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Bestuurszaken

Bestuursverslag 2021

Voorwoord Voorzitter College van Bestuur
Libréon, Anno Domini 2021
En zo was ook 2021 weer een memorabel jaar. Een jaar dat begon en eindigde met een lockdown; een jaar waarin het mondkapje werd uitgezwaaid om daarna zijn comeback te maken;
een jaar waarin vaccinaties de oplossing moesten brengen, maar de besmettingen via een
nieuwe variant naar ongekende hoogte opliepen; een jaar waarin miljarden werden vrijgemaakt om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Kortom, het tweede jaar Covid-19
was even onvoorspelbaar als het eerste jaar en even dominant aanwezig als in 2020. Maar
daarnaast moet 2021 ook de boeken ingaan als het ontstaansjaar van Libréon, Stichting voor
Katholiek- en Openbaar voortgezet onderwijs.
Covid-19
Wie het jaarverslag over 2020 terugleest, leest een optimistische bestuurder. Na een jaar met
schoolsluitingen, zonder centraal examens en met mondkapjes en looproutes, gingen in juni
2021 de scholen weer volledig open, had iedereen de mogelijkheid om zich te vaccineren en
leek alles weer bijna normaal. Maar tijdens een pandemie verlopen zaken niet normaal of
voorspelbaar. Dat is één van de belangrijkste lessen van de afgelopen twee jaar.
Met ingang van 7 juni 2021 gingen de scholen van Libréon (toen nog SKVOB e.o.) weer volledig
open. De maanden daarvoor was het zogenaamde hybride-onderwijs (halve klas op school,
halve klas thuis en online) een pedagogisch-didactische werkvorm die uitvoerbaar bleek te zijn,
naar niet gewenst. Ook niet voor de toekomst. Het is open of dicht, waarbij dicht geen antwoord is. Want een belangrijke les uit Covidjaar 2021 is in ieder geval: de scholen blijven open.
Altijd. De schade op het gebied van leren en het mentale vlak is dusdanig groot, dat een
schoolsluiting als absoluut ongewenst wordt gezien. Het is het aller- allerlaatste scenario. Helaas was het op 20 december 2021 toch weer raak. De later als ‘vergislockdown’ betitelde
maatregelen, zorgden er voor dat de scholen wederom dicht moesten. De laatste keer?
Meer dan acht miljard
Met de eerdere verwijzing naar het bestuursverslag 2020 houden we hier de beschrijving van
de Covid-19 pandemie beperkt en kijken we vooral terug op de financiële ontwikkelingen in
2021. En ook die waren ongekend en onvoorspelbaar. En zeker memorabel. Met het Nationaal
Programma Onderwijs werd ruim 8 miljard euro aan extra middelen vrijgemaakt door de rijksoverheid ten bate van het onderwijs (van funderend onderwijs tot beroepsonderwijs en universiteit) met als doel het inlopen van achterstanden opgelopen door en ten tijde van de Covid-19 crisis. Voor Libréon levert dit over 2021 en 2022 een totale bijdrage op van zo’n 12 miljoen euro. In eerste instantie was er sprake van dat deze middelen besteed moesten worden
binnen 2 jaar, er is echter meer ruimte gegeven om dit doel te verwezenlijken. Rondom de zomer van 2021 bedachten de scholen nog wel een inhaalprogramma op basis van scans die achterstanden in beeld brachten en een door het ministerie van OCW geleverde menukaart. De
verantwoording van de middelen ligt bij het schoolbestuur middels het jaarverslag (zie hoofdstuk 2). De rekenkamer sprak in dezelfde periode haar grote twijfels uit over resultaat en verantwoording van de middelen. Nadat in het najaar van 2021 Covid weer volop terug was,
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moest ook geconstateerd worden dat de middelen nauwelijks inzetbaar waren: leerlingen en
personeel moesten opnieuw thuis blijven, extra personeel was niet te vinden. De pijnlijke conclusie was en is: er is nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest in het onderwijs, maar uitgeven blijkt nauwelijks mogelijk. Ook Libréon heeft over 2021 maar een zeer beperkt deel kunnen inzetten en de overige middelen moeten reserveren.
Libréon
Vanaf 1 september 2021 gebruiken we onze nieuwe naam: Libréon. Notarieel zijn we vanaf december 2021 een schoolbestuur voor katholiek- en openbaar voortgezet onderwijs. Libre staat
voor de vrijheid van onderwijs; bré voor Breda; eo voor en omgeving en on verwijst naar onderwijs. Een naam voortgekomen uit een prijsvraag, bedacht door één van de medewerkers.
Het boekjaar 2021 was dus een jaar van SKVOB e.o. én Libréon.
2021 was ook het jaar waarin de scholen voor het laatst een schooljaarbegroting moesten opleveren. Met ingang van kalenderjaar 2022 werkt de stichting met een kalenderjaarbegroting.
Ingegeven door het teleurstellende financieel resultaat over 2020 zijn vanaf september 2021
de financiële teugels binnen de stichting aangetrokken. Middels een strakke planning en duidelijke kaders wordt voortvarend gewerkt aan een nieuwe financiële cyclus die voorziet in begroting, drie managementrapportages, een strakke planning voor de oplevering jaarrekening
en een formatieproces. Het gelopen proces voor de kalenderjaarbegroting stemt tot tevredenheid.
In september 2021 kondigde de Inspectie voor het Onderwijs het vierjaarlijks bestuursonderzoek aan. Eind november vond het voorbereidend bestuursgesprek plaats. In een uitgebreide
sessie kon een prima beeld gegeven worden van de ontwikkelingen waar Libréon zich in bevindt en de uitdagingen waar we voor staan. De zogenaamde verificatie-onderzoeken vonden
plaats begin 2022. Het uiteindelijke rapport verscheen pas halverwege mei 2022. Te laat voor
dit jaarverslag. De uitdagingen voor Libréon zijn er echter niet kleiner op geworden. Libréon
scoort op twee van de drie standaarden onvoldoende. Waar visie, ambities en doelen beschreven en zichtbaar zijn, ontbreekt het aan (cyclische) uitvoering en kwaliteitscultuur en evaluatie, verantwoording en dialoog. Een mooie uitdaging voor 2022 en 2023 voor het bestuur en
de scholen van de stichting. Passend binnen de ontwikkeling waarin we ons als Libréon bevinden.
Want Libréon is een nog relatief jonge organisatie. Per 1 augustus 2022 sluiten zich twee scholen aan en dragen we het Juvenaat over aan OMO. We vormen dan een nieuwe organisatie
met 10.000 leerlingen en 1200 medewerkers verdeeld over 8 scholen en 13 locaties. In een bestuursverslag kijken we terug en verantwoorden we ons. Met als extra doel: leren. Leren om
verder te ontwikkelen. Met de blik naar voren. Libréon kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst.
drs. Berend Buddingh’
Voorzitter College van Bestuur Libréon
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Bestuurszaken
Libréon, Stichting voor Katholiek- en Openbaar Onderwijs, (tot 3-12 2021 Stichting Katholiek
Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving (SKVOB e.o.) biedt een palet van onderwijs aan in
een open contact met de samenleving. Wij zijn een dynamische en ambitieuze organisatie van
sterke en samenwerkende scholen met passie voor onderwijs en de collectieve ambitie om te
investeren in mensen. Libréon investeert in mensen, met als doel:
- Iedere leerling verlaat de school met een passend diploma
- Iedere medewerker is vakkundig en werkt met plezier
Vanuit deze missie wordt dagelijks les gegeven aan meer dan 8500 leerlingen met ca. 1000
medewerkers op de volgende locaties: Christoffel (SG Breda), De la Salle (SG Breda), Gymnasium Juvenaat H. Hart, Markenhage (SG Breda), Mencia de Mendoza (SG Breda), Mencia
Sandrode (SG Breda), Michaël College (SG Breda), Newmancollege, Onze Lieve Vrouwelyceum,
Orion Lyceum (SG Breda), Sint-Oelbert Gymnasium en Tessenderlandt (SG Breda).
Libréon werkt conform de wetgeving op de Governance met een organisatiemodel waarbij een
nadrukkelijk onderscheid is gemaakt tussen bestuur en toezichthouders. Het College van Bestuur, momenteel gevormd door een voorzitter van het College van Bestuur, is het bevoegd
gezag van Libréon. Het geeft leiding aan de Stichting en stelt het strategisch beleid vast. De
Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden, houdt toezicht op het functioneren van het College
van Bestuur en keurt de jaarrekening, de begroting en het strategisch beleidsplan goed.
In het vigerende managementstatuut van Libréon zijn de taken en bevoegdheden van de rectoren/directeuren en hun verhouding tot het College van Bestuur opgenomen en dit vormt het
kader voor de schoolmanagementstatuten.

Samenstelling college van bestuur
Sinds 1 juni 2018 is dhr. drs. B.J. Buddingh’ de voorzitter van het College van Bestuur. Hij vormt het éénhoofdige College van Bestuur.

Code goed onderwijsbestuur /Governance
Libréon werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 volgens de leidende principes, verantwoordelijkheid, integriteit en openheid.
In 2021 heeft de Raad van Toezicht intern geëvalueerd. Voor de inhoud wordt verwezen naar
het verslag van de Raad van Toezicht, zoals dat is opgenomen in het bestuursverslag.
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Organigram

Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan, getiteld “Ambitieplan 2019-2022. Samen werken aan het onderwijs van morgen” is in het vroege najaar van 2019 gereed gekomen. Het plan is door het College van Bestuur, rectoren en directeuren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en
de Raad van Toezicht in gezamenlijkheid vormgegeven. Om de inhoud van het plan te delen
met de medewerkers en hen te enthousiasmeren voor het uitvoeren van de hierin opgenomen
initiatieven is het College van Bestuur “on tour” geweest naar alle scholen en locaties en heeft
samen met de rectoren/directeuren de plannen gepresenteerd en gesprekken gevoerd met de
medewerkers. Het ambitieplan is niet “in beton gegoten”, maar volgt de ontwikkelingen in
onze samenleving en binnen de scholen. Het is leidend voor waar wij onze aandacht op richten
en onze middelen op inzetten.
Het ambitieplan kent een viertal speerpunten:
1. Ontwikkeling en innovatie in het onderwijs
2. Aantrekkelijke en inspirerende leer- en werkomgeving
3. Duurzame leefomgeving
4. Strategische positionering van de stichting.
De uitvoering van deze speerpunten heeft door de lockdowns als gevolg van de Corona-pandemie en de focus die steeds nodig was op het uitvoeren van maatregelen, het switchen naar digitaal lesgeven, hybride lesgeven en het aandacht besteden aan de onderwijsachterstanden,
vertraging opgelopen in relatie tot de voorgenomen tijdsplanning.
Dit heeft ook gevolgen voor het in 2022 op te stellen nieuwe ambitieplan voor de volgende
planperiode. De niet of niet volledig afgeronde doelstellingen uit het huidige ambitieplan vormen samen met nieuwe beleidsvoornemens de basis voor dit nieuwe ambitieplan. De aanbe-
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velingen/herstelopdrachten van de Inspectie van het Onderwijs, naar aanleiding van het bestuursonderzoek, met name waar het gaat om concretisering van de doelstellingen, worden
hierin nadrukkelijk meegenomen.

1. Ontwikkeling en innovatie in het onderwijs
Om vorm te geven aan het speerpunt ontwikkeling en innovatie in het onderwijs is gekozen
voor het samenstellen van netwerken met enerzijds een vakmatige insteek en anderzijds netwerken die werken aan een gezamenlijke visie op onderwijskundige thema’s als gepersonaliseerd leren en toetsing.
Er is een leernetwerk opgestart rondom het thema gepersonaliseerd leren onder begeleiding
van een externe, die bekend is met het vormen en begeleiden van een dergelijk netwerk. Het
doel van dit netwerk is tweeledig: de leden van het netwerk moeten worden uitgedaagd en gemotiveerd door de inhoud en de vorm/werkwijze van het netwerk, hun inspanning moet resultaat opleveren voor de organisatie, maar ook voor henzelf, voor hun persoonlijke ontwikkeling, zingeving en waardering. Voor de start is eerst met de zeven deelnemers individueel gesproken, waarna de brainstormsessies zijn gestart. De deelnemers hebben aangegeven dat zij
vooral ook op zoek zijn naar handvatten/werkvormen die zij in hun dagelijks werk in de klas
direct kunnen gebruiken om meer op maat les te kunnen geven. Daarom heeft het leernetwerk ook gekozen voor 7 deelonderzoeken die later samengevoegd worden tot een geheel.
Ten tijde van het opstellen van het jaarverslag lopen deze onderzoeken nog, evaluatie op de
bereikte doelen wordt in 2022 uitgevoerd.
Naast het leernetwerk zijn er ook andere netwerken (kwaliteitsontwikkeling, applicatie-beheerders, conrectoren financiën en beheer, ondersteuningscoördinatoren, eindexamensecretarissen) actief die inhoudelijke thema’s bespreken, gezamenlijk uitvoering geven aan beleid,
good practices uitwisselen en leren van en met elkaar.
Netwerk kwaltiteit
Het netwerk kwaliteit, dat het verst is in haar ontwikkeling, heeft ten bate van de doorontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem gewerkt aan vier concreet geformuleerde doelen:
1. ‘Van papier naar geleefde werkelijkheid’ (van kwaliteitsbeleid naar een kwaliteitscultuur)
Doelstelling hiervan was een grotere bewustwording stimuleren. Er wordt hier door het kwaliteitsteam op basis van de gesprekken die zijn gevoerd een duidelijke ontwikkeling gezien, met
name binnen de schoolleidingen, waar veel meer over kwaliteit wordt gesproken en cyclisch
wordt gewerkt volgens de kwaliteitsjaarkalender. Op bestuursniveau hebben gesprekken omtrent de kwaliteit plaatsgevonden met de schooldirecties, met als onderwerpen: de opbrengsten en risico’s die hierin worden gezien, de doorvertaling van de doelstellingen opgenomen in
het ambitieplan in de school(jaar)plannen, de voortgang van de sectiegesprekken en een door
de school gewenst onderwerp. Het structureel spreken over kwaliteit van onderwijs door alle
geledingen kan nog beter en dan niet alleen over de opbrengsten (cijfers), wat veelal wel gebeurt, maar ook over het klimaat/gedrag in de klas bijvoorbeeld.
2. Het verstevigen van de PDCA-cyclus, het cyclisch werken;
In eerste instantie lag de focus hierbij vooral op het “weten waar we staan op het gebied van
onderwijsresultaten”. Deze fase is succesvol doorlopen en is nu geborgd bij alle scholen door
de schoolportret- en midjaarbijeenkomsten. Hierbij zijn inmiddels ook de uitkomsten van de
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tevredenheidsonderzoeken betrokken. Blijvende aandacht voor het cyclisch werken en met
name de cyclus afmaken is nodig. Het cyclisch werken is met wisselend succes ook in het project rondom NPO doorgevoerd. Er zijn plannen gemaakt die op grond van wat werkt en niet
werkt zijn bijgesteld.
3. Ervaringen opdoen met het werken met datateams;
Door te gaan werken met datateams per school komt het eigenaarschap van de monitoring,
het cyclisch werken en het op basis van data stellen van doelen en hierop sturen meer bij de
school te liggen. Te constateren is dat het datagebruik op vrijwel alle scholen is toegenomen
met 50% in een jaar tijd. Scholen geven aan dat het werken met datateams meerwaarde heeft,
zeker die teams waarin docenten zitting hebben.
4. Invoeren c.q. borgen van sectiegesprekken waarin resultaten en pedagogische-/didactische cultuur onderwerpen van gesprek zijn;
Hiermee wordt beoogd de kwaliteitscultuur te verbeteren en het eigenaarschap voor de kwaliteit zo dicht mogelijk op het onderwijsproces te leggen. Op vier van de zeven scholen hebben
de gesprekken plaatsgevonden, op de andere zijn al concrete plannen om hiermee te starten
in het komende schooljaar. Rondom dit thema heeft tevens intervisie plaatsgevonden met als
doel te leren van elkaars ervaringen met de sectiegesprekken. De deelnemers hebben dit als
zeer zinvol ervaren.

2. Aantrekkelijke en inspirerende leer- en werkomgeving
De ambities bij dit thema bestaan uit: vernieuwing inzetbaarheidsbeleid, organiseren introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, deelname in de Brabantse Opleidingsschool, ontwikkelen nieuwe gesprekscyclus passend bij de visie op het mensbeeld, waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen en de ontwikkeling van talenten.
Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit College van Bestuur, 3 leden van de GMR en
een conrector beheer die een advies zullen opstellen inzake een passend inzetbaarheidsbeleid/taakbeleid, voorheen taakbeleid. Zij laten zich hierbij begeleiden door een externe specialist. Het traject voorziet in uitgebreide consultatie van de diverse betrokkenen en moet eind
2022 leiden tot een passend en gedragen inzetbaarheidsbeleid/taakbeleid.
De bijeenkomst voor nieuwe medewerkers is in verband met de Coronamaatregelen evenals
vorig jaar niet doorgegaan. Libréon neemt deel aan de Brabantse Opleidingsschool, waarbij inmiddels een groot aantal studenten stage heeft gelopen op één van de scholen. Met deelname
wordt een aantal doelen gediend: kwalitatieve- en effectieve bijdrage leveren aan de zo nodige opleiding van nieuwe docenten, het potentieel aan nieuwe collega’s in een vroegtijdig stadium kennis laten maken met onze scholen/organisatie, samenwerking met andere onderwijsorganisaties in de regio in een gezamenlijk initiatief om nieuwe en zittende docenten verder te
professionaliseren o.a. door intervisie en uitgebreide inductieprogramma’s.
“Het goede gesprek” vanuit het waarderend perspectief wordt gevoerd. Medewerker en leidinggevende nemen het talent van de medewerker als uitgangspunt en bespreken hoe dit talent kan worden versterkt en worden ingezet voor het organisatiedoel en de ontwikkeling van
de medewerker. Het bijbehorende professionaliseringstraject voor alle leidinggevenden loopt,
alle leidinggevenden hebben één of meerdere scholingen gevolgd.
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3. Duurzame leefomgeving
De hiervoor geplande acties kennen een meer praktische invulling en een voorlichtend/enthousiasmerend karakter. Binnen Libréon is een duurzaamheidsbrigade actief die initiatieven
op dit gebied ontplooit. Libréon heeft zich aangesloten (voorlopig met drie scholen OLV, Campus en ISB) bij Ecoschools. Ecoschools is een wereldwijde beweging met een programma voor
scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en
handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Leerlingen
zijn met nadruk uitgenodigd om in actie te komen en te ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. De filosofie van Ecoschool bestaat uit vijf pijlers: leerlingen staan centraal, de school zet steeds duurzame stappen (groot of klein), duurzaamheid
heeft een vaste plek in het onderwijs, duurzaamheid is zichtbaar in het gebouw en de omgeving, iedereen in en rond de school doet mee.

4. Strategische positionering
Libréon is binnen de driehoek Oosterhout, Zundert, Baarle-Nassau met Breda in het midden
een vooraanstaande partner als het gaat om onderwijs en leren. We verzorgen in dit gebied
funderend voortgezet onderwijs aan 8000 leerlingen en met ingang van 1 augustus 2022 aan
ca. 10.000 leerlingen. Het is daarom een vanzelfsprekendheid dat de bestuurder van de stichting met regelmaat aan tafel zit bij de lokale politiek. De voorzitter van het College van Bestuur
zit, met de bestuurder van INOS (PO), sinds 2018 in het dagelijks bestuur van BOB (Bredase
Onderwijs Besturen) en schuift met regelmaat aan bij de wethouder onderwijs, burgemeester
(voorzitter veiligheidsregio) of andere collegeleden. In de coronaperiode was de bestuurder
van Libréon de vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs in verschillende gremia. Ook
wanneer bijvoorbeeld de verdeling van de NPO-gelden op gemeentelijk niveau besproken werden met het volledige onderwijsveld (van kinderopvang tot en met hbo).
Daarnaast initieert Libréon de oprichting van een aan de stichting verbonden platform van betrokken bedrijven. Hoewel corona hier de afgelopen twee jaar voor forse vertraging zorgde is
de interesse vanuit het bedrijfsleven onverminderd groot om mee te denken over het onderwijs van morgen en de verbinding met het bedrijfsleven.
Met de overname van Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht geeft Libréon wederom aan
zich bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid binnen de Bredase samenleving. Dit geldt
ook ten aanzien van de positionering van breed Vmbo binnen de stad. Voor Libréon is een
breed Vmbo (leerweg basis en kader en veel profielen) onlosmakelijk verbonden aan een
maatschappelijk betrokken stichting. De ideeënvorming voor een nieuw onderwijskundig concept voor Tessenderlandt, Van Riebeecklaan, met daarbij aansluitend passende nieuwe huisvesting heeft in 2021 een aanvang genomen.

10

Bestuursverslag 2021

Verantwoording inzet middelen inzake geformuleerde ambities
Voor het realiseren van de stichtingsbrede doelstellingen zoals verwoord in het strategisch beleidsplan worden met name personele middelen ingezet door de scholen van Libréon, deze zijn
onderdeel van de reguliere normjaartaken van de medewerkers en de schoolleidingen. Daarnaast zijn specifiek ter ondersteuning onderstaande middelen vrijgemaakt voor het bereiken
van de gestelde doelen.
T.b.v. ontwikkeling en innovatie in het onderwijs zijn ingezet:
Personele inzet leernetwerk
: 7 deelnemers 50 taakuren € 17.500
Begeleiding leernetwerk
: Kosten extern begeleider € 15.000
Begeleiding netwerk kwaliteit
: Kosten extern begeleider € 20.000
Doorontwikkeling kwaliteitsbeleid
: Kosten extern begeleider € 20.000
T.b.v. aantrekkelijke en inspirerende leer- en werkomgeving zijn ingezet:
Begeleiding/coaching tbv Goede Gesprek
: Kosten externe coaches € 42.000
Personele inzet stagebegeleiding BOS
: 8 schoolopleiders à 200 taakuren € 80.000
T.b.v. duurzame leefomgeving zijn ingezet:
Personele inzet Ecoteam
Kosten aansluiting Ecoschools
T.b.v. strategische positionering zijn ingezet:
Contributie BOB (Besturen Overleg Breda)
Kosten begeleiding overdracht Juvenaat
Kosten begeleiding overdracht Graaf
Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium
Kosten projectmanagement Nexxus

: 4 deelnemers 50 taakuren € 10.000
Interne coördinator € 15.000
: Abonnement € 12.500

: € 10.400
: € 95.000
: € 2.500
: € 15.000

Verbonden partijen
1. Building Breda
Building Breda geeft momenteel vorm aan het integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs
voor de periode 2020-2029. De doelstelling van het plan “Building Breda 3.0” is voortgezet onderwijs in Breda realiseren dat Breda de komende jaren groener maakt, dat de persoonlijke
kansen van jonge mensen versterkt en dat investeert in VMBO-vitaal.
Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om ook het gebouw van Tessenderlandt aan de Van Riebeecklaan over te dragen van Curio naar Building Breda. Voor wat betreft de huisvesting van Mencia Sandrode is geconcludeerd dat de constructie van doordecentralisatie vanuit de gemeente Zundert niet doorgaat.
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2. Regionaal Samenwerkingsverband
Binnen het RSV waar de Bredase Scholen van Libréon onderdeel vanuit maken is in 2021 gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:
Basisondersteuning
- Alle scholen hebben hun schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd.
- Er is een begin gemaakt met de inrichting van een “onafhankelijk steunpunt voor ouders en
leerlingen” in samenwerking met het RSV Breda PO.
Extra ondersteuning
- De ACT beoordeelde 1364 arrangementsaanvragen.
- 97 leerlingen ondervinden steun vanuit de Stichting Rebound.
- 9 innovatieve projecten werden opgestart, die zich bij de jaaropening 2021-2022 presenteerden.
Het dekkend netwerk
- Na een aanlooptraject van anderhalf jaar ging de pilot Plein3 van start.
- De symbiose vo-vso kreeg een vervolg in de samenwerking tussen Brederocollege en Munnikenheide College. Curio de rotonde startte een “parallelklas” om leerlingen vanuit het gespecialiseerd onderwijs geleidelijk in te laten stromen in het regulier voortgezet onderwijs.
Het Meer- en Hoogbegaafdenbeleid (MHB)
- Het Meer- en hoogbegaafdenbeleid (MHB) werd opnieuw versterkt, onder meer door het
opleiden van talentbegeleiders voortgezet onderwijs .
- Op 16 november 2021 werd de Kenniskring HB-specialisten opgericht met als kick-off een
studiemiddag getiteld “ Waar blijven de meisjes?”
Thuiszittersaanpak
- Het aantal thuiszitters blijft stabiel. Er is frequent overleg met het Regionaal Bureau Leren
over te plegen interventies.
- De OZA-route ging van start: complexe casussen die vastlopen, worden losgetrokken.
Financiën
Er is een begin gemaakt met de afbouw van de bovenmatig geachte reserves.
Het financieel resultaat over boekjaar 2021 bedraagt - € 507.362,-Zorgen
Zorgen zijn er over de groei van het voortgezet speciaal onderwijs en over de toegenomen
druk om meer flexibeler onderwijs/maatwerk te bieden, waar de bekostiging niet op is afgestemd.
De scholen van Libréon ontvingen in 2021 van alle samenwerkingsverbanden gelden ter
grootte van € 2.054.607.

12

Bestuursverslag 2021

Afhandeling klachten
In 2021 ontving het College van Bestuur twee officiële klachten van leerlingen/ouders en de
landelijke klachtencommissie één. Eén klacht van de klachten ingediend bij het College van Bestuur betrof onvoldoende actie van school inzake een mogelijk aan de orde zijnde melding bij
leerplicht/veilig thuis. Deze klacht werd ongegrond verklaard door de interne klachtencommissie. De andere klacht betrof het onthouden van een herkansing, hiervan heeft de commissie
van Beroep geoordeeld dat school een herkansing moet bieden. De klacht bij de landelijke
klachtencommissie had betrekking op een vermeende onveilige situatie. Hiervan heeft de landelijke klachtencommissie geoordeeld dat deze ongegrond was met de toevoeging dat het bestuur actief mediation moest bevorderen. Hierop is actie ondernomen, maar dit is afgewezen
door de betrokken leerling/ouders.
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Jaarverslag Raad van Toezicht
Via dit jaarverslag verantwoordt De Raad van Toezicht zich over de uitvoering van het toezicht
in 2021.
De Raad van Toezicht heeft erop toegezien dat het College van Bestuur onze Stichting op adequate wijze bestuurt en vertegenwoordigt in de verbonden samenwerkingsverbanden en dat
middelen rechtmatig zijn verworven en doelmatig en rechtmatig besteed. Zij heeft hierop toegezien door het voeren van regelmatige vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder, bestuursgesprekken tussen voorzitter Raad van Toezicht en Voorzitter College van
Bestuur, bijeenkomsten tussen bestuurder en renumeratiecommissie, bestuurder en onderwijs- en kwaliteitscommissie, bijeenkomsten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en besprekingen tussen auditcommissie en bestuurder waarbij specifiek wordt stilgestaan
bij de besteding van de middelen aan de hand van managementrapportages, begrotingen en
jaarrekening. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in
de statuten van de Stichting en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht. De Raad
handelt daarbij conform de regeling Good Governance van juni 2021, die is gepubliceerd op de
site van Libréon, alsmede conform de Code Goed Onderwijsbestuur V.O.
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier
jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor opnieuw 4 jaar. Zij treden af volgens een
door de raad vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat een breed
scala aan competenties en deskundigheden is vertegenwoordigd.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2021 als volgt:
Naam

Netto vergoeding

Aftredend per cq afgetreden

Drs. P.J. van der Ven, voorzitter, 2e termijn

€ 6.998

31-12-2022*

Drs. M.W. van den Hoed, 2e termijn

€ 4.665

31-12-2021

Mr. B.C.M. Hooijdonk, 1 termijn

€ 4.665

31-08-2028

Drs. M.C. de Lange, vice-voorzitter, 2e termijn

€ 4.665

31-08-2024

€ 4.665

31-12-2027

e

e

Mw. Drs. W. Ophorst, 1 termijn

In december 2021 is de benoemingsprocedure afgerond die moest leiden tot de invulling van
de vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Van den Hoed, afgetreden per 31-122021. Haar plaats zal per 1-1-2022 worden ingenomen door drs. J.M.H.Jeuring MBA. Door
haar komst bestaat de raad voor 40% uit vrouwen.
Vanwege het snel opeenvolgende aan- en aftreden van de leden gedurende de laatste twee
jaar in coronatijd en met het oog op de continuïteit, is besloten dat de voorzitter, na zijn twee
reguliere termijnen, nog een jaar aanblijft en aftreedt per 31-12-2022.
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De vergoeding van de Raad van Toezicht past binnen de Wet Normering Topinkomens. Alle
toezichthouders zijn lid van de VTOI, de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs. In
dit kader is nog gesproken over het feit dat het voor toezichthouders fiscaal niet meer is toegestaan te factureren met BTW waarop de interne regeling is aangepast.
Bijeenkomsten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2021 vijf maal bijeen geweest, meest online natuurlijk vanwege de
nog steeds aanwezige Corona-belemmeringen. Daarvan gebeurde dit vier maal in het bijzijn
van het College van Bestuur en eenmaal zonder hem. Daarnaast was er regelmatig bilateraal
(voor)overleg over de voorbereiding van vergaderingen of over actuele kwesties tussen voorzitter Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De vergaderingen vonden steeds plaats
op basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met specifieke, soms vaste,
agendapunten, themabesprekingen en presentaties.
De vergaderingen met het College van Bestuur worden voorafgegaan door een korte, besloten, bijeenkomst van de Raad van Toezicht om een mogelijk gezamenlijk standpunt te formuleren of accenten te kunnen leggen. Tijdens deze bijeenkomsten rapporteren de commissies
van de Raad van Toezicht (renumeratiecommissie, auditcommissie en onderwijscommissie)
aan de voltallige Raad hun bevindingen. Daarnaast worden hun verslagen in de vergadering
besproken. De vergaderingen vinden, normaal gesproken, plaats op de scholen van Libréon ,
waarbij steeds een presentatie wordt verzorgd door leerlingen, medewerkers of schoolleiding,
meest over actuele zaken. Echter, door de ontwikkelingen rond Corona, moesten de meeste
vergaderingen “in Teams” gebeuren en was er geen ruimte voor activiteiten.
Naast de reguliere zaken als aanmeldingen, eindexamenresultaten en personele ontwikkelingen werd specifiek en ruim aandacht besteed aan de navolgende zaken:
- Corona, met regelmatig contact met het bestuur over maatregelen t.a.v. de scholen, het
welzijn van personeel en leerlingen en, belangrijk, de communicatie naar ouders.
- De besteding van de NPO-gelden, bedoeld om de leerlingen te helpen bij het inlopen van
hun corona-achterstanden,
- Bedrijfsvoering. Veel aandacht ging in 2021 uit naar dit onderwerp. Daarbij werden afzonderlijke gesprekken gevoerd met de accountant over managementrapportages en “stoplichtrapportages”, bedoeld om zwakke en sterke plekken binnen de bedrijfsvoering van een
juiste connotatie te voorzien, maar vooral ook om te kijken of “rode” ontwikkelpunten de
stap hadden gezet richting “groen”. Belangrijk was daarbij ook de ontwikkeling van de organisatie van het servicebureau naar een expertisebureau, de scheiding van functie van directeur en secretaris bestuur, maar ook die van de nieuwe functie van controller. Veel aandacht ging uit naar het negatieve resultaat van de jaarrekening van 2020 en de stevige analyse die op dit resultaat moest worden toegepast.
- Apart is hier te vermelden dat veel aandacht is geschonken aan de overgang van schooljaarbegroting naar kalenderjaarbegroting en de kwalitatieve verbetering van de processen die
hieruit moet voortkomen.
- De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 30 juni 2021 het jaarverslag 2020 goedgekeurd.
- In haar vergadering van 22 december 2021 heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2022-2025 goedgekeurd.
- Identiteit: het proces dat door de Raad van Toezicht is ingezet om te komen tot een goede
discussie over de identiteit van voorheen SKVOB als stichting heeft in 2021 geleid tot een
bredere identiteit met een welkom voor het openbaar onderwijs. Dit leidde ook tot een
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-

-

-

-

nieuwe, eigentijdse naam voor de stichting: Libréon, een naam met betekenis. De raad
heeft in 2021 goedkeuring gegeven aan wijzing van SKVOB e.o. naar Libréon, Stichting voor
Katholiek- en Openbaar onderwijs en de hierbij horende nieuwe statuten.
Het ambitieplan was natuurlijk onderwerp van aandacht, waarbij de raad heeft aangedrongen op goede tussentijdse rapportages, het maken van jaarplannen, maar ook het tijdig van
start gaan van de opvolger van het ambitieplan. Daarbij werd de wens uitgesproken een
goede startnotitie in de raad te bespreken.
De ontwikkelingen in Breda, met toekomstige toetreding van Graaf Engelbrecht en het Stedelijk Gymnasium, mede aan de hand van de fusie-effectrapportage. De raad oordeelde positief op de plannen t.a.v. de komst van de beide scholen, maar kon nog geen goedkeuring
geven vanwege het ontbreken van een aantal financiële- en onderwijskundige nadere inzichten, o.a. rond het VMBO, met Curio, het bestuur van de beide Bredase scholen.
De ontwikkelingen in Bergen op Zoom rond Gymnasium Juvenaat hebben in 2021 geleid tot
officiële goedkeuring van overdracht van de school aan OMO per 1 augustus 2022 met nadere vraagstelling aan de gemeente Bergen op Zoom inzake de overdracht van de huidige
onderwijshuisvesting van de school.
De ISB heeft meer aandacht gekregen dan voorheen vanwege een wijziging van de governance-structuur van de internationale school. De aparte stichting is opgeheven en er is nu
een nadrukkelijker samenwerking tussen de beide besturen die de school “beheren”, te
weten Libréon en PCPO.

Functioneren van de Raad van Toezicht
De twee meest recent toegetreden leden van de Raad van Toezicht hebben door de coronaperiode meer op een afstand toezicht gehouden dan wenselijk is. Aangezien er zich opnieuw een
benoemingsprocedure aandiende door het aftreden van de voorzitter, heeft de Raad besloten
dat vanwege die mutaties de voorzitter nog een jaar langer zijn functie zal bekleden. Medio
2022 zal worden gestart met de wervingsprocedure voor een nieuw lid. Door de verlenging
ontstaat daarnaast een meer gespreide afvloeiingsvolgorde.
Uiteraard is de Raad zich bewust van de valkuilen van zijn eigen functioneren en evalueert
daarom jaarlijks de eigen processen en optredens. In 2021 is in dit kader de gedachte geopperd om een meer cyclische benadering van de eigen evaluatie na te streven door het voorbeeld te volgen van de VTOI. De VTOI heeft een aantal handzame procedures beschreven rond
een 4-jaren-cyclus, met 2 interne evaluaties, een evaluatie onder externe begeleiding en het
geheel afsluiten met een collegiale visitatie. Dit voornemen zal nader worden bestudeerd.
In concreet opzicht zijn enkele stappen te melden. Er is een nieuw document opgesteld als
competentieprofiel van de Raad, om vast te stellen welke competenties in de Raad van Toezicht van Libréon vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast heeft een actualisering plaats gevonden van twee documenten te weten het reglement van de Raad en de visie van de Raad op
de eigen governance. Daarbij heeft de Raad aandacht gevraagd voor de gevolgen van de
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
De drie commissies binnen de Raad deden hun werk zoals zij geacht worden te doen: de auditcommissie had veel aandacht voor de bedrijfsvoeringsprocessen en sprak meerdere malen
met de accountant. De remuneratiecommissie sprak met de bestuurder over diens functioneren in de meest brede zin van het woord en de kwaliteitscommissie, ook wel commissie OKI
(onderwijs, kwaliteit en innovatie) genoemd, heeft de wens uitgesproken om nadrukkelijker op
het onderwijsproces te kunnen focussen.
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Functioneren College van Bestuur
De Raad besluit over benoemingen, beoordelingen en beloningen, schorsing en ontslag van
bestuurder en is in dat opzicht diens werkgever. Er is ook in 2021 goed en intensief contact geweest met de bestuurder, zowel in plenaire vergaderingen als in de commissies. Daarnaast
was er regelmatig contact tussen voorzitter van de Raad, nu weer om vergaderingen voor te
bereiden dan weer om elkaar bij te praten over ontwikkelingen en de positie en het welzijn
van de bestuurder in dit alles. Helaas moest dit nogal eens via een beeldverbinding gebeuren.
In juni 2021 is met de remuneratiecommissie het remuneratiegesprek gehouden. Dit keer zonder directe feedback van medewerkers en nog niet in lijn met de P&C-cyclus die op dat moment in ontwikkeling was. Het voornemen dat wel te gaan doen is uitgesproken. Wel is geconstateerd dat er optimaal vertrouwen is, van beide kanten, dat er zowel informeel als formeel
goed gewerkt wordt, maar dat het formele aspect, i.c. het vastleggen en borgen van afspraken,
nog iets meer nadruk zou mogen krijgen.
Overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In 2021 is met de GMR het verplichte, en door de Raad ook als minimaal wenselijk geachte,
aantal van twee gesprekken gevoerd. Daarbij is ook afgesproken dat van de twee gesprekken
het eerste plaatsvindt met alleen de Raad van Toezicht zonder bijzijn van het College van Bestuur.
Het belangrijkste te constateren over 2021 is dat het een jaar is geweest van verdere optimalisering van de relatie tussen de Raad van Toezicht en de GMR. Na een fase die nog wel eens gekenmerkt werd door onduidelijkheid over elkaars functioneren, groeide in 2021 het proces van
openheid en transparantie. Het overleg in 2021 gaf alle ruimte voor het bespreken van alle onderwerpen die de Raad van Toezicht op de agenda heeft. Daarbij was het geheel in lijn met de
ontwikkelingen dat er ook in de GMR veel aandacht is gegaan naar de bedrijfsvoeringsprocessen. Vanuit de Raad is de wens uitgesproken om de goede samenwerking verder te optimaliseren door een meer interactieve aanpak. Deze zal verder moeten worden uitgewerkt.
De goede relatie is verder duidelijk gemaakt door bij de benoemingsprocedure van leden van
de Raad van Toezicht, de GMR als adviseur bij de gesprekken te laten aanschuiven. De lijnen
tussen de beide geledingen zijn als kort te benoemen en dat is positief.
Breda, maart 2022
Peter van der Ven, voorzitter Raad van Toezicht
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Onderwijs algemeen
Leerlingaantallen
De leerlingtellingen per 15 oktober van onderstaande jaren zijn de basis voor onderstaande
leerlingaantallen en zijn één van de parameters voor de toegekende bekostiging. Er is een daling van het totale leerlingaantal zichtbaar. Het marktaandeel van Libréon is niet gedaald.
School

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OLV

1584

1577

1518

1474

1402

1327

Newman

1363

1361

1361

1334

1356

1406

Juvenaat

422

409

420

400

381

371

SG Breda

4765

4770

4742

4656

4634

4628

Oelbert

776

807

804

743

703

676

Totaal

8910

8924

8845

8607

8476

8408

Kwaliteitszorgsysteem
Het Libréon-brede systeem van kwaliteitszorg en –ontwikkeling is stevig ingebed in de pdcacyclus met als basis de kwaliteitsjaarkalender. De kalender wordt elk schooljaar afgetrapt met
een zogenaamde schoolportretbijeenkomst waarin schoolleidingen en het Libréon kwaliteitsteam een analyse maken van de onderwijsresultaten van het voorgaande schooljaar, mede in
relatie tot de resultaten van eerdere jaren. Lopende het schooljaar volgt een midjaar databijeenkomst plaats, waarbij de focus ligt op de stand van zaken van de zittende leerlingpopulatie.
Uit deze bijeenkomsten volgen vervolganalyses en interventies voor de korte- en lange termijn.
De resultaten uit beide bijeenkomsten worden vastgelegd in een bestuursrapportage. Deze
rapportage vormt het onderwerp van gesprek tussen College van Bestuur en directie van de
school.
Op de scholen vinden – in meer- en mindere mate- sectiegesprekken met directie/schoolleiding plaats over hun onderwijskwaliteit. Het gaat hierbij om een structurele dialoog met als
thema’s bijv. de doorgaande leerlijn, onderwijsaanbod, toetsbeleid en onderwijsresultaten.
Scholen zetten volgens schema een tevredenheidsonderzoek in onder leerlingen (leerjaar 3) en
ouders, waarbij deze enquête naast informatie over de algemene tevredenheid ook inzicht
geeft in het wettelijk ook vereiste beeld van de ervaren sociale veiligheid en het welbevinden
van leerlingen.
Voor het monitoren en borgen van de kwaliteit van de lessen gebruiken scholen verschillende,
processen en hulpmiddelen. Momenteel lopen gesprekken met de scholen om het zicht op het
primaire proces en de kwaliteit van de les (docent) nog beter in zicht te krijgen, bijvoorbeeld
door middel van structureel lesbezoek en een talentschouw.
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Onderwijsresultaten
Schooljaar 2020/2021 was in alle opzichten wederom een bijzonder jaar. Door Corona hebben
scholen veel onderwijs op afstand, dan wel hybride moeten verzorgen. Bevorderingsbesluiten
moesten evenals in het voorgaande schooljaar plaatsvinden op basis van beperkte informatie.
Het centraal examen is doorgegaan, maar in aangepaste vorm.
Het overzicht op de volgende pagina geeft in de kolommen R1 t/m R4 voor elk van de afdelingen de scores op de vier inspectie-indicatoren. Deze scores zijn gebaseerd op de schooljaren
2018/19, 2019/20 en 2020/21. Voor R4 (examencijfers) geldt dat, door het wegvallen van het
centraal examen van 2019/20, de score slechts op twee jaren is gebaseerd. De drie laatste kolommen geven de oordelen, die de inspectie in voorjaar 2020 respectievelijk 2021 heeft afgegeven, gevolgd door de prognose van het oordeel dat in 2022 zal uitkomen.

Conclusies algemeen
Over de afgelopen drie jaar zien we bij veel scholen een vergelijkbare trend in doorstroomresultaten. In 2019/20 waren de doorstroom-resultaten (R2 en R3) in veel gevallen hoger dan de
jaren daarvoor. Leerlingen kregen bij bevorderingsbesluiten ‘het voordeel van de twijfel’, of
een advies in plaats van een besluit. In 2020/21 zien we bij veel scholen een tegengestelde
ontwikkeling: de doorstroom-resultaten liggen over het algemeen wat lager dan in 2019/20.
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Scholen spreken in dit kader van een ‘correctie-slag’. Deze piek in 2019/20, gevolgd door een
lagere score in 2020/21 is bij 15 van de 22 afdelingen zichtbaar in het bovenbouwsucces (R3).
Nog duidelijker is de trend bij de onderbouwsnelheid (R2): daar is het bij 9 van de 11 scholen
het geval.
Net als in inspectiejaar 2021 verwachten we dat alleen de havo- en vwo-afdeling van het Orion
Lyceum op onvoldoende zullen uitkomen (waarbij de vwo-afdeling een ‘onvoldoende, tenzij’
is, aangezien de twee indicatoren die onder de norm zijn beide over de onderbouw gaan).
Indicatoren ‘onder de norm’
In totaal komen 6 indicatoren in 2022 ‘onder de norm’ uit. Hieronder lichten we kort de stand
van zaken met betrekking tot die indicatoren toe:
1. Met 2 van deze 6 is iets bijzonders aan de hand, namelijk de onderwijspositie (R1) van het
Michaël College en het bovenbouwsucces (R3) van de vmbo-basis afdeling van Christoffel.
Deze scores worden voor een belangrijk deel bepaald door het geboden onderwijs.
R1 van het Michaël College
Deze indicator komt ver onder de norm uit. De verklaring ligt in de leerlingen met
havo/vwo-advies die bewust kiezen voor Michaël vanwege het Vrije School profiel. Deze
score zal niet substantieel veranderen.
R3 van de vmbo-basis afdeling van Christoffel
De ‘onder de norm’ is te verklaren vanuit het feit dat de school naast het reguliere vmbo
een duale leerroute en pre-entree aanbiedt. De leerlingen van deze routes werken toe
naar een MBO 1 niveau. Veel van deze leerlingen stromen pas in de 3e of 4e binnen en komen hiervoor van scholen uit heel Breda. Ze verlaten de school zonder vmbo-diploma. Het
inspectiekader zegt hierover het volgende: leerlingen zijn succesvol als zij vanuit de entreeopleiding van het vmbo vanuit leerjaar 4 doorstromen naar het mbo. Aangezien dit bij het
merendeel van de leerlingen in de pre-entree en duale leerroute het geval is, vermoedt de
school dat een verkeerde registratie ten grondslag ligt aan het oordeel ‘onder de norm’.
2. Op het Sint-Oelbert Gymnasium komt de onderbouwsnelheid (R2) net als eerdere jaren
‘onder de norm’ uit. Aangezien het een categoraal gymnasium is, heeft de school bij een
leerling die onvoldoende presteert de keuze tussen ‘van school af’ of ‘blijven zitten’. Mede
hierdoor blijven relatief veel leerlingen zitten. Dit heeft de aandacht van de schoolleiding.
Daarnaast heeft de school sinds 20/21 in de onderbouw een voorsprongklas. De voorsprongklas is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie het gymnasium goed aan kunnen, maar die nog over onvoldoende vaardigheden beschikken of sociaal-emotioneel nog
niet ver genoeg zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs op een goede manier te
kunnen maken.
3. Orion Lyceum
Op het Orion Lyceum loopt een verbetertraject om de opbrengsten te verbeteren. De Inspectie heeft inmiddels laten weten dat het verbetertraject heeft geleid tot een voldoende
beoordeling. Het betreft de opbrengsten van beide afdelingen. We verwachten dat de
havo in de onderwijsresultaten 2022 (in maart) op ‘onvoldoende’ uit zal komen. Voor het
vwo geldt dat beide onderbouw-indicatoren onder de norm zijn (‘onvoldoende, tenzij’).
Veel van de verbeteracties in het verbeterplan zijn ‘back tot basics’ acties in het onderwijskundig proces. Mede daardoor, en ook doordat het Onderwijsresultatenmodel werkt met
een driejarig-gemiddelde, kost het tijd voordat alle indicatoren weer op groen staan. E
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Waarschuwingen en attenderingen
Voor het vwo van Mencia de Mendoza geldt, net als in 2018/19, een attendering. De driejaar
gemiddelde van R2 en R3-havo zijn weliswaar boven de norm, maar beide indicatoren scoren
in het meest recente jaar (2020/21) onder de norm.
De scores van deze indicatoren waren in 2019/20 heel hoog, veel hoger ook dan in de jaren
daarvoor. Dit heeft te maken met Corona; zo is er met adviezen i.p.v. bevorderingsnormen gewerkt, waardoor veel meer leerlingen zijn bevorderd.
Het totale beeld
De opbrengsten zijn veelal ‘groen’ en twee van de ‘rode’ indicatoren hebben een logische verklaring. De scholen hebben, op het Orion Lyceum na, stabiel voldoende/goede opbrengsten.

Eindexamenresultaten
De tabel op de volgende pagina geeft het slagingspercentage per onderwijssoort van iedere
school weer. Ook wordt het landelijk gemiddelde, de percentielscore, het aantal deelnemers
en een trend weergegeven. De resultaten worden ingedeeld in een percentiel dat de relatieve
positie ten opzichte van andere scholen aangeeft, hierbij is het eerste percentiel (1) de laagste
score en het honderdste (100) de hoogste.
De percentielscore op onderwijssoortniveau wordt berekend op basis van alle besturen die
deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op vestigingsniveau wordt berekend op
basis van alle vestigingen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op onderwijssoortniveau kan dus afwijken van de percentielscore op vestigingsniveau omdat de vergelijkingsgroepen verschillen.
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Sociale veiligheid van leerlingen
Scholen zijn verplicht de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. De
scholen van Libréon gebruiken hiervoor een vragenlijst van Kwaliteitscholen (vensters VO).
Ook ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Vanuit de resultaten zijn onderstaande
mogelijke risico’s geïdentificeerd. Kwaliteitscholen drukt in haar rapportages de resultaten op
zowel stelling- als domeinniveau uit in een wolkje cq zonnetje.
Leerlingen

Ouders
•
•

1

Tessenderlandt
•
•
•

2

Christoffel
•

•
•
3

De la Salle
•
•
•

4

Michaël College

•
•
•
•

•
•
5

Markenhage

•
•

Wat valt op?
Leerlingen zijn op alle vlakken positief.
Ouders zijn minder positief over de veiligheid dan leerlingen.
Leerlingen scoren heel hoog op de vragen over didactisch handelen.
Leerlingen scoren heel hoog op de vragen over didactisch handelen.
Veiligheid is altijd een aandachtspunt en is al veel aan
gedaan. Zowel ouders als in mindere mate leerlingen zijn
hier kritisch over.
Ouders zijn zeer positief over de aandacht die de school
besteedt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Ook scoren ze hoog op ‘de school bereidt mijn kind goed
voor op wat hij of zij later in de samenleving tegenkomt’.
Bijna alle vragen zijn door leerlingen beantwoord met
een resultaat hoger dan de benchmark.
Er is een pilot gestart n.a.v. de lage score op de stelling
‘Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen?’.
Ook ouders zijn heel positief. Wel is er ondanksveel inspanning (al jaren) een lage response.
Over het online onderwijs zijn leerlingen minder positief.
De school heeft meer vragensets dan verplicht uitgezet
onder leerlingen. Leerlingen zijn op veel domeinen kritisch (bijv. aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, extra ondersteuning).
Mogelijke verklaring is dat de lock-down en de Corona
maatregelen meer impact hebben gehad voor een vrijeschool dan reguliere scholen.
Klas 9 en 10 drukken extra op de algehele uitkomst door
onvrede met de organisatie/communicatie rondom examens.
Over de veiligheid zijn leerlingen positiever.
Ouders zijn positiever dan leerlingen.
Acties worden uitgezet op decanaat (LOB), het regelen
van toetsen/examens, het begeleiden van leerlingen (via
mentoren) en communicatie richting ouders over extra
ondersteuning.
De school heeft meer vragensets dan verplicht uitgezet
onder leerlingen (bijv. aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, extra ondersteuning, veiligheid).
Leerlingen scoren op vrijwel alle domeinen onder de
benchmark.
Ouders zijn veel positiever.
De school zet n.a.v. de resultaten acties uit op: aansluiten op actualiteit, feedback aan leerlingen, aansluiten op
wat een leerling nodig heeft (maatwerk, gepersonaliseerd leren) en veiligheid.
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•
•
6

Orion Lyceum
•
•

7

Onze Lieve Vrouwelyceum

•

•

8

Mencia de Mendoza

•
•

•
9

Mencia Sandrode

•
•
•

10 Newmancollege

•
•
•

11

St. Oelbert Gymnasium

•
•

In de meting van 18/19 was het beeld dat leerlingen
meer tevreden waren dan de benchmark.
Het resultaat van de vragenlijsten van 20/21 komt overeen met de bevindingen die ten grondslag liggen aan het
verbeterplan. Acties staan in verbeterplan.
De resultaten worden door de school nog nader geanalyseerd.
Sfeer en veiligheid worden zowel door ouders als leerlingen heel positief gewaardeerd.
De school heeft ook een vragenlijst uitgezet over het online onderwijs. Online didactiek werd door leerlingen onder de benchmark gewaardeerd. Dit is zeker een aandachtspunt in het geval er weer online lesgegeven moet
worden.
Leerlingen scoren behoorlijk positief, en veel positiever
dan ouders. Ouders scoren op veel punten lager dan de
benchmark. De respons onder ouders was echter erg
laag, hetgeen de vraag oproept of er iets mis is gegaan
bij het uitzetten.
Leerlingen zijn erg tevreden over de sfeer en de veiligheid op school.
De schoolleiding heeft een werkbijeenkomst gepland
waarin de resultaten nader geanalyseerd worden en
waar nodig acties worden uitgezet.
Leerlingen scoren op alle punten positief en boven de
benchmark.
Leerlingen scoren veel positiever dan de (weinige) ouders die de lijst hebben ingevuld.
Over de hele linie geven de leerlingen en ouders scores
rond de benchmark (bijv. tevredenheid over de mentor)
Leerlingen zijn minder positief over het online onderwijs.
Dat zou kunnen doordat er (bewust) verschillen zijn tussen hoe docenten dit hebben opgepakt.
De schoolleiding heeft de ambitie hoger te scoren op de
stelling ‘leraren bespreken wel eens het nieuws in de lessen’.
Ook leeft de ambitie meer te doen aan het ontwikkelen
van de maatschappelijke zelfredzaamheid van leerlingen.
Leerlingen scoren op de meeste stellingen rond of boven
de benchmark. Heel tevreden zijn zij over de sfeer en de
veiligheid.
De (weinige) ouders die de lijst hebben ingevuld zijn nog
positiever dan leerlingen. Bijna al hun scores liggen ver
boven de benchmark.
Belangrijkste aandachtspunt is de ICT op school. De
school zit hier bovenop.
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Kwaliteitsborging toetsing en examinering
Verschillende instrumenten worden ingezet om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Een
van deze instrumenten is MMP (Magister Management Platform) waar alle scholen binnen de
stichting gebruik van maken. MMP is een systeem dat met behulp van de gegevens uit het
leerlingadministratie systeem Magister vorderingen en opbrengsten laat zien. Doordat de
scholen MMP gebruiken kan men de resultaten afzetten tegen de normen van de inspectie en
de resultaten tot zelfs op docentniveau te analyseren. MMP wordt ook gebruikt door het bestuur om zicht te houden op de resultaten van de scholen.
Iedere school binnen de stichting beschikt over een examencommissie. Voor versterking en
borging van het examineringproces beschikt de stichting over een netwerk van examen-secretarissen. In samenwerking met dit netwerk is een Libréon breed examenreglement, protocol
controle PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) en beleidskader toetsing en examinering ontwikkeld. Binnen de scholen is er veel aandacht voor de schoolexamens en de PTA’s. De
PTA’s zijn kwalitatief getoetst en indien nodig conform de regelgeving aangescherpt en aangepast. De beschikbare checklists van VO-raad worden hiervoor gebruikt.

Passend onderwijs
De middelen LWOO worden in het RSV VO toegekend op de traditionele wijze, inclusief LWOO
criteria. Het macrobudget t.b.v. LWOO wordt gedeeld door het totaal aantal leerlingen met
een LWOO beschikking. Hierdoor komt het grootste deel van deze middelen in de regio terecht
bij vmbo basis en kader leerlingen. Deze middelen worden ingezet om acceptabele groepsgroottes te kunnen realiseren. Daarnaast worden aanvullende ondersteuningsactiviteiten aangeboden zoals, remedial teaching, sociale vaardigheden, etc.
Met de middelen van het Samenwerkingsverband is de basiszorgstructuur opgezet. Alle scholen hebben een ondersteuningsprofiel waarmee de basiszorgstructuur is vormgegeven. De ondersteuningsprofielen van de scholen binnen het verband zijn complementair waardoor er een
nagenoeg dekkende zorgstructuur is gerealiseerd. Daarbij is er voor elk kind een passende
school. Het RSV Breda heeft gekozen voor 2 scholen voor specifiek vmbo van elk ongeveer 300
leerlingen. Hier worden kinderen extra ondersteund om succesvol een regulier vmbo te kunnen behalen. De zorgstructuur is zodanig opgezet dat de intensieve ondersteuning afgebouwd
wordt in de loop van het vierjarige traject. Op die manier worden deze leerlingen op een uitstekende wijze voorbereid op het mbo. Door te kiezen voor specifiek vmbo voorkomen we dat
kinderen in het speciaal onderwijs terecht komen. Eveneens kunnen kinderen vanuit het speciaal onderwijs sneller in stromen in regulier vo.
Er wordt nog gewerkt aan het inrichten van een vwo voor kinderen met een indicatie voor
SVO. Het RSV Breda kent een bijzonder sterk netwerk en overlegstructuur waardoor de doelen
goed afgestemd worden.
De Libréon scholen ontvingen in 2021 aan ondersteuningsbudgetten € 1,2 miljoen van het RSV
Breda, € 85.000 van het RSV Bergen op Zoom, € 6.000en in een enkel geval nog aanvullende
middelen zoals voorsprongklas bij Oelbert (€ 34.000), arrangementen bij Christoffel
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(€ 163.000) en afbouw financiële reserves van het RSV (€ 161.000). Elke school heeft een ondersteuningsteam, de samenstelling van deze teams verschilt per school in omvang en in beschikbare expertise. LIbreón kent op stichtingsniveau een expertisecentrum (met orthopedagogen/psychologen) waarop scholen in voorkomende gevallen (onderzoeken en testen) een
beroep kunnen doen. Daarnaast wordt nog expertise ingehuurd, bijv. ambulant begeleiders.

Onderwijsontwikkelingen1
Campus
Algemeen
Vanwege de Corona-pandemie hebben de scholen op de Campus versnelde ontwikkelingen
doorgemaakt in het werken met educatieve technologie en het formatief evalueren. De drie
scholen hebben geïnvesteerd in het versterken van de schooleigen pedagogiek en didactiek.
Voor de drie scholen geldt dat niet alleen nieuwe collega’s systematisch zijn geschoold in de
specifieke onderwijskundige uitgangspunten van de betreffende school, ook zittend personeel
neemt in toenemende mate deel aan professionaliseringsprogramma’s. In het kader van NPO
doelstellingen hebben de scholen van de Campus de handen ineengeslagen door voor leerlingen met achterstanden de zgn. verlengde schooldag aan te bieden. ook is Campus-breed geinvesteerd in de versterking van het mentoraat.
Markenhage
Er is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het cultuuronderwijs op Markenhage. Daarvoor
is een herzien cultuurbeleidsplan opgesteld. De visitatie van de Landelijke Vereniging Cultuur
heeft inmiddels plaatsgevonden en de licentie is opnieuw verlengd. In de brugklassen maken
“gelukslessen” een vast onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Deze lessen zijn o.a. gericht op het vergroten van de weerbaarheid en de eigen invloed op welbevinden van leerlingen.
Michaël college
Het Michaël college heeft vanaf 2020 stappen gezet in het actualiseren van het vrijeschoolse
leerplan. Er is gekeken naar de vraag hoe het vrijeschoolse onderwijs, waaronder het periodeonderwijs, nog beter kan aansluiten bij de ontwikkelstadia van de leerlingen en de hedendaagse tijd. Er is een start gemaakt met het vormgeven van de leerlijn “ levenslessen”. Voor
het mentoraat is de methode Tumult ingevoerd. Deze methode versterkt en verdiept de reeds
bestaande leerlijn.
Orion Lyceum
Het Orion Lyceum heeft intensief gewerkt aan het verbetertraject vanwege het onder druk
staan van de onderwijsopbrengsten. Een van de belangrijkste verbeteracties is het meerjarige
scholingstraject “didactisch coachen”. De helft van het team neemt vanaf 2021 deel aan dit
traject, de andere helft start in 2022.
1

Libréon heeft een bewuste keuze gemaakt om de onderwijskundige ontwikkelingen op basis van input
van haar scholen te beschrijven. De eigenheid van de scholen is ook herkenbaar in de aangeleverde teksten.
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Het verbeterproces sluit naadloos aan bij de, door de school gewenste, doorontwikkeling van
het Orion onderwijs. Het onderwijskundige concept wordt door de verbeteracties eerder versterkt dan losgelaten. De leerling ondersteuning is sterkt verbeterd door o.a. door de werkprocessen systematisch in te richten en uit te voeren met alle betrokkenen ( team ondersteuning, mentoraat en schoolleiding).

Juvenaat
Voor het team van Gymnasium Juvenaat heeft het jaar 2021 vooral in het teken gestaan van
de voorbereidingen op het nieuwe onderwijskundig concept dat samen met Moller Lyceum
vormgegeven moest worden en de werving. Daarnaast is gedurende het jaar definitief duidelijk geworden dat de bestuursoverdracht naar OMO plaats zal vinden per 1 augustus 2022, dat
men per gelijke datum fuseert met Moller Lyceum en dat men het huidige pand verlaat en de
intrek gaat nemen in een tijdelijke huisvesting. De dagelijkse leiding van de school wordt sinds
mei 2021 gevormd door de twee afdelingsleiders in nauwe afstemming met bestuur en directie van de nieuwe school.

Mencia de Mendoza
Corona heeft het onderwijs dit jaar nog nadrukkelijk beïnvloed. Er is sprake geweest van veel
afwezigheid, zowel onder leerlingen als onder medewerkers en bovendien is het onderwijs
verschillende keren aangepast aan wisselende maatregelen. Ook zijn de gevolgen van een
lange periode met Covid-19 besmettingen en de dreiging daarvan en maatregelen om verspreiding te beperken steeds duidelijker zichtbaar in leerprestaties, in gedrag, in welbevinden.
Veel energie is gestopt in een optimaal gebruik van de NPO-gelden. Dat gaat met vallen en opstaan, of liever: we leren daarin steeds weer. De ene interventie blijkt beter te werken en –
vooral – beter door de leerlingen gewaardeerd te worden dan de andere.
Organisatorisch is er een sterkere sturing gerealiseerd op de internationalisering. Lange tijd
waren het tweetalig onderwijs (TTO) en het Nederlandstalig onderwijs, waarin we ons aansloten bij ELOS en later Global Citizen Schools van Nuffic, twee naast elkaar lopende trajecten.
Door een van de afdelingsleiders verantwoordelijk te maken voor de rol die internationalisering in ons onderwijs speelt, zijn we in staat de Nederlandstalige en tweetalige variant veel beter bij elkaar te laten aansluiten en elkaar te laten versterken. Op basis van onze doelstellingen
en activiteiten op het gebied van internationalisering is de consortium-accreditatie van Erasmus+ verkregen die ons in staat stelt op basis van subsidie ons internationale profiel nog beter
vorm te geven.
Het kwaliteitsbeleid van Librēon voorziet in een systematischer analyse van de onderwijsresultaten van het lopende schooljaar op de indicatoren uit het inspectiekader, om eventueel eerder te kunnen bijsturen. Ter ondersteuning hiervan – en om de NPO-gelden gefundeerd in te
zetten – is een datateam opgezet.
Op Mencia Sandrode is de eerste lichting H4-leerlingen gestart, de eerste HAVO-leerlingen die
de volledig opleiding in Zundert kunnen afronden. In verband hiermee en met het vertrek van
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een directielid, eind 2020-2021, heeft er een herschikking van portefeuilles plaatsgevonden en
is de schoolleiding van Mencia Sandrode aangevuld met een afdelingsleider onderbouw.

Newmancollege
Het Newmancollege hecht belang aan het voorbereiden van de leerling op zijn functioneren in
een complexe samenleving, die zich niet meer laat vatten in termen van gesloten en eindige
leerprocessen. Onze maatschappelijke opdracht gericht op participatie, brede ontwikkeling en
talentontwikkeling verplicht ons als school om bewust keuzes te maken met betrekking tot het
aanbod van ons onderwijs. We bieden onze leerlingen:
a) een kerncurriculum waarin iedereen naar vermogen de onderwijsinhoudelijke doelstellingen kan bereiken;
b) vraag gestuurde invest-uren voor extra ondersteuning en maatwerk (verdiepen, versnellen
en/of verbreden);
c) de gelegenheid om deel te nemen aan maatschappelijk relevante activiteiten binnen en
buiten het curriculum.
In het schoolprogramma NPO zijn interventies opgenomen die hierbij aansluiten, aangevuld
met activiteiten in het kader van welbevinden van leerlingen en medewerkers.
Er zijn programma’s ontwikkeld en activiteiten georganiseerd in het kader van burgerschapsvorming en zelfontplooiing van onze leerlingen:
- Praktijkgericht leren krijgt vorm binnen het Technasium (h/v), het vak Technologie en Toepassing (pilot voor de Nieuwe Leerweg) en door implementatie van het Beta Challenge concept bij diverse avo-vakken in de onderbouw.
- (Meeloop)stages voor alle leerlingen van de school;
- Versterking van het pedagogisch klimaat ten behoeve van sociale veiligheid en kansengelijkheid;
- Debatclub, Model European Parliament, GSA, First Lego League en First Tech Challenge etc.
etc.
Thema voor de studiedagen dit schooljaar is “op weg naar een formatieve leercultuur”. Bij formatief handelen is er sprake van een cyclisch proces gericht op leren. Het gaat om doelgericht
onderwijs in plaats van toetsgericht onderwijs, waarbij leeractiviteiten worden afgestemd op
informatie die over de leerlingen wordt verzameld. Om de brug te kunnen slaan tussen lesgeven en leren zijn zaken als samenwerken en intervisie, de rol van feedback en persoonlijk leiderschap voorwaardelijk.

OLV
Het OLV handelt principieel vanuit haar kernwaarden: betrokkenheid, verwondering en ontwikkeling. Vanuit een oprechte betrokkenheid en daarmee interesse gaan we de relatie aan
met onze leerling om te kijken wat die nodig heeft in de persoonlijke ontwikkeling. Startpunt
van deze ontwikkeling en daarmee van het leren is voor ons de verwondering. Vanuit verwondering ontstaan immers vragen die het onderzoeken waard zijn. Het (leren van het) stellen van
deze vragen en het vervolgens (leren van het) doen van onderzoek, is voor ons een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs.
Wij zien het daarnaast als onze missie om onze leerlingen zich te laten ontwikkelen in kennis
en vaardigheden (kwalificatie), als sociaal wezen in verbondenheid met de mensen de wereld
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om hem heen (socialisatie) en als individu die eigen verantwoordelijkheid ziet en deze ook
draagt (subjectivicatie).
Onder het motto OLV Meemaken! zijn we het afgelopen schooljaar begonnen met het expliciet
vormgeven van onze onderwijskundige visie. Een wezenlijk element van deze visie is dat we
leren door samen dingen zelf te doen. Voor leerlingen op het vwo betekent dit dat er steeds
meer geleerd wordt aan de hand van zogenaamde leeronderzoeken. Op het havo stimuleren
we leerlingen te leren door zelf te doen, bouwen en ondernemen. Voor alle leerlingen geldt
dat we ze laten leren en ervaren binnen een levensechte context die direct verbonden is met
de samenleving.
Onze opdracht voor de komende twee jaar is dat we onze onderwijskundige visie nog explicieter gaan waarmaken. Dit doen we door:
- Alle leerlingen in de onderbouw wekelijks twee blokken met zogenaamd vakoverstijgend en
contextrijk onderwijs aan te bieden.
- Alle leerlingen in de school twee weken onder te dompelen met vakoverstijgende en contextrijke projecten.
- Het ‘20-80-learning’ principe (leerlingen krijgen 1 dag in de week vakoverstijgend en contextrijk onderwijs) in de bovenbouw van het havo uit te breiden. De ambitie is om dit aan
alle leerlingen vanaf 4 havo aan te bieden.
- Alle leerlingen op het vwo te laten onderzoeken binnen een duidelijke WON-leerlijn. Binnen
Wetenschapsorientatie Nederlands wordt gesproken over: ‘onderzoekend leren, leren onderzoeken’.
Naast het verstevigen van de onderwijskundige visie, blijven we de komende jaren inzetten op:
- Het aanbieden van flexibele leerpaden voor leerlingen.
- Het versterken van formatief werken door collega’s
- Het versterken van het werken vanuit de ‘groeimindset’ door collega’s en leerlingen
- Het versterken van de vaardigheden op het gebied van didactisch coachen bij collega’s

Sint-Oelbertgymnasium
In het bestuursverslag van vorig jaar is toegelicht hoe het Sint-Oelbertgymnasium tot een
nieuwe, pedagogisch-didactische visie is gekomen en wat deze inhoudt. Ook is de erkenning
als begaafdheidsprofielschool (BPS-school) aangestipt. Binnen beide thema’s heeft de school
gedurende het afgelopen jaar belangrijke vervolgstappen gezet, die we in dit schrijven expliceren.
Nu de nieuwe, pedagogisch-didactische visie (PDV) is vastgesteld, is afgelopen jaar de vertaalslag gemaakt naar de lespraktijk. Ten eerste is een kijkwijzer ontwikkeld, waarin zichtbaar docentgedrag is geformuleerd, dat past bij de PDV van het Oelbert en het ambitieplan van Libreon. Het gaat om tien items, die corresponderen met de in de visie genoemde uitgangspunten en zijn te classificeren naar de start, de kern of het einde van een les. De kijkwijzer betreft
een basisvariant, met pedagogische en didactische handelingen die over twee schooljaren dienen te behoren tot de standaarduitrusting van docenten op onze school. De kijkwijzer wordt
gebruikt bij de lesbezoeken, die de schoolleiding en docenten onderling afleggen. De (on)zichtbaarheid van het geformuleerde docentgedrag in de les kan op termijn inzicht geven in de (col-
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lectieve) scholingsbehoefte van docenten(teams). Ook wordt de kijkwijzer uiteindelijk doorontwikkeld naar een ‘expert-variant’. Daarnaast is gestart met collegiale consultatie in de vorm
van het afleggen van lesbezoeken. Alle medewerkers zijn ingedeeld in kleine teams, waarbinnen lesbezoeken worden afgelegd en worden nabesproken. De lesbezoeken helpen de competenties van medewerkers, zoals deze in het ambitieplan van Libreon zijn opgenomen, verder te
ontwikkelen (netwerken, teamwerk en reflectie). Tevens leiden de lesbezoeken tot inspiratie
en dialoog, bijvoorbeeld over wat we precies onder formatief handelen of gedifferentieerde
instructie verstaan en hoe we dat in de praktijk (kunnen) brengen. Tenslotte is het Sint-Oelbertgymnasium gaan werken met een digitale feedbacktool, die toegankelijk en inzichtelijk is
voor leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding. De feedbacktool sluit aan bij de PDV en
kijkwijzer (‘De docent geeft leerlingen gerichte complimenten in relatie tot het leerproces’) en
twee van de competenties uit het ambitieplan van Libreon (didactische wendbaarheid en leerlinggerichtheid). De feedbacktool geeft een leerling informatie over waar deze in het leerproces staat en, indien nodig, welke concrete handelingen nodig zijn om succesvolle vervolgstap
te zetten. In een driehoeksgesprek met de leerling, ouder en mentor wordt afsluitend de ontwikkeling van het leerproces gevolgd, gepland en geëvalueerd.
Naast de doorontwikkeling van onze PDV is de erkenning als BPS-school een blijvend en belangrijk thema binnen onze school. Dit betekent dat opnieuw een aantal medewerkers is geschoold in de te bieden ondersteuning voor leerlingen met een sterk ontwikkelingspotentieel.
Ook heeft het Oelbert een symposium georganiseerd rondom dit thema, waarin best practices
en theorie zijn uitgewisseld. Tenslotte blijkt de pilot met de Voorsprongklas een succes. Na een
eerste, kleinschalige pilot met 6 leerlingen zijn er twee klassen met 16 leerlingen gestart. De
Voorsprongklas is ontwikkeld voor leerlingen, die qua ontwikkelingspotentieel het gymnasium
goed aan lijken te kunnen, maar nog over onvoldoende vaardigheden beschikken of sociaalemotioneel nog niet ver genoeg zijn om de overstap naar het voortgezet onderwijs succesvol
te kunnen maken. Zeer vaak betreft het leerlingen, die op de basisschool zijn versneld en/of
uitgeleerd. Het langzaam ingroeien in het voortgezet onderwijs – met voldoende uitdaging én
voldoende tijd om vaardigheden te ontwikkelen waarop dit type kind tot nu toe geen beroep
heeft hoeven doen – moet voorkomen dat een deel van deze groep leerlingen thuiszit en uitstroomt. Dat een specifieke aanpak voor deze doelgroep nodig is, bevestigde minister
Wiersma onlangs nog eens in zijn Kamerbrief over de verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak. Het Sint-Oelbertgymnasium wil haar expertise – in onderwijsaanpak en ondersteuning –
verder vergroten en heeft de ambitie om toonaangevend en succesvol te zijn in het bieden van
passend onderwijs voor leerlingen met een (zeer) sterk ontwikkelingspotentieel.

Onderwijsgroep Tessenderlandt
Het volledige jaar 2021 werd beheerst door de coronacrisis. Van volledige sluiting tot hybride
onderwijs, halve lesgroepen, langer kerstverlof, aangepaste examens, en ventileren. Alle varieteiten kwamen voor in 2021. Docenten hebben een ongekende flexibiliteit en creativiteit aan
de dag gelegd. Er zijn in 2021 eerste stappen gezet om NPO middelen in te zetten ter bestrijding van onderwijsachterstanden (centrale coördinatie door Libreon).
Tegelijkertijd werd op de locatie Tessenderlandt invulling gegeven aan het project Sterk techniek Onderwijs. De uitvoeringstermijn van het project is met een jaar verlengd tot 31/12/24.
De deelprojecten verlopen volgens planning met in acht nemen van de verlengingsduur van
het project.
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Naast NPO middelen en de projectsubsidie STO, zijn in 2020 ook additionele middelen toegekend voor het ontwikkelen van de nieuwe leerweg in het vmbo. Voor het ontwikkelen van een
praktijkcomponent in het mavo examen ontwikkelt Tessenderlandt een programma voor de
sector Zorg en Welzijn. De la Salle ontwikkelt een praktijkvak voor de sector Economie en Ondernemen. Tot slot hebben alle drie de scholen van de Onderwijsgroep een subsidie ontvangen om de aansluiting PO/VO te versterken.
De la Salle in Baarle Nassau komt met ingang van 01-01-2022 in aanmerking voor jaarlijks
€200.000 (nieuwe bekostiging VO) als gevolg van de geïsoleerde ligging in een aan de grens gelegen plattelandsgebied. Hierdoor is de school beter in staat met een leerlingenaantal van 250
te overleven en te investeren in de plannen voor een Kindcentrum waar ook het VO (onderbouwactiviteiten en naschoolse activiteiten) deel van uitmaakt.
De hiervoor genoemde additionele middelen passen uitstekend in de ontwikkelde onderwijsvisie vmbo Breda waarin centraal staan:
• praktijkgericht vmbo onderwijs
• interesse voor beroepsonderwijs in het PO ontwikkelen door juniorcolleges en daardoor
doorstroom naar vmbo bevorderen
• doorgaande leerlijn vmbo /mbo versterken.
In 2021 is er met Building Breda, gemeente Breda en Curio nog geen overeenstemming bereikt
om voor Tessenderlandt op basis van de genoemde onderwijsvisie, een nieuwe vmbo school te
bouwen op het huidige terrein van Tessenderlandt.

Middelen Sterk Techniek Onderwijs
Doelstelling project
De hoofddoelstelling van het project is om het huidige dekkende technisch en technologisch
onderwijsaanbod door krachtenbundeling en door daadwerkelijke verankering op instituut niveau doelmatig vorm te geven en toekomstbestendig te maken middels vernieuwing van het
onderwijsprogramma.
Door de gemeente wordt sterk ingezet op techniek en duurzaamheid. Om deze ambities te behalen, is het van belang dat de technische beroepsprofielen PIE, BWI en M&T behouden blijven en toekomstbestendig worden gemaakt in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.
Zeker gezien de toenemende vraag naar vakmensen.
Voor de technologisch georiënteerde vmbo-opleidingen geldt hetzelfde. Centraal in de planvorming staat gezamenlijk de instroom versterken. De ambitie is om een leerroute povo/vmbo rond techniek te ontwikkelen (10-14-jarigen). Daarnaast worden toekomst bestendige leerlijnen vmbo-mbo naar op de arbeidsmarkt gewaardeerde technische beroepen verder
uitgewerkt. Praktijkgericht leren wordt ook uitgebreid naar het vmbo-TL. Hierdoor wordt de
instroom versterkt richting mbo-techniek.
Praktijkvoorzieningen worden zoveel mogelijk in samenwerking met bedrijfsleven en mbo toekomstbestendig gemaakt. Het beoogde basis consortium bestaat thans uit 2 vmbo-scholen
met een technisch profiel, 5 vmbo-scholen met een technologisch profiel, een koepel van basisscholen, een mbo-instelling en 3 opleidingsscholen (bouw, installatiewerk en metaal (inclusief de participerende bedrijven)).
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De vmbo-scholen in de gekozen regio vallen onder 2 schoolbesturen (Libréon en Curio). Deze
besturen werken al ruim 10 jaar samen en zetten in op toekomstbestendig techniekonderwijs.
Toekomstbestendig techniekonderwijs is een balans tussen vakmanschap en nieuwe technologieën.
Voortgangsrapportage oktober 2021
In oktober 2021 is de voortgangsrapportage betreffende het project ingediend bij OCW subsidies. Hierop is 1 april 2022 door OCW subsidies teruggekoppeld dat de rapportage overzichtelijk is, goed onderbouwd en een goed beeld geeft van de uitgevoerde en de nog niet uitgevoerde activiteiten alsmede van de gewijzigde planning.
De tussenevaluatie van het project beschrijft de volgende zaken:
✓ Er zijn partners toegevoegd als deelnemers aan het project, zoals OTIB, Inframensen
Zuid, Schildersvakopleiding, Techtalent, Toptechniek in Bedrijf.
✓ Ook het project STO heeft invloed ondervonden van de coronacrisis. In de oorspronkelijke opzet van het project richtte men zich op fysieke aanwezigheid van leerlingen, docent en anderen. In de praktijk was dit door de lockdowns niet mogelijk. Vanaf oktober
2020 is het proces in gang gezet om fysiek voorgenomen activiteiten daar waar mogelijk online te laten plaatsvinden. Later zijn de fysieke activiteiten opgepakt.
✓ M.b.t. de samenwerking met het primair onderwijs is de benoemde mijlpaal van instroom van 30 leerlingen behaald, dit geldt ook voor het aanbieden van techniek orientatie aan 500 leerlingen van groep 7.
✓ De gestelde mijlpalen voor de “ontdek-stimuleer-leerlijn” zijn haalbaar in de bijgestelde
fasering. De werkgroep heeft reeds drie van de zes keuzevakken ontwikkeld voor de
bovenbouw (meet- en regeltechniek, 3d modelleren en Robotica). Deze worden aangeboden sinds schooljaar 2021-2022. De overige drie keuzevakken worden aangeboden vanaf schooljaar 2022-2023.
✓ De professionalisering van docenten heeft vertraging opgelopen gedurende de coronacrisis, waarbij themabijeenkomsten niet mogelijk waren. In schooljaar 2021-2022 is extra aandacht gegeven aan learning on the job waarbij docenten uit het PO en VO tegelijk samenwerken in de uitvoering van de lessen in het Junior Techniek College dan wel
in het Techniek Oriëntatie programma.
De financiële stand van zaken met betrekking tot het project, zoals ook aangegeven in Model G
bij de jaarrekening is als volgt:
Toewijzing Bedrag
datum:
1-9-2019

2.272.975

Stand begin Ontvangs t in
Las ten in Stand ultimo Pres tatie
vers lagjaar: vers lagjaar: vers lagjaar: vers lagjaar: afgerond:
326.223

625.002

471.196

480.029

nee
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Convenantsmiddelen
De convenantsmiddelen ad. € 1.339.237 die in december 2019 zijn ontvangen zijn opgenomen
in de bestemmingsreserve convenantsmiddelen (onderdeel van de publieke reserve). In kalenderjaar 2020 hebben de gezamenlijke scholen met goedkeuring van hun medezeggenschapsraden € 799.851 van deze gelden besteed aan:
- de inzet van onderwijsassistenten waarmee de druk van het voor- en nawerk voor docenten kon worden verlicht en waarmee in de klassensituatie meer en betere differentiatie
mogelijk werd;
- scholingstrajecten VO-content met het doel om een schoolontwikkeling te stimuleren en
faciliteren die geënt is op inclusiviteit, contextrijkheid en persoonlijke leerbehoeften;
- diverse verbeteringen van voorzieningen voor medewerkers (werkruimten, faciliteiten),
waarmee de werkomstandigheden werden verbeterd.
Begin 2021 resteerde in de bestemmingsreserve nog een bedrag van € 539.386. De bestemming voor deze middelen was gelijk aan die in 2020. Alle scholen, met uitzondering van het
Newmancollege, hebben de voor hen bestemde middelen besteed. Het College van Bestuur
heeft aan het Newmancollege toestemming verleend om de middelen nog aan te houden. Dit
resulteert in een saldo van € 211.055 in de bestemmingsreserve convenantsmiddelen.

Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma
van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het
funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma's die
scholen op basis van een eigen analyse opstellen.
De totstandkoming van de schoolprogramma’s
In de aanloop naar het besluitvormingsproces over de schoolprogramma’s zijn op de scholen
van Libréon gesprekken gevoerd met personeel, leerlingen en ouders. Sommige scholen hebben ervoor gekozen een werkgroep te vormen, vaak bestaande uit schoolleiding en medewerkers. Deze werkgroepen spraken vervolgens met andere personeelsleden, zoals sectievoorzitters, ondersteuningscoördinatoren, decanen en ondersteunende medewerkers, om de behoeften te inventariseren. Op verschillende scholen is een enquête/vragenlijst uitgezet onder leerlingen en ouders om te peilen welke zorgen/behoeften er bestaan en wat er gemist wordt op
het gebied van vakinhoud, maar ook sociale activiteiten. Daarnaast zijn ook de leerlingenraad
en de ouderraad benaderd. Op basis van deze vragenlijsten, enquêtes en gesprekken zijn de
keuzes voor de individuele schoolprogramma’s gemaakt, waarna deze ter instemming zijn
voorgelegd aan de betreffende MR-en/deelraden.
Resultaten die behaald zijn met het schoolprogramma/de inzet van NPO-middelen
Over het algemeen wordt aangegeven dat het interpreteren van de resultaten moeilijk is in
een tijd die nog steeds gekenmerkt werd door een korte lockdown en veel afwezigheid van
leerlingen en medewerkers als gevolg van positieve besmettingen en quarantainemaatregelen.
De scholen meten de aanwezigheid bij diverse activiteiten en veel scholen, maar niet allemaal,
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zien een stijgende lijn. Diverse leraren constateren resultaten die zijn terug te voeren op de
vaak individuele vakinhoudelijke begeleiding. De eerste evaluatie van interventies zoals de verlengde schooldag en huiswerkbegeleiding voor leerlingen in de bovenbouw, waarbij externe
partijen zijn betrokken, wordt momenteel uitgevoerd, hiervan worden de resultaten voor de
zomer van 2022 verwacht. Interventies gericht op het sociaal-emotioneel welbevinden lijken
op veel scholen meer effect te hebben. Maar in beide gevallen moeten aanvullende analyses
worden uitgevoerd om deze uitspraken te onderbouwen.
Gevraagd naar de “parels”/inzichten van hun NPO-schoolprogramma’s worden genoemd:
✓ studeren onder toezicht, intensieve huiswerkbegeleiding (persoonlijke aandacht)
✓ begeleiding door degene die het dichts bij de leerling staat lijkt het meest succesvol
✓ verlengde schooldag en “gelukslessen”
✓ tutorschap van leerling op leerling
Samenvattend kan worden gesteld dat initiatieven waarbij de aandacht voor het individu
wordt gefaciliteerd als succesvol worden ervaren. Voor deze initiatieven is voldoende animo
en de feedback is positief, zo leert evaluatie. Tegelijkertijd is het effect lastig te meten omdat
de 0-meting pré-Corona is afgenomen en er geen controlegroep is om het effect van de interventies te kunnen meten.
Wat steeds terug komt is de vraag om een langere periode waarin de NPO-middelen kunnen
worden ingezet. De enorme financiële impuls op korte termijn levert niet de gewenste effecten. Bepaalde programma’s kunnen niet gestart worden vanwege personeelstekorten. Het
aantal uren waarop een leerling belast kan worden is een andere beperking. Het is weinig zinvol, niet effectief en wellicht ook contraproductief om leerlingen steeds langere dagen te laten
maken of allerlei programma’s te laten uitvoeren gedurende vakanties.
Recente discussies lijken ook in die richting te wijzen.
Eind 2021 resteert in de bestemmingsreserve NPO een bedrag van € 4.713.538.
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Strategisch personeelsbeleid
Interne ontwikkelingen
Libréon heeft in haar lopende ambitieplan een ambitie geformuleerd inzake HRM op maat. De
kern hiervan vormt het gesprek met de medewerker, het zgn. “Goede Gesprek”. Wij zijn ervan
overtuigd dat de traditionele gesprekscyclus, het systeem van (be)oordelen zoals wij dat hanteerden, niet passend meer is bij de collectieve ambitie en doelstellingen van goed, eigentijds
werkgeverschap waarin de talentontwikkeling van de individuele medewerker centraal staat.
In plaats van het in kaart brengen, analyseren en verbeteren van tekortkomingen is de nieuwe
gesprekscyclus gebaseerd op een waarderende kijk op ontwikkeling en het versterken van
reeds aanwezige talenten, waarbij aandachtspunten inzake pedagogisch-/didactisch handelen,
klassenmanagement etc. uiteraard niet onbesproken blijven.
‘Het goede gesprek’, met een gedeeld mensbeeld als uitgangspunt, past bij onze ambities en
de ontwikkeling van HRM op maat, dat als doel heeft dat iedere medewerker vakkundig is en
werkt met plezier. We vinden het belangrijk dat elke medewerker de kans krijgt het beste uit
zichzelf te halen binnen een aantrekkelijke en inspirerende leer- en werkomgeving. De aandacht voor de medewerker en de nabijheid van zijn direct leidinggevende is erop gericht dat
de medewerker in zijn kracht staat en zoveel mogelijk zelf de regie heeft over zijn of haar ontwikkeling. Daarbij vormt het versterken van de talenten van de medewerker het vertrekpunt.
Dat betekent dat we inspelen op de individuele behoeften van huidige en potentiële collega’s
en dat er ruimte is voor de verschillen tussen medewerkers en het afstemmen van de persoonlijke ambities met die van de organisatie. We gaan daarbij ook meer uit van vraaggerichte
scholing: wat heeft de individuele medewerker nodig om binnen de context van de school en
zijn functie te ontwikkelen binnen zowel de collectieve- als persoonlijke ambities en doelstellingen.
De grondhouding waarmee het gesprek gevoerd wordt is vanuit een positief mensbeeld en
waarderend perspectief. Daarbij is passend leiderschap en professioneel voorbeeldgedrag cruciaal. Alle leidinggevende binnen Libréon hebben een hierbij horend scholingstraject gevolgd.
Externe ontwikkelingen
Libréon participeert in het project RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs).
Zij doet dit in samenwerking met een 9-tal regionale VO-scholen, Curio, Tilburg University en
Fontys dat in 2022 afloopt. Er is een nieuwe subsidie beschikbaar waarvoor door de RAP-organisatie een aanvraag zal worden ingediend.
De actielijnen in het lopende programma waren: werven nieuwe collega’, stimuleren zij-instromers, behoud leraren, activeren stille reserves, verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, stimuleren innovaties, regionale mobiliteit en samenwerking.
Het tekort aan leerkrachten is een groot maatschappelijk probleem. Te veel leerkrachten verlaten het onderwijs, te weinig treden toe en te weinig studenten melden zich aan voor de lerarenopleidingen. Dit heeft ernstige gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen. Leraren ervaren
een toenemende werkdruk. Voor zittende leerkrachten wordt het steeds moeilijker hun kennis
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en vaardigheden op peil te houden en zich verder te professionaliseren. Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden vertraging of kunnen helemaal geen doorgang vinden.
Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang. Veel scholen nemen al maatregelen
maar door gestructureerd samen te werken versterken scholen in de regio elkaar om gezamenlijk dit probleem aan te pakken. In het RAP project richten de actielijnen zich op de kwantitatieve- en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio West-Brabant met als
doel het tot stand brengen of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken
van het personeelstekort in het onderwijs. Het betreft hier activiteiten die zich zowel op werving van nieuw personeel als op behoud van zittend personeel richten. De activiteiten worden
uitgevoerd in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. Inmiddels is duidelijk dat het
project een vervolg krijgt.

Personele bezetting en leeftijdsopbouw personeel
De gemiddelde personele bezetting inclusief vervangingen en tijdelijke contracten over 2021
bedroeg 773 FTE tegen 768 FTE in 2020. In aantal medewerkers is sprake van 407 mannen en
581 vrouwen, oftewel 41% mannen en 59% vrouwen.
Onderstaand overzicht laat de verdeling zien in de diverse personeelscategorieën. Voor onderwijzend personeel bedraagt de inzet 549 FTE (71%), voor onderwijs ondersteunend personeel
167 FTE ( 21%), voor directie 57 FTE (7%) en voor bestuur 1 FTE (0,012%) .
Inzet personeel
Docenten LB
Docenten LC
Docenten LD
OOP schaal 2
OOP schaal 3
OOP schaal 4
OOP schaal 5
OOP schaal 6
OOP schaal 7
OOP schaal 8
OOP schaal 9
OOP schaal 10
OOP schaal 11
Directie schaal 12
Directie schaal 13
Directie schaal 14
Directie schaal 15
Bestuur schaal B4
Totaal

FTE’s 2020
240,35
160,40
148,75
1,27
8,88
37,17
16,50
25,36
30,32
20,02
6,17
12,19
1,73
28,76
15,44
6,83
6,77
1,00
767,91

FTE’s 2021
234,67
170,32
143,47
1,12
7,85
41,18
18,53
25,24
31,07
18,43
7,78
13,86
2,03
30,56
14,54
6,42
5,83
1,00
773,90
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Kijken we naar de verdeling in leeftijdscategorieën en de verhouding man/vrouw dan geeft dit
op peildatum 31-12-2021 het volgende beeld:
Leeftijd
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80

2020 Man
9
37
40
43
40
44
49
56
70
16
2
1

2020 Vrouw
12
56
67
61
70
80
60
93
69
12
1
0

2021 Man
15
31
44
51
39
41
49
54
71
15
4
1

2021 Vrouw
23
55
70
70
66
84
72
90
77
10
0
0

De gemiddelde leeftijd binnen Libréon bedraagt op peildatum 47 jaar bij de mannen en 45 jaar
bij de vrouwen.

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage binnen Libréon over 2021 bedraagt 6,81% t.o.v. 5,99% in 2020.
Bij het Onderwijzend Personeel (OP) is dat 6,49%, bij het Onderwijsondersteunend Personeel
(OOP) 9,08% en bij de directie 2,76%. Het nulverzuim (personeelsleden die niet afwezig zijn
geweest wegens ziekte) bij het OP bedraagt 33,58%, bij het OOP 47,66% en bij de directie
61,54%. De verzuimfrequentie (hoe vaak verzuimt een medewerker gemiddeld) ligt bij het OP
op 1,47, bij het OOP op 1,01 en bij de directie op 0,62. Het lange verzuim tussen 43 en 365 dagen is 3,16%. Dit is een stijging t.o.v. 2020. Het psychisch verzuim brengt nog altijd langere hersteltijden met zich mee, waarbij daarnaast evenals in 2020 ook een toename is te constateren
bij met name jongere medewerkers die kampen met (ernstige) restklachten na een Covid-infectie De landelijke verzuimcijfers over 2021 zijn nog niet bekend.
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2021

Wga-uitkeringen
In 2021 zijn twee medewerkers ingestroomd in een WGA-uitkering. Vanwege het eigen risicodragerschap is Libréon, zowel financieel als qua re-integratie verplichtingen verantwoordelijk
voor de WGA-uitkeringen. Op peildatum 30-12-2021 hebben acht (ex)medewerkers een WGAuitkering. In 2020 waren dat er zes.

Transferpunt/participatiewet
Binnen Libréon is in het voorjaar voorafgaand aan het nieuwe schooljaar het transferpunt actief. In dit overleg, waaraan directieleden met de portefeuille personeel participeren dan, worden afspraken gemaakt over het optimaliseren van de personeelsformaties op school- en stichtingsniveau. Fluctuaties in de leerlingaantallen en vakkenpakketkeuzes zijn naast individuele
keuzes van werknemers van invloed op boventalligheid of vacatures. Het lukt steeds om de
formatief boventallige personeelsleden op een andere school hun loopbaan te laten vervolgen, hetzij in een tijdelijke dan wel een reguliere baan. Voor de blije mobiliteit geldt dat dit in
ca. 50% van de gevallen leidt tot een geslaagde overstap naar een andere school.
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Er zijn ook een aantal situationeel boventalligen, daar verloopt (definitieve) herplaatsing helaas nog steeds moeizaam. Voor een aantal medewerkers van deze categorie lopen loopbaantrajecten die plaatsing buiten de organisatie beogen, vaak via ervarings-werkplekken.
Indien mogelijk wordt bij de invulling van de vacatures ook gekeken naar medewerkers die in
het kader van een eerder dienstverband bij de stichting een wachtgelduitkering hebben. Er
was in 2021 geen sprake van externe met voorrang benoembare medewerkers, die vanwege
het eigen risico van Libréon voor de wachtgelden van (ex)werknemers kosten met zich meebrengen. Het grootste deel van deze medewerkers is niet herplaatsbaar in een functie binnen
onze Stichting en/of het onderwijs. Hieraan liggen diverse vaak persoonlijke redenen ten
grondslag. In het kader van de participatiewet heeft Libréon in kalenderjaar 2021 geen medewerkers in dienst genomen.

41

4
Beheer

Bestuursverslag 2021

Contracten/Europese aanbestedingen
In 2021 heeft Libréon geen Europese aanbestedingen in de markt gezet. Vanwege de lockdowns en de implementatie van het nieuwe inkoopsysteem zijn deze uitgesteld.
LIbréon heeft in 2021 een inkoopprocedure ontwikkeld en vastgesteld. Hierin zijn inkoopprocedures vastgelegd, stappen in het proces beschreven en drempelbedragen vastgesteld, die
gehanteerd dienen te worden bij het inkopen.
Deze zijn:
Leveringen en diensten
Drempelbedrag
Ondergrens
€214.000,€130.000,-

Bovengrens
€214.000,-

€30.000,-

€130.000,-

€0,-

€30.000,-

werken
Drempelbedrag
Ondergrens
€5.5350.000,€500.000,€50.000,-

Bovengrens
€5.535.00,€500.000,-

€0,-

€50.000,-

Type procedure

Regie door

Europees
Nationaal Openbaar
(uitsluitend voor contracten waarvoor een
duidelijk belang bestaat)
Meervoudig onderhands (3 tot 5 offertes)
1 op 1 (2 offertes)

Servicebureau
Servicebureau

Type procedure

Regie door

Europees
Nationaal Openbaar
Meervoudig onderhands
1 op 1 (2 offertes)

Servicebureau
Servicebureau
Servicebureau

Servicebureau

Locatie

Locatie

Het ter ondersteuning van de afspraken benodigde inkoopsysteem is sinds 1 januari 2022 operationeel. Hierbij wordt gewerkt met OCI-koppelingen met webshops, voorgeprogrammeerde
inkoop ”tegels”, workflows en een verplichtingenadministratie. De benodigde cultuuromslag
die een veel grotere besteldiscipline en vooruitplannen van alle betrokkenen vergt, behoeft
nog aandacht.
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Allocatie van middelen
Libréon alloceert de middelen die het ontvangt conform het principe “geld volgt de leerling”.
Derhalve ontvangen de scholen op basis van hun gerealiseerde leerlingaantallen de middelen
en de extra middelen die voor de individuele scholen worden ontvangen. Om de kosten die
worden gemaakt voor het bestuur, het servicebureau, De Academie, het expertisecentrum te
dekken wordt jaarlijks een afdrachtspercentage (gerelateerd aan de totale lumpsum) vastgesteld in samenspraak met rectoren/directeuren, GMR en Raad van Toezicht. Uit deze gelden
wordt tevens een aantal bovenschoolse contracten betaald en worden de ambities die worden
uitgevoerd op bestuursniveau gefinancierd. Deze worden jaarlijks vastgesteld, vloeien (deels)
voort uit het strategisch beleidsplan en worden vastgelegd in de jaarlijks kaderbrief.

Financiële kengetallen
Inclusief NPO-middelen
Kengetal

2021

2020

Signaleringswaarde

Weerstandsvermogen

12,27%

8,26%

<5%

Solvabiliteit incl. voorzieningen

59,80%

50,35%

<30%

Solvabiliteit excl. voorzieningen

39%

28%

Liquiditeit

1,23

0,91

Quick ratio incl. beleggingsportefeuille

1,72

1,30

Huisvestingsratio

7,15%

7,60%

>10%

Rentabiliteit

4,94%

-4,5%

<0%

Normatief eigen vermogen

<0,75

12.477.365

Aanwezig (publiek) eigen vermogen

6.245.841

Exclusief NPO-middelen
Kengetal

2021

2020

Signaleringswaarde

7,30%

8,26%

<5%

Solvabiliteit incl. voorzieningen

51,34%

50,35%

<30%

Solvabiliteit excl. voorzieningen

26%

28%

Liquiditeit

1,23

0,91

Quick ratio incl. beleggingsportefeuille

1,72

1,30

Huisvestingsratio

7,15%

7,60%

>10%

Rentabiliteit

-0,6%

-4,5%

<0%

Weerstandsvermogen

Normatief eigen vermogen
Aanwezig (publiek) eigen vermogen

12.477.365
6.245.841

<0,75
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Wat betreft de financiële kengetallen is te constateren dat het weerstandsvermogen behoorlijk is gestegen. Dit komt door het positieve resultaat in 2021. Dit geldt evenzo voor de liquiditeit. Het positieve resultaat is een gevolg van de ontvangen NPO gelden.

Resultaat
Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt netto € 4.257.157. De bestemming van het resultaat is als volgt:
Bedrag onttrekking/toevoeging

Uit

-/- 97.831

Algemene reserve

-/- 328.331

Bestemmingsreserve convenantsgelden

-/- 30.219

Bestemmingsreserve BAPO

+ 4.713.538

Bestemmingsreserve NPO

0

Bestemmingsreserve privaat (legaat)

De mutatie in de algemene reserve is € 97.831 negatief. De mutaties in de bestemmingsreserves zijn positief (toevoeging) aan de bestemmingsreserves NPO vanwege nog niet uitgegeven
middelen en negatief aan de bestemmingsreserve convenantsgelden en BAPO. Aan deze bestemmingsreserves worden middelen onttrokken omdat juist activiteiten zijn uitgevoerd waarvoor de convenantsmiddelen bedoeld waren en omdat medewerkers hun gespaarde BAPO (seniorenuren) aan het opnemen zijn.

Vermogen
Verwerking van het resultaat resulteert in de volgende opstelling:
Alg. reserve

Stand begin pe-

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve

publiek

privaat

4.907.030

804.238

- 97.831
4.809.199

Groepsvermogen

Totaal eigen vermogen

601.169

6.312.437

6.312.437

4.354.988

0

4.257.157

4.257.157

5.159.226

601.169

10.569.593

10.569.593

riode
Verloop gedurende periode
Stand eind periode
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Specificatie bestemmingsreserve publiek

Reserve
BAPO

Convenantsgelden

NPO

Eigen vermogen begin
periode

264.852

539.386

0

Resultaat verslagperiode

- 30.219

- 328.331

4.713.538

Overige mutaties verslagperiode

0

Eigen vermogen eind
periode

234.633

211.055

4.713.538

Specificatie bestemmingsreserve privaatsteingsreserve publiek

Schoolfonds

Legaat

Eigen vermogen begin periode

55.002

546.166

Resultaat verslagperiode

0

0

Overige mutaties verslagperiode

0

0

Eigen vermogen eind periode

55.002

546.166

Voorzieningen
LIbréon kent voorzieningen voor personele risico’s en groot onderhoud. De voorziening voor
personele risico’s betreft de gehele stichting, in de voorziening groot onderhoud zijn opgenomen de gebouwen van Sandrode, Oelbert, De la Salle en Juvenaat, daar deze in eigen bezit
zijn. Op peildatum 31-12-2020 zijn de standen als volgt:
Voorziening

Personele vz

Groot onderhoud vz

Totaal

3.586.213

1.364.832

4.951.045

Dotaties

866.813

587.848

1.454.662

Onttrekkingen

336.067

166.047

502.114

Vrijval

267.259

0

267.259

3.849.700

1.786.634

5.636.334

Stand begin periode

Stand eind periode
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De personele voorziening kent een uitsplitsing in LPB (levenfase bewust personeelsbeleid),
spaarverlof, eigen risico WGA, jubilea, langdurig zieken en eigen risico ww.
Voorziening

LPB

Beginstand

685.658

1.466.584

402.917

678.337

283.908

Dotatie

224.288

186.229

261.861

124.326

43.134

26.974

866.813

0

0

161.556

25.813

106.558

42.139

336.067

50.828

216.431

0

0

0

0

267.259

859.118

1.436.382

503.222

776.850

220.484

Onttrekking
Vrijval
Eindstand

Spaarverlof

WGA Jubilea

Langd.
zieken

WW

Totaal

68.809 3.586.213

53.644 3.849.700

Voor wat betreft:
- LPB; individuele medewerkers hebben de keuze gemaakt om hun recht op LPB (maximaal
50 klokuur per jaar) te sparen, hiervoor is gedoteerd. Andere medewerkers hebben hun
reeds gespaarde uren ingezet ter vermindering van hun werktijd dan wel voor een vrije periode, hiervoor heeft een vrijval plaatsgevonden.
- Spaarverlof; leden van de schoolleiding maken gebruik van de secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij 60 uur per jaar gespaard mag worden, hiervoor is gedoteerd. Een aantal van
hen heeft –veelal bij einde dienstverband- de gespaarde uren opgenomen, hiervoor heeft
een vrijval plaatsgevonden ten gunste van de exploitatie.
- WGA; t.a.v. de WGA-voorziening is beoordeeld aan de hand van de situatie van de betrokken (ex)-medewerkers hoe groot de kans is op doorlopen van de uitkering. Op grond hiervan is de benodigde hoogte van de voorziening bepaald.
- Jubilea; de voorziening jubilea is bijgewerkt aan de hand van de gewijzigde gegevens
(nieuwe medewerkers, medewerkers uit dienst, bereikte jubilea).
- Langdurig zieken; de opstelling langdurig zieken kende per peildatum 64 medewerkers. Van
deze medewerkers wordt de re-integratiekans binnen 104 weken -gezien de ernst van hun
situatie- voor 4 medewerkers ingeschat op 0%, voor 7 medewerkers op 50% en voor 4 op
25%. Hierbij is rekening gehouden bij de bepaling van de hoogte van de benodigde voorziening.
- WW; de voorziening is beoordeeld op grond van aflopen uitkeringen, nieuwe uitkeringen
en ingeschatte kans op doorlopen uitkering, waarbij de situatie van betrokkene is meegenomen (kans op de arbeidsmarkt).

Langlopende schulden
Op de balans is opgenomen onder langlopende schulden een in 2006 bij de Rabobank afgesloten hypothecaire lening m.b.t. het pand van het Juvenaat aan de Pater Dehonlaan te Bergen
op Zoom met een looptijd van 25 jaar. Op 1 januari 2022 is een rentepercentage overeengekomen van 1,90% voor 1 jaar vast. De schuld bedraagt per balansdatum € 576.060.
Daarnaast is een langlopende schuld opgenomen van € 193.458 inzake de leaseverplichting
aan Lage Landen inzake digiborden. Er zijn in 2021 geen leningen aangegaan.
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Kasstroom en financieringsbehoefte
Libréon investeert gezien haar deelname aan de huisvestingscoöperatie in Breda nauwelijks in
onderwijshuisvesting en heeft hierdoor geen financieringsbehoefte. De lopende financieringen
voor leermiddelen worden tot einde looptijd gehandhaafd.
Libréon maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant, spaarrekeningen en beleggingen waarbij rekening gehouden wordt met de voorwaarden uit de Regeling beleggen en belenen.

Accountantskosten
Aan accountantskosten zijn in de onderhavige jaarrekening € 120.140 aan kosten opgenomen.
€ 76.880 voor onderzoek jaarrekening, € 38.657 voor onderzoek jaarrekening voorgaand jaar,
€ 2.413 voor advisering specifieke zaken en € 2.191 voor doorbelaste accountantskosten ISB.

Beleggingsportefeuille
Er wordt belegd met een defensief profiel, met het streven naar behoud van vermogen en een
beleggingshorizon tot 1-10-2030, waarbij de neerwaartse risico-acceptatie maximaal -10% op
jaarbasis bedraagt. Helaas is het netto rendement van de beleggingsportefeuille over 2021
- 1,7%. Libréon belegt alleen in obligaties conform het vigerende treasurystatuut dat is ingekaderd door de Regeling van OCW van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor
onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW
2016). Libréon belegt alleen met publieke middelen en heeft een Overeenkomst individueel
vermogensbeheer afgesloten met Rabobank Nederland, haar huisbankier.
De samenvatting van de beleggingsportefeuille is als volgt:
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Beleggingen per 31-12-2021
Waarde:
Omschrijving:

Aankoop-

Aantal:

Koers:

31-12-2021

datum:

ABN AMRO 2015/2025 1%

300.000

103,222%

309.666,00

BFCM 2018/2025 0,75%

300.000

102,032%

BNG Bank 2021/2033 0,125%

300.000
0
300.000

105,772%

317.316,00

BNG Bank 2011/2021 0%
BNP Paribas 2014/2024 2,375%

Aankoop-

Balanswaarde

waarde:

Aantal:

31-12-2021:

13-03-18

305.310,00

300.000

305.310,00

306.096,00

23-03-18

293.190,00

300.000

293.190,00

97,554%

292.662,00

17-06-21

295.950,00

300.000

295.950,00

100,061%

0,00
28-04-20

2.160,20

2.000

2.160,20

12-05-20

1.082,60

1.000

1.082,60

13-05-20

105.633,00

97.000

105.633,00

19-11-18

218.380,00

200.000

218.380,00

BPCE 2020/2030 0,625%

300.000

99,799%

299.397,00

26-03-21

307.800,00

300.000

307.800,00

Credit Agricole 2019/2028 0,01%

300.000

99,156%

297.468,00

23-01-20

298.560,00

300.000

298.560,00

Credit Agricole 2017/2027 1,375%

300.000

105,506%

316.518,00

24-04-20

106.300,00

100.000

106.300,00

03-12-18

199.600,00

200.000

199.600,00

Erste Group Bank 2021/2031 0,25%

300.000

96,175%

288.525,00

22-10-21

291.240,00

300.000

291.240,00

Finnvera 2016/2026 0,5%

300.000

102,403%

307.209,00

09-04-19

306.900,00

300.000

306.900,00

Kommunalbanken 2016/2026 0,625%

300.000

102,798%

308.394,00

11-05-18

297.834,00

300.000

297.834,00

Ned Waterschapsbank 2011/2021 0%

0

100,026%

0,00

Nederland 1998/2028 5,5%

175.000

133,250%

233.187,50

2015

265.940,00

175.000

265.940,00

Nordea Bank 2015/2025 1,125%

300.000

103,615%

310.845,00

11-07-18

308.897,00

300.000

308.897,00

NRW Bank 2019/2029 0,625%

300.000

103,479%

310.437,00

11-02-19

301.497,00

300.000

301.497,00

OP Corp Bank 2018/2025 1%

300.000

103,197%

309.591,00

24-04-20

102.700,00

100.000

102.700,00

15-11-18

218.380,00

200.000

218.380,00

Rabobank Nederland 1996/2026 0%

400.000

98,800%

202.062,55

09-07-19

200.896,81

400.000

200.896,81

Societe General 2016/2023 0,75%

300.000

101,412%

304.236,00

23-05-18

302.970,00

300.000

302.970,00

Sparebank Boligkreditt 2021/2031

300.000

98,251%

294.753,00

22-10-21

294.990,00

300.000

294.990,00

5.008.363,05
De obligaties zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de aflossingswaarde van de obligaties.
De obligaties die binnen een jaar expireren zijn opgenomen tegen reële waarde. Dit is echter in 2021 niet van toepassing.

4.731.220,61

Koers:

98,65

102,60

97,60

98,33
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Analyse op hoofdlijnen begroting en realisatie
2021 versus realisatie 2020
Rijksbijdragen, overige rijksbijdragen en overige baten
De gemiddelde personeelslast (gpl) die de basis vormt voor de personele lumpsum is in 2021
door OCW opgehoogd met 6,13%. Hiervan was 2,47% de bijdrage in de ontwikkeling van de
arbeidskosten. De ruimte van de bijdrage ontwikkeling arbeidskosten is voor het grootste deel
en structureel gevuld met cao-afspraken of andere arbeidsvoorwaardelijke zaken als pensioenpremies. De opbrengst van de lumpsum voor Libréon bedroeg in 2021 € 61,3 miljoen. In 2020
was dat € 58 miljoen. Het totale leerlingaantal kende een daling van 68 leerlingen, wat een globale daling in inkomsten betekent van € 500 K.
De verrekening van de landelijke uitkeringskosten VO is met ca. € 668 ca. € 100.000 minder
dan in 2020 en € 140.000 minder dan opgenomen in de begroting. De hoogte van deze kosten
heeft een direct verband met de totale wachtgelduitkeringen in het VO in Nederland, waarvan
25% wordt doorbelast aan de schoolbesturen. Deze post fluctueert naar aanleiding van een
daling van de sectorgebonden aanspraken op een dergelijke uitkering.
De materiële lumpsum is met € 72.000 zeer marginaal hoger dan in 2020. Echter wel fors lager
met € 1,3 miljoen gerealiseerd dan opgenomen in de begroting. De materiële lumpsum blijft
reeds sinds een groot aantal jaren achter bij de prijsontwikkelingen in de markt en daarnaast
zorgt de systematiek van begroten in de nieuwe software ervoor dat inkomsten van de nieuwe
prestatieboxgelden (voortaan benoemd als middelen voor strategisch personeelsbeleid, begeleiding en aanpak verzuim leerlingen) zijn begroot op de post materiële lumpsum voor 5 maanden. De inkomsten in de exploitatie van € 973.000 en zijn verantwoord onder rijksbijdragen
overig, waardoor deze post in vergelijking met de begroting een hogere opbrengst kent.
In de cijfers zijn onder de post rijksbijdragen overig daarnaast opgenomen de inkomsten voor
lesmateriaal, prestatiesubsidie VSV VO, studieverloven, leerplusgelden en aanvullende bekostiging eindexamens. De gerealiseerde bedragen zijn hoger dan de prognoses hiervoor in de begroting.
De opbrengsten voor LGF (leerlinggebonden financiering) die grotendeels worden ontvangen
via de Samenwerkingsverbanden zijn € 132.000 hoger dan opgenomen in de begroting, door
hogere opbrengsten voor de m/h/v-scholen en lagere opbrengsten voor de vmbo-scholen.
De NPO inkomsten bedroegen € 5,9 miljoen, deze zijn slechts voor 5/12 opgenomen in de vergelijkende begroting. Het deel dat niet is besteed in de laatste vijf maanden van 2021 is opgenomen in een bestemmingsreserve NPO.
De ouderbijdragen bestaan uit ouderbijdragen regulier, ouderbijdragen voor activiteiten en
bijdragen voor meerdaagse reizen. De positieve afwijking bij de reguliere ouderbijdrage bedraagt t.o.v. 2020 € 722.000, grotendeels als gevolg van het in de administratie van Libréon
opnemen van de fees van de ISB. T.o.v. de begroting is er een negatieve afwijking van €
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255.000, als gevolg van een lager leerlingaantal. Door het afgelasten van meerdaagse reizen
vanwege de pandemie is € 997.000 minder opbrengst op deze post gerealiseerd en op de post
activiteiten € 234.000, hier staan uiteraard ook minder kosten voor deze reizen en activiteiten
tegenover.
De opbrengsten verhuur kennen een lagere opbrengst van € 45.000 dan voorzien in de begroting. De schoolgebouwen zijn een groot deel van het jaar slechts beperkt geopend geweest
vanwege de pandemie.
De inkomsten voor detachering personeel zijn € 438.000 lager dan in de begroting opgenomen
en op een gelijk niveau gerealiseerd dan in 2020. De in begroting opgenomen opbrengsten
zijn niet juist, deze waren in de oorspronkelijke begroting van de ISB opgenomen onder de
post herverdeling baten, deze post kent Libréon niet, daarom is deze ondergebracht bij opbrengst detachering. De daadwerkelijke opbrengsten zijn gerealiseerd op de lumpsum.

Personeel
In de personele lasten zijn opgenomen de salariskosten, sociale- en pensioenlasten, overige
personele lasten, lasten voor de flexibele schil en uitkeringen van UWV in het kader van de
ziektewet. De sociale lasten zijn in 2021 gestegen naar 16%. De premie voor ouderdoms- en
nabestaandenpensioen is gestegen naar 21,6%. De loonkosten zijn in 2021 conform cijfers van
het CBS gestegen met 1,8%. Aan loonkosten is in 2021 € 850.000 meer uitgegeven dan in 2020
t.o.v. de begroting zijn de uitgaven ca. € 1 miljoen hoger. Hier staat een hogere opbrengst van
de personele lumpsum tegenover van ca. € 2 miljoen.
In 2021 heeft Libréon conform de wettelijke verplichting in de Wet Arbeidstijd in Balans diverse transitievergoedingen uitbetaald aan werknemers waarvan het dienstverband is beëindigd. Het totaal aan vergoedingen voor het oplossen van personele fricties bedroeg
€ 124.273. Het totaal aan vergoedingen met betrekking tot einde dienstverband wegens ziekte
of gebrek bedroeg € 146 K, hiervoor is een balansvordering op UWV opgenomen. Het totaal
aan vergoedingen vanwege beëindiging tijdelijk dienstverband bedroeg
€ 26.220.
De kosten voor de flexibele schil (gedetacheerden en uitzendkrachten) zijn t.o.v. 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Ten opzichte van de begroting zijn deze meer dan verdubbeld. Het blijft
onverminderd moeilijk om de vacatureruimte gedurende het schooljaar, met name veroorzaakt door vervangingen voor ziekte- dan wel zwangerschapsverlof in te vullen met regulier
personeel.
De vervangingskosten bij ziekte zijn € 140.000 hoger gerealiseerd dan waar in de begroting rekening mee is gehouden en € 35.000 hoger dan in 2020. Het ziekteverzuimpercentage is met
6,81% hoog. Buiten de reeds bestaande problematiek van psychische overbelasting zijn er ook
een aantal gevallen van long-covid, waarvan de prognose nog onduidelijk is.
De vervangingskosten overig (buitengewoon verlof, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof) zijn € 245.000 hoger dan opgenomen in de begroting. Hier staat een hogere uitkering van
UWV tegenover van € 280.000.
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In de vergelijkende cijfers ten opzichte van de begroting is bij de post overige personeelskosten bij de ISB een grote afwijking te constateren van € 600.000. Het betreft hier een administratieve afwijking. De begroting is nog samengesteld door de ISB. In deze begroting was altijd
sprake van een herverdeling van de personele kosten, deze post kennen wij niet in de administratie van Libréon. Om de begroting juist te kunnen weergeven is deze post hierop verantwoord. De kosten zijn gerealiseerd in de loonkosten.

Afschrijvingen
Overall zijn de afschrijvingskosten € 57.000 hoger gerealiseerd dan in 2020 en € 28.000 lager
dan in de begroting opgenomen. De grootste negatieve afwijking is te constateren bij de aanschaf computers en audiovisueel, daar is meer geïnvesteerd en in meubilair, leermiddelen en
overig minder. Er hebben in 2020 geen afwaarderingen plaatsgevonden.

Huisvestingslasten
Het totaal aan huisvestingslasten is € 198.000 hoger dan opgenomen in de begroting, maar
€ 272.000 lager dan in 2020. In 2020 bleken veel uitgaven noodzakelijk in verband met de
maatregelen ter beperking van Covid-besmettingen. Deze uitgaven waren in 2021 aanzienlijk
lager. De energiekosten (verwarming) waren in 2021 wel hoger dan voorzien en er is een correctie doorgevoerd bij de dotatie onderhoudsvoorziening op basis van de nieuwe onderhoudsplannen 2022-2031.

Overige lasten
Importante afwijkingen t.o.v. de begroting zijn te constateren bij:
- De post advieskosten; in de deze post zijn buiten de posten waar rekening mee is gehouden
opgenomen de kosten voor de voorbereidingen (ontwikkeling onderwijskundige visie en
positioneringsonderzoek) van de bestuursoverdracht van het Juvenaat naar OMO en de begeleiding van de operationele overgang, die is voorzien per 1 augustus 2022.
- Sociaal-medische begeleiding; meer dan gemiddeld is het nodig gebleken om de re-integratie te ondersteunen door 2e spooronderzoeken, psychologische interventietrajecten, loopbaanheroriëntatietrajecten.
- Huur/lease apparatuur; in de begroting is een post opgenomen voor huur/lease apparatuur
leerlingen, in de realisatie is hierop niet geboekt, wel op huur/lease apparatuur, deze posten derhalve samen nemen.
- Netwerkkosten ICT, hier was rekening gehouden met migratiewerkzaamheden, deze staan
nu ingepland voor 2022.
- Wervingskosten leerlingen; het bestuur heeft de kosten voor de digitale omgeving benodigd voor de digitale open dagen voor haar rekening genomen.
- Meerdaagse reizen; kosten 181 K, opbrengst 59 K, vanwege diverse annuleringskosten, verrekeningen spaartegoeden en terugbetalingen.
- Werving & Selectie; in 2021 zijn diverse –onverwachte- procedures nodig gebleken vanwege vertrekkende directieleden.
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Investeringen
MVA
Gebouwen
Computers
Meubilair
Apparatuur
Stoffering
Leermiddelen
Audiovisueel
Zonnepanelen
Totaal

Realisatie
297.736
512.717
163.403
18.075
9.182
24.621
189.918
0
1.215.652

Toelichting:
• Gebouwen: De aanschaf voor wat betreft de gebouwen betreft voor het grootste deel,
€ 282.690, de balansoverdracht van de ISB.
• Computers: Oelbert en Tessenderlandt/De la Salle hebben hun Wifi-netwerken (deels)
aangepast vanwege de toename in het gebruik van digitale leermiddelen die een sneller en betere dekking van het netwerk vergen. Campus heeft geïnvesteerd in chromebooks voor de medewerkers wat zorgt voor meer flexibiliteit t.o.v. de statische desktops. De balansoverdracht m.b.t. computers van de ISB bedraagt € 400.325.
• Meubilair: De grootste investeringen in meubilair hebben plaatsgevonden t.b.v. de personeelskamer van Tessenderlandt, enkele lokalen van Tessenderlandt en in kantoormeubilair voor Sandrode.
• Apparatuur: Tessenderlandt heeft geïnvesteerd in lasapparatuur en witgoed, Oelbert in
witgoed.
• Audiovisueel: OLV en Tessenderlandt hebben touchscreens/digiborden aangeschaft inclusief upgrade van de geluidstoepassing in de lokalen.
• Zonnepanelen: In 2021 zijn geen investeringen gedaan in zonnepanelen.
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Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Bekostiging
De lang verwachtte duidelijkheid over de vereenvoudiging van de bekostiging is in 2021 gekomen. Deze is ingegaan per 1 januari 2022 en de hiermee gepaard gaande parameters, bedragen per leerling, overgangsregelingen, extra bekostiging voor locaties met geografische afstand zijn bepaald. Dit geldt evenzeer voor de regelingen die in plaats zijn gekomen voor de
voormalige prestatieboxgelden, te weten gelden voor strategisch personeelsbeleid en verzuim
van leerlingen. Deze parameters vormen de basis voor de berekening van de bekostiging voor
de komende jaren en zijn integraal onderdeel van de in 2021 nieuw in gebruik genomen software voor het opstellen van de begrotingen, die anders dan voorheen gebruikelijk binnen Libréon nu worden opgesteld op kalenderjaren en niet meer op schooljaren.

Risicoprofiel
Binnen Libréon en de aangesloten scholen wordt uitgegaan van een gemiddeld risicoprofiel,
waarbij een weerstandsvermogen van tussen de 10 en 15 % toereikend is. Dat is overigens bij
80% van de scholen voor voortgezet onderwijs het geval.
Het gemiddelde risicoprofiel kent zijn onderbouwing in het feit dat in de regio Breda op korte
termijn nauwelijks een daling van het aantal leerlingen wordt verwacht en het systeem van
maximale schoolgrootte, gemaximeerde instroom en loting zorgt voor een redelijk evenwichtig
opgebouwde schoolpopulatie.
Het negatieve resultaat over 2020 en de gevolgen hiervoor voor het weerstandsvermogen
leidde tot maatregelen met als doel kostenbeheersing, het optimaliseren van de personele formatie en het dientengevolge in lijn brengen van de uitgaven met de beschikbare middelen om
op die manier de risicobuffers op peil te houden. Het weerstandsvermogen is gestegen van
8,26% naar 12,20%. Dit komt door het positieve resultaat als gevolg van de ontvangen NPO
gelden. Op de reguliere bedrijfsvoering is een negatief resultaat van € 162.000 gerealiseerd.

NPO
Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs ontwikkeld wat scholen in staat stelt
om leerlingen te kunnen helpen vertragingen in het leerproces te repareren en leerlingen ondersteuning te bieden bij sociaal-emotionele problemen als gevolg van de vele lockdowns. De
scholen hebben in 2021 gewerkt aan de diverse programma’s aan de hand van: probleem- en
behoefte analyse op leerling- en schoolniveau, beredeneerde onderbouwde keuzes voor interventies uit de “menukaart” b.v. verlengde onderwijstijd, intensieve ondersteuningsprogramma’s, verlengde brugklas, sociaal-emotionele ondersteuning etc.
Libréon heeft het NPO benadert als project, waarbij een projectleider met een projectteam samengesteld uit experts uit de diverse scholen en van het servicebureau, stichtingsbreed zaken
oppakt, zorgdraagt voor uitwisseling tussen de scholen en synergie haalt uit de samenwerking,
zowel inhoudelijk als qua organisatie, inkoop en personeelsinzet. Daarnaast werken op schoolniveau werkgroepen aan de schoolspecifieke invulling van het Programma.
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Deze aanpak wordt gecontinueerd gedurende de looptijd van het NPO. NPO gaat gepaard met
een aanzienlijk bedrag per leerling, € 700 momenteel en € 800 vanaf augustus 2022. Doelmatige besteding van deze middelen wordt bemoeilijkt door het incidentele karakter van de middelen enerzijds wat langjarige materiële- dan wel personele verplichtingen lastig maakt, en de
huidige arbeidsproblematiek anderzijds met grote personeelstekorten en grote veelal dezelfde
vraag vanuit de onderwijssector.
Marktaandeel
Het marktaandeel van Libréon in het volledige gebied waar de stichting opereert is de afgelopen jaren niet gedaald. Het is daarentegen van 2015-16 naar 2020-2021 licht gestegen van
18% naar 19,5%, naar 20,6% in 2021-2022 en 21,6% in 2021-2022.
Libréon onderneemt acties die de groei –daar waar noodzakelijk of wenselijk- van het leerlingaantal hopelijk bevorderen. Zo is geïnvesteerd in schoolplein VR, een digitaal platform waarin
potentiële leerlingen en hun ouders op interactieve wijze kennis met gebruikmaking van 3-D
technologie kennis kunnen maken met de Libréon-scholen en zijn op de valreep toch nog fysieke open dagen georganiseerd toen dat vanwege de verruiming in de beperkingen weer mogelijk was. Leerlingen en ouders willen toch ook graag sfeer kunnen proeven en dat is lastig via
een digitale omgeving. Daarnaast hebben scholen, daar waar mogelijk, ook weer activiteiten
georganiseerd waarbij groep-8 leerlingen naar school konden komen voor proeflessen, kennismaking met de school etc. Daarnaast wordt steeds gekeken naar het op peil houden en verbeteren van de onderwijskwaliteit door aanscherping van de kwaliteitszorgcyclus en de aantrekkelijkheid van de scholen qua uitstraling en het creëren van moderne leeromgevingen. En kennen we in Breda verregaande afspraken tussen de scholen qua beheersing van de leerlingstromen teneinde zo goed mogelijk onderwijs te bieden met een zo hoog mogelijke kwaliteit en
veiligheid. De schoolgrootte is daarbij een belangrijke factor, die wordt beheerst door afspraken over die schoolgrootte, maximale instroom en loting indien deze parameters worden overschreden. Op deze manier is sprake van gecontroleerde groei.

Personeel
De gemiddelde leeftijd van personeel van Libréon is met 46 gemiddeld hoog, landelijk lag die
in 2021 op 43,9%. Dit heeft ook in 2021 geleid tot relatief hoge kosten voor de formaties t.o.v.
de beschikbare gpl (gemiddelde personeelslast). De komende vijf jaar bereiken 112 medewerkers hun AOW-gerechtigde leeftijd wat mogelijkheden biedt tot optimalisatie van de formaties
qua leeftijdsopbouw en kosten. Instroom vanuit de lerarenopleidingen is noodzakelijk om niet
in de situatie te belanden dat er een tekort aan docenten ontstaat. Omdat er in de regio een
tekort aan leraren verwacht wordt, met name in de vakken Duits, natuurkunde, wiskunde,
scheikunde en Frans profileert Libréon zich o.a. door participatie in de BOS (Brabantse Opleidingschool), het project Regionale Aanpak Personeelstekorten en de inzet van nieuw HRM-beleid met ruimte voor de talentontwikkeling van de medewerkers ten einde nieuwe medewerkers aan te trekken en medewerkers te behouden voor de organisatie in de kader van “binden,
boeien en behoeden”.
Voorwaarde voor het optimaliseren van de uitgaven voor personeel is dat verder wordt nagedacht over hoe het onderwijs wellicht op een andere manier kan worden vormgegeven en of
de inzet van het ondersteunend personeel nog in lijn is met de inkomsten. De afgelopen periode waarin vele vormen van afstands- dan wel hybride onderwijs aan de orde waren biedt
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hiervoor een inspiratiebron. In kwantitatieve zin is het zeer wel mogelijk om de formaties te
stroomlijnen, in kwalitatieve zin is de uitdaging onverminderd groter om een goede match te
kunnen blijven maken tussen bevoegde docenten en benodigde capaciteit voor bepaalde vakgebieden.

Bestuurlijke overdrachten
In Breda is de voorziene overdracht van Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium van Curio
naar Libréon op 1 augustus 2022 verder vormgegeven en SKVOB e.o. is ter voorbereiding op
het ontvangen van deze twee openbare scholen per december 2021 een samenwerkingsstichting geworden die zowel Katholieke- als openbare scholen in stand kan houden en heeft als
naam gekozen voor Libréon. Het medezeggenschapstraject is doorlopen, de besturen en Raden van Toezicht, evenals de Gemeente hebben ingestemd.
In Bergen op Zoom is de overdracht van Gymnasium Juvenaat naar OMO verder voorbereid.
Deze is ook voorzien per 1 augustus 2022. Per gelijke datum fuseert Gymnasium Juvenaat met
Moller Lyceum. Het medezeggenschapstraject is doorlopen en de besturen en Raden van Toezicht hebben ingestemd. Met betrekking tot de verkoop van het vastgoed wordt momenteel
(eind mei 2022) verder overlegd met de Gemeente Bergen op Zoom en OMO.

Impact risico’s 2021
• Vereenvoudiging bekostiging; deze maatregelen heeft nog geen impact gehad op de bekostiging over 2021, daar deze is ingegaan per 1 januari 2022.
• Risicoprofiel en financiële buffers; n.a.v. de negatieve cijfers over 2020 en de gevolgen
hiervoor voor het weerstandsvermogen hebben geleid tot maatregelen met als doel
kostenbeheersing, het optimaliseren van de personele formatie en het dientengevolge
in lijn brengen van de uitgaven met de beschikbare middelen om op die manier de risicobuffers op peil te houden. Dit is zoals blijkt uit de jaarcijfers over 2021 grotendeels
gelukt. Er is netto een negatief resultaat voor de algemene reserve van €97.831, oftewel 0,11% van de omzet.
• NPO; zoals reeds eerder in dit bestuursverslag vermeld is door het feit dat deze middelen aan het eind van het kalenderjaar zijn ontvangen, naast het niet beschikbaar zijn
van personeel en leerlingen (lockdowns), het niet mogelijk gebleken om deze (ook niet
voor de maanden augustus t/m december) volledig uit te geven. Dit heef geresulteerd
in het creëren van een nieuwe bestemmingsreserve NPO.
• Personeel; Libréon investeert met participatie in de Brabantse Opleidingsschool en het
RAP project in de voorziene krapte in nieuw personeel. Hierin wordt geïnvesteerd teneinde een toekomstig probleem pro-actief te beïnvloeden.
• Bestuursoverdrachten; vooruitlopend op de bestuursoverdrachten hebben investeringen plaatsgevonden in de overdrachten. Voor het Juvenaat een traject voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolconcept en voor Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium vooral in veel voorbereidende werkzaamheden van leiding en staf.
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Koers komende jaren
Koers
Libréon geeft met haar strategische koers samen met de scholen invulling aan “eigentijds” onderwijs met ruimte voor eigen inkleuring van de individuele scholen, komt tot een duidelijkere
afbakening van de grens tussen gezamenlijk en individueel, werkt aan een stevige positie van
Libréon in de omgeving en heeft het vizier op het benutten van kansen in de samenwerking op
onderwijs-, personeel- en financieel gebied. Libréon focust voor de komende jaren op drie
speerpunten:

Samenwerking
Inspelen op de trends en ontwikkelingen betekent dat we over de grenzen van de scholen
heen kijken en meer gaan samenwerken. Tot nu toe betekende dat binnen Libréon vooral elkaar informeren. Dat is niet langer genoeg. We hebben inmiddels de volgende zaken gezamenlijk opgepakt: onderwijs vormgeven vanuit een gedeelde visie; realiseren en inrichten van lerende netwerken; regionaal profileren op stichtingsniveau; talent binden en behouden middels
strategisch personeelsbeleid, deelname aan de BOS (Brabantse Opleidingsschool).
Om gericht te kunnen samenwerken in professionele netwerken waar docenten hun ervaringen kunnen uitwisselen, de ontwikkelingen van hun vak kunnen vormgeven of vernieuwingen
van het onderwijs kunnen voorbereiden is een gezamenlijke visie op het onderwijs van belang.
Vanuit de visie en de o.a. vanuit de initiatieven van de netwerken kunnen de scholen oppakken
wat past binnen de cultuur en mogelijkheden van de verschillende scholen.

Visie op onderwijs
De scholen van Libréon hebben en behouden de ruimte om te investeren in hun eigen unieke
identiteit en hun profiel, zodat er voor de ouders en leerlingen in de regio Breda ook echt wat
te kiezen is. De fundamentele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt,
mede als gevolg van de Coronacrisis kunnen alleen gezamenlijk worden opgepakt. Zorgen over
de sociaal-emotionele achterstand van leerlingen, mogelijke leervertragingen, uitvoering van
de NPO-plannen mede in relatie tot de zeer krappe arbeidsmarkt, impulsen aan het taal- en
rekenbeleid zijn thema’s die dusdanig complex van aard zijn dat samenwerken met alle betrokkenen een must is.
Libréon vat haar visie op onderwijs samen in een drietal kernwoorden: inclusief, contextrijk en
persoonlijk en vindt het belangrijk dat iedereen in de regio de kans krijgt het beste uit zichzelf
te halen, vandaar een breed onderwijsaanbod dat voor iedere leerling in de regio toegankelijk
is met waar nodig passende ondersteuning en aandacht. Daarnaast wordt ingespeeld op de
verschillen tussen jongeren. Hierbij wordt meer vanuit een eigen visie op leren gewerkt,
waarin de potentie van een individuele leerling als vertrekpunt wordt genomen. Hierbij wordt
de tegenstelling tussen gepersonaliseerd leren versus voorbereiding op het eindexamen als
kans gezien. Een kans die energie vraagt, maar uiteindelijk veel energie zal geven en resultaat
zal opleveren. Hierbij is het onderwijs als vanzelfsprekend verweven met de maatschappij.
Hiertoe wordt de komende jaren geïnvesteerd in samen met bedrijven en maatschappelijke
partijen weken aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, onderwijs dat bijdraagt
aan de oplossing van maatschappelijke en economische vraagstukken.
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Mens en organisatie
De visie op mens en organisatie die aansluit bij de visie op onderwijs veronderstelt de volgende competenties voor de medewerkers van Libréon: didactische wendbaarheid, leerling gerichtheid, kunnen samen werken in netwerken en teams, reflectief vermogen op eigen handelen. Om deze competenties (verder) te ontwikkelen en te onderhouden kent het personeelsbeleid van Libréon de volgende speerpunten: individu wordt leidend; meer ruimte in arbeidsvoorwaarden; van aanbod- naar vraaggerichte scholing. Om de verschillende thema’s uit de
samenwerkingsagenda (zoals inhoud van vakken, gepersonaliseerd leren, duurzaam inkoopbeleid of inzetbaarheidsbeleid) verder op te pakken en daar invulling aan te geven zijn en worden
op stichtingsniveau netwerken gevormd. Docenten, onderwijsondersteuners en leidinggevenden kunnen deelnemen aan deze netwerken.
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Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting van Libréon voor de komende vier schooljaren is zowel ondersteunend
aan als voorwaardelijk voor de ambities en doelen die de stichting en haar scholen nastreven
en die zijn vertaling heeft gevonden in het Strategisch Beleidsplan 2019-2022 en verder worden doorvertaald naar het nieuw op te stellen ambitieplan voor 2023-2026. Er is bij onderstaande opstelling rekening gehouden met de aanstaande bestuursoverdrachten van Juvenaat
naar OMO en van Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht naar Libréon.
Uitgangspunt van de meerjarenbegroting zijn de onderstaande leerlingaantallen en personele
bezetting.
Continuïteit prognose leerlingen en personeel exclusief Juvenaat en inclusief Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium
2022

2023

2024

2025

prognose

prognose

prognose

prognose

9.653
184
9.469

9.502
184
9.318

9.526
184
9.342

9.511
184
9.327

55,33
627,58
187,05

54,29
591,24
180,40

54,29
560,92
175,24

54,29
557,21
175,44

869,95

825,94

790,45

786,94

2021
realisatie
10,71

10,88

11,28

11,82

11,85

15,11

15,09

15,76

16,65

16,74

2020
realisatie
8.580
185

2021
realisatie
8.482
193

8.395

8.289

Personele bezetting per 31-12
Bestuur / management (fte)
Personeel primair proces (fte)
Ondersteunend personeel (fte)

58,81
549,59
159,60

58,35
548,48
167,35

Totale personele bezetting (fte)

768,00

774,18

2020
realisatie
10,93
15,28

Aantal leerlingen per 1 oktober
Aantal leerlingen per 1 oktober ISB

Aantal leerlingen / Totaal personeel
Aantal leerlingen / Onderwijzend
personeel

Continuïteit prognose leerlingen en personeel inclusief Juvenaat en exclusief Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium
2022

2023

2024

2025

prognose

prognose

prognose

prognose

8.394
184
8.210

8.243
184
8.059

8.267
184
8.083

8.252
184
8.068

53,75
547,17
162,12

52,71
506,28
153,77

52,71
474,39
148,61

52,71
470,68
148,81

763,03

712,77

675,71

672,20

2021
realisatie
10,71

10,76

11,31

11,96

12,00

15,11

15,00

15,92

17,04

17,14

2020
realisatie
8.580
185

2021
realisatie
8.482
193

8.395

8.289

Personele bezetting per 31-12
Bestuur / management (fte)
Personeel primair proces (fte)
Ondersteunend personeel (fte)

58,81
549,59
159,60

58,35
548,48
167,35

Totale personele bezetting (fte)

768,00

774,18

2020
realisatie
10,93
15,28

Aantal leerlingen per 1 oktober
Aantal leerlingen per 1 oktober ISB

Aantal leerlingen / Totaal personeel
Aantal leerlingen / Onderwijzend
personeel
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Continuïteit balans exclusief Juvenaat en inclusief Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium
2020
realisatie

2021
realisatie

9.132.344
3.937.046
13.069.390

9.639.217
5.008.363
14.647.580

3.745.839
3.855.110
1.700.687
9.301.636

3.371.804
9.080.872
12.452.677

Totaal van activa

22.371.026

27.100.257

PASSIVA
Eigen Vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserve publiek
bestemmingsreserve privaat
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

6.312.437
4.907.035
804.234
601.168
4.951.045
899.826
10.207.718

10.569.593
4.809.199
5.159.226
601.169
5.636.334
769.518
10.124.812

Totaal van passiva

28.683.463

27.100.257

ACTIVA
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa
Financiele Vaste Activa
Totaal van vaste activa
Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende effecten
Totaal van vlottende activa

2022
prognose

2023
prognose

2024
prognose

2025
prognose

13.530.370 12.893.152 12.134.978 11.388.804
5.100.000 5.200.000 5.250.000 5.250.000
18.630.370 18.093.152 17.384.978 16.638.804

3.354.937
8.847.036

3.304.937
6.060.736

3.254.937
5.060.736

3.204.937
5.060.736

12.201.973 9.365.673 8.315.673 8.265.673
30.832.343 27.458.825 25.700.651 24.904.477

13.299.513 14.243.858 15.016.321 15.867.121
7.993.344 11.472.689 13.330.152 15.180.952
4.705.000 2.170.000 1.085.000
85.000
601.169
601.169
601.169
601.169
6.123.358 6.330.445 6.561.815 6.759.980
679.332
569.132
458.932
348.732
10.730.140 6.315.390 3.663.583 1.928.644
30.832.343 27.458.825 25.700.651 24.904.477

Continuïteit balans inclusief Juvenaat en exclusief Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium
2020
realisatie

2021
realisatie

2022
prognose

2023
prognose

9.132.344
3.937.046
13.069.390

9.639.217
5.008.363
14.647.580

9.852.587
5.100.000
14.952.587

9.215.369
5.200.000
14.415.369

3.745.839
3.855.110
1.700.687
9.301.636

3.371.804
9.080.872

3.150.000
8.786.300

3.100.000
6.000.000

12.452.677

Totaal van activa

22.371.026

27.100.257

11.936.300
26.888.887

9.100.000
23.515.369

PASSIVA
Eigen Vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserve
overige reserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

6.312.437
4.907.035
804.234
601.168
4.951.045
899.826
10.207.718

10.569.593
4.809.199
5.159.226
601.169
5.636.334
769.518
10.124.812

Totaal van passiva

28.683.463

27.100.257

ACTIVA
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa
Financiele Vaste Activa
Totaal van vaste activa
Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende effecten
Totaal van vlottende activa

2024
prognose

2025
prognose

8.457.195 7.711.021
5.250.000 5.250.000
13.707.195 12.961.021

3.050.000
5.000.000

3.000.000
5.000.000

8.050.000 8.000.000
21.757.195 20.961.021

10.694.698 11.362.674 11.856.099 12.420.065
5.388.529
8.591.505 10.169.930 11.733.896
4.705.000
2.170.000
1.085.000
85.000
601.169
601.169
601.169
601.169
5.529.735
5.736.822
5.968.192 6.166.357
679.332
569.132
458.932
348.732
9.985.122
5.846.741
3.473.972 2.025.867
37.583.585 34.878.043 33.613.294 33.381.086
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Continuïteit staat van baten en lasten exclusief Juvenaat en inclusief Graaf Engelbrecht en
Stedelijk Gymnasium
2020
realisatie

2021
realisatie

Baten
Rijksbijdragen
Overige subsidies
Overige overheidbijdragen
Overige baten

73.312.334
73.121.588
190.746
3.101.769

82.826.311
82.622.988
203.323
3.312.924

Totaal baten

76.414.103

86.139.235

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

62.778.056
1.011.007
4.870.010
11.203.616

64.794.832
1.073.912
4.761.342
11.037.961

Totaal lasten

79.862.689

81.668.047

Saldo baten en lasten

-3.448.586

4.471.188

577.999

948.845

776.963

855.300

44.102
30.447

-85.188
128.843

Resultaat

-3.434.931

4.257.157

-16.413
11.042
550.544

1.000
5.500
944.345

1.000
5.500
772.463

1.000
5.500
850.800

Resultaat na belastingen/Totaal resultaat

-3.434.931

4.257.157

550.544

944.345

772.463

850.800

Financiele baten
Financiele lasten

2022
prognose

2023
prognose

2024
prognose

2025
prognose

91.025.543 87.478.937 84.586.647 84.397.348
91.021.079 87.474.473 84.582.183 84.392.884
4.464
4.464
4.464
4.464
8.377.316 8.189.419 8.118.049 8.120.379
99.402.859 95.668.356 92.704.696 92.517.727

74.798.579 71.393.809 69.028.857 69.036.040
1.521.372 1.492.085 1.464.988 1.418.042
5.411.754 5.281.125 5.266.299 5.158.916
17.093.155 16.552.492 16.167.589 16.049.429
98.824.860 94.719.511 91.927.733 91.662.427

Continuïteit staat van baten en lasten inclusief Juvenaat en exclusief Graaf Engelbrecht en
Stedelijk Gymnasium
2020
realisatie

2021
realisatie

Baten
Rijksbijdragen
Overige subsidies
Overige overheidbijdragen
Overige baten

73.312.334
73.121.588
190.746
3.101.769

82.826.311
82.622.988
203.323
3.312.924

Totaal baten

76.414.103

80.262.589 76.590.371 73.590.050 73.400.930
80.059.266 76.392.876 73.392.555 73.203.435
203.323
197.495
197.495
197.495
7.897.443
7.699.541
7.628.171
7.630.501
86.139.235 168.422.621 160.880.283 154.808.271 154.432.361

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

62.778.056
1.011.007
4.870.010
11.203.616

64.794.832
1.073.912
4.761.342
11.037.961

65.719.957
1.032.032
4.991.350
16.098.564

62.221.650
1.001.070
4.860.721
15.522.195

59.752.126
973.174
4.845.895
15.137.301

59.772.329
921.174
4.738.512
15.019.150

Totaal lasten

79.862.689

81.668.047

87.841.903

83.605.636

80.708.496

80.451.165

Saldo baten en lasten

-3.448.586

4.471.188

318.129

684.276

509.725

580.266

44.102
30.447

-85.188
128.843

-16.413
22.842

1.000
17.300

1.000
17.300

1.000
17.300

Resultaat

-3.434.931

4.257.157

278.874

667.976

493.425

563.966

Resultaat na belastingen/Totaal resultaat

-3.434.931

4.257.157

278.874

667.976

493.425

563.966

Financiele baten
Financiele lasten

2022
prognose

2023
prognose

2024
prognose

2025
prognose

Bestuursverslag 2021

In de prognoses wordt rekening gehouden met positieve resultaten variërend van € 550.000
tot € 944.000.
Aan de batenkant is vanaf 2022 rekening gehouden met de vereenvoudiging bekostiging en de
overgangsregeling die hierop van toepassing is en met de inkomsten die worden verwacht vanwege het Nationaal Programma Onderwijs. 7/12 deel €700 per leerling en 5/12 deel € 500 per
leerling aan de opbrengstenkant. In 2023 is nog 7/12 deel € 500 per leerling opgenomen in de
begroting. Inmiddels is duidelijk dat het bedrag vanaf augustus 2022 wordt opgehoogd naar €
800.
Qua huisvesting blijven de afspraken met Building Breda van kracht. In deze coöperatie is de
zorg voor de schoolgebouwen in Breda ondergebracht. Libréon voorziet geen majeure investeringen in de schoolgebouwen. Het pand van het Juvenaat zal na 1 augustus 2022 worden verlaten, het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er zijn tot verkoop. De eventuele uitkomst
hiervan is derhalve niet meegenomen in de begrotingen.
Investeringen worden met name gedaan in het op peil houden van de voorzieningen (ICT,
meubilair, leermiddelen) en het uitvoeren van projecten rondom kwaliteitszorg, ziekteverzuim
reductie, opleidingsschool, procesbegeleiding netwerken.
LIbréon kent slechts een beperkte derde geldstroom. Het servicebureau verricht administratieve werkzaamheden voor een aantal derden. De werkzaamheden van het expertisecentrum
voor derden zijn afgebouwd.

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het interne risicobeheersings- en controlesysteem volgt de pdca-cyclus die binnen Libréon is
vastgelegd en bestaat uit de volgende fases:
• In de planningsfase wordt een meerjarenbegroting voor vier kalenderjaren voor de
stichting en voor de scholen opgesteld die wordt voorzien van een inhoudelijke toelichting. De begroting heeft als uitgangspunt nieuw of geactualiseerd beleid, gewijzigde inzichten en/of nieuwe wet- en regelgeving. Gedurende het begrotingsproces
wordt intensief overleg gevoerd tussen controller en (con)rectoren van de scholen.
Voor consolidatie van de stichtingsbegroting bespreekt het bestuur ter goedkeuring de
begroting met de rectoren.
• In de do-fase worden de baten en lasten verwerkt in de exploitatie conform het geplande patroon.
• In de checkfase wordt driemaal per jaar een managementrapportage verstrekt aan de
Raad van Toezicht (auditcommissie), de rectoren en directeuren en de GMR. In deze
rapportages worden de baten en lasten gerelateerd aan de begroting en wordt een
prognose verwerkt voor de hele planperiode. De managementrapportage bevat een
verschillenanalyse en hierin wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot
beleidsrealisatie en uitputting van de budgetten. Na afloop van het kalenderjaar wordt
met een jaarverslag en jaarrekening verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten wederom in relatie tot de begrotingen en in relatie tot het vorige boekjaar.
• In de act-fase wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd op basis van behaalde resultaten, nieuw beleid en nieuwe voorschriften.
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1. Balans
Na voorstel resultaatbestemming

A1

Balans per 31 december 2021
2021

Vaste activa
1.2 Materiele vaste activa
1.3 Financiele vaste activa

2020

9.639.217
5.008.363
14.647.580

9.132.344
3.937.046
13.069.390

3.371.804
0
9.080.872
12.452.676

3.745.839
1.700.687
3.855.110
9.301.636

27.100.257

22.371.026

10.569.593

6.312.437

5.636.334

4.951.045

2.4 Langlopende schulden

769.518

899.826

2.5 Kortlopende schulden

10.124.812

10.207.718

27.100.257

22.371.026

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
Kortlopende effecten
1.7 Liquide middelen

Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen

2.3 Voorzieningen
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2. Staat van baten en lasten 2021
Staat van baten en lasten over 2021
2021

in %

Begroting
2021

2020

in %

Baten
Rijksbijdragen
Overige rijksbijdragen
Overige baten

82.622.988
203.323
3.312.924

96%
0%
4%

77.014.450
194.676
5.527.166

73.121.588
190.746
3.101.769

Totaal baten

86.139.235

100%

82.736.292

76.414.103 100%

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

64.794.832
1.073.912
4.761.342
11.037.961

75%
2%
6%
15%

62.211.291
1.097.087
4.399.258
11.982.577

62.778.056
1.201.062
4.870.010
11.013.561

Totaal lasten

81.668.047

95%

79.690.213

79.862.689 105%

4.471.188

5%

3.046.079

-3.448.586

-5%

-214.031

0%

-78.512

13.655

0%

Resultaat na belastingen

4.257.157

5%

2.967.567

-3.434.931

-5%

Netto resultaat

4.257.157

2.967.567

-3.434.931

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

4

94%
2%
4%

82%
2%
6%
14%

3. Kasstroomoverzicht
2021

2020

4.471.188

-3.448.586

1.004.378
118.663
685.289

1.011.007
-45.207
139.600

1.808.330

1.105.400

374.035
-82.906
291.130

-752.310
3.332.704
2.580.394

Kasstroom uit bedrijfsproces
Betaalde interest
Mutaties overige financiële vaste activa
Kasstroom uit operationele activiteiten

6.570.647
-252.882
38.851
6.356.616

237.208
-30.447
44.102
250.863

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiele vaste activa

-874.548

-2.044.121

0
-1.189.980
-2.064.528

357.595
-476.436
-2.162.962

0
-130.308
-130.308
-636.703
3.525.077

187.080
-145.133
41.947
0
-1.870.152

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen
Aanpassingen voor waardeveranderingen
Toename (afname) van voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal
Afname (toename)in kortlopende vorderingen
Toename (afname) van kortlopende schulden
Totaal van veranderingen in werkkapitaal

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiele
vaste activa
Toename (afname) overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Toename langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige balansmutaties
Toename (afname) van liquide middelen
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4. Grondslagen voor financiële verslaglegging
Activiteiten
Stichting Librēon is het bevoegd gezag van de scholen Sint-Oelbert Gymnasium, Newmancollege,
Gymnasium Juvenaat, Onze Lieve Vrouwelyceum en de Scholengemeenschap Breda en de
activiteiten bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio Breda en omstreken.
Continuïteit
Het eigen vermogen van Librēon bedraagt per 31 december 2021 € 10.569.593 positief. De in de
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Librēon is feitelijk gevestigd op van Riebeecklaan 2, 4818 EB Breda en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 41102332.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Librēon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Rente- en kasstroomrisico
Bij de hypothecaire leningen m.b.t. het pand van het Juvenaat is op 1 januari 2022 een
rentepercentage overeengekomen voor 1 jaar. Het renterisico is beperkt tot eventuele
veranderingen in de marktrentes bij het opnieuw vastleggen van de rente voor een bepaalde tijd.
Daarnaast is een langlopende schuld opgenomen inzake de leaseverplichtingen voor digiboards. Het
renterisico over de leaseovereenkomst is zeer beperkt doordat over de langlopende schuld een vaste
rente verschuldigd is.
Grondslagen voor waardering activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven
in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ),
waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.”
Leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd
van het contract.
Financiële instrumenten
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze
betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten
buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde,
worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële
instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en
onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt
de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een
soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’- transacties,
van de DCF-methode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen,
rekening houdend met specifieke omstandigheden.”
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Materiële vaste activa
De gebouwen en aanpassingen van gebouwen, welke met eigen middelen zijn aangeschaft, zijn in de
balans opgenomen tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van toegepaste
afschrijvingen rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingstermijn varieert
tussen 13 en 30 jaar, afschrijving geschiedt volgens de lineaire en annuïtaire methode. Gebouwen en
aanpassingen worden eerst volledig in de balans verantwoord op het moment van ingebruikname.
De reeds gedane, nog niet in gebruik genomen investeringen, zijn vermeld onder vaste
bedrijfsmiddelen in uitvoering.
Inventaris en apparatuur
De inventaris en apparatuur zijn in de balans opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
onder aftrek van toegepaste afschrijvingen. Tenzij afzonderlijk vermeld vinden de afschrijvingen
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Op de in een verslagjaar
aangeschafte inventaris en apparatuur wordt vanaf de maand na ingebruikname van het actief voor
het eerst afgeschreven. De activeringsgrens bedraagt € 500,-. Aanschaffingen beneden deze grens
worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
De afschrijvingspercentages voor de inventaris en apparatuur zijn als volgt:
Categorie

Percentage

Termijn

Apparatuur

6,67% of 14,3%

7 of 15 jaar

Zonnepanelen

6,67%

15 jaar

Audiovisuele middelen

6,67% of 14,3%

7 of 15 jaar

Computers

5%, 14,3% of 20%,

5, 7 of 20 jaar

Inventaris overig

5% -20%

5 -20 jaar

Leermiddelen

20%

5 jaar

Meubilair

5% -8,3%

12- 20 jaar

Stoffering en gordijnen

10%

10 jaar

Financiële vaste activa
Onder financiële vaste activa worden de in obligaties duurzaam vastgelegde middelen bij eerste
waardering gewaardeerd tegen reële waarde. De vervolgwaardering is tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winsten- verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij
normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen
van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden
toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens
worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd. De
disconteringsvoet geeft geen risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is
gehouden.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van
goodwill wordt niet teruggenomen.
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van
financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de
stichting de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en
verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de
best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen
indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na
afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake
geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang
van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het
financiële actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt
tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere
waardeverminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in
voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer
aanwezig is of veranderd is.
Overige activa en passiva
Indien niet anders aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Hierbij wordt op vorderingen, indien daartoe aanleiding bestaat, een voorziening in mindering
gebracht.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer
dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste
activa.
Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voorkomt uit de door semi-overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van onze stichting. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserve (publiek)
Hieronder opgenomen publieke reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of
deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten
laste van een reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in
welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.
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Bestemmingsreserve convenantsmiddelen
In deze bestemmingsreserve zijn opgenomen de middelen die in december 2019 zijn uitgekeerd in
het kader van het convenant en die bedoeld zijn om te worden besteed in 2020 en 2021. Via een
bedrag per leerling zijn deze middelen aan de schoolbesturen uitgekeerd. Scholen kunnen deze
middelen uitgegeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van
startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen
arbeidsmarktvraagstukken. In het voortgezet onderwijs vindt de wijze van besteding met actieve
betrokkenheid van het onderwijzend personeel plaats.
Bestemmingsreserve BAPO
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor medewerkers die in het verleden hun BAPO-uren hebben
gespaard. Bij opname van de gespaarde uren worden deze uren onttrokken uit de reserve. Dit vindt
plaats in het jaar van opname.
Bestemmingsreserve NPO
In deze bestemmingsreserve zijn opgenomen de middelen die in 2021 zijn uitgekeerd voor het NPO
programma voor het schooljaar 2021/2022 en welke nog niet besteed zijn. Dit zijn gelden om de
achterstanden weg te werken als gevolg van de Corona-crisis.
Bestemmingsreserve (privaat)
Hieronder opgenomen private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden.
In deze bestemmingsreserve is het legaat opgenomen welke ontvangen is met als hoofddoel om
veelbelovende studenten financieel te ondersteunen, voor wie het niet mogelijk is om zelf de
bijdrage voor Tweetalig Onderwijs (TTO) te kunnen voldoen.
Ook het schoolfonds van het OLV valt onder de bestemmingsreserve privaat. De reserve wordt
gevormd uit het saldo van de niet subsidiabele gelden.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn
gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de
toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn.
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de
toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
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Voorziening groot onderhoud
Librēon heeft een voorziening voor groot onderhoud ter bekostiging van de kosten voor het
uitvoeren van de meerjarenonderhoudsplannen voor de gebouwen in Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Oosterhout en Zundert. De dotaties ten gunste van deze voorzieningen bedragen per jaar
1/10 van de totale kosten van het onderhoud over 10 jaar. Ieder jaar worden de in dat jaar gemaakte
kosten onttrokken aan de voorziening. Er wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling waarbij
het voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan het groot
onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele
planperiode van het groot onderhoud op niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal
jaren waaruit deze planperiode bestaat.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de jaarverslaglegging is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De
voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea
uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening
gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen.
Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht. De in de cao
VO opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hierop van toepassing.
Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid
Conform de cao VO is een voorziening levensfasebewust personeelsbeleid gevormd. De voorziening
is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gebaseerd op de salariskosten (werkgeverslast) van langdurig
zieken, waarvan geen zicht is op (volledig) herstel. Parameters voor de voorziening zijn:
-

Salarisdoorbetaling 1e ziektejaar 100%, 2e ziektejaar 70%.
Ziektepercentage
Inschatting re-integratiekans

Voorziening eigen risico WGA uitkeringen
De voorziening voor WGA-uitkeringen is gevormd te dekking van het eigen risico voor de WGAuitkeringen van (ex)werknemers en is gebaseerd op de gegevens van UWV. Parameters voor de
voorziening zijn:
-
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Bruto uitkering
Tijdsduur uitkering
Inschatting kans op doorlopen WGA uitkering op basis van beschikbare gegevens omtrent
mogelijke re-integratie.

Voorziening eigen risico WW uitkeringen
De voorziening ww-uitkeringen is gevormd ter dekking van het eigen risico van 25% voor de
wachtgelduitkeringen van (ex)werknemers en is gebaseerd op de gegevens van UWV. Parameters
voor de voorziening zijn:
-

Bruto uitkering
Maximale uitkeringskosten (maanden)
25% van de kosten
Inschatting kans doorlopen ww-uitkering tot maximale looptijd op basis van aanbod voor
arbeidsmarkt.

Langlopende schulden
Op de balans is opgenomen onder langlopende schulden een in 2006 bij de Rabobank afgesloten
hypothecaire lening m.b.t. het pand van het Juvenaat aan de Pater Dehonlaan te Bergen op Zoom
met een looptijd van 25 jaar. Op 15 december 2016 is een rentepercentage overeengekomen van
2,45% voor 5 jaar vast. Het voorheen lopende derivaat is beëindigd per genoemde datum.
Daarnaast is een langlopende schuld opgenomen van € 259.770 inzake de leaseverplichtingen aan
Lage Landen inzake digiboards. In 2020 zijn leasecontracten aangegaan ter waarde van € 187.080 en
is € 81.137 afgelost.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn
te plaatsen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen die verstrekt
worden door het Ministerie van OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het
samenwerkingsverband ontvangen doorbelastingen van de Rijksbijdrage. De ontvangen (normatieve)
rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW subsidie (vrij besteedbare doelsubsidie zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig
verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
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Overige overheidsbijdrage
Onder de overige overheidsbijdrage worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn
van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere
het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het sectorpensioenfonds ABP. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Per december 2020 heeft
het ABP een dekkingsgraad van 93,5 %. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er
bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij
het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot
en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste
activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte
keuzes.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan
wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
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Financieel resultaat
De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Grondslag voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het
nettoresultaat aangepast voor posten van de verlies- en winstrekening die geen invloed hebben op
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in balansposten en posten van de verlies- en
winstrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorend tot de
operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van
gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief zijn verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing worden niet
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de
operationele activiteiten.

15

5. Toelichting materiële vaste activa
B5 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans
Materiele Vaste Activa
Gebouwen en
Terreinen

Inventaris en
Apparatuur

3.486.284

20.000.765

-879.349
2.606.935

-13.475.356
6.525.409

23.487.049
0
-14.354.705
9.132.344

15.046
282.690
-31.554

859.502
1.002.866
-617.299

874.548
1.285.556
-648.853

-51.844

-952.534

-1.004.378

214.338

292.535

506.873

Stand aan het einde van
de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Som der afschrijvingen en
waardeverminderingen

3.784.020

21.863.133

25.647.153

-962.747

-15.045.189

-16.007.936

Materiele Vaste Activa

2.821.273

6.817.944

9.639.217

Stand aan het begin van
de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Som der afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiele Vaste Activa
Verloop gedurende de periode
Investeringen
ISB inbreng
ISB inbreng afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
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Totaal

6. Toelichting financiële vaste activa
Financiële Vaste Activa
Effecten

Totaal

3.937.046

3.937.046

1.189.980
-118.663
1.071.317

1.189.980
0
-118.663
1.071.317

Stand aan het einde van de
periode
Financiële vaste activa aan het eind
van de periode
Kortlopende deel

5.008.363

5.008.363

Financiele vaste activa

5.008.363

5.008.363

Stand aan het begin van de
periode
Financiële vaste activa aan het begin
van de periode
Verloop gedurende de periode
Investeringen
Desinvesteringen
Waardeveranderingen
Mutaties gedurende de periode

Langlopende obligaties, verloopoverzicht per 31-12-2021
Nederlandse
staatsobligaties
Stand aan het begin van de
periode
Financiële vaste activa aan het begin
Verloop gedurende de periode
Investeringen
Waardeveranderingen
Stand aan het einde van de
periode
Financiële vaste activa aan het eind
van de periode
Financiële vaste activa
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Overige
obligaties

Obligaties

255.938

3.681.108

3.937.046

0
0

1.189.980
-118.663

1.189.980
-118.663

255.938

4.752.425

5.008.363

255.938

4.752.425

5.008.363

7. Toelichting vlottende activa
Vorderingen

2021

2020

Debiteuren
Voorziening wegens
oninbaarheid debiteuren
OCW/EZ
Ouders / studenten

497.688

589.448

-63.434
495.704
929.959

-22.208
0
401.869
969.109

Overige vorderingen
Subtotaal vorderingen

167.303
167.303

206.099
206.099

14.247

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Rekening courant ISB
Waarborgsommen
Overige overlopende activa
Subtotaal overlopende activa

20.051
2.240.245
2.274.543

7.585
132.394
20.051
2.410.602
2.570.632

Totaal van vorderingen

3.371.804

3.745.839

0

1.700.687

0

1.700.687

19.312
8.932.087
129.474

13.851
3.572.299
268.960

9.080.872

3.855.110

12.452.677

9.301.636

Kortlopende effecten
Kortlopende effecten

Liquide Middelen
Kasmiddelen
Banken
Kruisposten

Totaal van vlottende activa

Librēon heeft de vrije beschikking over het totale bedrag aan
liquide middelen
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8. Toelichting eigen vermogen
Eigen vermogen, posten

Algemene
Reserve

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve privaat

Groepsvermogen

Totaal van
eigen vermogen

Stand aan het begin van de periode
Eigen vermogen aan het begin van de periode

4.907.030

804.238

601.169

6.312.437

6.312.437

-97.831

4.354.988

0

4.257.157

4.257.157

4.809.199

5.159.226

601.169

10.569.593

10.569.593

Specificatie van bestemmingsreserve publiek
Eigen vermogen aan het begin van de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode
Eigen vermogen aan het einde van de periode

Reserve BAPO
264.852
-30.219
0
234.633

Convenantsgelden
539.386
-328.331
0
211.055

NPO
programma

Specificatie van bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen aan het begin van de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode
Eigen vermogen aan het einde van de periode

Schoolfonds
55.002
0
0
55.002

Legaat
546.166
0
0
546.166

Verloop gedurende de periode
Resultaat verslagperiode
Stand aan het einde van de periode
Eigen vermogen aan het einde van de periode

Toelichting eigen vermogen, specificatie
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4.713.538
4.713.538

9. Toelichting voorzieningen
Personele
voorzieningen

Voorziening
groot
onderhoud

Totaal
voorzieningen

3.586.213

1.364.832

4.951.045

866.813
336.067
267.259

587.848
166.047
0

1.454.662
502.114
267.259

3.849.700
860.742
1.398.939
1.590.019

1.786.634
267.300
627.826
891.508

5.636.334
1.128.042
2.026.765
2.481.527

LPB

Spaarverlof

Eigen
risico WGA

Stand aan het begin van de periode
Voorzieningen aan het begin van de periode

685.658

1.466.584

Verloop gedurende de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval

224.288
0
50.828

186.229

Stand aan het einde van de periode
Voorzieningen aan het einde van de periode
Voorzieningen met een looptijd < dan één jaar
Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

859.118
214.780
214.780
429.558

Voorzieningen, posten
Stand aan het begin van de periode
Voorzieningen aan het begin van de periode
Verloop gedurende de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Stand aan het einde van de periode
Voorzieningen einde van de periode
Voorzieningen met looptijd < dan één jaar
Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar
Toelichting voorzieningen, specificatie

Voorzieningen, posten
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Jubilea

Langdurig
zieken

WW
bijdragen

Totale
personele
voorzieningen

402.917

678.337

283.908

68.809

3.586.213

216.431

261.861
161.556
0

124.326
25.813
0

43.134
106.558
0

26.974
42.139
0

866.813
336.067
267.259

1.436.382
478.794
478.794
478.794

503.222
0
132.295
370.927

776.850
77.685
388.425
310.740

220.484
77.221
143.263
0

53.644
12.262
41.382
0

3.849.700
860.742
1.398.939
1.590.019

10.

Toelichting langlopende schulden

Toelichting langlopende schulden

Langlopende schulden, posten
Stand aan het begin van de periode
Stand langlopend deel, begin van de
periode
Verloop gedurende de periode
Aangegane leningen in de
verslagperiode
Aflossing in de verslagperiode
Stand aan het einde van de periode
Stand totale schuld, einde van de
periode
Stand langlopend deel, einde van de
periode
Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar
Effectieve rentevoet in de
verslagperiode
Rente vast/variabel
Einddatum looptijd lening

Schulden aan
Schulden aan
kredietinstelling leaseverplichting
en
en

Totaal
langlopende
schulden

640.056

259.770

899.826

0
63.996

0
66.312

0
130.308

576.060

193.458

769.518

512.064
319.980
256.080

121.238
199.273
0

633.302
519.253
256.080

2,45%
Vast
01-01-2032

3,90%
Vast
21-10-2024

Als gestelde zekerheid voor de langlopende schuld bij de kredietinstelling geldt het pand te Bergen op Zoom.
Als gestelde zekerheid voor de langlopende schuld bij de leasemaatschappij gelden de smartboards.

21

11.

Toelichting kortlopende schulden

Toelichting kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies SV
Schulden ter zake van pensioenen
Subtotaal kortlopende schulden
Overlopende passiva, uitsplitsing
Vakantiegeld en dagen
Netto salarissen
Ingehouden levensloop
Aflosverplichtingen
Personeelsfonds / overige
Ouderbijdrage / spaarregeling
leerlingen
Vooruitontvangen ouderbijdragen
Te betalen bedragen
Vooruitontvangen OCW subsidies
Vooruitontvangen overige subsidies
Vooruitontvangen gelden RSV
Projectgelden / Technische VMBO
gelden
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva

Totaal van kortlopende schulden
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2021

2020

558.562
3.207.995
945.808
4.712.365

920.214
2.717.413
1.674.813
5.312.440

2.192.148
258.203
-26.824
64.000
7.445

2.149.857
4.447
-3.453
64.000
6.000

940.745
836.560
-9.103
465.551
12.978
114.538

932.570
804.117
49.986
450.661

480.029
76.178
5.412.447

348.489
88.604
4.895.278

10.124.812

10.207.718

12.
Toelichting overheidsbijdragen, overige baten,
lasten
2021

Begroting

2020

Toelichting
overheidsbijdragen
Rijksbijdragen, uitsplitsing
Rijksbijdragen OCW
Samenwerkingsverbanden

68.047.532
2.054.607

67.138.809
1.921.646

64.593.794
1.640.280

12.520.849
82.622.988

7.953.995
77.014.450

6.887.514
73.121.588

203.323
203.323

194.676
194.676

190.746
190.746

34.571
433.502
2.329.691
515.160

80.400
836.252
3.787.365
823.149

3.312.924

5.527.166

39.598
419.007
1.409.251
1.233.914
0
3.101.769

48.792.356
6.435.997
8.218.146
63.446.498

47.424.858
5.553.959
7.204.619
60.183.436

47.774.828
6.047.797
7.431.519
61.254.144

21.716

236.048

-25.133

689.770
1.126.760
1.838.246

302.757
1.698.713
2.237.518

672.395
1.111.234
1.758.496

-489.912
-489.912

-209.663
-209.663

-234.583
-234.583

64.794.832

62.211.291

62.778.056

Overige subsidies
Overige subsidies OCW

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke
doordecentralisatie

Toelichting overige baten
Overige baten, uitsplitsing
Opbrengst verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige baten
Schenkingen
Overige baten

Personeelslasten, uitsplitsing
Lonen
Sociale Lasten
Pensioenlasten

Overige personele lasten
Dotaties personele
voorzieningen
Lasten personeel niet in
loondienst
Overige personele lasten

Ontvangen vergoedingen
Overige uitkeringen

Personeelskosten

Toelichting met betrekking tot het aantal FTE's in dienst van SKVOB e.o.
OP
548,18
549,59
OOP
167,35
159,60
Directie
58,35
58,81
773,88
768,00
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2021
Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiele
vaste activa
Afwaardering/boekverlies MVA

Huisvestingslasten
Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening

Overige lasten
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur

Financiële baten en lasten
Opbrengsten van effecten
Rente geldleningen
Rente langlopende schulden
Rente lasten rekening courant
Provisie / kosten obligaties
Diverse baten en lasten

Begroting

1.068.153
5.759
1.073.912

1.097.087
1.097.087

1.011.007
190.056
1.201.062

672.341
637.608
1.016.326
1.770.377
76.842
587.848
4.761.342

622.219
735.260
936.023
1.705.759
111.559
288.438
4.399.258

702.479
857.929
1.045.233
1.824.465
133.281
306.623
4.870.010

5.899.302
5.138.659
11.037.961

5.774.749
6.207.828
11.982.577

6.158.915
4.854.646
11.013.561

-38.851
16.757
1.169
85.188
149.767

22.708
20.549
0
19.441
2.038
13.776
78.512

-44.102
18.398
3.114
25.641
-16.706

2.967.567

-3.434.931

Begroting
2021

2020

89.625

37.750

0
0
0
89.625

11.280
1.389
9.652
60.071

214.031

Resultaat na belastingen

2020

4.257.157

-13.655

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
2021
Onderzoek jaarrekening betreffende
jaar Wijs Accountants
Onderzoek jaarrekening voorgaand
jaar Wijs Accountants
Advisering specifieke zaken
Doorbelaste accountantskosten ISB
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76.880
38.657
2.413
2.191
120.140

13.

Voorstel bestemming resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt € 4.257.157 positief.
Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt toe te rekenen aan de posten binnen het eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek BAPO
Bestemmingsreserve publiek convenantsgelden
Bestemmingsreserve publiek NPO

-€
97.831
-€
30.219
- € 328.331
+ € 4.713.538

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

14.

Model E verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Volgnummer: Statutaire naam:
Stichting Regionaal
Samenwerkingsverband Breda en
1
omgeving
2
Building Breda a.o.
Samenwerkingsverband Brabantse
3
Wal VO
Stichting tot bevordering van
Internationaal Onderwijs in Zuid4
West Nederland
5
Bestuurlijk Overleg Breda

15.

Juridische vorm:

Statutaire zetel:

Overige:

Stichting
Vereniging

Breda
Breda

ja
ja

Stichting

Bergen op Zoom

ja

Stichting
Stichting

Breda
Breda

ja
ja

Niet uit balans blijkende verplichtingen

De volgende meerjarige contracten zijn afgesloten waar een verplichting tegenover staat, ook als er
geen tegenprestatie tegenover zou staan:
• Grenke (operational lease); De resterende looptijd van dit contract is van 1 tot 3 jaar met een
jaarlijkse last van ca. € 450.000.

16.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het Juvenaat zal met ingang van 1 augustus 2022 worden overgedragen aan het OMO.
Daartegenover staat dat de twee VO scholen vanuit het Curio (Graaf Engelbrecht en Stedelijk
Gymnasium) per 1 augustus worden overgedragen van het Curio aan Libréon.
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17.

Model G verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid

Volgnummer:
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omschrijving:
Studieverlof 2020/2021
Studieverlof 2020/2021
Studieverlof 2020/2021
Inhaal en ondersteuningsprogramma tijdvak 2
Aanv. bekostiging technische VMBO
Studieverlof 2021-2022
Studieverlof 2021
Studieverlof 2021
Studieverlof 2021
Studieverlof 2021
Studieverlof 2021
Studieverlof 2021
Deelname praktijkgericht programma GL en TL
Studieverlof 2021

Toewijzing kenmerk:
1091621-1
1091662-1
1091787-1
IOP2-42992-VO
964260-2
1166199-1
1165564-1
1165695-1
1176980-1
1177363-1
1177547-1
1179255-1
gltl21R20020
1191086-01

Toewijzing
datum:
22-9-2020
22-9-2020
22-9-2020
16-10-2020
20-11-2019
27-6-2021
20-8-2021
20-8-2021
21-9-2021
21-9-2021
21-9-2021
20-10-2021
9-12-2021
21-12-2021

Toewijzing kenmerk:

Toewijzing
datum:

STO19018
GLTL20081
GLTL20082
GLTL20246

1-9-2019
30-11-2020
30-11-2020
30-11-2020

Prestatie
afgerond:
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja

G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

Volgnummer: Omschrijving:
1
2
3
4

Totaal:
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Sterk Techniekonderwijs 2020-2023
Deelname [praktijkgericht programma GL en TL
Deelname [praktijkgericht programma GL en TL
Deelname [praktijkgericht programma GL en TL

Bedrag van de Stand begin
toewijzing: verslagjaar:
2.272.975
143.100
154.700
159.350

Ontvangst in
verslagjaar:

Lasten in
verslagjaar:

Stand ultimo
verslagjaar:

326.223
42.334
45.765
47.141
461.463

625.002
40.068
43.316
44.618
753.004

413.573
35.775
38.675
39.837
527.861

537.652
46.627
50.406
51.922
686.606

461.463

753.004

527.861

686.606

Prestatie
afgerond:
nee
nee
nee
nee

18.

WNT

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens5
Aanvang6 en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
Dienstbetrekking?8
Bezoldiging

B.J. Buddingh
Voorzitter College van Bestuur
01/01-31/12
1,0000
ja

9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

133.892

Beloningen betaalbaar op termijn

22.481

Subtotaal

156.373

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

177.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag11

Bezoldiging

N.v.t.

156.373

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan12

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling13

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens5
Aanvang6 en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
Dienstbetrekking?8

B.J. Buddingh
Voorzitter College van Bestuur
01/01 - 31/12
1,0000
ja

Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

135.339

Beloningen betaalbaar op termijn

20.686

Subtotaal

156.025

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

157.000
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Gegevens 2021

De heer Drs.

Mevrouw Drs.

De heer Drs.

Mevrouw

De heer

bedragen x € 1

P.J. van der Ven

M.W. van den Hoed

M.C. de Lange

W. Ophorst - Ter Wee

B.C.M. Hooijdonk

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging3

11.558

7.833

7.936

7.852

7.833

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

26.550

17.700

17.700

17.700

17.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

11.558

7.833

7.936

7.833

7.833

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling7

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

P.J. van der Ven

M.W. van den Hoed

M.C. de Lange

W. Ophorst - Ter Wee

B.C.M. Hooijdonk

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/09-31/12

Bezoldiging3

11.456

7.860

7.446

7.446

3.720

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

23.550

15.700

15.700

15.700

5.190

Functiegegevens2
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens2
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

Criterium driejaarsgemiddelde totale baten, aantal complexiteitspunten = 8.
Criterium driejaarsgemiddelde aantal bekostigde leerlingen, aantal complexiteitspunten = 3.
Criterium gewogen aantal onderwijssoorten, aantal complexiteitspunten = 3.
Klasse = E
Bezoldigingsmaximum behorend bij de klasse = € 177.000.
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19.

Toelichting op de jaarrekening, overige gegevens

D1 Gegevens rechtspersoon
Naam instelling :

Librēon

Adres :

Van Riebeecklaan 2

Postcode/plaats :

4818 EB Breda

Telefoon :

076-5141405

E-mail :

info@Libreon.nl

Bestuursnummer :

42992

Contactpersoon :

A.P.H.M. Harrison-Hoogedoorn

Telefoon :

076-5141405

E-mail :

rianne.harrison@Libreon.nl
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20.

Financiële kengetallen

Weerstandsvermogen

incl. NPO 2021

2020

excl. NPO 2021

Eigen vermogen /

10.569.593

6.312.437

Totaal baten (excl. fin.baten)

86.139.235

76.414.103

Weerstandsvermogen
Solvabiliteit inclusief voorzieningen

12,3%
incl. NPO 2021

8,3%
2020

excl. NPO 2021

(Eigen vermogen + Voorzieningen)/

16.205.927

11.263.482

Totaal vermogen

27.100.257

22.371.026

solvabiliteit 1
Solvabiliteit exclusief voorzieningen

59,8%
incl. NPO 2021

50,3%
2020

10.569.593

6.312.437

Totaal vermogen

27.100.257

22.371.026

Quick ratio

39%
incl. NPO 2021

28%
2020

12.452.677

9.301.636

Kortlopende schulden

10.124.812

10.207.718

Quick ratio incl. beleggingsportefeuille

1,23
incl. NPO 2021

0,91
2020

17.461.040

13.238.682

Kortlopende schulden

10.124.812

10.207.718

Huisvestingsratio
(Huisvestingslasten + afschrijvingslasten)/
Totale lasten
Huisvestingsratio
Rentabiliteit
Netto resultaat
Totale baten
rentabiliteit
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172%
incl. NPO 2021

130%
2020
6.071.072

81.668.047

79.862.689

incl. NPO 2021
4.257.157
86.139.235
5%

17.461.040
10.124.812
172%
excl. NPO 2021

5.835.254
7%

12.452.677
10.124.812
1,23
excl. NPO 2021

Vlottende activa + FVA /
quick ratio incl. beleggingsportefeuille

5.856.056
22.386.720
26%
excl. NPO 2021

Vlottende activa /
quick ratio

11.492.390
22.386.720
51,3%
excl. NPO 2021

Eigen vermogen
solvabiliteit 2

5.856.056
80.194.801
7,3%

8%
2020

5.835.254
81.668.047
7%
excl. NPO 2021

3.434.93176.414.103
-4%

-456.381
80.194.801
-1%

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Libréon, Stichting voor Katholiek en Openbaar Voortgezet Onderwijs
Postbus 4669
4803 ER BREDA

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Libréon, Stichting voor Katholiek en Openbaar
Voortgezet Onderwijs te Breda gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Libréon, Stichting voor
Katholiek en Openbaar Voortgezet Onderwijs op 31 december 2021 en van
het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Libréon, Stichting voor Katholiek en Openbaar Voortgezet
Onderwijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om
de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico's
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
 het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;






het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Eindhoven, 30 juni 2022
Wijs Accountants
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