgeven. Daarbij zijn de volgende kernwaarden belangrijk: 

 

Iedereen welkom, iedereen benoembaar  

Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, 

afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, onder toepassing van op wet en regelgeving gebaseerde eisen 

van toelaatbaarheid. Eenieder is bij ons benoembaar ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke 

gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, onder toepassing van de op wet en regelgeving 

gebaseerde benoemingseisen. 

 

Wederzijds respect  

Wij gaan uit van wederzijds respect voor elkaars levensbeschouwing of godsdienst. We leren omgaan 

met verschillen tussen mensen en deze te waarderen. Wij besteden in ons onderwijs actief aandacht aan 

levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke opvattingen. De op de school gehanteerde normen 

en waarden worden herkenbaar vastgelegd en uitgedragen. 

 

Oefenplaats voor maatschappelijke deelname  

Om te kunnen functioneren in onze open, internationale, complexe en dynamische samenleving leren wij 

onze leerlingen te spreken en te handelen met verdraagzaamheid en respect en vanuit solidariteit met 

degenen die dat nodig hebben. Wij dragen actief bij aan de vorming van leerlingen tot kritische en 

zelfstandig denkende en handelende mensen met burgerschapszin.  

 

Iedereen doet mee  

Wij betrekken leerlingen, ouders en medewerkers actief bij meningsvorming en besluitvorming over 

doelstellingen en werkomstandigheden en leggen hierover verantwoording aan hen af. Ouders worden in 

openheid benaderd en actief betrokken bij het leerproces van hun kinderen. 

 

 

1.2 Wat willen we? 

Wij willen, vanuit een herkenbare openbare identiteit, een zelfstandige en financieel gezonde Stichting 

zijn die erkend goed en voor Tilburg e.o. dekkend voortgezet onderwijs biedt. De scholen hebben een 

eigen gezicht en werken onderling samen waar dat kan en moet.  

Onze uitgangspunten zijn: 

Wij stellen de leerling en zijn/haar leerproces centraal en handelen vanuit de gedachte dat de leerling het 

maximale uit zichzelf wil halen en zijn/haar talenten wil ontwikkelen. De leerling voelt zich door ons 

uitgedaagd. 

Wij willen dat de leerling kennis opdoet, én wij besteden aandacht aan het leren van vaardigheden, 

ontdekken en ontwikkelen van attitudes, sociaal-emotionele ontwikkeling en betrokkenheid op de 

maatschappij. 

Wij realiseren dat de leerling zich bij ons thuis, veilig en gekend voelt. 

Wij hebben bewust en veelvuldig contact met de ouders/verzorgers van de leerling. 

Wij besteden gericht aandacht aan het verbeteren van onze prestaties. 
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Wij spelen in op nieuwe ontwikkelingen in wetenschap, kunst, cultuur en maatschappij. 

Wij staan midden in de maatschappij en gaan de samenwerking aan met onze omgeving. 

Wij zijn gemakkelijk bereikbaar voor alle inwoners van Tilburg en omgeving. 

Wij presteren goed in de ogen van de onderwijsinspectie en de samenleving. 

Wij gaan verstandig en verantwoord om met de publieke middelen die ons ten dienste staan. 

Wij bereiden (last not least) de leerling goed voor op deelname aan het examen.  

 

 

1.3 Hoe doen we dat? 

We geven hieraan invulling door het onderwijs te baseren op drie begrippenparen. 

 

Persoonlijk en betrokken 

De leerling en de medewerker maken deel uit van een herkenbare en kleinschalige gemeenschap binnen 

de school. Deze kleinschaligheid is terug te zien in de fysieke omgeving (het gebouw) en/of de 

organisatorische vormgeving aan de hand van een kleinschalige en overzichtelijke structuur.  

Wij doen ons werk in een positieve werksfeer, met respect voor elkaar in een door medewerkers 

geapprecieerde werkomgeving. 

Wij zorgen ervoor dat elke leerling en medewerker wordt gekend en erkend en een vast aanspreekpunt 

heeft in de persoon van een mentor of een leidinggevende.  

De lijnen tussen leerlingen en ouders enerzijds en medewerkers van de school anderzijds zijn kort. Wij 

helpen onze leerlingen en sturen zonodig bij. Als er extra hulp nodig is of als het eens tegenzit bieden wij 

een uitgebreid en professioneel netwerk van zorg en begeleiding.  

 

Vertrouwd en betrouwbaar 

Leren en werken kan alleen in een veilige, verzorgde en inspirerende omgeving. Wij bieden die omgeving 

en hanteren daarbij heldere regels en afspraken, die ook worden gehandhaafd. Een omgeving waarin 

iedereen zich thuis voelt en waar zorgzaamheid en het van elkaar leren centraal staan. 

Wij communiceren tijdig en open met leerlingen, ouders en medewerkers en leggen verantwoording af 

over ons werk. Dit gebeurt door persoonlijke contacten, leerlingen- en ouderparticipatie en door 

publicaties, zoals schoolgidsen, jaarverslagen en informatiebulletins. 

Wij werken met erkende kwaliteitsstandaarden, met als doel om onszelf en het onderwijs te verbeteren 

en we zijn open over de behaalde resultaten.  

 

Bevlogen en uitdagend 

We stimuleren leerlingen in hun studie het onderste uit de kan te halen want we willen dat ze met meer 

dan een diploma de school verlaten. We bieden daarbij een grote keuze aan vakken, verzorgd door goed 

opgeleid personeel, dat volop de gelegenheid krijgt tot scholing.  

We stimuleren en faciliteren het benutten van talenten van leerlingen op intellectueel, sociaal, 

kunstzinnig en/of sportief gebied en bieden een scala aan activiteiten aan op deze gebieden. We werken 

daarbij samen met externe organisaties. 

 

 

2 Kernactiviteiten van de Stichting  

 

Onder het bestuur van de Stichting vallen twee scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg, namelijk 

het Koning Willem II College en het Beatrix College met de nevenvestiging het Reeshof College. Deze 

nevenvestiging betreft een vmbo-school in een samenwerkingsverband tussen de Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs en Onderwijs Groep Tilburg. De rector van het Beatrix College is bestuurslid van de 

Stichting waaraan de directeur van het Reeshof College verantwoording aflegt. De kosten t.b.v. het 

Reeshof College zijn integraal opgenomen in de kosten van het Beatrix College. 

Meer informatie over de scholen is te vinden op de respectievelijke websites: www.beatrixcollege.nl, 

www.reeshofcollege.nl en www.willem2.nl. 

 

http://www.beatrixcollege.nl/
http://www.reeshofcollege.nl/
http://www.willem2.nl/
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Het Koning Willem II College is gesitueerd in het zuiden van Tilburg en kende in het schooljaar 2014-

2015 een leerlingenpopulatie van 1.788. Het Beatrix College en het Reeshof College zijn gevestigd in de 

nieuwbouwwijk De Reeshof in het westen van Tilburg. Het Beatrix College had in het schooljaar 2014-

2015 2.502 leerlingen. Op het Reeshof College vielen in dat jaar 383 leerlingen onder het Beatrix 

College.  

 

Voor de komende drie jaar wordt qua leerlingenpopulatie de volgende prognose gehanteerd (inclusief 

VAVO-leerlingen): 

Koning Willem II College: 1.707, 1.635, 1.604 leerlingen; 

Beatrix College: 2.623, 2.562, 2.525 leerlingen; 

Reeshof College: 422, 422, 422 leerlingen. 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de factoren die van invloed zijn op de 

ontwikkeling van de leerlingenaantallen van het Beatrix College en het Koning Willem II College. 

 

 

Onderwerp Beatrix College Koning Willem ll College 

Voedingsgebied: Overzichtelijk en afgebakend: 

Reeshof, West en Gilze-Rijen. 

Groot en niet overzichtelijk, met 

accenten op Tilburg Zuid, Berkel-

Enschot/Udenhout en de gemeenten 

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

Ontwikkeling 

basisgeneratie: 

Van 2010 tot 2014 groeit de 

basisgeneratie in het voedings-

gebied met 6% om daarna licht 

maar gestaag te dalen.  

De basisgeneratie zal in het totale 

voedingsgebied in de periode 2010-

2015 nauwelijks groeien of krimpen. 

Prognose: Tussen 2015 en 2020 zal het 

leerlingenaantal teruglopen van 

2600 naar circa 2450.  

Tussen 2015 en 2020 zal het 

leerlingenaantal teruglopen van 1673 

naar circa 1550. 

 

Tabel 1: Overzicht van de factoren bij de ontwikkeling van leerlingenaantallen op de beide scholen. 

 

 

Het Koning Willem II College verzorgt de opleiding vmbo-tl, havo, vwo, muzisch en topsport. Op het 

Beatrix College gaat het om de opleiding vmbo-tl, havo, en tweetalig atheneum. Het Reeshof College is 

een brede vmbo school, waarin vmbo-tl door het Beatrix College wordt ingebracht, en vanaf augustus 

2015 ook een gemengde leerweg. 

 

 

3 Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting van de 

Stichting  

 

De Stichting is opgericht in november 2006. In 2010 zijn n.a.v. de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ de 

statuten gewijzigd. Hierdoor bestaat vanaf 01-01-2011 de organisatie van de Stichting bovenschools uit 

een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De rol van de gemeente is beperkt tot het eventueel 

opheffen van de Stichting en de scholen, en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.  

 

Raad van Toezicht Stichting OVOT per 31 december 2015    

Mr. W.W.J. van den Elsen (voorzitter)        

Mevr. M. van Iersel        

Mevr. drs. M.C. Verbunt       

Mevr. drs. W.M.A.E. Vermeer 

Drs. F.W. Mutsaers 
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College van Bestuur per 31 december 2015      

Mr. H.M. te Boekhorst    rector Koning Willem II College    

Drs. N.F.J. Bootsma       rector Beatrix College      

 

Bij de statutenwijziging is een reglement opgesteld voor de Raad van Toezicht en voor het College van 

Bestuur. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgenomen een profiel voor de Raad en haar 

leden, de procedure voor de werving en benoeming van leden, de bezoldiging van de leden en een 

rooster van aftreden, en de procedure voor de werving en benoeming van leden van het College van  

Bestuur. Ten aanzien van de procedure voor de werving van nieuwe leden dient opgemerkt te worden  

dat twee leden van de Raad statutair bindend voorgedragen worden door de oudergeleding van de MR 

van de scholen (één lid per MR) en één lid door de GMR. De leden van de Raad ontvangen een jaarlijkse 

honorering voor de reguliere werkzaamheden, uit te betalen in twee termijnen (zie Bijlage 3). Tevens is de 

Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad vastgesteld voor de Stichting. 

 

Structuur van de organisatie 

In het voorgaande organogram wordt de organisatiestructuur van de Stichting OVOT in 2015 

weergegeven. Qua organisatiestructuur vertonen de twee scholen een vergelijkbaar beeld. Beide scholen 

kennen een kleine algemene directie, die zich in hoofdzaak bezig houdt met algemene (strategische) 

beleidsaangelegenheden. Het Beatrix College heeft daarnaast op tactisch/operationeel niveau drie 

leshuisdirecteuren die de dagelijkse leiding van de school in handen hebben. Zij vormen samen met de  

tweehoofdige algemene directie de directie. Ter operationele ondersteuning van de leshuisdirectie waren 

in het schooljaar 2014-2015 negen medewerkers werkzaam in de functie van teamleider.  

Het Koning Willem II College heeft op tactisch/operationeel niveau vijf afdelingsdirecteuren, die belast  

zijn met de dagelijkse leiding van de school; met de tweehoofdige algemene directie vormen zij de 

schoolleiding. Ter operationele ondersteuning van de sectordirectie waren er in het schooljaar 2014-2015 

zes coördinerend docenten. 

 

3.1 Personele bezetting 1 januari 2016 

In onderstaande tabellen is de personele bezetting van beide scholen weergegeven. Omdat in de loop 

van een schooljaar tal van mutaties optreden, is gekozen voor de weergave van de stand op 1 januari 

2016. 

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat ultimo schooljaar 2015/2016 384 personen in dienst waren bij de 

Stichting OVOT. Dit is exclusief het personeelsdeel van St. OVOT werkzaam bij het Reeshof College (zie 

aparte tabel op blz. 9). Ongeveer driekwart van dit aantal was werkzaam als docent, een vijfde deel als 

onderwijsondersteunend personeelslid, en ca. 3% als directielid. Hierbij zijn de docent-teamleiders 

Raad van Toezicht  

College van Bestuur 

Directiesecretariaat 

Reeshof College 

Hoofd P&O 

Hoofd 

Financiën/controller Onderwijs Groep 

Tilburg 

Willem II College Beatrix College 
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(Beatrix College) en de docent-coördinatoren (Koning Willem II College) meegeteld bij de docenten. Bij 

het Koning Willem II College werkten 146 personen (38% van het totaal en een afname van 4% ten 

opzichte van het schooljaar 2014/2015), bij het Beatrix College 231 personen (60% van het totaal en 

een toename van 4% ten opzichte van schooljaar 2014/2015) en voor de Stichting OVOT 7 personen 

(1,8% van het totaal). 

 

 

Aantal personeelsleden per  

1-1-2016 

Koning Willem II 

College 

Beatrix 

College 

Stichting 

OVOT Totaal 

Directie 6 5  11 

Onderwijzend personeel 112 185   297 

Onderwijsondersteunend Personeel 28 41 7 76 

Totaal 146 231 7 384 

 

Tabel 2: Aantal personeelsleden per 01-01-2016. 

 

Het percentage fulltime medewerkers bij Beatrix college is 36% tegenover 64% parttime medewerkers. 

Het percentage fulltime medewerkers bij Koning Willem II College is 51% tegenover 49% parttime 

medewerkers. 

 

Koning Willem II College had op 1 januari 2016  146 medewerkers in dienst, waarvan 77 mannen en 69 

vrouwen; voor het Beatrix College was dit aantal 238 medewerkers, waarvan 96 mannen en 142 

vrouwen. Wederom is dit binnen het Beatrix College ten opzichte van het vorige jaar een toename van 

het aantal vrouwen ten opzichte van het aantal mannen. In de cijfers van het Beatrix College zijn ook de 

medewerkers die voor de Stichting werken, opgenomen. 

 

Het personeelsbestand bij het Koning Willem II College is gemiddeld genomen ouder dan bij het Beatrix 

College. Zo is bij het Koning Willem II College 54% van het personeel 45 jaar of ouder en 32%  

55 jaar of ouder. Bij het Beatrix College is 46% van het personeel 45 jaar of ouder en is 21% 55 jaar of 

ouder. Het voorgaande heeft onder andere tot gevolg dat de gemiddelde personeelslast van het Koning 

Willem II College hoger ligt dan bij het Beatrix College.  

 

In de navolgende tabel zijn de cijfers per school gespecificeerd. 

 

                        

  Leeftijdsopbouw  Koning Willem II  Beatrix  Totaal   

  per 1-1-2016   College  College      

              

    aantallen in % totaal  aantallen in % totaal  aantallen 

in % 

totaal   

             

  * 20 – 24 jaar  5 3,42  10 4,20  15 3,91  

  * 25 – 34 jaar  29 19,86  56 23,53  85 22,14  

  * 35 – 44 jaar  33 22,60  62 26,05  95 24,74  

  * 45 – 54 jaar  33 22,60  61 25,63  94 24,48  

  * 55 – 64 jaar  45 30,82  47 19,75  92 23,96  

  * 65 +  1 0,68  2 0,84  3 0,78  

  

  

 146 100,00  238 100,00  384 100,00    

                       

 

Tabel 3: Leeftijdsopbouw personeel 
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Het overzicht van medewerkers die via een dienstverband bij het Beatrix College binnen het Reeshof 

College werken, wordt in onderstaande tabel weergegeven. Deze aantallen staan op zichzelf en zijn niet 

verwerkt in de bovenstaande tabellen van het Beatrix College. 

 

 

Reeshof College Aantal 

personeelsleden per 

1-1-2016 

Man Vrouw 

directie 1 (1,0000 Fte) 1 0 

Onderwijzend personeel 

inclusief teamleider 

 

27 (22,0794 Fte) 

 

10 

 

17 

Onderwijs 

ondersteunend 

personeel 

 

 

5 (3,4908 Fte) 

 

 

0 

 

 

5 

Totaal 33 (26,5702 Fte)  11 22 

 

Tabel 4: Overzicht personeelsleden werkzaam binnen het Reeshof College op 01-01-2016. 

 

 

4 Verslag Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg en de met haar 

verbonden scholen. Concrete bevoegdheden bestaan onder meer uit: 

- Het benoemen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur; 

- Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van 

Bestuur; 

- Het College van Bestuur met raad terzijde staan; 

- Het goedkeuren van het bestuursreglement, de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag; 

- De benoeming van de registeraccountant; 

- Het aangaan van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen; 

- Het aangaan en sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bewaren van 

registergoederen.  

 

De kerntaak van de Raad van Toezicht is het toetsen of het College van Bestuur de doelstellingen van de 

stichting, zoals deze verwoord zijn in de missie en het strategisch beleidsplan, realiseert. De leden van 

de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de stichting te onderschrijven en in hun verdere 

maatschappelijk handelen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting. De 

leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging conform het advies 

van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De Raad van Toezicht kent een 

samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden 

waarborgt.  

 

De Raad van Toezicht heeft vervolgens in 2015 vijf plenaire vergaderingen belegd.  

Daarnaast werd de jaaragenda van de Raad vastgesteld. Hierbij werd afgesproken dat er bij 

agendapunten of specifieke onderwerpen medewerkers uit de scholen betrokken zullen worden.  

 

In het plenaire overleg zijn onder diverse rollen van de Raad van Toezicht de navolgende onderwerpen 

aan de orde geweest: 
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Raad van Toezicht als toezichthouder 

- Door het College van Bestuur wordt drie keer per jaar een managementrapportage opgesteld en 

besproken met de Raad van Toezicht welke op hoofdlijnen goed inzicht in de (financiële) voortgang 

van de strategische doelstellingen en de verwachtingen; 

- Keuze van een nieuwe accountant (Flynth); 

- Goedkeuring van de jaarrekening 2014 

- De meerjarenbegroting 2015-2017; 

- Begroting 2016; 

- Beleidsrijke planning en control cyclus; 

- Strategisch plan. 

 

Raad van Toezicht als werkgever 

- Er is een procedure vastgesteld  voor de evaluatie van het functioneren van het College van 

Bestuur. 

 

Eigen functioneren Raad van Toezicht 

- Check nieuwe code goed bestuur; 

- Evalueren eigen functioneren. 

 

Adviserende rol Raad van Toezicht 

- Tussentijds is regelmatig door zowel de voorzitter als leden van de remuneratiecommissie en 

auditcommissie overleg gevoerd met het College van Bestuur betreffende lopende ontwikkelingen; 

- Het monitoren van de voortgang van de onderwijsondersteunende organisatie; 

- Handelen inzake klachten; 

- Huisvesting. 

 

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft ook in 2015 een positief functionerings- en 

beoordelingsgesprek gevoerd met het College van Bestuur. 

 

5 Elementen van het gevoerde beleid 

 

5.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis 

Door de groei van het aantal leerlingen op het Beatrix College neemt het aantal (jongere) medewerkers 

toe. Door de daling van het aantal leerlingen op het Koning Willem II College stijgt daar de gemiddelde 

leeftijd ten gevolge van mobiliteit van jonge medewerkers. 

 

Het verzuim op beide scholen is laag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verzuimgegevens in 
het jaar 2015.  

 

2015 Beatrix College Koning Willem ll 
College 

Landelijk in 2014 

Verzuimpercentage 
 

2,20% 3,09% OP 4,9%,  OOP 5,1% 

Verzuimfrequentie 
 

0,76 1,03 OP 1,60 OOP 1,30 

 

Tabel 5: Verzuimgegevens van de beide scholen over het kalenderjaar 2015 en de landelijke  

 gegevens over kalenderjaar 2014.  

 

In de tabel wordt een vergelijk gemaakt tussen het kalenderjaar 2015 voor beide scholen en het 

kalenderjaar 2014 voor de landelijke gegevens, bovendien zijn de landelijke gegevens uitgesplitst en de 

schoolgegevens zijn dat niet. Meer recente landelijke cijfers zijn niet beschikbaar. Zoals verwacht is het 

verzuimpercentage van het Koning Willem II College in 2015 ten opzichte van 2014 met bijna 2% 

gedaald. Ook binnen het Beatrix College is in 2015 een lichte daling met een half procent ten opzichte 
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van 2014 waarneembaar. 

 

 

5.2 Onderwijsprestaties 

De onderwijsresultaten volgens de Inspectie van het Onderwijs van de beide scholen worden hierna 

samengevat. 

 

Onderwerp Beatrix College Koning Willem ll College 

Rendement onderbouw 5 5 

Rendement bovenbouw 

Vmbo-tl 

Havo 

Vwo 

 

5 

3 

3 

 

3 

2 

3 

 

Tabel 6: onderwijsrendement van de beide scholen in 2015. 

 

Het verschil tussen het cijfer van het schoolexamen en het centraal examen was voor alle afdelingen op 

beide scholen in 2015 gering. In de navolgende tabel is het slaagpercentage voor het Centraal Examen 

van de beide scholen in 2015 opgenomen. 

 

 Koning Willem ll College Beatrix College Landelijk 

Vmbo-(g)t 95% 95% 94% 

Havo 84% 82% 87% 

VWO 88% 98% 92% 

 

Tabel 7: Slaagpercentage Centraal Examen 2015 

 

Aanvullende informatie over aanmeldingen, instroom, doorstroom en uitstroom van elke school is te 

vinden op de website van de school. 

 

5.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken en ontwikkelingen als gevolg 

van interne en externe kwaliteitszorg 

 

Beatrix College: 
 

1. Strategische koers 

 

Schooljaar 2014-2015 is het eerste uitvoeringsjaar van het schoolplan 2014-2018 (‘Oefenen voor de 

wijde wereld’) geweest. 

 

Voor de BMO (Beatrix Maatschappelijk Ondernemen, een nieuw programma gericht op burgerschap en 

persoonlijke ontwikkeling) is een pilot gedraaid in het voorjaar van 2015. Hieraan hebben bijna 200 

leerlingen meegedaan, veelal uit onder- en middenbouw. In groepen van ongeveer vier leerlingen 

hebben zij een activiteit of klein bedrijfje bedacht dat tot doel moest hebben om mensen en/of 

organisaties in de wijk te ondersteunen. Dat varieerde van kleinere activiteiten als het verzorgen van een 

activiteitendag in het zorgcentrum, tot grotere zaken als de start van een recycle-meubelbedrijfje. De 

pilot eindigde met een groot gala in het Midi-theater, in juni 2015.  

 

Verder is doorgewerkt aan de structuur van de BMO, o.a. door middel van scholing van de coaches. 

Bovendien is de projectgroep ondersteund door een master-student van USBO (bestuurs- en 

bedrijfskunde van de Universiteit van Utrecht), waar het gaat om het verder vormgeven van de BMO. In 

het schooljaar 2015-2016 is de BMO volwaardig van start gegaan. 
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Ook als schoolorganisatie zelf hebben we contact gezocht met de wijk. Er zijn gesprekken gestart met 

Factorium (muziek en cultureel centrum voor de stad). Daarbij is gekeken naar hoe wij elkaar zouden 

kunnen versterken. Dit heeft ertoe geleid dat alle muziek-, dans en dramacursussen die door Factorium 

eerst verspreid door de wijk gegeven werden, vanaf augustus 2015 op het Beatrix College gehuisvest 

zijn. Daarvoor zijn kleine bouwkundige ingrepen gedaan, zoals het aanleggen van een dansvloer. Vanaf 

14.30 uur is het schoolgebouw nu ook een cultureel centrum. De cursussen lopen door tot ca. 21.00 uur 

in de avond. 

Ook is contact gelegd met de Wijkraad Reeshof en de culturele commissie Reeshof CultuurT. Met hen zijn 

we in overleg gegaan om te komen tot een podiumfunctie voor de wijk in een van de aula’s van de 

school. Doelstelling is dat in september 2016 dit podium fysiek gerealiseerd is en dat de 

programmatische en organisatorische zaken rond zijn. 

 

In de leshuizen zijn verschillende projecten gestart met betrekking tot de vernieuwing van de 

leerlingbegeleiding en –zorg. Zo is in de vmbo-afdeling een pilot gestart om middels de ‘Lean-filosofie’ 

(kwaliteitszorg- en verbeterinstrument) de leerlingbegeleiding gerichter en effectiever te maken. 

Mentoren en coaches door de hele school zijn intensief geschoold.  

 

In augustus 2014 is de derde docent-lector gestart, t.b.v. van de doorstroom vwo-wo. Deze docent-

lector werkt voor de kunstvakken (talen en beta zijn reeds bezet) en is afkomstig van en mede 

werkzaam op de Design Academy in Eindhoven. 

 

2. Communicatie-onderzoek 

 

In december 2014 zijn de resultaten van een uitgebreid communicatie-onderzoek gepresenteerd, waarbij 

ook is gekeken naar het imago van de school bij ouders en toeleverende basisscholen. Uitkomst van het 

onderzoek was dat we de communicatie met onze belangrijkste doelgroepen goed op orde hebben en dat 

het imago van de school zeer sterk is: ouders scoren de school met een 7,7 als rapportcijfer, 

basisscholen met een 8,1. Scores boven de 7 komen volgens het onderzoeksbureau zelden voor bij 

publieke instellingen en zij kwalificeren de scores dan ook als ‘zeer goed’ en ‘uitstekend’.  

 

3. Marktaandeel en –positie 

 

Het sterke imago van de school zagen we ook vertaald in de aanmeldingscijfers: terwijl het aantal 

kinderen in de wijk al twee jaar terugloopt (10 tot 15%), liep het aantal aanmeldingen voor het nieuwe 

brugjaar op tot 547 voor het schooljaar 2015-2016. Dit betekent dat het Beatrix College bij verschillende 

grotere basisscholen een nog hoger marktaandeel heeft gekregen, in een enkele geval tot 77%.  

Ondanks deze gunstige positie zal het leerlingaantal de komende jaren onvermijdelijk gaan dalen, als 

gevolg van een krimpende basispopulatie in de wijk. Het beleid is erop gericht om dat geleidelijk te doen, 

zodat er geen negatieve gevolgen ontstaan m.b.t. bijvoorbeeld de werkgelegenheid van zittend 

personeel. Omdat iedereen bij de stichting een bestuursaanstelling heeft, gaat dit in nauwe 

samenwerking met het Koning Willem II College. Verwacht wordt dat de school de komende vier jaar 

met zo’n 150 leerlingen zal krimpen en in 2020 dus circa 2450 leerlingen zal tellen. 

 

4. Resultaten 2014-2015 

 

4.1   Algemeen 

De bevorderings- en doorstroomresultaten laten een verder herstel zien, dat in 2013-2014 al was 

ingezet. De doorstroom in de bovenbouw van het vwo is echter nog steeds te laag, als gevolg van 

afstroom in de derde en vierde klas. In havo-4 zijn de resultaten daarentegen na een aantal zorgelijke 

jaren opvallend goed en deze bevordering werd nog versterkt doordat we –samen met het Koning Willem 

II College- voor het eerst een zomerschool hebben georganiseerd in de zomer van 2015.  
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4.2  Examens 

In het vwo slaagde in juni 2015 liefst 98% van de leerlingen. Daarmee herstelde de afdeling zich goed 

van het tegenvallende resultaat van het jaar ervoor. De score op havo bleef wat achter bij de 

verwachtingen, 82%. Waar de uitschieter naar beneden in 2014 op het vwo eenmalig was in een lange 

rij van prima uitslagen, zien we in havo een sterk ‘jojo-effect’ in de jaarlijkse resultaten. Het lukt ons al 

een aantal jaar onvoldoende om stabiliteit in de uitslagen te krijgen. Enerzijds is dat het gevolg van de 

keuze om leerlingen kansen te geven op te stromen, anderzijds dienen we intern meer grip te krijgen op 

de kwaliteit van de route 3 - 4 - 5 havo. Vmbo-tl scoort als altijd goed, met 95% geslaagden. Opvallend 

veel leerlingen stromen door van vmbotl-4  naar havo-4.  

 

Reeshof College 

 

In juridische zin is een gedeelte (GL/TL) van het Reeshof College een nevenvestiging van het Beatrix 

College (brin 18XU01). Om die reden wordt de school op deze plaats genoemd. 

 

Ontwikkeling 

 

In schooljaar 2014-2015 heeft de school voor de tweede keer centrale examens afgenomen. De school is 

‘volwassen’ geworden: de stormachtige groei van het leerlingenaantal en personeelsaantal is daarmee 

ten einde gekomen. Het definitieve aantal leerlingen (tussen 700 en 750) is bereikt. De school gaat van 

de pioniersfase over naar de volgende, waarin borging een belangrijke rol speelt. Dat heeft zich in het 

verslagjaar geuit in de totstandkoming van een aantal formele (stuur)documenten, zoals het taakbeleid 

en verschillende regelingen voor personeel en leerlingen. Ook is de samenwerking tussen de 

stafafdelingen van de ‘moederstichtingen’ van de school (SOVOT en OGT) verder afgestemd (financiële 

verslaglegging, verrekeningswijzes, personele zaken, etc.). Er ontstaat een routine, zowel in de school 

als tussen de moederstichtingen. 

 

Resultaten 

 

In het voorjaar van 2015 heeft de Inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan. Omdat het formeel om 

twee nevenvestiging van twee besturen gaat, is ook het rapport in tweeën opgemaakt. Uitkomst van 

beide rapporten is de toekenning van het basisarrangement door de Inspectie: het onderwijsproces en 

de kwaliteitszorg zijn voor alle afdelingen van voldoende niveau.  

De doorstroomresultaten op het Reeshof College zijn hoog: opvallend veel leerlingen met een beroeps- 

of kaderberoepsgericht advies stromen door naar de gemengde en de theoretische leerweg. Omdat deze 

leerlingen ingeschreven worden bij SOVOT, neemt het aandeel van de Stichting in het Reeshof College 

toe. 

De examenresultaten zijn goed, met dien verstande dat de resultaten op de kaderberoepsgerichte 

leerweg onder landelijk gemiddelde liggen. Deze dienen op korte termijn te verbeteren en daarvoor zijn 

de nodige acties ingezet. 

 

Koning Willem II College 

 

1. Strategische koers 

 

Het Koning Willem ll College heeft zich op 2015 op de volgende zaken gericht: 

 Borging van een financieel gezonde school 

 Stabiliteit in de basis 

 Modernisering en flexibilisering van het taakbeleid  

 Schoolplan 2016-2020 

 

Borging van een financieel gezonde toekomst 
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In 2015 is de school in gesprek gegaan met enkele vakgroepen over het op termijn teruglopende aantal 

lesuren. Dit heeft ertoe geleid dat sommige collega’s de overstap hebben gemaakt naar het Beatrix 

College waar op dat moment vacatureruimte was.   

Stabiliteit in de basis 

In onderwijsondersteunende processen zijn veranderingen in werkwijzen doorgevoerd. Voor het maken 

van het jaarrooster en grote tussentijdse roosterwijzigingen is besloten voortaan structureel de expertise 

van Zermelo in te huren. Taken en verantwoordelijkheden binnen (een gedeelte van) het OOP zijn 

geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

Modernisering en flexibilisering van het taakbeleid  

In the slipstream van het bezuinigingsplan 2014, met als doel taken meer aan te laten sluiten op de 

actuele behoeften van de school is er in juli 2015 nieuw taakbeleid vastgesteld. Dit taakbeleid biedt 

ruimte aan maatwerk, doet recht aan de feitelijke belasting van docenten en ondersteunt de gevoelde 

behoefte aan projectmatig werken.  

Schoolplan 2016-2020 

Bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplan is gekozen voor een procesmatige aanpak passend bij 

een lerende organisatie. Ruim vijfentwintig medewerkers hebben in werkgroepen meegedacht over de 

thema’s voor het nieuwe schoolplan. Op studiedagen zijn de bevindingen met het voltallige personeel 

besproken. Speerpunten voor het nieuwe schoolplan zijn: lerende organisatie, toekomstgericht onderwijs 

en samenwerking met de omgeving. Deze thema’s sluiten nauw aan bij “onderwijs 2032”. 

 

2. Marktpositie 

 

Het aantal potentiële leerlingen in de dorpen vertoont een dalende tendens. In de stad is nog sprake van 

groei. De in 2014 ingezette verandering in het pr- en marketingbeleid heeft nog niet geresulteerd in een 

toename van aanmeldingen in de brugklas. Het aantal vwo-leerlingen dat zich aanmeldt loopt terug. In 

2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor het invoeren van het in de regio nog niet bestaande profiel 

‘sport extra’ per schooljaar 2016-2017. Diverse scholen die dit profiel succesvol hebben doorgevoerd zijn 

bezocht. Binnen het vwo is de doorlopende leerlijn wetenschap verder geïmplementeerd. De werkgroep 

pr en werving is zich intensiever gaan richten op scholen met een groot potentieel aan leerlingen.  

 

3. Onderwijsresultaten 

 

De doorstroomresultaten op het Koning Willem ll College (onderbouwrendement) zijn hoog. De 

examenresultaten zijn op het vmbo-t verder gestegen en liggen boven het landelijk gemiddelde. De 

examenresultaten op de havo zijn in vergelijking met vorig schooljaar stabiel. Ze liggen nog wat onder 

het landelijk gemiddelde. Voor het vwo zijn de examenresultaten zowel ten opzichte van 2014 als 

landelijk in 2015 licht teruggelopen.   

 

Jaarlijks worden de examenresultaten, aan de hand van de gegevens uit het ManagementVenster van 

Vensters voor Verantwoording, besproken met de afzonderlijke vakgroepen. Afhankelijk van de 

resultaten en trends in resultaten stellen de vakgroepen een verbeterplan op, dat met het management 

van de school wordt besproken en overeengekomen. Tussentijds vinden gesprekken plaats om de 

voortgang te bewaken. 

Op soortgelijke wijze, maar dan op basis van schooleigen gegevens, worden de doorstroomresultaten 

van de leerlingen in de verschillende afdelingen, besproken tussen de afdelingsdirecteuren en de rector 

en tussen de vakgroepen en de afdelingsdirecteuren. Afhankelijk van de noodzaak worden hierover 

afspraken gemaakt en vervolgens gevolgd.  

De schoolleiding heeft zich – naast bovenstaande reguliere kwaliteitszorg – gericht op: 

 het versterken van het mentoraat in havo4;  

 beleidsmatige afstemming tussen afdelingen t.a.v. verzuimbeleid; 

 het leggen van de verbinding tussen de uitganspunten van de ‘lerende organisatie’ en 

kwaliteitszorg. 
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5.4 Verbonden partijen 

 

Eind 2015 is ‘Stichting 28-december fonds’ opgericht. De stichting heeft als doel het behalen van een 

diploma voor alle leerlingen van het Beatrix College door de leerlingen de mogelijkheid te bieden deel te 

nemen aan al hetgeen door de school in of buiten de school wordt georganiseerd. De stichting tracht 

haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van (financiële) steun aan een leerling van het 

Beatrix College. 

De ‘Dr. Bastiaenen stichting’ heeft hetzelfde doel voor alle leerlingen van het Koning Willem II College. 

 

De Stichting onderhoudt contacten met: 

- Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant (Portvolio) 

- ZeeBra (samenwerkingverband van 26 scholen in Midden- en West-Brabant en Zeeland) 

- Onderwijsgroep Tilburg (VMBO) 

- Schoolbesturen Midden-Brabant (voortijdig schoolverlaten) 

-     VO-raad 

-     Fontys Hogeschool voor de Kunsten 

-     Stichting Topsportopleiding Tilburg 

-     Stichting Dans en Muziek (voor scholen met een vooropleiding dans en/of muziek) 

-     Stichting Loot (voor scholen die zich Topsporttalentschool mogen noemen) 

-     Factorium Podiumkunsten 

 

5.5 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 

Over 2015 zijn er geen zaken in dit kader te melden. 

 

5.6 Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Volgens de regels wordt er na ontslag loopbaanbegeleiding aangeboden. 

 

5.7 Afhandeling van klachten 

De scholen hebben een klachtenregeling. Er zijn gedurende het jaar enkele klachten bij de scholen 

ingediend. Deze zijn allemaal intern afgehandeld. Er zijn geen klachten ingediend bij de (externe) 

klachtencommissie.  

         

 5.8 VAVO-leerlingen 

Het Koning Willem II College fungeert als opvangschool voor VAVO-leerlingen. Dat betekent dat de 

school leerlingen registreert die elders niet staan ingeschreven. Dat kunnen ook leerlingen zijn die niet 

afkomstig zijn van de eigen school. Met het ROC Midden Brabant is een samenwerkingsverband 

aangegaan om deze leerlingen onder te brengen. In het schooljaar 2014-2015 waren er 31 VAVO-

leerlingen ingeschreven op het Koning Willem II College. 

Voor het Beatrix College geldt min of meer hetzelfde, al heeft deze school alleen leerlingen geregistreerd die 

voordien op deze school hebben gezeten. In 2014-2015 ging het om 27 leerlingen. 

Bij het Reeshof College stand 1 VAVO-leerling ingeschreven. 
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6 Financiële verantwoording 

 

6.1 Kengetallen 

De hier opgenomen kengetallen komen voort uit het rapport “Commissie Don” over vermogensvorming 

in het (voortgezet) onderwijs. Deze kengetallen hebben onder andere betrekking op de zogenaamde 

kapitalisatiefactor. Met dat kengetal wil men beoordelen of er mogelijk sprake is van overreserves. De 

kapitalisatiefactor meet het verband op enig moment tussen de hoeveelheid kapitaal die een bestuur 

gebruikt voor zijn activiteiten en de jaarlijkse inkomsten. Het kapitaal dat vastligt in gebouwen en 

terreinen wordt niet in deze berekening meegenomen. In onderstaande tabellen zijn de kengetallen 

verder uitgewerkt. 

 

In de eerste tabel worden de diverse grondslagen beschreven ten behoeve van de kengetallen in de 

tweede tabel. In de tweede tabel worden de kengetallen geformuleerd en berekend overeenkomstig de 

berekeningsgrondslagen zoals deze door het ministerie zijn geformuleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel: bij deze uitgangspunten voor de berekening van de kengetallen is aangesloten op de bedragen 

zoals die in de balans zijn opgenomen.  

 

In onderstaande tabel zijn de kengetallen van de Commissie Don weergegeven op basis van de getallen 

in de bovenstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) De bovengrens van de kapitalisatiefactor hangt af van de omvang van de instelling, Stichting OVOT is 

volgens de definitie een grote instelling. 

 

Toelichting op de tweede tabel: 

In de tabel worden  de genoemde signaleringsgrenzen gedefinieerd, de bedragen zijn aan de tabel 

daarboven ontleend. De hier benoemde grenzen zijn de grenzen zoals die door de Commissie Don zijn 

gedefinieerd met de daarbij behorende waarden.  

In de kolom ‘conclusie’ is steeds aangegeven hoe de Stichting t.o.v. de vastgestelde onder- en 

bovengrens scoort.  

 

 

Stichting OVOT 2015 2014

Kengetallen ( * € 1000) ( * € 1000)

Eigen vermogen (EV) 7.312 6.257

Totale vermogen (TV) 12.917 11.432

Totaal kapitaal (TK = Totale vermogen) 12.917 11.432

Gebouwen & Terreinen (G&T) 1.486 1.120

Totale Baten (TB) incl. rentebaten 31.726 30.378

Current Ratio (Vlottende activa/kortlopende schulden) 1,97 1,74

Vlottende Activa 8.685 7.505

Kortlopende schulden 4.404 4.309

Exploitatieresultaat 1.055 457
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6.2 Analyse van het resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op hoofdlijnen zijn er de volgende verschillen met de begroting te zien: 

1. De hogere rijksbijdragen OCW worden veroorzaakt door diverse aanpassingen. Kort na het 

vaststellen van de begroting werd de GPL aangepast en is het bedrag van de prestatiebox per 

leerling verhoogd (+ € 550.000). Eind mei werd de GPL nogmaals met terugwerkende kracht 

verhoogd (+ € 104.000). Tevens ontving het Koning Willem II College gelden inzake het 

leerplusarrangement dat niet was begroot (+ € 84.000). Door de afgesloten loonruimte 

overeenkomst 2015-2016 wordt de GPL wederom verhoogd met terugwerkende kracht (+ € 

280.000). Ook zijn er hogere rijksbijdragen ontvangen voor diverse posten (+ € 71.000) zoals 

zomerschool, convenantsgelden VSV en lagere korting lumpsum personeel. 

2. De hogere overige baten worden met name veroorzaakt door hogere overige inkomsten inzake 

leerlingen voor o.a. reizen en kampen (+ € 110.000), niet begrote baten op personeel van het 

Beatrix College dat wordt ingezet op het Reeshof College (+ € 125.000), een vergoeding voor 

diensten geleverd aan het Reeshof College (+ € 36.000), hogere verhuurinkomsten (+ € 14.000) en 

diverse posten (+ € 31.000). 

3. De personele lasten zijn conform begroting.  

Op schoolniveau is zichtbaar dat de personele lasten van het Koning Willem II college lager zijn dan 

begroot (-/- € 58.000). Dit is inclusief de niet begrote vrijval van de voorziening van langdurige 

zieken (-/- € 50.000). De niet begrote loonsverhogingen vanuit de cao verhogen de personele lasten, 

hier staat de hogere bekostiging tegenover. Doordat het aantal leerlingen in het schooljaar 2015-
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2016 lager is dan begroot is de inzet van het onderwijzend personeel ook lager dan begroot. 

Het Beatrix College heeft hogere personele lasten dan begroot (+ € 114.000). Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door de niet begrote loonsverhogingen vanuit de cao. Ook het aantal leerlingen in het 

schooljaar 2015-2016 is hoger dan begroot, dit leidt tot meer inzet van onderwijzend personeel. 

Opvallend is dat het Beatrix College € 65.000 meer heeft ontvangen aan zwangerschapsverlof 

uitkeringen. De overige personeelskosten van het Beatrix College zijn lager dan begroot (-/- 

57.000). 

Het aandeel in de personele lasten van het Reeshof College is lager dan begroot (-/- € 77.000). 

4. De afschrijvingen zijn lager dan begroot. 

De lagere lasten bij het Koning Willem II College (-/- € 8.000) worden veroorzaakt door lagere 

investeringen. De lagere lasten bij het Beatrix College (-/- € 21.000) worden veroorzaakt doordat de 

investeringen later in het jaar plaatsvonden dan begroot. 

Het aandeel in de afschrijvingslasten van het Reeshof College is lager dan begroot (-/- € 45.000) 

doordat de investeringssubsidie ten gunste van de afschrijvingen vrijvalt. Dit is niet begroot. 

5. De lagere huisvestingslasten worden veroorzaakt door lagere schoonmaakkosten (-/- € 56.000), 

lagere energiekosten (-/- € 40.000), lagere kosten van klein onderhoud (-/- € 14.000), hogere 

huurkosten (+ € 30.000) en diverse posten (-/- € 12.000). 

6. De hogere overige instellingslasten worden met name veroorzaakt door hogere lasten van reizen en 

kampen (+ € 110.000), leerling activiteiten (+ € 41.000), ondersteuning/inhuur expertise (+ € 

33.000), kwaliteit VO (+ € 28.000), hogere uitgaven aan boeken (€ 65.000) en er zijn meer VAVO 

leerlingen en gedetacheerde leerlingen dan begroot (+ € 120.000). 

   

In 2015 is de “prestatiebox VO” ontvangen. Deze wordt ingezet voor het verhogen van de kwaliteit van 

onderwijs. 

 

Het resultaat is in het eigen vermogen verwerkt. De ontwikkeling van het eigen vermogen wordt 

hieronder aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

In de jaarrekening 2014 staat een totaal eigen vermogen € 6.257.107. Door het positieve 

exploitatieresultaat van € 1.055.196 stijgt het totale eigen vermogen per 31/12/2015 naar € 7.312.303. 

 

De ontwikkeling van de algemene reserve ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.3 Treasury Management 

Het treasurybeleid van het Koning Willem II College en het Beatrix College maakt onderdeel uit van het 

financiële beleid van de Stichting OVOT. Dit beleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N, inhoudende 

regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door 

instellingen voor onderwijs en onderzoek)  
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Per 1 januari 2010 zijn nieuwe regels van toepassing. Deze staan in het Algemeen Verbindend 

Voorschrift van 16 september 2009 (kenmerk: FEZ/CC-2009/150185) De nieuwe regels zijn strenger ten 

aanzien van de instituten waar de gelden mogen worden belegd; zo dienen deze van minimaal twee 

ratingbureaus een A-rating of een AAminus-rating hebben, afhankelijk van de beleggingshorizon. 

 

Het treasury management werd in het verslagjaar als volgt uitgevoerd: 

 Gelden die op de wat langere termijn niet benut hoeven te worden zijn ondergebracht op een 

spaardeposito.  

 Zodra het saldo op de (lopende) betaalrekening ontoereikend dreigt te worden, wordt een bedrag 

van het spaarsaldo overgeheveld naar de lopende rekening. 

 

Vanwege de aangepaste richtlijnen heeft de Stichting OVOT ervoor gekozen om bij een bank te 

bankieren die voldoet aan een hoge rating. De overgang is in 2011 doorgevoerd.  

 

 

7 Toekomstige ontwikkelingen 

 

7.1 Het Koning Willem II College 

In ons leerlingenaantal zien we een dalende tendens. Gezien de verwachting dat de instroom uit de 

omliggende dorpen voorlopig daalt, gaan we laten onderzoeken hoe we een evenredige vergroting van 

de toestroom uit de stad kunnen realiseren.  

De in verhouding hoge personele lasten als gevolg van de functiemix, en het teruglopend leerlingaantal  

blijven de komende jaren een rol spelen. Dit beïnvloedt de betaalbaarheid, en daarmee de omvang, van 

de formatie. 

De school gaat de komende jaren investeren in modernisering van leermiddelen en verdere 

professionalisering van de medewerkers. 

De aantrekkingskracht van onze school is een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van ons nieuwe 

schoolplan. Hierin staan de lerende organisatie, toekomstgericht onderwijs en samenwerking met de 

omgeving centraal. Er wordt ruimte geboden aan innovatieve experimenten en samenwerking gezocht 

met voor onze school relevante partijen.  

 
7.2 Het Beatrix College 

In het schooljaar 2015-2016 heeft het Beatrix College haar maximale omvang bereikt: 2622 leerlingen. 

Als gevolg van een dalende basispopulatie in de wijk zal het leerlingenaantal tot ongeveer 2450 

leerlingen dalen, in de komende vier a vijf jaar. Het beleid van de school (en de stichting) is erop gericht 

deze daling zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, om te voorkomen dat er heftige ingrepen in de 

begroting of de personele bezetting nodig zijn. Daarvoor is al in schooljaar 2014-2015 begonnen met het 

opbouwen van een zgn. ‘flexibele schil’: het aantal vaste contracten wordt beperkt, om tijdig te kunnen 

inspelen op het dalende leerlingaantal. Op stichtingsniveau wordt het verloop van de leerlingenaantallen 

(en de mogelijke gevolgen) op de scholen gevolgd en vindt er voortdurend afstemming en samenwerking 

plaats, bijvoorbeeld door het laten overstappen van personeelsleden van de ene naar de andere school. 

Op deze manier kunnen we de rol van betrouwbaar en voorspelbaar werkgever het beste blijven 

realiseren. 

Onderwijskundig werkt het Beatrix College aan de realisatie van de plannen uit het schoolplan 2014-

2018 (‘Oefenen voor de wijde wereld’). Daarin speelt de BMO (Beatrix Maatschappelijk Ondernemen) een 

hoofdrol. In de BMO krijgen de leerlingen de kans om zich, met een groep leeftijdgenoten, in te zetten 

voor goede doelen of aantrekkelijke perspectieven voor de wijk of het dorp van herkomst. Middels de 

BMO wil de school haar brede opdracht –aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en burgerschap/ 

sociale cohesie, naast goede schoolresultaten- vorm geven.  

De school wil als organisatie zelf ook een prominentere rol spelen in de wijk. Daarvoor is een 

samenwerking met Factorium aangegaan, die ertoe heeft geleid dat alle culturele activiteiten van 

Factorium (muziek, dans, dramalessen, etc) die eerst verspreid in de wijk plaats vonden, nu op het 

Beatrix College zijn gecentraliseerd. Daarnaast wordt samen met de Wijkraad Reeshof en de culturele 
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commissie Reeshof CultuurT vormgegeven aan een cultuurpodium voor de wijk, vanaf schooljaar 2016-

2017. Het verkrijgen van een echte podiumfunctie voor de wijk is een lang gekoesterde wens voor beide 

partners en biedt de school de mogelijkheid een nog grotere rol in de wijk te spelen. In dit project wordt 

ook uitdrukkelijk samenwerking met de gemeente Tilburg gezocht. 

 

7.3 Het Reeshof College 

Al bij de start van het Reeshof College is afgesproken dat het leerlingenaantal op termijn gelimiteerd zou 

worden. De school wordt niet groter dan 650 tot 750 leerlingen. Als gevolg van deze afspraak is er een 

lotingsprocedure ingesteld, wanneer het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overstijgt. 

Dat is tot nu toe tweemaal gebeurd. Als gevolg van deze afspraak en de populariteit van de school is het 

toekomstige leerlingaantal op het Reeshof College in hoge mate stuurbaar en voorspelbaar en zal rond 

de 720 leerlingen liggen. 

De opdracht voor het Reeshof College in de komende jaren is om alle nieuw ontwikkelde initiatieven en 

afspraken voor deze jonge school te gaan borgen. Dan gaat het om personeelsbeleid (taakbeleid, 

functiemix, scholingsbeleid, gesprekkencyclus, etc), maar ook om de verdere onderwijskundige invulling 

(uitwerken beroepsprogramma K/B, zorgstructuur, LOB, etc.). Het schoolplan 2014-2018 biedt daarvoor 

een heldere richting.  
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7.4 Begroting 2016 

 

De vastgestelde begroting voor 2016 laat een positief saldo zien. 
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7.5 Continuïteitsparagraaf 

 

7.5.1 Gegevens 

 

Voor Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Tilburg gelden de volgende kengetallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de prognose (2017 en 2018) van de personele lasten zijn de begrote personele lasten van 2016 als 

uitgangspunt genomen. Er is een directe relatie tussen het aantal leerlingen en het aantal OP. Het aantal 

OP daalt/stijgt gedurende 2017 en 2018 met hetzelfde percentage als de daling/stijging van het aantal 

leerlingen. 

Daarnaast worden jaarlijks de salariskosten verhoogd met een bepaald percentage. Deze verhoging van 

salariskosten heeft te maken met de stappen die medewerkers maken in hun loonschaal. Dit percentage 

is moeilijk te voorspellen. Dit is mede afhankelijk van hoe de mix van het personeel eruit ziet aan het 

einde van 2015. 

Indien veel docenten in de beginschaal vertrekken en er veel eindschalers overblijven dan zijn er minder 

medewerkers die een stap zetten in hun loonschaal. Het percentage salarisverhoging zal dan lager zijn. 

 

Doorrekening van de huidige medewerkers bij de verschillende scholen levert de volgende 

salarisverhoging op voor 2016 voor het OP: 

1% voor het Koning Willem II College; 

1,6% voor het Beatrix College. 

Voor het OOP en Directie wordt voor beide scholen gerekend met 0,5% salarisverhoging. 

Er is geen rekening gehouden met indexering van de salarissen. Hier staat tegenover dat bij de baten 

(OCW subsidie) ook uitgegaan is van een gelijke GPL. Bij indexering van de salarissen zal de GPL ook 

wijzigen en zal het effect per saldo neutraal zijn. 

De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit: 
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Voor de staat van baten en lasten gelden de volgende uitgangspunten; 

- De hoogte van de Rijksbijdragen OC&W is afhankelijk van het leerlingenaantal.  

Voor de personele bekostiging, exploitatiebekostiging en boekenvergoeding is de peildatum van het 

leerlingenaantal 1 oktober van voorgaand kalenderjaar. De hoogte van de vergoeding (zoals GPL en 

vergoeding per leerling) is conform de actuele vergoeding voor 2016. 

- De ouderbijdragen zijn aangepast aan het begrote aantal leerlingen. De overige bijdragen zijn gelijk 

gehouden aan de begroting 2016. De mutatie van het vermogen vindt plaats ten laste van de 

algemene reserve.  

- De afschrijvingen op investeringen die in het verleden hebben plaatsgevonden zijn berekend voor 

2017 en 2018. 

De begrote investeringen voor 2017 en 2018 zijn gelijk gehouden aan de begrote investeringen van 

2016. 

- De huisvestingslasten zijn gelijk gehouden aan de begrote lasten van 2016. 

- De leerling activiteiten, leermiddelen en kosten van het externe boekenfonds (overige materiele 

lasten) muteren met het aantal leerlingen. 

 

De verwachte resultaten bij ongewijzigd beleid  

Het CvB kiest ervoor om in deze MJB de verwachte resultaten voor de komende jaren te presenteren 

zoals deze zich zouden ontwikkelen bij ongewijzigd beleid. De resultaten zijn in dat geval negatief. 

 

Beleidsvoornemens  

In het kader van het nog te ontwikkelen meerjarenbeleidsplan en de jaarbegrotingen voor de komende 

jaren onderzoekt het CvB uiteraard de mogelijkheden om de gepresenteerde negatieve resultaten te 

verbeteren.  

Wij denken daarbij aan:  

1. Verbetermogelijkheden voortvloeiende uit het feit dat de werkelijk benodigde OP-formatie (te 

berekenen en te beredeneren vanuit het aantal benodigde lessen) lager uitvalt dan de in deze MJB 

genoemde benodigde formatie, die gebaseerd is op een abstracte formule. In dat geval zullen in de 

komende jaarbegrotingen op te nemen bedragen worden bijgesteld. Anders geformuleerd: de praktijk 

en ervaring leert ons dat er meer stuurmogelijkheden zijn dan uit deze MJB op het eerste gezicht lijkt.    

2. De opstelling van aantrekkelijk en gericht in te zetten extern mobiliteitsbeleid en beleid ten aanzien 

van maatwerk in het kader van vervroegd en/of gedeeltelijk pensioen  

3. Het vroegtijdig inschatten van de formatieve ontwikkelingen per vakgroep (per school en voor de 

stichting) en het opstellen van maatregelen die nodig zijn om als organisatie formatief en financieel 

wendbaar en flexibel te blijven (denk bijvoorbeeld aan het bewust aanhouden van een zogenaamde 

flexibele schil en aan intern mobiliteitsbeleid).  

4. Besparingen op de kosten voor het OOP. Hoewel het niet realistisch is om de formatie van het OOP 

een op een mee te laten bewegen met de ontwikkeling van de leerlingenaantallen, zullen de 

aanwezige mogelijkheden (en die zijn er) om hierop te bezuinigen worden benut.   

5. De toekomstige investeringen worden bij de jaarbegrotingen kritisch bekeken en doorgerekend.  

6. Het Beatrix College onderzoekt de mogelijkheden te besparen op ingeleend personeel en kwaliteit VO. 

7. Het Koning Willem ll College onderzoekt de mogelijkheden te besparen op vaste en variabele lasten. 

 

Het relatief hoge vermogen van de stichting biedt mogelijkheden om een aantal van de bovenstaande 

maatregelen (zoals bijvoorbeeld onder punt 2 en 3) te kunnen nemen.  
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De balans er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de balans gelden de volgende uitgangspunten; 

- De materiële vaste activa zijn berekend aan de hand van de begrote investeringen en afschrijvingen. 

- De vlottende activa bestaan uit de vorderingen en liquide middelen. De vorderingen zijn gelijk 

gehouden. De liquide middelen muteren met het resultaat, gecorrigeerd met de investeringen en 

afschrijvingen. 

- De mutatie van het vermogen vindt plaats ten laste van de algemene reserve. De private en publieke 

bestemmingsreserve worden gelijk gehouden. Hierdoor is het effect van het resultaat op het 

vermogen duidelijk zichtbaar. 

- De voorziening is gelijk gehouden. 

- De kortlopende schulden blijven gelijk. 

 

 

7.5.2 Overige rapportages 

 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Dit systeem moet de realisatie van doelstellingen bewaken, de financiële verslaggeving betrouwbaar 

doen zijn en wet- en regelgeving doen naleven. 

Relevante onderdelen van het risicobeheersingskader binnen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Tilburg zijn onder andere de planning- en controlcyclus met de kwartaalrapportages, begroting, herziene 

begroting, meerjaren begroting en het formatie plan. Daarnaast is er een Reglement College van Bestuur 

en een Reglement Raad van Toezicht waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan 

beschreven. 

 

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Hier wordt verwezen naar de toekomstige ontwikkelingen zoals beschreven in paragraaf 6.1 voor het 

Koning Willem II College en in paragraaf 6.2 voor het Beatrix College. 
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Rapportage toezichthoudend orgaan 

De Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. In deze vergaderingen is goedkeuring gegeven 

aan het bestuurlijk jaarverslag inclusief jaarrekening 2014, de meerjarenbegroting 2015-2017 en de 

begroting 2016. 

Daarnaast maakt een deel van de Raad van Toezicht deel uit van de audit commissie inzake het 

bestuurlijke jaarverslag inclusief jaarrekening. 
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8 Jaarrekening 2015 

 

 

Balans na resultaatbestemming: 
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8.1 Grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving conform de Regeling Jaarverslaggeving 

Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in hele euro’s. De gehanteerde grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar, tenzij dit specifiek is vermeld bij de 

betreffende grondslag.  

 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg     

De Stichting OVOT heeft twee scholen onder haar hoede, namelijk het Koning Willem II College en het 

Beatrix College met de nevenvestiging het Reeshof College. In het jaarverslag wordt de jaarrekening van 

de Stichting gepresenteerd.   

          

Eind 2002 is de Stichting Pleinwacht in het leven geroepen. Via deze Stichting worden surveillance-

werkzaamheden voor de scholen geregeld. De Stichting OVOT heeft een financieel en organisatorisch 

belang in deze Stichting, zodanig dat er sprake is van een beslissende invloed op de besluitvorming in de 

Stichting Pleinwacht. Derhalve is de jaarrekening van de Stichting vanaf 2003 geconsolideerd 

opgenomen in deze jaarrekening. Er heeft voor wat betreft de baten en lasten van de Stichting 

Pleinwacht volledige saldering plaatsgevonden.   

     

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd volgens de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek 

van de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

Gronden en terreinen zijn geactiveerd tegen de taxatiewaarde op moment van verkrijging. Afschrijvingen 

zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs (lineaire methode), rekening houdend met eventuele restwaarde. Afschrijving 

vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname. 

 

Vorderingen 

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden opgenomen indien op balansdatum de betreffende toekomstige kosten hun 

oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum 

hebben voorgedaan (oorsprongseis); deze kosten aan die periode kunnen worden toegerekend 

(toerekeningseis); er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de kosten zich zullen voordoen 

(zekerheidseis) en tevens een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de omvang van de 

kosten. 

Voorziening spaarverlof 

De voorziening is gevormd voor medewerkers die gedurende 4 of meer schooljaren minimaal 60 klokuren 

hebben gespaard. De uren zijn gewaardeerd tegen een intern tarief, dat gebaseerd is op de gemiddelde 

salariskosten in de betreffende salarisschaal van het betreffende jaar. 

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (LBP) 

Het levensfasebewust personeelsbeleid biedt medewerkers de keuze om een budget van 50 uren per 

kalenderjaar in te zetten voor een aantal opties. Eén van de opties is om de uren te ‘sparen’ gedurende 

maximaal 4 jaren. Na inventarisatie van de keuzes van de medewerkers, is een voorziening getroffen 
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voor alle gespaarde uren. De uren zijn gewaardeerd tegen een intern tarief, gebaseerd op de werkelijke 

salariskosten per medewerker. 

Voorziening jubileum 

De voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

uitbetaald dienen te worden, rekening houdende met duur van de huidige dienstverbanden en 

blijfkanspercentages. 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en verplichtingen 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. 

 

Rijksbijdragen OCW, overige overheidsbijdragen en –subsidies 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een 

vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden 

ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de 

gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per 

balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 

van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 

bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog 

niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

 

Overige baten 

Onder de overige baten zijn opbrengsten opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, 

gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten zijn toegerekend aan het 

verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Personele lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De instelling heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou 

sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de 

instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. Per 31 december 2015 bedroeg de dekkingsgraad 

van het pensioenfonds 97,2%. 

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

economische levensduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 

levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. De vastgestelde afschrijftermijnen 

zijn: 
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Ingangsjaar Actief Afschrijvingstermijn (jaren) 

2000 automatisering (algemeen / leerlingen) 3 en 4  

 gebouwen (alleen Koning Willem II College) 30 

 meubilair 25 

 overige inventaris 10 

 stoffering 20 

2004 aanpassing gebouwen 5 of 10  

2011 gebouwen & terreinen  5 – 10 - 15 – 20 

 inventaris 4 – 5 – 10 – 15 - 20 

 

Aanschaffingen met een waarde van minder dan € 1.000 worden - in principe - niet geactiveerd, maar 

voor het volledige bedrag in de exploitatie opgenomen, tenzij zij onderdeel uitmaken van een groter 

geheel. 

 

Investeringen worden geactiveerd op het moment dat ze in gebruik worden genomen. Tot eind 2011 

werden investeringen die in het lopende boekjaar plaatsvonden, in dat jaar voor de helft van de voor het 

betreffende activum geldende afschrijvingstermijn afgeschreven.  

 

Huisvestingslasten 

Onder de huisvestingslasten zijn kosten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de 

gebouwen. De lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten 

De overige lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten omvatten de rentebaten van uitstaande middelen en rentelasten van 

opgenomen middelen. Rentebaten en –lasten worden opgenomen volgens de effectieve rentemethode. 

 

Vreemde valuta 

Deze jaarrekening is opgesteld in euro’s. Er hebben geen transacties in vreemde valuta plaatsgevonden. 

          

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht        

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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8.2 Toelichting op de balans 

 

8.2.1 Activa (1) 

 

Materiële vaste activa (1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 is er door het Koning Willem ll College € 426.700 geïnvesteerd. Hiervan is € 191.600 in 

gebouwen en € 235.100 in inventaris en apparatuur. vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt niet meer 

geïnvesteerd in boeken. Volgens de nieuwe overeenkomst heeft de boekenleverancier dit overgenomen. 

De reeds aanwezige voorraad boeken blijft eigendom van het Koning Willem II College. 

Door het Beatrix College is € 687.300 geïnvesteerd. Hiervan is € 386.600 in gebouwen en € 300.700 in 

inventaris en apparatuur geïnvesteerd. 

  

Vorderingen (1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde bedragen (€ 397.768), nog te ontvangen bedragen  

(€ 258.618) en nog te ontvangen bedragen inzake leerlingen (€ 87.443). 

 

Liquide Middelen (1.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Niet in de balans opgenomen rechten 

 

Ultimo 2015 heeft Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg een vordering op het Ministerie van 

OCW ten bedrage van € 1.824.025 (sinds ultimo 2007); deze vordering is in de jaarrekening 

gewaardeerd op nihil. Het betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij 
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invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op 

balansdatum nog te ontvangen bekostiging voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over 

de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. 

Uitbetaling is voorwaardelijk en zou slechts plaatsvinden indien de school op een andere datum dan  

1 augustus van een jaar zou ophouden te bestaan. 

 

8.2.3 Passiva (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het bestuursformatieplan van 2008-2013 is besloten dat de personele reserve op het niveau moet 

liggen van 15% van de personele lasten. Dit in verband met de toegenomen werkgeversrisico's vanaf 

2007 van individueel te dragen werkloosheidsuitkeringen én het eigen risicodragerschap WGA. De 

reserve wordt jaarlijks op niveau gebracht ten laste van de algemene reserve. 

    

De ultimo 2009 nieuw gevormde publieke bestemmingsreserve “Spaar Bapo” is ontstaan uit de dan 

vrijgevallen voorziening BAPO. In de reserve zijn de gespaarde BAPO rechten van de medewerkers 

opgenomen. De vermindering van de reservering wordt jaarlijks aangepast ten gunste van de algemene 

reserve. 

              

De private bestemmingsreserve boekenfonds (Koning Willem II College) is tot stand gekomen door de 

totale baten boekenfonds af te zetten tegen de totale lasten boekenfonds. Vanwege de andere 

financiering van de schoolboeken – middels het Ministerie van OCW – zijn dotaties niet meer mogelijk.  

Bij een eventueel tekort op de exploitatie van de schoolboeken kunnen gelden aan de reserve worden 

onttrokken, dat is dit jaar niet het geval geweest. Er zijn dus dit jaar geen mutaties geweest. 

 

Ultimo 2013 is de nieuw gevormde publieke bestemmingsreserve schoolplan/flankerend beleid inzake 

mobiliteit ontstaan. De bestemmingsreserve schoolplan is voor de implementatie van de plannen in het 

schoolplan zoals het project maatschappelijke onderneming, aanpassing zorgstructuur en ICT 

implementatie. De bestemmingsreserve flankerend beleid inzake mobiliteit is voor ondersteuning inzake 

personele mobiliteit.  

Deze reserve bedraagt ultimo 2015 € 250.000 voor het Beatrix College en € 80.000 voor het Koning 

Willem II College.  
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Voorzieningen (2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorziening personeel omvat een viertal voorzieningen: een voorziening voor Jubilea, een voorziening 

Spaarverlof, een voorziening voor langdurige zieken en een voorziening persoonlijk budget.  

De voorziening Jubilea voorziet in de kosten voor de toekomstige door CAO bepaalde jubilea, er is per fte 

een bedrag van € 550 opgenomen. 

De voor het eerst in 2013 gevormde voorziening langdurige zieken is bepaald aan de hand van de 

langdurige zieken per ultimo 2015 waarvan verwacht wordt dat deze medewerkers ook in 2016 ziek 

zullen zijn. De voorziening bedraagt 50% van de verwachte personeelskosten. 

De in 2014 nieuw gevormde voorziening persoonlijk budget komt voort uit de gespaarde uren van het 

persoonlijk budget. Het persoonlijk budget is een nieuwe component uit de CAO VO 2014-2015.            

Het niveau van de voorzieningen per ultimo 2015 is toereikend voor de toekomstige lasten.         

 

Kortlopende schulden (2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afschrijvingslasten van de met subsidiegelden aangeschafte inrichting gaan jaarlijks gepaard met een 

evenredige vrijval van de investeringsreserve. De onttrekking in 2015 is € 61.188 geweest. 

 

De borg schoolboeken (2.5.9) houdt verband met de door het Beatrix College geïnde borg (€ 75 per 

leerling) ten behoeve van het gebruik van schoolboeken. Deze borg is in de loop van 2015 terugbetaald. 

De boekenleverancier heeft dit vanaf het schooljaar 2015-2016 overgenomen. Het resterende bedrag is 

borg voor kluisjes. 

 

In de post overige kortlopende schulden (2.5.9) zijn onder het kopje “vooruitontvangen subsidies OCW” 

de vooruitontvangen bedragen ten behoeve van studieverlof (€ 83.450) en ten behoeve van diverse 

convenanten (€ 54.850) opgenomen. Onder het kopje “accountants- en administratiekosten” staan de 

accountantskosten voor het betreffende boekjaar. Onder het kopje “overige” is onder andere de schuld 

inzake het Reeshof College opgenomen (€ 250.800). 
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8.2.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen     

         

Beide scholen hebben niet uit de balans blijkende verplichtingen.  

 

Op 1 januari 2013 hebben Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg en Konica Minolta Business 

Solutions B.V. een overeenkomst gesloten voor de duur van 60 maanden voor de huur van 

multifunctionele print-kopieer apparatuur. De overeenkomst eindigt op 31 december 2017.  

Facturering van de vaste huurprijs geschiedt vooraf per maand of kwartaal door BNP Paribas Leasing 

Solutions N.V. Afrekening geschiedt per kwartaal achteraf op basis van het werkelijke verbruik. 

Het werkelijke verbruik over het boekjaar 2015 bedraagt bijna € 39.000. 

Voor de multifunctionele print-kopieer apparatuur  zijn de volgende operationele leaseovereenkomsten 

met BNP Paribas Leasing Solutions N.V. aangegaan : 

 

Contractnummer Looptijd (mnd) Bedrag in €  Termijn per jaar Restant looptijd (mnd) 

35820/002 20 251,63 4 7 

35820/003 20 237,11 4 7 

35820/004 20 237,11 4 7 

35820/005 20 237,11 4 7 

35820/006 20 290,55 4 7 

35820/007 20 290,55 4 7 

35820/008 20 290,55 4 7 

35820/009 20 868,77 4 7 

35820/012 20 195,96 4 7 

35820/013 20 195,96 4 7 

35820/014 20 736,17 4 7 

35820/015 20 77,58 4 7 

35820/016 17 37,59 4 7 

35820/017 20 225,57 4 7 

35820/018 17 67,77 4 7 

35820/019 17 478,08 4 7 

35820/020 51 92,97 12 22 

Jaarlijks bedraagt het totale operationele leasebedrag aan BNP, bijna € 22.000. De overeenkomsten 

eindigen op 31 december 2017. 

 

Tussen Koning Willem II College en Markies Catering is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De 

overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2016. Markies biedt 

de volgende dienstverlening aan: 

- dagelijkse verkoop aan de verkoopcounter tijdens de pauze 

- dagelijkse verkoop door middel van automatenverkoop 

- verzorgen van vergader- en lunchservice  

- dagelijkse verzorging van personeelskamer 

In het boekjaar 2015 is voor ruim € 53.000 aan dienstverlening verricht door Markies Catering. 

 

Tussen Beatrix College en De Meester is een cateringscontract afgesloten. Het contract is afgesloten voor 

een periode van 1 september 2012 tot 1 september 2016. De Meester biedt de volgende dienstverlening 

aan: 

- het verzorgen van losse verstrekkingen aan leerlingen en personeel 

- het verzorgen van vergaderservices, standaard- en luxe lunches 

- het verzorgen van informatie- en ouderavonden 

- het verzorgen en beheren van de koude en warme drankenautomaten en de benodigde serviezen 

- de dagelijkse verzorging van personeelskamer 

In het boekjaar 2015 is voor ruim € 89.000 aan dienstverlening verricht door De Meester. 
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8.3 Toelichting op de baten en lasten 

 

8.3.1 Baten (3) 

 

Rijksbijdrage (3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De implementatiemiddelen passend onderwijs worden vanaf 2015 gepresenteerd onder rubriek 

3.1.4  Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV in plaats van onder rubriek 3.2.2 Overige 

overheidsbijdrage. De vergelijkende cijfers zijn voor de vergelijkbaarheid ook aangepast. 

 

Overige overheidsbijdragen (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige baten (3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
De stijgende inkomsten uit verhuur komen voort uit verhuur van ruimte aan het Factorium. 
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8.3.2 Lasten (4) 

 

Personele lasten (4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen (4.2) 

 

 

 

 

 

De hier opgenomen afschrijving betreft de afschrijving op Gebouwen en op Inventaris en apparatuur. 

Van de boekenvoorraad wordt alleen het saldo in de balans opgenomen. 

 

Huisvestingslasten (4.3) 
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Overige instellingslasten (4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

In de post administratie- en beheerslasten zijn de accountantskosten (€ 26.000) voor het betreffende 

boekjaar opgenomen. De accountantskosten bestaan uit honorarium onderzoek jaarrekening inclusief 

managementletter (€ 16.500), controle van de bekostigingsgegevens (4.650) en honorarium voor 

adviezen (€ 4.850). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële baten en lasten (5) 
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 OVERIGE GEGEVENS 
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9 Resultaatbestemming 

 

Het positieve resultaat van het verslagjaar ad € 1.055.196 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Hiervan is € 1.112.694 toegevoegd aan de algemene reserve en € 57.498 is ten laste gebracht van de 

bestemmingsreserves. 

 

10 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening. 
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11 Bijlagen 

 

11.1 Bijlage 1: Overzicht verbonden partijen 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Pleinwacht heeft als doel het verzorgen van, begeleiden bij en bemiddelen voor 

surveillanceactiviteiten ten behoeve van de goede gang van zaken op of nabij de scholen onder het 

bevoegd gezag van de Stichting OVOT, en het verrichten van alle verdere handelingen die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting Centrale Dienst Het Reeshof College heeft als doel het verrichten van werkzaamheden ter 

verzekering van de goede gang van onderwijs op de door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Tilburg en Stichting Onderwijsgroep Tilburg in stand gehouden scholen/nevenvestigingen in de wijk 

Reeshof te Tilburg die gezamenlijk Het Reeshof College vormen. 

‘Stichting 28-december fonds’ heeft als doel het behalen van een diploma voor alle leerlingen van het 

Beatrix College door de leerlingen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan al hetgeen door de 

school in of buiten de school wordt georganiseerd. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken 

door het verlenen van (financiële) steun aan een leerling van het Beatrix College. 

De ‘Dr. Bastiaenen stichting’ heeft hetzelfde doel voor alle leerlingen van het Koning Willem II College. 

 

 

11.2 Bijlage 2: Geoormerkte doelsubsidies ocw (model g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Bijlage 3: WNT-verantwoording  

 

WNT-verantwoording 2015 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (STOVOT) 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op STOVOT van toepassing 

zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs. 

 

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor STOVOT is €178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-

maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 

tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband 

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.  
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Bezoldiging topfunctionarissen 

 

Leidinggevende topfunctionarissen 

 

Bezoldiging 2015 

Bedragen X € 1 mr. H.M. te Boekhorst drs. N.F.J. Bootsma 

Functie College van Bestuur College van Bestuur 

Duur dienstverband in 2015 1/1 -31/12 1/1 -31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 

        Zo niet, langer dan 6 maanden 

binnen 18 maanden werkzaam? 

- - 

   

Bezoldiging   

Beloning 102.261 116.247 

Belastbare onkostenvergoedingen   

Beloningen betaalbaar op termijn 14.831 15.257 

Totaal bezoldiging 117.092 131.504 

Toepasselijk WNT-maximum 178.000 178.000 

Motivering indien overschrijding - - 

   

 

Bezoldiging 2014 

Bedragen X € 1 mr. H.M. te Boekhorst drs. N.F.J. Bootsma 

Functie College van Bestuur College van Bestuur 

Duur dienstverband in 2014 1/1 -31/12 1/1 -31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 

        Zo niet, langer dan 6 maanden 

binnen 18 maanden werkzaam? 

- - 

   

Bezoldiging   

Beloning 99.897 129.230 

Belastbare onkostenvergoedingen   

Beloningen betaalbaar op termijn 16.682 19.437 

Totaal bezoldiging 116.579 148.667 

Toepasselijk WNT-maximum 184.448 184.448 

Motivering indien overschrijding - - 

   

 

In de vergelijkende cijfers bezoldiging topfunctionarissen is het overzicht leidinggevende 

topfunctionarissen 2014 opgenomen. 

De onderstaande bedragen zijn in de vastgestelde jaarstukken 2014 d.d. 14 april 2015 niet opgenomen: 

- drs. N.F.J. Bootsma, beloning € 15.835 (uitbetaald spaarverlof); 

- drs. N.F.J. Bootsma, beloningen betaalbaar op termijn € 19.437 (pensioenpremie werkgever); 

- mr. H.M. te Boekhorst, beloningen betaalbaar op termijn € 16.682 (pensioenpremie werkgever). 

De bedragen in het overzicht bezoldiging topfunctionarissen zijn abusievelijk niet volledig vermeld. Het 

niet volledig vermelden van de bedragen in de specificatie heeft echter geen gevolgen. De bezoldiging 

blijft lager dan de toepasselijke WNT-maximum. 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Bedragen X € 1 mr. W.W.J. van den Elsen Mevr. M. van Iersel 

Functie Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 

Duur dienstverband in 2015 1/1 -31/12 1/1 -31/12 

   

Bezoldiging   

Beloning 3.000 1.500 

Belastbare onkostenvergoedingen   

Beloningen betaalbaar op termijn   

Totaal bezoldiging 3.000 1.500 

Toepasselijk WNT-maximum 26.700 17.800 

Motivering indien overschrijding   

 

Bedragen X € 1 Mevr. drs. M.C. 

Verbunt 

Mevr. Drs. W.M.A.E. 

Vermeer 

drs. F.W. Mutsaers 

Functie Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 

Duur dienstverband in 2015 1/1-31/12 1/1 -31/12 1/1-31/12 

    

Bezoldiging    

Beloning 1.500 1.500 1.500 

Belastbare onkostenvergoedingen    

Beloningen betaalbaar op termijn    

Totaal bezoldiging 1.500 1.500 1.500 

Toepasselijk WNT-maximum 17.800 17.800 17.800 

Motivering indien overschrijding    

 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

 

Deze categorie is niet van toepassing voor STOVOT. 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een 

bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 

vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn 

in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 

worden gerapporteerd. 
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 11.4 Bijlage 4: Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht  

 

Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 

W. van den Elsen  DGA HR-adviesbureau Investeren in Mensen 

M. v. Iersel DGA Projectpunt Holding 

Manager Statuscollege 

M. Verbunt Directeur Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) 

M. Vermeer Inkoopcoördinator jeugdhulp Noordoost Brabant, gemeente  

‘s-Hertogenbosch 

Lid Rekenkamer gemeente Tilburg 

Lid Rekenkamercommissie gemeente Boxtel 

Lid Raad van Toezicht Stichting Vitus Zuid (cluster 2 onderwijs) 

F. Mutsaers Directeur/eigenaar Mutsaers Advies & Management (MA&M) 

Directeur/eigenaar JOB B.V. 

Lid Raad van Toezicht Stichting Gelderse Onderwijsgroep 

Quadraam 

 

11.5 Bijlage 5: Nevenfuncties bestuursleden  

 

Nevenfuncties bestuursleden 

N. Bootsma Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch 

Centrum Nijmegen 

D. te Boekhorst Lid Raad van Toezicht Stichting BraVoo 

Bestuursvoorzitter Dr. Bastiaenen stichting 

Bestuurslid Stichting Topsportopleiding Tilburg 

 

 


