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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Biezonderwijs
4 1 0 9 5 4 1 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Saal van Zwanenbergweg 1
0 1 3 2 1 0 0 1 2 1

E-mailadres

bestuursbureau@biezonderwijs.nl

Website (*)

www.biezonderwijs.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

0 0 3 4 1 9 1 9 8
4 3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G.C.P.A. de Bont

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting stelt zich ten doel:
Het bevorderen van onderwijs aan en het behartigen van de belangen van leerlingen
die niet in staat zijn het reguliere basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs te volgen
en die worden verwezen naar de scholen voor speciaal onderwijs en een school voor
voortgezet onderwijs (Praktijkcollege Tilburg), zoals in de geldende wetgeving
genoemd;
Het mede vormgeven aan onderwijsvoorzieningen in de regio Midden-Brabant, in
samenwerking met de daartoe geëigende overheden en instellingen zodanig dat een
dekkend netwerk van speciale zorg in onderwijsvoorzieningen kan worden gevormd;
Het ter beschikking stellen van expertise aan ouders en scholen welk niet aan de
stichting zijn verbonden, ondermeer op het gebied van begeleiding van zorgleerlingen
in reguliere onderwijssystemen.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De onderwijsinstelling wordt voornamelijk bekostigd vanuit het ministerie van OCW, de
verschillende samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs en de gemeente.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.biezonderwijs.com/koersplan2025/

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Raad van Toezicht: Conform ANBI-regeling
College van Bestuur: Conform CAO Bestuursbureau schaal 5B, trede 3
Personeel: Conform CAO-PO en CAO-VO

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.biezonderwijs.nl/jaarverslagen/

Open
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Balans

Balansdatum

7.699.857

7.699.857

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

€

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Activa

Materiële vaste activa

+

€

€

€
2.926.828

Financiële vaste activa

Voorraden

€
€

Vorderingen &
overlopende activa
Effecten

€ 10.732.391
€ 13.659.219
€ 21.359.076

+

+

€
€
€
€

+

7.742.142

7.742.142

€ 13.845.551
€ 21.587.693

+

+
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Eigen vermogen

€

€ 14.015.268

31-12-2021

Voorzieningen

€

€ 21.359.076

3.649.211

3.694.597
Langlopende schulden

€

Totaal

Kortlopende schulden

Passiva

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2.117.737

31-12-2020 (*)

€
€
€
€ 11.727.814

https://www.biezonderwijs.nl/jaarverslagen/

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+

31-12-2020 (*)

3.383.909

2.832.288

€ 15.371.496

€

€

€

€ 21.587.693

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

35.605.874

€

33.219.993

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

1.455.501

€

903.315

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

553.352

Som van de overige baten

€

553.352

Overige Baten

+

€

1.201.666

€

1.201.666

+

+

€

37.614.727

€

35.324.974

Personeelskosten

€

33.913.410

€

30.061.649

Afschrijvingen

€

732.683

€

683.119

Huisvestingslasten

€

2.266.103

€

1.835.714

Overige lasten

€

2.038.705

€

2.066.305

Totaal lasten

€

38.950.901

€

34.646.787

Saldo financiële baten en lasten

€

-20.054

€

10.205

Resultaat

€

-1.356.228

€

688.392

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-1.356.228

+

€

688.392

€
-1.356.228

€

688.392

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://www.biezonderwijs.nl/jaarverslagen/

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.biezonderwijs.nl/jaarverslagen/

Open

