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Algemeen 
Mede ingegeven door de slechte liquiditeitspositie, zoals deze zich in 2019 ontwikkelde, was de 
noodzaak van een sluitende begroting voor 2020 een logische eis om grip te houden op de 
liquiditeitsontwikkeling. 

Aanvankelijk kwam stichting Baasis in 2019 niet tot een sluitende begroting voor 2020. Er is toen 
eerst volstaan met een aantal stelposten, die in het voorjaar 2020 tot uitwerking (concrete 
maatregelen) geleid hebben. Deze maatregelen zijn besproken met de schooldirecteuren en hebben 
vooral effect gekregen in het nieuwe schooljaar 2020 / 2021. In een lopend schooljaar is tenslotte de 
personele bezetting moeilijk te beïnvloeden;85 % van de exploitatie zijn personele kosten. De 
directeuren hebben hier hun instemming op gegeven en zijn voortvarend te werk gegaan. 

Het is gebleken dat de maatregelen voor Passend onderwijs onvoldoende doorgevoerd konden 
worden. Er ligt dan ook nog een inspanningsverplichting om voor 2021 de exploitatie van Passend 
onderwijs in lijn te brengen met de daarvoor te ontvangen bekostiging. 

Desondanks is het gelukt de begroting 2020 sluitend te krijgen. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
het verwachte verlies van 509.653 euro veroorzaakt wordt door de eenmalige salarisbetalingen in 
februari, als gevolg van de nieuwe CAO. Deze eenmalige betaling omvat de CAO nabetaling over de 
periode 2019, die zijn bekostiging heeft gehad in 2019. Daarvoor is dan ook in 2019 een 
bestemmingsreserve aangegaan, waarop deze eenmalige betalingen in 2020 afgeboekt worden.  

Effect doorgevoerde maatregelen 

Het grootste effect is gekomen uit de verlaging van de personeelsformatie per augustus 2020. Het 
effect van krimp op het leidinggevend kader, het terugbrengen van de groepsgrootte naar gemiddeld 
24 leerlingen per groep, het herijken van de maatwerkbezetting bij de kleine scholen en de herijking 
van de personeelsbezetting bij Passend onderwijs, heeft ervoor gezorgd dat de bezetting in de 
overgang naar het nieuwe schooljaar met 12,8 fte zal teruglopen. 

Bij het vaststellen van de personeelsformatie per augustus 2020 is het geheel uitgekomen op 177,6 
fte. 

Personeelsbezetting begroot op juli 2020:                               190,4 

Personeelsbezetting begroot op aug2020 (na wijzigingen):    177,6 

  

In de materiele sfeer zijn er correcties uitgevoerd op de volgende budgetten: 

Krimp ICT lasten                                                                                      13k 

Krimp in leermiddelen budget                                                                  50k 

Schrappen HR budget voor HR duurzaam en starters                            20k 

Budget veiligheid gebouwen uitstellen waar mogelijk                              25k 

Incidentele inkomsten samenwerkingsverband uit 2019                         23k 

Totaal:                                                                                                    131k 

Ook is lopende het jaar een stop doorgevoerd voor investeringen en groot onderhoud. Er is daarvoor 
een totaal plafond aangehouden van 200k aan investeringen en 150k aan groot onderhoud.  

Op basis van  deze gewijzigde sluitende begroting 2020 verwachten wij het liquiditeitstekort aan het 
eind van dit jaar met voldoende marge te kunnen passeren. In 2021 zal dan geleidelijk de 
liquiditeitspositie moeten verbeteren door de betere exploitatie verhoudingen. Dan ontstaat er weer 
geleidelijk ruimte om investeringen en onderhoud op te starten.  
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1. Algemeen 

1.1 Begrote formatie en loonkosten (incl. verzuim) 

 

 

 

1.2 Begrote investeringen 

 

Omtrent de investeringen en het groot onderhoud zijn alle budgetten ingetrokken. Alleen het hoog 
nodige kan nog tot uitvoering komen. Daarvoor zal eerst een aanvraag moeten plaatsvinden bij de 
daarvoor geautoriseerde voor akkoord verstrekking. 

In bovenstaande plaatje zijn de investeringen  en voorziening voor groot onderhoud inzichtelijk 
volgende de oorspronkelijke begroting.  

Bepaalde investeringen zullen doorgang moeten vinden. De totaal ingeschatte investeringsomvang 
2020  zal beperkt worden tot 200k.   

Het meerjaren onderhoudsplan(mjop)  zal eveneens teruggebracht worden naar het hoog nodige. 
Totaal ingeschatte omvang onderhoudsprojecten: 150k.  
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1.3 Baten en lasten meerjarenbegroting 

 

  

Effecten voor 2021 

De besparingsmaatregelen van 2020 doorgetrokken naar 2021 geven een verwachte 
resultaatverbetering naar 175k positief. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat: 

• deze resultaatverbetering vooral gebaseerd is op de ingrepen in de personeelsformatie 

• bij passend onderwijs ingaande 2021 nadere maatregelen nodig zijn om binnen de financiële 
kaders te komen . 

• toegekende extra formatie in principe vervalt per augustus 2021. . 

• de uitgaven voor leermiddelen zullen een nadere krimp moeten ondergaan om binnen de 
daarvoor beschikbare bekostiging te komen. 

Al met al komen we dan uit de rode cijfers en ontstaat er ruimte die hoog nodig is om strategische 
ontwikkelingen te financieren, zoals IKC, en het verruimen van het investerings- en 
onderhoudsprogramma. 
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2. Leerlingen 

2.1 Totale leerlingen per teldatum 

 

2.2 Leerlingen per teldatum per kostenplaats 

 



 

41851 Stichting Openbaar Onderwijs Baasis 

Pagina 7 

3. Formatie 

3.1 Begrote formatie en loonkosten per kostensoort (excl. 

verzuim) 

 

3.2 Begroot verzuim 
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3.3 Begrote formatie per vestiging (incl. verzuim) 

 

 

Per augustus 2020 zijn nieuwe normen voor de personeelsbezetting doorgevoerd. 

De doorwerking van de norm van gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen zou een krimp 
bewerkstelligen van 7 groepen, grofweg 7 fte. Aangezien het aantal leerlingen ruim toeneemt, is er 
een uitbreiding met 2 groepen mogelijk. Per saldo zal Baasis met 5 groepen krimpen in het nieuwe 
schooljaar.  

Voor de kleine scholen geldt een maatwerk bezetting. De kleine scholen hebben de opgehoogde  
kleine scholen toeslag uit 2018 ingeleverd. Deze is bovenschools gebracht, zonder een 
bestedingsdoel in 2020. Eventueel aanwendbaar voor calamiteiten en het toekennen van tijdelijke 
extra formatie. 
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4. Investeringen 

4.1 Begrote investeringen per categorie per jaar 

 

 

4.2 Totaal begrote afschrijvingen per jaar 

 



 

41851 Stichting Openbaar Onderwijs Baasis 

Pagina 10 

5. Exploitatie 

5.1 Baten en lasten details meerjarenbegroting 
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5.2 Verdeling Baten en Lasten 

 


