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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

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 (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

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.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

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

3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
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	3	Staat van baten en lasten 
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	Lasten


	1: 
	8: A. Bressers
	10: 
	9: 
	12: 
	11: 
	7_A4: 288
	16_ML: Het geven van openbaar en algemeen bijzonder onderwijs door het in stand houden van openbare en algemeen bijzondere scholen in de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. De stichting streeft ernaar te voorzien in een breed dekkend aanbod van voortgezet onderwijs in de Brainportregio e.o. De stichting ziet het als haar maatschappelijke opdracht om zorg te dragen voor kwalitatief hoogwaardig en thuisnabij onderwijs in deze regio. 
	13_ML: De stichting kent het raad van toezicht-model
	0: Stichting Onderwijsgroep Oost-Brabant
	5: www.onderwijsgroepoostbrabant.nl 
	2: St. Josephstraat 17, Gemert
	4_EM: bestuur@onderwijsgroepoostbrabant.nl
	1_KVK: 41093963
	6_RSIN: 804964014
	3_TEL: 0492218418
	18_ML: We bieden voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 
	19_ML: Lumpsumfinanciering 
	20_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan personeel en materieel. De kosten worden gemaakt om kwalitatief hoogwaardig en thuisnabij onderwijs te kunnen bieden.  
	21: 
	_MLT: https://www.onderwijsgroepoostbrabant.nl/
	knop: 

	22_ML: Bij de scholen van Stichting Onderwijsgroep Oost-Brabant wordt de cao voor voortgezet onderwijs toegepast. De beloning van het statutaire bestuur en de raad van toezicht is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
	23_ML: Na afloop van elk kalenderjaar worden de activiteiten en behaalde doelen van Stichting Onderwijsgroep Oost-Brabant in het jaarverslag beschreven en (financieel) verantwoord. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website. 
	24: 
	_MLT: https://www.onderwijsgroepoostbrabant.nl/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 3372343
	6_GT: 347249
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 33705
	8_GT: 10688454
	4_GT: 3406048
	9_GT: 11035703
	10_GT: 14441751

	3: 
	2_GT: 2992195
	3_GT: 0
	1_GT: 8102220
	4_GT: 3347336
	5_GT: 14441751

	4: 
	2_GT: 3291324
	3_GT: 0
	1_GT: 6638506
	4_GT: 3304790
	5_GT: 13234620

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 3496038
	6_GT: 416854
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 25483
	8_GT: 9296245
	4_GT: 3521521
	9_GT: 9713099
	10_GT: 13234620

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: In 2021 zijn substantiële bedragen ontvangen en verantwoord in de resultatenrekening voor NPO middelen. Daar deze middelen niet gelijk besteed konden worden, is per ultimo 2021 een bestemmingsreserve hiervoor gevormd van 1.550.479 euro. Deze bestemmingsreserve is onderdeel van het eigen vermogen en zal nog besteed gaan worden.

Vanaf 2022 bestaat Onderwijsgroep Oost-Brabant uit "Onderwijsstichting De Peel" en "Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant". Daar historische gegevens gevraagd worden, betreffen bovengenoemde cijfers enkel de gegevens van "Onderwijsstichting De Peel".

	3: 
	1: 
	1_A7: 30098545
	2_A7: 479757
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 218343
	9_A7: 218343
	10_A7: 30796645
	16_A7: -12308
	11_A7: 24108585
	17_A7: 1463712
	12_A7: 581330
	18_A7: 0
	13_A7: 1839781
	19_A7: 0
	14_A7: 2790929
	20_A7: 1463712
	21_A7: 0
	22_A7: 1463712
	15_A7: 29320625

	2: 
	1_A7: 27762785
	2_A7: 290382
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 351998
	9_A7: 351998
	10_A7: 28405165
	16_A7: -13480
	11_A7: 22695910
	17_A7: 593289
	12_A7: 629328
	18_A7: 0
	13_A7: 2038478
	19_A7: 0
	14_A7: 2434680
	20_A7: 593289
	21_A7: 0
	22_A7: 593289
	15_A7: 27798396

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	3_ML: De normatieve rijksbijdrage OCW is hoger dan begroot, door de inovering van de NPO-middelen waarvan een deel betrekking heeft op de periode januari - juli 2022.

Vanaf 2022 bestaat Onderwijsgroep Oost-Brabant uit "Onderwijsstichting De Peel" en "Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant". Daar historische gegevens gevraagd worden, betreffen bovengenoemde cijfers enkel de gegevens van "Onderwijsstichting De Peel".



