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SAMENVATTING 
 
In de periode 2011-2015 krijgt Stichting Baasis te maken met een negatieve ontwikkeling in 
de leerlingenaantallen. De omvang van de terugloop wordt verschillend beoordeeld. In de 
meerjarenbegroting is uitgegaan van het aantal leerlingen per 01-10-2011, de prognose van 
Pronexus, met een voorzichtigheidsmarge van -1,5%. Door de lagere leerlingenaantallen, 
daalt de omvang van de Rijksbijdrage. Daarnaast zal ook het gewijzigde overheidsbeleid op 
het terrein van Passend Onderwijs de inkomsten van Stichting Bassis negatief beïnvloeden. 
De inkomsten uit gemeentelijke bijdragen zullen in de komende jaren eveneens afnemen. In 
totaal verwacht Stichting Bassis een terugloop aan inkomsten van ca. € 1,3 miljoen in de 
periode 2011-2015. 
 
De kosten van stichting Baasis zullen afnemen, omdat voor minder leerlingen onderwijs 
wordt verzorgd. Stichting Baasis verwacht in de periode 2011-2015 de volgende 
kostenreducties: 
• verminderde personele kosten in verband met uitstroom van medewerkers, vanwege het 

bereiken van de pensioengerechtige leeftijd, 
• verminderde leerlinggebonden uitgaven,  
• verminderde huisvestingskosten in verband met de realisatie van nieuwe multifunctionele 

accommodaties, 
 
In de jaren 2011-2013 investeert Stichting Baasis ca. € 700.000 in de ontwikkeling van de 
kwaliteit. Deze investering wordt gedekt vanuit het eigen vermogen van Stichting Baasis. 
Voor de realisatie van de verbeterplannen is een externe interim-manager en een externe 
kwaliteitsadviseur aangesteld. 
 
Om een sluitende exploitatie te realiseren, treft Stichting Baasis in de periode 2011-2015 de 
volgende maatregelen: 
• een additionele reductie van de personele omvang van ca. 11 fte,  
• een reductie van twee keer € 60.000 op de totale directiekosten, 
• een reductie van de stafkosten ter hoogte van € 80.000, 
• een herallocatie van de nascholingsgelden, 
 
Het verwachte jaarlijks exploitatieresultaat van Stichting Baasis blijft, met het realiseren van 
genoemde maatregelen, positief gedurende de gehele planperiode. 
 
De kapitalisatiefactor van Stichting Baasis (de kapitaalsbehoefte in verband met de 
financieringsfunctie, de transactiefunctie en de bufferfunctie), blijft in de periode 2011-2015 
boven de door de commissie Don geadviseerde grenswaarde.  
 
Stichting Baasis blijft in de periode 2011-2015 binnen de door de commissie Don 
geadviseerde grenswaarden ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit. De grenswaarde ten 
aanzien van de rentabiliteit wordt in 2011 t/m 2013 onderschreden door de uitgaven in 
verband met het verbeterprogramma, gericht op de kwaliteitsontwikkeling. Na 2013 bevindt 
de rentabiliteit zich weer binnen de geadviseerde grenswaarden. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       PAGINA 3 VAN 27 

 

 

Hoofdstuk 1  
Inleiding en leeswijzer 

In juni 2011 verscheen het rapport ‘Naar opbrengstgericht leiderschap’. Dit rapport deed 
verslag van een reflectief onderzoek naar de werkwijze en het functioneren van Stichting 
openbaar onderwijs Baasis (verder genoemd: Stichting Baasis).  
Een van de aanbevelingen van dit rapport was het opstellen van een integrale 
meerjarenbegroting, waarin aandacht wordt geschonken aan recente maatschappelijke 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en waarbij er een koppeling tussen de 
financiële gegevens en het beleid tot stand wordt gebracht. Met andere woorden: er moet een 
beleidsrijke begroting komen, waarbij naast de cijfers het ideeëngoed achter de cijfers duidelijk 
wordt.  
Met de voorliggende conceptmeerjarenbegroting wordt dit advies gerealiseerd. Vooraf een 
paar opmerkingen:  
• een beleidsrijke begroting vraagt om een koppeling tussen beleid en financiële middelen. 

Dit veronderstelt een situatie waarin sprake is van vastgesteld beleid. Binnen Stichting 
Baasis is dit gerealiseerd door middel van een goedgekeurd strategisch beleidsplan. Bij 
het opstellen van deze begroting is met de voornemens uit dit plan rekening gehouden.  

• de aanbevelingen van het in de aanhef ‘Naar opbrengstgericht leiderschap’ zijn van een 
dusdanige aard dat het verstandig is en voor de hand liggend om het verbetertraject dat 
uit dit onderzoek voortvloeit als startpunt voor beleidsontwikkeling te nemen. In deze zin 
zijn de aanbevelingen uit dit onderzoek in de voorliggende begroting meegenomen. 
Uiteraard bestaat er tussen de adviezen van het rapport en het strategisch beleidsplan 
veel overlap. 

• er is een aantal landelijke en lokale ontwikkelingen gaande, die van invloed zijn op de 
inrichting van het primair onderwijs. Zowel de wijze waarop als de intentie waarmee deze 
ontwikkelingen op het onderwijs gaan doorwerken is op dit moment nog niet bekend. Om 
deze reden wordt er in de begroting met een schatting gewerkt. Waar dit aan de orde is 
wordt toegelicht welke aannames aan deze schatting ten grondslag liggen. Eventueel 
worden er alternatieve scenario’s genoemd. 

Opbouw van de begroting 
De voorliggende begroting is een geconsolideerde begroting. Dat wil zeggen dat  
er een totaaloverzicht wordt gegeven van alle inkomsten en uitgaven, onafhankelijk van de 
plaats in de organisatie waar deze besteed (scholen/bovenschools/bestuur) worden.  
De stichting is gewend om met een viertal begrotingen te werken, te weten: 
• een bestuursbegroting; 
• een bovenschoolse begroting; 
• een schoolbegroting; 
• een begroting van de bruidsschat. 
 
Voor een goede beoordeling van de financiële situatie is het beter om van het totaalbeeld uit 
te gaan. Dit laat echter onverlet dat de werkwijze, waarin het budget over meerdere 
budgethouders wordt verdeeld, gangbaar en bruikbaar is.  
Op deze plaats wordt volstaan met een weergave van de stichting als geheel. Mochten er 
thema’s zijn, die van invloed zijn op de afzonderlijke begrotingen, dan wordt dit in de 
toelichting meegenomen.  
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Met de voorliggende meerjarenbegroting wil stichting Baasis een beeld schetsen van de 
financiële consequenties voor de komende jaren, zodat er tijdig geanticipeerd kan worden op 
zich aandienende ontwikkelingen.  
 
De voorliggende begroting is als volgt opgebouwd. 
1. Er wordt gestart met het presenteren van een totaaloverzicht. Dit overzicht geeft louter 

en alleen de cijfers weer en onthoudt zich verder van commentaar.  
2. Daarna worden de cijfers toegelicht. Enerzijds heeft deze toelichting betrekking op de 

wijze waarop de diverse begrotingsposten tot stand zijn gekomen, anderzijds wordt er 
geanticipeerd op zich aandienende ontwikkelingen, mits deze van invloed zijn op de 
financiële huishouding.   

3. Er wordt afgesloten met een behandeling van het resultaat, inclusief de hieruit 
voortvloeiende consequenties.  

4. Tenslotte wordt het financieel beleid van Stichting Baasis beoordeeld, mede  in het licht 
van de criteria, die door de commissie  ‘Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen’ (cie. 
Don) gehanteerd worden bij het vaststellen van de financiële positie van 
onderwijsinstellingen in Nederland.  
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Hoofdstuk 2  
Meerjarenoverzicht 2011-2015 

In onderstaande tabel wordt een geconsolideerd meerjarenoverzicht van  
Stichting Baasis gepresenteerd. In dit overzicht zijn geen indexeringen toegepast. Omdat de 
effecten van indexeren zowel aan de lasten- als aan de batenkant plaatsvinden, is het 
totaaleffect nagenoeg nul. Indien er afwijkingen van dit principe worden verwacht, wordt dit 
nader toegelicht. 
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Hoofdstuk 3  
Toelichting begroting 

3.1 De inkomsten 
Met betrekking tot de inkomsten zijn de volgende ontwikkelingen van invloed op de financiële 
positie van Stichting Baasis: 
1. ontwikkeling van het aantal leerlingen; 
2. stelselwijziging passend onderwijs; 
3. bezuinigingen bij de gemeente; 
4. aflopende subsidies. 

Ad 1. Dalende leerlingenaantallen 
Dalende aantallen leerlingen zijn direct van invloed op de hoogte van de subsidie. Dit geldt 
zowel voor de rijksvergoeding personeel als voor de rijksvergoeding materieel en de subsidie 
voor personeel en arbeidsmarktbeleid. 
Voor het vaststellen van het aantal leerlingen wordt doorgaans uitgegaan van de prognoses 
van Pronexus. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opstellen van leerlingprognoses. In deze 
prognoses wordt rekening gehouden met belangstellingspercentages, demografische 
ontwikkelingen en de aanwezige woningvoorraad. Op basis van ervaringen uit het verleden 
mag worden aangenomen dat deze prognoses kloppen.  
Toch  is ten aanzien van de leerling-prognoses een kritische noot op zijn plaats. Het 
onderwijsverslag 2009-2010, opgesteld door de Onderwijsinspectie, laat zien dat  er voor de 
gemeenten Tynaarlo en Haren een krimp van tussen de 10 en 20% van de 
leerlingenaantallen in het basisonderwijs wordt verwacht. Er is dus een verschil tussen de 
prognoses van Pronexus en die van de Inspectie. Op basis van de werkelijke leerlingtelling 
oktober 2011 is de stichting van mening dat de cijfers van Pronexus moeten worden 
bijgesteld. Het werkelijke aantal leerlingen bedraagt namelijk 2807, terwijl de opgave van 
Pronexus 2920 bedraagt. Dit verschil (113 leerlingen) is dusdanig groot, dat het noodzakelijk 
is om een aangepaste prognose op te stellen, waarbij de volgende systematiek is 
gehanteerd: 
• het verschil tussen prognose 2011 en werkelijk 2011 is voor alle volgende prognosejaren 

op de Pronexus prognose in mindering gebracht.  
• vanaf het jaar 2012 een extra afwijking van de prognose van -1,5 % 
Een en ander wordt in onderstaande tabel weergegeven.  
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Op 15 van de 17 de scholen van Stichting Baasis dalen in de periode tot 2015 de 
leerlingenaantallen  
Voor een groot deel van de scholen is deze krimp fors:  
- 3 scholen krimpen tussen de 10 en 15%  

 - 3 scholen krimpen tussen de 15 en 20% 
 - 3 scholen krimpen tussen de 20 en 25% 
 - 1 school krimpt met meer dan 25%. 
 Deze cijfers komen dus redelijk overeen met de bevindingen van de inspectie, namelijk een 

krimp tussen de 10 en 15 procent 
 
OBS Ter Borch in Paterswolde groeit dusdanig hard, dat hiermee een groot deel van de 
krimp van de andere scholen wordt gecompenseerd. (zie de grafiek). 
 

 
 
 
Op deze school wordt de komende jaren een groei verwacht. Deze school ligt in de wijk Ter 
Borch. Dit is een gloednieuwe, door de gemeente Tynaarlo ontwikkelde wijk, met 1250 
woningen, aan de zuid-westkant van de stad Groningen. In Tuinwijk, het eerste deelplan van 
Ter Borch, wordt momenteel nog volop gebouwd met als gevolg dat de school een enorme 
groei doormaakt. Ook na Tuinwijk gaat de woningbouw door en wordt het meer zuidelijke 
Waterwijk gebouwd. Conclusie: de voorspelde groei komt overeen met de stadsontwikkeling 
ter plekke. 
 
Als de voorspelde ‘regio’krimp van gemiddeld 15% en de verwachte groei van Ter Borch met 
elkaar worden gecombineerd, ontstaat het volgende beeld: bij de scholen in de krimpregio’s 
daalt het leerlingenaantal van 2577 naar 2190. Daarnaast wordt op de school ter Borch een 
groei verwacht. Het aantal leerlingen voor deze school wordt voor het jaar 2015 geraamd op 
484. De som van beide getallen benadert de uitkomst van de gekozen prognosesystematiek. 
 
Op deze wijze wordt ook de prognose van de Onderwijsinspectie gevolgd. 
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Een ander gevolg van de krimp is, dat in het jaar 2015 zeven van de zeventien scholen van 
Stichting Baasis door minder dan 100 leerlingen worden bezocht. Bij vier van deze scholen is 
het aantal zelfs lager dan 75 leerlingen. Daarnaast moeten ook twee locaties van OBS De 
Schuthoek in dit verband worden genoemd.  
Deze situatie brengt een tweetal risico’s met zich mee, te weten: 

a)  de onderwijskwaliteit 
b)  het relatief hoger kostenniveau.  

 
ad a) de onderwijskwaliteit. 

In het onderwijsverslag 2009-2010, opgesteld door de Onderwijsinspectie, wordt	  
geconstateerd dat kleine scholen vaker als zwak of zeer zwak beoordeeld zijn.  
De Onderwijsinspectie onderbouwt deze uitspraak door te verwijzen naar verricht  
onderzoek o.a. van De Haan, Leuven en Oosterbeek (2010), die concluderen dat 
leerlingen ‘betalen’ met lagere schoolprestaties om dicht bij huis naar school te 
kunnen gaan. 
“De problematiek van de kleine scholen moet vooral in krimpregio’s aanleiding voor 
herziening van het beleid zijn. Voorheen was het beleid vaak gericht op het behoud 
van scholen met het oog op de leefbaarheid en onderwijsvrijheid in dorpen.  
Maar beleid gericht op behoud gaat samen met verlies aan kwaliteit. Daarnaast moet 
men zich afvragen of de veilige omgeving die een heel kleine school in de ogen van 
velen biedt, uiteindelijk positief uitpakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen” (Sol, 2009). 

b) de meerkosten.  
Het tweede aspect dat samenhangt met krimp zijn de financiële gevolgen. Minder 
leerlingen leiden tot minder inkomsten en dus tot minder dekking van de vaste 
kosten. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten, bedoeld voor onderhoud en exploitatie. 
Hoewel de kosten niet noemenswaardig af gaan nemen doen de inkomsten dit wel. 
Dit geldt ook ten aanzien van een aantal functies in de overheadsfeer. (bijvoorbeeld 
de schoolleiding). De bekostigingssystematiek kent wel een aanvullende subsidie 
voor kleine scholen, maar deze staat in geen enkele verhouding tot de werkelijke 
kosten.  

 
Advies: 
Op basis van bovenstaande overwegingen zal Stichting Baasis zich de komende 
periode moeten herbezinnen op de samenstelling en houdbaarheid van de huidige 
onderwijsinfrastructuur.  

 
Conclusies 
Op basis van bovenstaande analyse moet Stichting Baasis zich realiseren dat alertheid op 
zowel het aantal leerlingen, als de kwaliteit en de financiën geboden is. De komende jaren 
zal nauwkeurig de tendens rond het aantal leerlingen in de gaten gehouden moeten worden. 
Mocht blijken dat de gehanteerde prognoses anders uitpakken, is een aanpassing van de 
meerjarenbegroting noodzakelijk.  
 
De samenwerkingsverbanden 
Indirect geldt hetzelfde voor de subsidies, die Stichting Baasis vanuit de beide 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontvangt. De inkomsten vanuit de 
samenwerkingsverbanden zijn evenzeer afhankelijk van het totale aantal leerlingen, dat deel 
uitmaakt van de verbanden. Daalt dit aantal leerlingen in het totale dekkingsgebied van de 
samenwerkingsverbanden, zal het budget dalen en dus ook het deel bestemd voor Stichting 
Baasis.  
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Ad 2. Stelselwijziging passend onderwijs 
De leerlinggebonden financiering zal als gevolg van de maatregelen en bezuinigingen op het 
passend onderwijs met ingang van 1 augustus 2013 worden opgeheven. In plaats daarvan 
betaalt het Rijk zorgmiddelen aan het bestuur van het nieuw op te richten 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, op basis van een vooraf vastgesteld 
zorgbudget. Het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband zal deze middelen op basis 
van nader vast te stellen criteria aan schoolbesturen toekennen. In welke mate deze 
middelen via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs weer toegekend worden aan 
Stichting Baasis is onzeker. Op dit moment is er vanuit het eigen netwerk nog geen 
informatie over de wijze waarop de allocatie van de beschikbare middelen gaat plaatsvinden. 
In het algemeen wordt echter verwacht, dat een relatief groot deel van de zorgmiddelen naar 
het speciaal onderwijs zal gaan, met als gevolg dat het deel voor het reguliere 
basisonderwijs daalt. Hierop anticiperend wordt er in deze begroting van uitgegaan, dat 
vanaf het invoeringsjaar 2013 de beschikbare middelen met circa 25% gaan afnemen. Dit 
komt neer op een structurele daling van de inkomsten van ruim € 80.000,— per jaar.  

Ad 3. Gemeentelijke subsidies 
Ieder jaar ontvangt Stichting Baasis een aantal incidentele subsidies met een tijdelijk 
karakter. Dit zijn: de bruidsschat, een bijdrage voor participatie in werkgroepen rond de te 
bouwen multifunctionele accommodaties en een suppletieregeling. Samen bedragen deze 
subsidies € 188.531,-. Een deel van deze subsidies zijn het gevolg van afspraken, ten tijde 
van de verzelfstandiging. Het betreft hier: 
• Suppletieregeling 

Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de relatief hoge exploitatielasten van de 
stichting. Deze hoge lasten zijn een gevolg van de bouwkundige staat van de 
schoolgebouwen. De suppletieregeling houdt op te bestaan op het moment waarop de 
stichting over nieuwe schoolgebouwen (multifunctionele accommodaties) kan 
beschikken.  
Ondanks het feit dat deze regeling te zijner tijd wegvalt, hoeft dit voor Stichting Baasis 
geen nadeel te betekenen. Uiteraard krijgt men te maken met een derving van 
inkomsten, maar tegelijkertijd zullen de kosten voor exploitatie, vanwege de dan nieuwe 
en betere schoolgebouwen, dalen. 

• Frictieregeling 
Tijdens de verzelfstandiging is een aantal ambtenaren meegegaan van de gemeente 
naar Stichting Baasis. Omdat deze mensen vanwege de overstap in een andere cao zijn 
terechtgekomen, wordt het inkomensverlies, voortvloeiend uit deze overstap, door de 
betreffende gemeenten gecompenseerd. Deze regeling komt te vervallen op het moment 
dat deze mensen de stichting verlaten.  

• Bijdrage MFA 
Deze bijdrage wordt verstrekt, omdat er vanuit de stichting mensen participeren in de 
diverse ontwikkelteams rond de MFA’s. Op het moment dat de MFA’s gereed zijn, 
komen deze middelen te vervallen. 

 
Naast deze subsidies ontvangt stichting de Baasis ook een aantal structurele subsidies in het 
kader van het lokaal onderwijs beleid. Deze subsidies hebben betrekking op de volgende 
onderwerpen: 
•  inhuur van vakleerkrachten (o.a. gymnastiek) 
• schoolbegeleiding (o.a. logopedie en remedial teachers). 
Beide subsidies worden door de betreffende gemeenten Tynaarlo en Haren beschikbaar 
gesteld voor het versterken van het onderwijs.  
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Met behulp van onderstaande tabel wordt een totaal overzicht van de gemeentelijke 
subsidies bijdragen.  
 

!"## !"#! !"#$ !"#% !"#&
bijdrage MFA 36.000!        36.000!        36.000!        36.000!        36.000!        

schoolbegeleiding Tynaarlo 29.760!        34.587!        34.587!        34.587!        34.587!        

schoolbegeleiding Haren 23.000!        18.755!        18.755!        18.755!        18.755!        

bijdrage gemeente vakleerkrachten 292.733!       292.733!       292.733!       292.733!       292.733!       

suppletieregeling 127.931!       126.047!       110.949!       85.849!        60.556!        

frictie tynaarlo 24.600!        17.000!        17.000!        17.000!        17.000!        

frictie haren 3.500!          3.500!          3.500!          3.500!          

!"#$%&'()* 160.491!       48.112!        

+"$,-)./$0-1&*1"$02&&#3&$%$1 13.651!        

45*))./ 708.166!       576.734!       513.524!       488.424!       463.131!       

'()((*+(,-./(01-.2345(*

 
 

Ad 4. Aflopende subsidies 
Een aantal incidentele subsidies loopt dit jaar of het volgende jaar af. Het betreft hier in de 
eerste plaats de bruidsschatregeling. Deze regeling zorgde voor inkomsten ter hoogte van  
€ 160.491 per jaar. Volgend jaar loopt deze regeling af. In het jaar 2012 wordt nog € 48.112 
ontvangen, maar vanaf 2013 niets meer.  
Een andere subsidie die afloopt, is de bijdrage voor het opleiden van docenten in de school. 
Deze subsidie, verstrekt vanuit de pabo’s, loopt af in 2013. In het jaar 2011 ontvangen 
Stichting Baasis nog € 35.908 en in het jaar 2012 nog € 7.000. 
De overige subsidies betreffen een drietal kleinere subsidies:. 
 

!"## !"#! !"#$ !"#% !"#&
!"#$%&%'()**+(,"-.""+ 18.986!           18.986!           18.986!           18.986!           18.986!           

$,/*-'0(*)'+#-%123+4,/.'0 6.126!             6.126!             6.126!             6.126!             6.126!             

!"#$%&%(.44-('0(+'3'0'0 45.975!           45.298!           43.944!           25.634!           

!"#$$%&"'()*+(&,-.,*/*(, 0123405&&&&&&&&&&&&&&& & 0326135&&&&&&&&&&&&&&& & 7823975&&&&&&&&&&&&&&& & 9320675&&&&&&&&&&&&&&& & :9211:5&&&&&&&&&&&&&&& &  
 
Een aantal van deze subsidies stopt. De subsidie voor taal en rekenen blijft nog 
voortbestaan tot het jaar 2014, maar komt daarna te vervallen. In de overige subsidies 
worden geen wijzigingen verwacht.  
Naast de hierboven benoemde inkomsten, ontvangt Stichting Baasis via Stichting Weerwerk 
een bijdrage voor mensen die in een voormalige ID-baan zijn benoemd. De inkomsten die 
hiermee samenhangen bedragen € 35.996. Daarnaast wordt er een aantal mensen 
gedetacheerd en worden er inkomsten gegenereerd uit huur. Ten aanzien van deze 
inkomsten worden de komende jaren geen wijzigingen verwacht.  
 
Samenvattend: 
Resumerend kan men concluderen dat Stichting Baasis, de komende jaren naar alle 
waarschijnlijkheid te maken krijgt met een terugloop in de inkomsten. Vooralsnog is deze 
terugloop begroot op - € 1.297.803,-  (= het verschil tussen de begrotingsjaren 2011 en 
2015). Deze terugloop is enerzijds toe te wijzen aan een vermindering van het aantal 
leerlingen en anderzijds aan het wegvallen van een aantal min of meer incidentele subsidies. 
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Tenslotte heeft de stelselwijziging rond Passend onderwijs een negatieve uitwerking op de 
hoogte van de subsidie.  

3.2 De lasten 

 
De kosten bestaan enerzijds uit personele lasten en anderzijds uit materiële lasten. In deze 
paragraaf worden de afzonderlijke posten behandeld en waar nodig toegelicht.  

Lonen en salarissen1 
Met behulp van onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de componenten 
waaruit deze begrotingspost is opgebouwd.  
 

!"## !"#! !"#$ !"#% !"#&
!"#$#%$#%&'(')*&&$#
'(()*(+,-)./01-2,0-+,132,331 #4"564$678........... . #4"564$678........... . #4"564$678........... . #4"564$678........... . #4"564$678........... .
9-1+()--:.,4;4<4.=-,.(>:-0/-).0)/-.+2=((: 5%4&%%8................. . 5%4&%%8................. . 5%4&%%8................. . 5%4&%%8................. . 5%4&%%8................. .
?@)@A-B-),()/-1+,-3)0)A 5%4!#58................. . 5%4!#58................. . 5%4!#58................. . 5%4!#58................. . 5%4!#58................. .
C(<-)+2=((:+-.D(1B@,0-<-.0)E-, 6"4"""8................. . 6"4"""8................. . 6"4"""8................. . 6"4"""8................. . 6"4"""8................. .
9-10(/0-*-) 5F#8....................... . 5F#8....................... . 5F#8....................... . 5F#8....................... . 5F#8....................... .
C-,@@:+.(3/-1+2=@>+<-1:(D !&4"""8................. . !&4"""8................. . !&4"""8................. . !&4"""8................. . !&4"""8................. .
C(<-)+2=((:+-.2((1/0)@,(1-).GHI #F4$"#8................. . #F4$"#8................. . #F4$"#8................. . #F4$"#8................. . #F4$"#8................. .
H()<-)@),.*:-0)-.+2=(:-).JK #$4&""8................. . #$4&""8................. . #$4&""8................. . #$4&""8................. . #$4&""8................. .
L)/-1M0N+*3)/0A.@/<0+-31 &!4$$"8................. . &!4$$"8................. . &!4$$"8................. . &!4$$"8................. . &!4$$"8................. .
O@20:0,-10)A.@/N3)2,-).P>0:(,.,B."#Q"5Q!"#"R !!455&8................. . !!455&8................. .
H((1/0)@,0-.STUT.P<@.!"#!."V!.D,-.@:A4./01R 54"""8.................... . #547"68................. . #547"68................. . #547"68................. . #547"68................. .
O3)2,0-B0W 7!4&#68................. . 7#4"5#8................. . #$F4%!68............... . !#54&7F8............... . !7!475#8............... .
'(()*(+,-).<-1<@)A0)A #%747&"8............... . #%747&"8............... . #%747&"8............... . #%747&"8............... . #%747&"8............... .
:(()*(+,-).GJ.;@)-) &#4&#58................. . &#4&#58................. . &#4&#58................. . &#4&#58................. . &#4&#58................. .
J-,@2=-10)A #!$4&578............... . #!$4&578............... . #!$4&578............... . #!$4&578............... . #!$4&578............... .
;0N/1@A-.A-B--),-.<@*:--1*1@2=,-) !F!47$$8............... . !F!47$$8............... . !F!47$$8............... . !F!47$$8............... . !F!47$$8............... .
'(()*(+,-).;@>( !6#4&F!8............... . $5#4!%#8............... . %#"45!68............... . %!#45!68............... . %%%4!!"8............... .
:(()*(+,-).+2=((:D(1B@,0-+.P0)2:.<@2@,31-130B,-R F4#674%5"8........... . F4#674%5"8........... . F4#674%5"8........... . F4#674%5"8........... . F4#674%5"8........... .
X0,+,1((B.(;<.:--D,0N/ Q!#&47768............. . Q!FF4"%#8............. . Q!FF4"%#8............. . Q!FF4"%#8............. .
T,@D;31-@3 362.453€            381.159€            381.159€            381.159€            381.159€            
X0,*-10)A.:(()*(+,-).JHQ& Q#%747&"8............. . Q#%747&"8............. . Q#%747&"8............. . Q#%747&"8............. . Q#%747&"8............. .
9-1+()--:.,-).:@+,-.<@)./-.;130/+2=@, &54F##8................. . #&4"""8................. .
H(),1(::-1 !#4"""8................ . $64"""8................ . $64"""8................ . $64"""8................ .

!"#$$%&%"'(' ##45%745!68......... . ##47&6476%8......... . ##47%54&%%8......... . ##45$546F78......... . ##4F#&4!F$8......... .

 
 
Bij het bekijken van de tabel valt een aantal zaken op, te weten: 
 

Functiemix 
De functiemix heeft betrekking op een wettelijke regeling, waarin wordt voorgeschreven welk 
percentage medewerkers benoemd moet worden in de schalen LA, LB en LC. Deze regeling 
leidt er toe dat er jaarlijks een aantal bevorderingen naar een hogere schaal plaatsvinden. 
Het aantal bevorderingen is niet vrijblijvend, maar wordt voorgeschreven. Voor Stichting 
Baasis betekent dit dat zij uiteindelijk toe moet groeien naar een verdeling als volgt: LA-
schaal 58%, LB-schaal 40% en LC-schaal 2%. 
Uiteraard brengt het verstrekken van een hogere schaal extra kosten met zich mee. Deze 
verhoging wordt ten dele als onderdeel van de personele lumpsum vergoed, maar moet voor 
25% door de organisatie zelf worden opgebracht. Voor Stichting Baasis komt dit uiteindelijk 
neer op een verhoging van circa € 90.000. Feitelijk heeft de stichting hier dus te maken met 
een verborgen bezuinigingsmaatregel.  
 

Bapo 
Als gevolg van de gemiddeld hoge leeftijd van de medewerkers binnen de stichting wordt 
verwacht dat de Bapo-kosten toe gaan nemen. Een deel van de kosten, die voortvloeien uit 

                                                
1 Ontleend aan de personeelsadministratie van OSG. 
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de Bapo wordt vergoed. Deze vergoeding bedraagt 2% van de lumpsumvergoeding voor 
personeel. Binnen Stichting Baasis bedragen de kosten echter 2,6% in het jaar 2011, 
oplopend tot 4,4% in het jaar 2015. Een beleid, gericht op verjonging van het 
personeelsbestand, is dan ook meer dan nodig. De BAPO kosten worden geraamd door van 
de maximaal opneembare BAPO, berekend over de huidige formatie 48% te nemen. Deze 
48%2 is een historisch ervaringsgegeven.   
 

Uitstroom 
Op basis van natuurlijk verloop gaat de komende jaren een aantal mensen met pensioen. 
Omdat de stichting geconfronteerd wordt met een daling van de inkomsten, worden deze 
functies waar mogelijk niet opgevuld. Hierdoor wordt een bezuiniging gerealiseerd. In 
bovenstaande tabel wordt de hoogte van deze bezuiniging per jaar inzichtelijk gemaakt.  
 

Controller 
In het rapport ‘Naar opbrengstgericht leiderschap’ wordt het advies gegeven om voor drie 
dagen in de week een controller te benoemen. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden 
geraamd op circa € 36.000. Deze kosten worden in het jaar 2012 ten dele nog gedekt vanuit 
de bruidsschat. Vanaf het jaar 2013 drukken deze kosten volledig op de eigen begroting.  

Overige personele kosten 
Met behulp van onderstaande tabel worden de overige personeelskosten gespecificeerd.  
 

!"## !"#! !"#$ !"#% !"#&
'()*+,)-.)*/01)2)-30/4)1
51677*-8)*8)1 &9$:;$#<--------------- - &!%:"$#<--------------- - %!&:9""<--------------- - %!&:9""<--------------- - %!&:9""<--------------- -
=>602+1,-?-0*,1+/@4+)-014A $$$:%!%<--------------- - &"#:#B%<--------------- - $9C:9;%<--------------- - #9$:#&9<--------------- - #$C:#$9<--------------- -
DEF $":"""<----------------- - $":"""<----------------- - $":"""<----------------- - $":"""<----------------- - $":"""<----------------- -
G)8)H),,)1/>6@. !!:9#"<----------------- - !!:9#"<----------------- - !!:9#"<----------------- - !!:9#"<----------------- - !!:9#"<----------------- -
I)*(+1,-?-/)2)>4+) #&:"""<----------------- - #&:"""<----------------- - #&:"""<----------------- - #&:"""<----------------- - #&:"""<----------------- -
'()*+,)- ##":C;!<--------------- - #"!:$CB<--------------- - ;%:;"#<----------------- - ;%:B%9<----------------- - ;%:!;9<----------------- -
8+)1/4*)+H)1 #":"""<----------------- - #":"""<----------------- - #":"""<----------------- - #":"""<----------------- - #":"""<----------------- -

J04@@2-0()*+,)-.)*/01))2/30/44)1 #:"B&:C&C<----------- - #:!"&:!"$<----------- - ;9&:B"&<--------------- - C9#:!##<--------------- - C$%:9%!<--------------- -

 
Een aantal onderdelen uit deze tabel wordt nader toegelicht. 
 

Inhuur derden 
Met betrekking tot de post ‘inhuur derden’ zijn een tweetal ontwikkelingen essentieel.  
Ten eerste is dit het voornemen om het reguliere contract met het administratiekantoor uit te 
breiden. Momenteel wordt er ook al gebruik gemaakt van deze extra diensten, maar nu 
worden ze betaald vanuit de bruidsschat. Met het wegvallen van de bruidsschat zullen deze 
kosten op de reguliere organisatie gaan drukken. Omdat blijkt dat dit leidt tot een negatief 
begrotingsresultaat heeft de stichting besloten om van deze uitbreiding af te zien. 
Ten tweede wordt een deel van de kosten, die samenhangen met het verbetertraject besteed 
aan de inhuur van derden. Denk aan de interim-manager en aan de gewenste aanvullende 
specialistische expertise op het gebied van kwaliteitsverbetering. Deze kosten hebben reeds 
betrekking op het huidige schooljaar en drukken op de begroting van de jaren 2011 en 2012. 
Hetzelfde geldt voor de kosten, die samenhangen met het ontwikkelingsgerichte 
assessment. Deze kosten komen geheel ten laste van het begrotingsjaar 2011 (zie 
onderstaande tabel). 
 

                                                
2 Opgave OSG 



                                                                                                                                                                                                                                       PAGINA 13 VAN 27 

 

 

!"## !"#! !"#$ !"#% !"#&
!"#$$%&'(%'("
'()*+*,-./-*01/+-22. #3"4"""5666666666666666 6 #3747""5666666666666666 6 #3#4%""5666666666666666 6 #3#4%""5666666666666666 6 #3#4%""5666666666666666 6
8*-9.0*(*+:6;2+-./;-6/()*+*,-./-*01/+-22. &74"""566666666666666666 6 %$4"""566666666666666666 6 %$4"""566666666666666666 6 %$4"""566666666666666666 6 %$4"""566666666666666666 6
<=-0.+06*+>??. !#4&""566666666666666666 6 @4"""566666666666666666666 6 @4"""566666666666666666666 6 @4"""566666666666666666666 6 @4"""566666666666666666666 6
A;>22B90:0B0*(*+: ##"4"""5666666666666666 6 ##"4"""5666666666666666 6 ##"4"""5666666666666666 6 ##"4"""5666666666666666 6 ##"4"""5666666666666666 6
C00.6,/)0+6+//.6,;>22B $"4"""566666666666666666 6 $"4"""566666666666666666 6 $"4"""566666666666666666 6 $"4"""566666666666666666 6 $"4"""566666666666666666 6
*;-690>00. $&4"""566666666666666666 6 %&4"""566666666666666666 6 %&4"""566666666666666666 6 %&4"""566666666666666666 6 %&4"""566666666666666666 6
D+-0.*)6E6//+F?BB0+(060=G0.-*,0 ###4%$#5666666666666666 6 ###4%$#5666666666666666 6
/,,0,,)0+- $"4"""566666666666666666 6

&7$4H$#5666666666666666 6 &!%4"$#5666666666666666 6 %"34%""5666666666666666 6 %"34%""5666666666666666 6 %"34%""5666666666666666 6

 
 

Scholing en organisatie 
De kostenpost ‘scholing’ is als volgt opgebouwd:.   
 

!"## !"#! !"#$ !"#% !"#&

'()*(+()+),-(.+/0.123(4 556%&$7///////////////// / !#!6!557/////////////// / #!$65$%7/////////////// /
89: %"6"""7///////////////// / %"6"""7///////////////// / %"6"""7///////////////// / %"6"""7///////////////// / %"6"""7///////////////// /
+,,3/(4/)(;(4(4 %&6<=&7///////////////// / %%6#<>7///////////////// / %!6>&$7///////////////// / !%6>#%7///////////////// / ?7///////////////////////////// /
4,0.123@4A %>6"#"7///////////////// / %>6"#"7///////////////// / %>6"#"7///////////////// / <#6"#"7///////////////// / <#6"#"7///////////////// /
2B()*3@-C;),.1+(4 >6#!>7//////////////////// / >6#!>7//////////////////// / >6#!>7//////////////////// / >6#!>7//////////////////// / >6#!>7//////////////////// /
D.123@4A/B,4E@+/*)E@F0.1,+ #=6&""7///////////////// /

G2+,,3/;20+(4/0.123@4A6 !%%6">%7/////////////// / $%56>!"7/////////////// / !&56>!$7/////////////// / #>#6=&"7/////////////// / #$=6#$>7/////////////// /

 
 
Verbetertraject scholen 

Ten dele geldt hier dezelfde toelichting als bij het onderdeel ‘inhuur derden’. Door te werken 
aan kwaliteitsverbetering worden er de komende jaren extra kosten gemaakt. Deze kosten, 
die in de tabel worden vermeld onder de titel ‘verbetertraject scholen’,  hebben betrekking op 
de komende drie jaar. Daarna blijven alleen de kosten voor de reguliere scholing over.3 
 

Scholing vanuit de bruidsschat 
Op dit moment worden er vanuit de bruidsschat nog middelen beschikbaar gesteld voor 
scholing. Deze middelen zijn bedoeld voor managementontwikkeling en voor 
professionalisering van het bestuur. Met het wegvallen van de bruidsschat worden voor dit 
doel geen nieuwe middelen meer begroot.  
 

Overige 
De post ‘overige’ bestaat uit verschillende, relatief kleine personele uitgaven.  
Het betreft hier uitgaven in het kader van: reis en verblijfkosten, verzekeringen, 
representatiekosten, abonnementen, werving personeel et cetera.  

   Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten bestaan uit de componenten zoals getoond in onderstaande tabel: 
 

                                                
3 De tijdelijke daling van € 45.000,- per jaar van de reguliere nascholingsgelden is in de tabel verwerkt.  
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Bij deze tabel plaatsen we een tweetal opmerkingen. 
• de dotatie voor groot onderhoud is afgestemd op het meerjarig onderhoudsplan. De 

dotatie heeft een dusdanige omvang dat alle geplande onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden.  

• De realisatie van nieuwe multifunctionele accommodaties gaat gepaard met een 
besparing ten opzichte van de huidige situatie. Dit heeft te maken met het feit dat de 
kosten, die gepaard gaan met bijvoorbeeld: schoonmaak, energie en klein onderhoud 
niet langer voor rekening komen van stichting Baasis, maar voor rekening van de 
eigenaar van het gebouw (= de gemeente). Daartegenover staat een bijdrage in de 
kosten. Voor stichting Baasis levert dit in het jaar 2013 een besparing op van circa  
€ 55.000 oplopend tot circa € 163.000  in het jaar 2015.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten bestaan uit de componenten zoals vermeld in onderstaande tabel.   
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De afschrijvingslasten gaan vanaf het jaar 2011 met € 6.000,— omhoog. Deze verhoging 
houdt verband met de inrichting van een extra lokaal bij de Centrumschool. Omdat er  
verder geen uitbreidingen met betrekking tot inrichting en inventaris gepland staan, vertonen 
de overige afschrijvingsposten een constant beeld.  
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Bureaukosten 
Het betreft hier de bovenschoolse kosten, die gemaakt worden ten behoeve van het 
stafbureau. Hierbij gaat het om: repro kosten, kosten die samenhangen met het webbeheer, 
portikosten, kantoorbenodigdheden, pr en marketing etcetera. Een deel van deze kosten 
wordt op dit moment gefinancierd vanuit de bruidsschat. Het betreft hier de activiteiten voor 
pr en marketing. Bij het wegvallen van de bruidsschat in 2012 wordt op deze post een 
bezuiniging gerealiseerd.   

Overige instellingslasten 
Tenslotte de overige instellingslasten: deze worden gespecificeerd in onderstaande tabel.  
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Conclusie: 

De kosten zullen in de komende vijf jaar licht dalen. Deze daling hangt samen met de daling 
van het aantal leerlingen. Het sterkst dalen de uitgaven die samenhangen met het 
onderwijsleerpakket.  
 
 
3.3 Meerjarenbeleid 

Ontwikkelingen 
Het meerjarenbeeld aan de lastenkant van de begroting wordt de komende vijf jaren 
gekarakteriseerd door enerzijds een majeure investering in een verbetertraject, met als doel 
het realiseren van een kwaliteitsverhoging van de hele stichting en anderzijds door een 
beleid gericht op het realiseren van een aantal bezuinigingen.  

Investeren in kwaliteit 
Het recente onderzoek ‘Naar opbrengstgericht leiderschap’ (juni 2011) plaatst een aantal 
kritische noten bij de kwaliteit van Stichting Baasis. Deze ‘kritische noten’ hadden feitelijk 
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betrekking op alle niveaus van de organisatie. Concreet worden in het rapport de volgende 
verbeterpunten genoemd: 
• de kwaliteitszorg, het onderwijskundig leiderschap, de professionalisering en de interne 

communicatie, 
• de autonomie van de scholen van Stichting Baasis wordt niet gerechtvaardigd door het 

beleidsvoerend vermogen 
• verantwoording binnen heldere inhoudelijke en procedurele kaders 
• revitalisering van het strategisch beleid.  
• functioneren bestuur en bovenschoolse staforganisatie. 
 
Deels komen deze bevindingen overeen met de eigen constatering van de stichting. Op 
basis van de notitie ‘Financieel meerjarenperspectief 2010-2014’ (mei 2010) werd besloten 
om een deel van het eigen vermogen ter hoogte van circa € 700.000 aan te wenden voor 
verdere ontwikkeling van de onderwijskundige kwaliteit.  
 

Het verbetertraject.  
Het definitieve verbeterplan wordt momenteel ontwikkeld aan de hand van de uitkomsten van 
het onderzoek van bureau Dullemond. Tijdens het opstellen van de voorliggende 
meerjarenbegroting was dit plan nog niet beschikbaar.  
Omdat de stichting vooralsnog geen ervaring heeft met betrekking tot de werkelijke kosten  
die een dergelijk verbetertraject met zich meebrengt, is het KBA-project4 in Amsterdam als 
uitgangspunt genomen. Dit project omvat eveneens een alomvattende verbeteraanpak, 
gericht op zowel de onderwijskundige als de organisatorische als de personele kwaliteit. 
Daarnaast worden de organisatorische randvoorwaarden, zoals de inrichting en het 
functioneren van de bovenschoolse structuur, meegenomen. De kosten, die hiermee 
gepaard gaan, worden geraamd op € 250.000 per school, waarbij € 200.000 door de school 
zelf wordt ingezet, in de vorm van: het benutten van de taakruimte, de inzet van reguliere 
scholingsmiddelen en een gerichte aanschaf van nieuwe onderwijskundige methoden. Dit 
leidt tot een beperkte verhoging van de kosten, want de reeds begrote middelen  worden 
gericht ingezet. De getallen uit Amsterdam zijn echter niet één op één over te nemen. 
Enerzijds zijn de scholen in de gemeentes Haren en Tynaarlo beduidend kleiner dan in 
Amsterdam en anderzijds komen niet alle scholen voor een intensief traject in aanmerking.  
Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende aannames gehanteerd.  
• de kosten per school worden ingeschat op € 37.500,-. Met betrekking tot dit bedrag is er 

contact geweest met de projectleider KBA uit Amsterdam. Hij gaf aan dat ongeveer  
€ 25.000,- van de te maken kosten standaard is, onafhankelijk van de grootte van de 
school en dat de andere helft afhankelijk is van het aantal groepen.   

• met betrekking tot het aantal scholen, die voor een uitgebreid traject in aanmerking 
komen, wordt vooralsnog uitgegaan van  2/3 van het scholenbestand.  

 
Het bestuur van Stichting Baasis heeft besloten om in het kader van het verbetertraject een 
interim-manager en een kwaliteits-manager aan te stellen. Deze hebben tot taak om dit 
verbetertraject verder vorm te geven. Deze kwaliteitsmanager hoeft niet per definitie één en 
dezelfde persoon te zijn. Essentieel is de aanname dat er tijdens het verbetertraject behoefte 
is aan specifieke expertise die desgewenst kan worden ingezet.  
Tenslotte wordt in het onderzoeksrapport de vraag opgeworpen of de huidige bovenschoolse 
functionarissen voldoende zijn toegerust om de noodzakelijke ontwikkelingen adequaat te 
begeleiden. Om zicht op deze vraag te krijgen wil de stichting gebruik maken van een 

                                                
4 Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam, programmaplan 2009-2014, De krachten gebundeld.  
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ontwikkelingsgericht assessment. De kosten van dergelijke assessments worden geraamd 
op € 30.000.  
In het verlengde hiervan wordt er aanvullend een budget voor het opvangen van (personele) 
frictiekosten geraamd, ter hoogte van € 100.000,-.  
Het totale verbetertraject heeft een looptijd van twee schooljaren, te weten de jaren 2011-
2012 en 2012-2013. Voor de meerjarenbegroting betekent dit dat de realisatie van het 
verbetertraject zal plaatsvinden in de jaren 2011 tot en met 2013, volgens het ritme dat in 
onderstaande tabel wordt weergegeven.  
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De kosten van het totale verbetertraject (inclusief interim-manager en assessment) komen uit 
op € 777.437 (zie tabel). Dit is circa € 75.000 meer dan het geraamde bedrag van € 702.000, 
zoals genoemd in het ‘Financieel meerjarenperspectief 2010-2014’. De dekking van het 
resterende bedrag wordt gevonden door de reguliere budgetten voor de ‘inhuur van derden’ 
en het ‘scholingsbudget’ ook aan te wenden.  

Bezuinigen 
Een tweede ontwikkeling waar stichting de Baasis de komende jaren mee te maken krijgt zijn 
de bezuinigingen. Bij de toelichting op de baten constateerden we dat de baten de komende 
jaren met circa € 1.287.803 gaan dalen. Een dergelijke daling vraagt om een aanpassing van 
het uitgavenpatroon.  
Deze aanpassing wordt vooralsnog op een drietal plaatsen gevonden:  
• vermindering van het leerlingenaantal leidt tot vermindering van diverse kosten. Denk 

hierbij aan de personele inzet, de aanschaf van onderwijslesmateriaal en computers. 
Deze kosten worden conform de terugloop van het aantal leerlingen aangepast. 

• uitstroom van personeel, bijvoorbeeld door het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd, biedt de mogelijkheid de personele kosten te beïnvloeden. Waar mogelijk worden 
de vrijvallende plaatsen niet opgevuld. Deze maatregel levert in het jaar 2015 een 
besparing op van circa € 300.0005.  

• als gevolg van het betrekken van nieuwe gebouwen zullen deze lasten de komende 
jaren dalen (vanwege de bouwkundige staat van de gebouwen zijn deze lasten 

                                                
5 Berekeningen conform opgave OSG. 
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momenteel hoog). Voor het jaar 2015 wordt verwacht dat deze bezuinigingen op zullen 
lopen naar circa € 165.000. 

 
Aanvullende maatregelen. 
Toch blijkt dat de bovengenoemde maatregelen niet voldoende zijn om tot een sluitende 
exploitatiebegroting te komen. Het gevolg is dat er aanvullende maatregelen genomen 
moeten worden.  
• Om de teruglopende inkomsten op te vangen is in de komende jaren een reductie van de 

OP-formatie van tenminste 16 fte nodig. Dit is een krimp van 10,8% van het huidige 
personeelsbestand. Het beoogde ritme van de krimp is als volgt: 7 fte in de schooljaren 
2011/2012 en 2012/2013, 2 fte in het schooljaar 2013/2014 en 2 fte in het schooljaar 
2014/2015. Daarnaast is er nog sprake van krimp als gevolg van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. De totale krimp komt hierdoor op ca. 16 fte. 

• Stichting Baasis streeft naar een vermindering van de kosten voor de directiestructuur. Dit 
voornemen wordt trapsgewijs gerealiseerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
bezuiniging van € 60.000,- vanaf 2011 en in het jaar 2014 nog eens  € 60.000,-.  

• Met ingang van het jaar 2012 brengt Stichting Baasis de kosten van de bovenschoolse 
staf met € 80.000,- terug. Deze bezuiniging is onderdeel van het voornemen om een 
nieuw organisatiemodel te realiseren, waarin er wordt gewerkt met een raad van toezicht 
en een bezoldigd bestuurder. In dit model wordt gewerkt met een eenhoofdige 
eindverantwoordelijke bestuurder.  

• Een deel van de reguliere nascholingsbudgetten wordt ingezet voor het verbetertraject.  
Jaarlijks ontvangen scholen een vrij te besteden budget van ± € 90.000,- voor de 
nascholing van hun docenten. Deze nascholingsgelden worden in de jaren 2011 tot en 
met 2013 (= de looptijd van het verbetertraject) volledig benut voor de bekostiging van het 
verbetertraject. Dit is een verantwoorde maatregel, omdat er in deze  jaren vanuit het 
buffervermogen gelden worden vrij gemaakt om te besteden aan het verbetertraject. Inzet 
van het budget voor nascholing leidt dus niet tot  vermindering van de professionalisering 
van de docent, maar wel tot een meer gerichte professionalisering. Op het moment dat 
het verbetertraject is afgerond (= in het jaar 2014), worden de budgetten weer op hun 
oorspronkelijke niveau gebracht en kunnen deze vrij door de scholen worden ingezet. 

• Het voornemen om het contract met het administratiekantoor uit te breiden, komt  te 
vervallen. Deze maatregel ligt redelijk voor de hand omdat stichting Baasis conform het 
advies van het rapport ‘Naar opbrengstgericht leiderschap en bestuur’ de wens heeft om 
voor tenminste drie dagen per week een bedrijfscontroller aan te stellen. 

 
Deels wordt de daling van de personeelsformatie verklaard doordat er minder leerlingen zijn. 
Doordat aan minder leerlingen onderwijs wordt gegeven, neemt de behoefte aan personeel 
af. Daarnaast heeft de stichting te maken met ‘echte bezuinigingen’, zoals het wegvallen van 
subsidies en het financiële effect van de stelselwijziging Passend Onderwijs. Deze 
bezuinigingen worden nergens gecompenseerd en raken het primaire proces. Concreet 
betekent dit dat de leerkracht-leerling ratio gaat stijgen van 20,1 nu naar 20,6 in 2015. 
Alhoewel deze cijfers het beeld oproepen dat dit gaat leiden tot grotere klassen, hoeft dit nog 
niet zo te zijn. Eventueel is het mogelijk om de directe bezetting in het primaire proces te 
verhogen6. Ook kan er gekeken worden naar de verhouding direct versus indirect. Kortom, 
ook dit thema zal om een nadere verkenning vragen.  
Uitgangspunt van Stichting Baasis is, dat de personele reductie evenwichtig over de 
verschillende functiegroepen (management, staf, docenten, oop) plaatsvindt. 

                                                
6 Binnen het onderwijs is het niet gebruikelijk dat alle mensen volledig voor lesgevende taken worden ingezet.  
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Resumerend 
In onderstaande tabel worden alle voorgenomen bezuinigingsmaatregelen op een rij gezet.  
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Het totale effect van de bezuinigingen wordt voor het jaar 2011 begroot op € 85.000, 
oplopend tot € 1.008.200,- in het jaar 2015. Dit pakket aan maatregelen is voldoende om een 
sluitende begroting te realiseren.  
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Hoofdstuk 4  
Resultaatontwikkeling 

Het eindresultaat kent een negatieve uitkomst voor de eerste drie begrotingsjaren. Dit 
negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de kosten die samenhangen met het 
voorgenomen verbetertraject. Daarnaast heeft de stichting ook te maken met teruglopende 
inkomsten, maar deze worden gecompenseerd door de voorgenomen maatregelen.  
Het verbetertraject wordt echter op een andere wijze benaderd. Voor de financiering van dit 
traject wordt gebruik gemaakt van een onttrekking uit de reserve. Dit voornemen lag reeds  
in het ’Financieel meerjarenperspectief 2010-2014’ van mei 2010 besloten. Op dit moment 
beschikt de stichting over een bufferkapitaal van ruim 10,3%. Op basis van de normen die 
zowel door de inspectie als ook door de commissie Don zijn opgesteld is dit vermogen 
voldoende om de voorgenomen onttrekking te realiseren. De vrijval, waarover een besluit is 
genomen, bedraagt € 702.000.  
Indien het negatieve resultaat van de meerjarenbegroting wordt gecorrigeerd door voor deze 
investering aan de inkomstenkant een onttrekking aan de reserve op te voeren, ontstaat 
onderstaand beeld:  
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Resultaat  €     -133.850   €            -306.538   €            -156.731   €            6.413   €         5.000  

Onttrekking reserve  €      150.000   €             351.000   €             201.000     

Resultaat na onttrekking  €       16.150   €              44.462   €                44.269   €            6.413   €         5.000  

 

Na onttrekking van de middelen uit de reserve is het resultaat niet langer negatief.  
In het jaar 2011 is het begrote rekening resultaat € 16.150,-. Ook de jaren daarna is het 
begrote resultaat positief.  
 
Risico’s 
De risico’s, waarmee de stichting de komende tijd wordt geconfronteerd zijn reeds 
opgenomen in voorliggende meerjarenbegrotingbegroting. In dit kader wordt genoemd: 
• de meerjarenbegroting gaat  uit van een prognose die lager is dan de opgegeven cijfers 

van Pronexus (-1,5%); deze voorzichtige schatting kan gezien worden als een eerste 
buffer om eventuele tegenvallers op te vangen.  

• er wordt rekening gehouden met het wegvallen van subsidies,  
• er wordt rekening gehouden met eventuele terugvallende baten als gevolg van de 

stelselherziening Passend Onderwijs, 
• er wordt rekening gehouden met het feit dat het voorgenomen verbetertraject en de  

structuurwijzigingen gepaard gaan met extra uitgaven,  
• het ongedekte deel van de functiemix en de BAPO-regeling zijn als kosten in de 

begroting  verwerkt.  
 
Een aantal risico’s is niet in de begroting meegenomen. Op het moment van samenstellen 
van deze meerjarenbegroting zijn de effecten ervan afhankelijk van nog lopende 
besluitvormingsprocessen. De uitkomsten zijn ongewis.  
In dit verband worden genoemd:  
• het verlangen binnen de stichting om alle IB-ers in LB-schalen te benoemen 
• de vertraging in de realisatie van de MFA’s, met als gevolg een vertraging van het 

begrote inverdieneffect. 
• de ontwikkeling van de gemeentelijke subsidies. 
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Deze risico’s worden afgevangen door het bufferkapitaal. Momenteel beschikt de stichting, 
na onttrekking van de € 702.000,-, nog over een bufferkapitaal van 5,6%. Dit is voldoende 
om deze risico’s af te dekken. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op het 
risicomanagement in relatie tot de verwachte vermogenspositie van Stichting Baasis. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       PAGINA 22 VAN 27 

 

 

Hoofdstuk 5  
Financieel beleid  

5.1 Vermogensbeheer  
De commissie ‘Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen’ (cie.  Don) introduceert in haar 
advies het begrip kapitalisatiefactor. Met behulp van dit kengetal definieert de commissie 
nieuwe grenzen van verantwoord financieel beleid van onderwijsinstellingen. De 
kapitalisatiefactor geeft de mate aan waarin het instellingskapitaal wordt benut om de 
primaire taken van de organisatie te vervullen. Met ander woorden: wordt het geld inderdaad 
besteed aan het verzorgen van goed onderwijs en zijn de aangelegde spaartegoeden 
bedoeld ter ondersteuning van dit doel, of is er sprake van excessief spaargedrag?  
Om hier een oordeel over te kunnen vellen, moet eerst worden vastgesteld waar het 
vermogen voor moet worden aangewend. De commissie Don formuleert hiervoor een drietal 
functies te weten: 

a) de financieringsfunctie: dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om de 
materiële vaste activa (exclusief de gebouwen) te zijner tijd te kunnen vervangen.  

b) de transactiefunctie: dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om de 
kortlopende schulden te voldoen.  

c) de bufferfunctie: dit zijn de middelen die worden aangehouden om de volgende 
risico’s op te vangen:  
• fluctuaties in leerlingenaantallen 
• financiële  gevolgen van arbeidsconflicten 
• instabiliteit in de bekostiging 
• onvolledige indexering van de bekostiging.  

 
Voor het berekenen van de benodigde buffer vormt de kapitalisatiefactor het uitgangspunt. 
Deze factor wordt berekend door het balanstotaal (exclusief de gebouwen en terreinen) te 
delen door de totale baten.  
Voor de stichting Baasis bedraagt deze kapitalisatiefactor7 :  43,0% 
 
Voor het bepalen van de financieringsfunctie wordt volgens de richtlijnen 55% van de 
verkrijgingswaarde van de vaste activa genomen. Vervolgens wordt dit bedrag gedeeld door 
de totale baten.  
Voor stichting Baasis bedraagt deze financieringsfunctie:   20,7% 
 
Voor het bepalen van de transactiefunctie worden de kortlopende schulden gedeeld door 
de totale baten.  
Voor stichting Baasis bedraagt deze transactiefunctie:    12,0 % 
 
De bufferfunctie wordt vervolgens verkregen door de financieringsfunctie en de 
transactiefunctie af te trekken van de kapitalisatiefactor. 
Voor stichting Baasis is de bufferfunctie in 2011: 43,0% - 20,7% - 12,0% = 10,3% 
 
De inspectie/en de commissie Don stellen dat grote besturen (dit zijn besturen met een totaal 
aan baten boven de acht miljoen euro), een bufferfunctie van 5% aan moeten houden, voor 
het opvangen van de vier genoemde risico’s. 
 

                                                
7 Uitgangspunt voor de berekening is de balans 2010. 
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Een deel van deze risico’s zijn door stichting Baasis reeds in de meerjarenbegroting 
meegenomen. Denk hierbij aan: 
• voorzichtige prognose van de leerlingenaantallen 
• instabiliteit in de bekostiging: er wordt reeds geanticipeerd op teruglopende inkomsten,  
• het opnemen van een raming voor frictiekosten, 
• onvolledige indexering (bijvoorbeeld bij functiemix en BAPO). 
Omdat de stichting uitgaat van het principe: begroten op basis van voorzichtigheid, wil de 
stichting, ondanks het feit dat een aantal risico’s die normaal gesproken door het 
bufferkapitaal worden afgedekt en die nu reeds in de begroting worden opgenomen, toch 
een bufferkapitaal van 5% aanhouden.  
Concreet betekent dit dat van het eigen vermogen (10,3% - 5% = 5,3%) vrij kan vallen voor 
eenmalige investeringen. Omgerekend in euro’s betekent dit dat het verantwoord is om een 
bedrag van € 785.000,- uit de buffer te onttrekken.  
 
Conclusie:  
Een onttrekking van het geplande bedrag ter hoogte van € 702.000,- om in te zetten voor 
een verbetertraject is verantwoord. Voorliggende meerjarenbegroting heeft tot doel om 
enerzijds de verwachte (financiële) ontwikkelingen zichtbaar te maken en anderzijds aan te 
geven hoe stichting Baasis op deze ontwikkelingen reageert. Dit alles met als doel het 
genereren van een evenwicht tussen inkomsten en kosten. Daarnaast vindt de stichting het, 
op basis van onderzoek nodig om een beleidsimpuls richting de scholen af te geven. Deze 
beleidsimpuls wordt gefinancierd vanuit de stichtingsreserve. Met behulp van de analyses in 
deze meerjarenbegroting wordt onderbouwd dat dit een verantwoorde uitgave is. Stichting 
Baasis blijft daarmee tevens binnen de grenswaarden van de Onderwijsinspectie en 
commissie Don.  
 
Bovenstaande geeft nog geen volledig beeld hoe stichting Baasis er  financieel voorstaat. 
Buiten beschouwing blijven namelijk: 
• Gebouwonderhoud:  

Omdat het onderhoud van de gebouwen per jaar sterk kan fluctueren wordt er een 
onderhoudsplan opgesteld, waarin per jaar de verwachte kosten worden beschreven. Het 
onderhoudsplan van de stichting Baasis heeft een looptijd van 10 jaar. De totale kosten 
worden vervolgens door 10 gedeeld, waardoor er jaarlijks eenzelfde bedrag in de 
begroting (= de dotatie) wordt opgenomen. Voor stichting de Baasis is dit een bedrag van 
€ 149.391,-) 8  . 

• Investeringen:  
Ook investeringen ziet men niet in de begroting terug. Wel de afschrijvingslasten, maar 
niet de feitelijke investeringen. Deze afschrijvingslasten corresponderen idealiter met de 
gedane investeringen. Met andere woorden voldoende hoog om de investeringen te 
betalen. Om dit administratief goed te verwerken is het gebruikelijk dat er een 
investeringsplan wordt opgesteld. Bij stichting Baasis is een dergelijk plan niet aanwezig.  

 
Om toch enig zich op de investeringen te krijgen heeft de Stichting gebruik gemaakt van de 
onderzoeksresultaten die tijdens de ontvlechting zijn opgesteld door het bureau BCN in 
Drachten. Dit bureau heeft in opdracht van de gemeente Tynaarlo een onderzoek uitgevoerd 
naar het balanskapitaal van de vaste activa. Op basis van deze resultaten is er een schatting 
opgesteld van de toekomstige investeringen.  
Aan deze schatting kleven echter een aantal mitsen en maren: 
•  het onderzoek is inmiddels vier jaar oud.  
                                                
8 In het jaar 2011 bedraagt de dotatie € 186.781,-. 
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• de gebouwen in de gemeente Haren zijn niet in het onderzoek meegenomen.  
• BCN constateert dat de aanwezige inventaris, niet noodzakelijker wijs de te vervangen 

inventaris is. Zij stellen dat scholen doorgaans afgeschreven materialen niet direct 
wegdoen. Hierdoor hebben zij meer activa in hun bezit dan strikt noodzakelijk.  

 
Rekening houdend met deze drie ‘ruis-elementen’, is getracht om de verwachte 
investeringen inzichtelijk te maken.  

 
Aanbeveling:  
Stichting Baasis wordt dringend geadviseerd om op zeer korte termijn onderzoek te 
doen naar het verloop van de te verwachten werkelijke kosten van onderhoud en de 
wens en noodzaak tot het doen van  investeringen en op basis daarvan een 
geactualiseerd onderhoudsplan en investeringsbegroting op te stellen. 

 
 
5.2 Budgetbeheer 
Beide hierboven genoemde punten zijn van invloed op de vermogenspositie van de stichting 
en in het bijzonder op de liquiditeit. Om tot een beoordeling van deze grootheden te komen is 
er voor de komende jaren een fictief kasstroomoverzicht9 opgesteld. Dit overzicht ziet er als 
volgt uit: 
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Op basis van deze vijfjaren presentatie blijkt dat de dotatie voor onderhoud steeds lager is 
dan de kosten voor onderhoud. De voorziening onderhoud loopt dan ook in vijf jaar terug van 
± € 575.000,- naar ± € 90.000,-. Dit is echter niet verontrustend, omdat de jaren na 2015 er 

                                                
9 Op het moment van samenstellen van deze meerjarenbegroting ontbrak inzicht in de ontwikkeling van de 

kortlopende schulden en vorderingen. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten. Vandaar dat we spreken van een 

fictief kasstroomoverzicht.   
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praktisch geen groot onderhoud wordt uitgevoerd. Indien na 2015 de dotatie op peil blijft dan 
zal de voorziening weer gaan groeien.  
De kosten in verband met het verbeterplan zijn in deze opstelling als een onttrekking aan de 
voorziening opgevoerd. Feitelijk is dit niet juist, omdat er geen voorziening voor een 
verbeterplan bestaat. Het wordt hier echter zo gepresenteerd omdat zo inzichtelijk kan 
worden gemaakt welk effect het verbeterplan heeft op de liquiditeit.  
De liquide middelen dalen met ruim € 1,7 miljoen. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt 
door de bekostiging van het verbeterplan en anderzijds door het uitvoeren van een 
inhaalslag met betrekking tot de noodzakelijke investeringen. Door deze daling komt de 
stichting echter niet in de problemen. De liquiditeitsratio bedraagt op dit moment 1,94 en 
bereikt de waarde van 0,96 in 2015. De grenzen van de bandbreedte, die de commissie Don 
adviseert, zijn respectievelijk 0,5 en 1,5. Daarnaast zal in de jaren na 2015 de liquiditeit weer 
toenemen. Dit als gevolg van het feit dat de investeringslasten in deze jaren lager zijn dan de 
afschrijvingslasten. Hierdoor stijgt de liquiditeit. 
 

Aanbeveling: 
Stichting Baasis wordt dringend aanbevolen om een liquiditeitenbegroting op te 
stellen. Met deze begroting kan van moment tot moment worden bepaald over 
hoeveel vrij opneembaar geld de stichting minimaal moet beschikken.  

 
Om tot een oordeel over de financiële gezondheid te komen zijn er op basis van de 
meerjaren begroting kengetallen opgesteld voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit; 
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Toelichting.  
• Volgens de richtlijnen van de commissie Don zijn de grenswaarden voor de 

liquiditeitsratio 0,5 en 1,5.  Op basis van de tabel kan men concluderen dat stichting 
Baasis met het voorgenomen beleid hier aan voldoet. 

• De grenswaarden van de solvabiliteit liggen tussen de 0 en 35% (resp. 65%).10 
Stichting Baasis is, volgens de klassenindeling, die de cie. Don hanteert, een grote 
instelling en zou derhalve over een solvabiliteit van tenminste 35% moeten 
beschikken. Uit de tabel blijkt dat de stichting hier ruimschoots aan voldoet.  

• De grenswaarden van de rentabiliteit bedragen volgens de cie. Don 0 en 5 %. 
Stichting Baasis voldoet hier in de jaren 2011 t/m 2013 niet aan. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de extra kosten door het verbeterplan. Door dit plan wordt het 
begrotingsresultaat negatief met als gevolg dat ook de rentabiliteit negatief wordt. In 
het jaar 2014, waarin er geen extra kosten meer worden gemaakt in het kader van 
het verbeterplan, wordt de rentabiliteit weer positief.  

Conclusie: 
Met uitzondering van de rentabiliteit in de jaren 2011 tot en met 2013 voldoet stichting Baasis 
aan de richtlijnen opgesteld door commissie Don.  

                                                
10 Deze waarden kennen een bandbreedte in verband met de verschillende grootteklassen van de instellingen. De 

laagste waarden (35%) gelden voor de grote instellingen en de hoogste waarden (65%) voor de kleine instellingen). 
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