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Verslag van de ontwikkelingen 

binnen Stg BOOM 2013-2014 

Dit is een verkorte versie van het jaarverslag 2013 

en het Management Informatiesysteem 2013-

2014 van Stg. BOOM uit Oisterwijk. Stg. BOOM is 

het bestuur van zeven basisscholen en een school 

voor speciaal basisonderwijs. 

In dit verslag legt het bestuur van Stg. BOOM ver-

antwoording af voor het gevoerde beleid. 

 

De achterliggende onderbouwing  voor dit verslag 

is  opgenomen in het Management Informatie Sys-

teem, waarin naar alle documenten verwezen 

wordt die hieraan ten grondslag liggen. De meeste 

documenten zijn digitaal beschikbaar in de drop-

box van www.stgboom.nl . 

Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, 

personele en financiële ontwikkelingen en de huis-

vesting. 

Ondanks het teruglopende aantal leerlingen in sa-

menhang met de kleiner wordende overheids- en 

gemeentelijke subsidies,  heeft het bestuur  2013 

met een positief saldo kunnen afsluiten. 

Hieraan hebben de scholen en het bestuurskan-

toor een  positieve bedrage geleverd door de fi-

nanciële middelen op een doordachte manier in te 

zetten. Een eenmalige lumpsum dotatie in 2013 

van het ministerie heeft hierin geholpen.  

 

Leerkrachten zijn steeds beter in staat om de extra 

zorg in de groep te realiseren. Hoewel  een groot 

appèl gedaan wordt op de creativiteit en inzet van 

medewerkers op de scholen, vinden leerkrachten 

een uitdaging zichzelf verder te ontplooien. On-

derwijs met zorg voor goede resultaten is een van 

onze kernwaarden; we dragen gezamenlijk zorg 

voor goed onderwijs. 

 

Onze dank gaat uit naar al die leerkrachten, direc-

teuren en andere medewerkers die in 2013 hun 

waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de ont-

wikkeling van de kinderen, die dagelijks mogen ge-

nieten van eigentijds onderwijs. 

 

Ton Bressers, 

Uitvoerend bestuurder Stg. BOOM 

 

 

Onderwijsresultaten 
 

In 2013 hebben we sterk de nadruk gelegd op het 

opbrengstgericht werken (OGW) en op de afstem-

ming op de behoeften van  leerlingen (Handelings-

GerichtWerken). 

De gesprekkencyclus (doelstellingengesprek,  

voortgangsgesprek, evaluatiegesprek) zorgt er 

voor, dat de focus gelegd wordt op het bereiken 

van vooraf vastgestelde doelen. 

Met betrekking tot de leeropbrengsten zijn ambi-

ties geformuleerd. Naast de tussenopbrengsten in 

de acht leerjaren, is de Cito-eindtoets een van de 

belangrijkste indicator geworden. De leerlingen 

kunnen een score behalen, die ligt tussen 501 en 

550. 

Op basis van de leerlingenpopulatie stelt de in-

spectie voor elke school een onder- en een boven-

grens én een gemiddelde score vast.  



De scores kunnen per schooljaar wat fluctueren, 

doordat de verschillen tussen de ene groep 8 en 

andere groot kunnen zijn. 

 

Alle scholen hebben het reguliere basisarrange-

ment van de onderwijsinspectie en voldoen daar-

mee aan de prestatienormen. Binnen Stichting 

BOOM zijn geen zwakke scholen. 

 

 
 

Kwaliteit van de BOOM-
scholen 
 

Alle BOOM-scholen maken gebruik van het kwali-

teitsinstrument ‘Werken met Kwaliteit Primair On-

derwijs’- WMKPO. 

Volgens een strak schema nemen de scholen bij de 

leerkrachten, leerlingen en ouders vragenlijsten 

af; deze vragenlijsten worden geanalyseerd; de re-

sultaten hiervan leiden tot beleidsverbeteringen 

en –aanpassingen. 

Daarnaast stellen we elk schooljaar enkele Kwali-

teitskaarten vast; deze beschrijven, waaraan een 

school tenminste moet voldoen. 

De kwaliteitskaarten worden vervolgens onder-

deel van het deskundigheidsprofiel van de leraren 

en directies; op basis van het deskundigheidspro-

fiel houden we elke twee jaar een beoordelingsge-

sprek met de leerkrachten; de eerste beoordeling 

is in 2013 geweest. 

 

Onderwijsvernieuwing 

 

Scholen zijn continu in beweging om het onderwijs 

aan de leerlingen te verbeteren, zodat de kinderen 

het onderwijs krijgen, dat bij hen past.  

Het meest in het oog springend is het verander-

proces van Continu Verbeteren. 

Bij Continu Verbeteren wordt nadrukkelijk het 

top-down denken losgelaten. Leerlingen kunnen 

alleen betere resultaten bereiken, als de leer-

kracht en de leerling een helder doel voor ogen 

hebben. Ze kunnen hun voortgang naar het be-

oogde doel volgen op  databorden, die in het lo-

kaal hangen.   

Deze werkwijze werkt motiverend voor het kind 

en de leerkracht. 

Tijdens het proces van continu verbeteren is de 

leerling actief betrokken bij de missie van de 

groep, het opstellen van groepsregels en de doe-

len van de groep en van hemzelf.  

De leraar wordt daarmee meer een procesbege-

leider en de leerlingen worden eigenaar van hun 

eigen leerproces. 

 

 

Personeel 

 

In 2013 waren 162 personeelsleden in dienst bij 

stg BOOM; 127 personen vormen samen het ‘on-

derwijzend’ personeel; 22 mensen zorgen voor  

schoonmaak- en conciërgetaken. 

Ondanks de bezuinigingen en terugloop van het 

aantal leerlingen zijn gedwongen ontslagen ach-

terwege gebleven; de personeelsteruggang is op-

gevangen via natuurlijk verloop. Er geldt al drie 

jaar een vacaturestop. 

In de onderstaande grafiek is de personele op-

bouw van Stg. BOOM weergegeven; personeel tot 

25 jaar omvat een kleine groep; de groep van 25 

t/m 55 jaar is ‘gelijkelijk’ verdeeld. De verdeling 

mannen/vrouw is ongeveer in de verhouding 1:5. 
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Het ziekteverzuim op bestuursniveau is in 

2011  5,04% 

2012  4,20% 

2013  4,52%. 

Deze cijfers steken gunstig af tegen de landelijke 

cijfers (rond 6,5%).  

 

Professionalisering 

De onderwijskwaliteit hangt sterk samen met de 

mate van professionalisering. De overheid stimu-

leert de professionalisering in grote mate. De leer-

krachten kunnen sinds 2010 gebruik maken van de 

lerarenbeurs, die hen in staat stelt om zich verder 

te professionaliseren.  

Het aantal leerkrachten met een LB-benoeming 

groeit geleidelijk. Een leerkracht kan voor een be-

noeming tot LB-leerkracht in aanmerking komen, 

als hij zich op een bepaald gebied heeft gespeciali-

seerd, extra scholing heeft gevolgd, waardoor hij 

van bijzondere betekenis wordt voor zijn collega’s 

voor de school of voor de stichting. 

 
 

Leerlingen 
 

In de onderstaande grafiek hebben we de aantal-

len leerlingen van de verschillende scholen in 

beeld gebracht.   

 

 

De leerlingenprognose ziet er als volgt uit: 

 

De komende jaren loopt het aantal leerlingen ge-

leidelijk aan terug; dit heeft gevolgen voor de 

scholen en het bestuur. 

De groepsgrootte wordt beïnvloed door de terug-

loop van het aantal leerlingen, maar ook door de 

bezuinigingen én de invoering van passend onder-

wijs. Vanaf 1-8-2013 hoort Stg. BOOM bij het sa-

menwerkingsverband Plein 013 (Tilburg e.o.). 
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Feitelijke aantal leerlingen Scholen  Stg. BOOM 2011-2013 

01-10-2011 01-10-2012 01-10-2013 Verschil over 3 jaar 

1739 -39 1744 + 5 1701 - 43 -77 

Prognose aantal  leerlingen Scholen  Stg. BOOM 2014-2017 

01-10-2014 01-10-2015 01-10-2016 01-10-2017 In 4 jaar 

1676 1631 1587 1545 - 131 



 
 

Financiën 
 

Het jaar 2013 hebben we afgesloten met een posi-

tief resultaat. Door het strak monitoren van de uit-

gaven en door een extra dotatie van het ministerie 

van  € 320.000 hebben we 2013 positief af kunnen 

sluiten. De exploitatieresultaten: 

 
Jaar 2011 2012 2013 

Resultaat - € 268.683 + € 129.900 + € 233.966 

 

De leerlingaantallen lopen terug met als gevolg 

minder inkomsten. Bij gelijkblijvend beleid ver-

toont de meerjarenbegroting in de komende drie 

jaren een oplopend tekort van  

 

De uitstroom van zittend personeel is beperkt, zo-

dat een bezinning op deze nieuwe situatie noodza-

kelijk is. Dit betekent o.a. dat we de vacaturestop 

voorlopig aanhouden. In 2014/2015 wordt enige 

personele ruimte ingevuld. De werkgelegenheid 

blijft gegarandeerd. Een andere tellingssystema-

tiek anticipeert hierop.   

• Het gevolg is dat de groepen groter worden, 

de groeperingsvormen veranderen.  Er is min-

der ondersteuning beschikbaar; wel komt er  

meer expertise beschikbaar binnen het gro-

tere samenwerkingsverband. 

• De reserves van de scholen zijn veelal  op peil. 

De knelpunten op het gebied van personeel én 

op het gebied van materiele instandhouding 

zijn wat aan het verminderen.  

• De voorzieningen personeel en onderhoud ge-

bouwen is conform de norm van het ministerie 

van OCW. 

• De liquiditeit is 246% (norm stichting 100%) en 

de solvabiliteit is 66% (norm stichting 50%). 

 

Huisvesting en Brede 
Scholen 
 

De gemeente Oisterwijk heeft de huisvesting van 

de scholen vanaf 2007 hoge prioriteit gegeven. In 

2009 is Brede School de Coppele (bs de Coppele en 

SBO Mozaik) gerealiseerd. 

In 2012 is Brede School de Waterhoef opgeleverd 

(bs de Tovervogel), waarin een historisch gebouw 

en nieuwbouw geïntegreerd zijn. 

De nieuwbouw van Brede School Moergestel is in 

mei 2013 afgerond, de scholen Graaf van Ursel en 

Hertog Jan fuseerden op 1 augustus tot bs de Von-

der. In datzelfde jaar is het renovatieproject van bs 

den Akker afgerond. Begin 2014 heeft de verhui-

zing naar de nieuwbouw van Brede School de Bun-

ders plaats gevonden. Vanaf dat moment maken 

alle BOOM-scholen gebruik n van modern en goed 

geoutilleerd schoolgebouwen.  

In alle brede scholen zijn naast de basisschool een 

peuterspeelzaal, de kinderopvang, de naschoolse 

opvang, meestal een gymzaal en soms een wijk-

centrum ondergebracht. In de wijk Pannenschuur 

vinden we centraal gelegen dezelfde voorzienin-

gen voor bs Den Akker en bs de Molenhoek. 

 

Oriëntatie op toekomst 
 

In 2013-2014 heeft Stg. BOOM het nieuwe strate-

gisch beleidsplan 2014-2018 ontwikkeld. In 2014-

2015 maken de scholen het nieuwe schoolplan 

2015-2019.  

Speerpunten zijn: 

• Onderwijs en opvoeding: De scholen en hun 

leerkrachten werken doelgericht. Ambities be-

treffende resultaten en tevredenheid van ou-

ders, kinderen en medewerkers zijn geformu-

leerd. Opbrengstgericht onderwijs betreft de 

brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen 
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krijgen meer de regie over hun eigen leerpro-

ces. 

• Passend onderwijs: de scholen komen beter 

tegemoet aan verschillen tussen kinderen, 

men gaat uit van talenten van kinderen en 

heeft hoge verwachtingen. De scholen ontwik-

kelen het ondersteuningsprofiel zoals be-

schreven in het Ondersteuningsplan Plein 013. 

• Professionele leergemeenschappen: het leren 

van en met elkaar wordt vormgegeven. Er 

wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van de 

leerkracht. Scholing en ontwikkeling hoort bij 

de alle daagse praktijk. De gesprekkencyclus is 

een belangrijk middel hiertoe. 

• ICT en mediawijsheid voor het leren op school, 

gebruik van sociale media in relatie met com-

municatie met ouders, het afleggen van ver-

antwoording en het verhogen van de ouderbe-

trokkenheid.   

• Financiën: het effectief en efficiënt inzetten 

waarbij baten en lasten in balans zijn. Er is 

zicht op risico’s en op mogelijke oplossingen 

hiervan. 

• Externe verbindingen: de gebouwen zijn klaar, 

we bouwen verder aan de verbinding met  

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Duur-

zaamheid en bewegen zijn belangrijke items 

hierin. De stichting bezint zich over de schaal-

grootte en denk na over vormen van strategi-

sche allianties. 

 
Merkwaarden van Stg. BOOM 
 


