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“Een gelukkig 
kind op een 
fantastische
school!”

“21e eeuws leren 
ambitieus? Ja! 
Noodzakelijk? Zeker!”
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EIGEN VERMOGEN
2018   2017
6.080  4.217
 



TOTALE BATEN / bedragen x 1.000  
 2018   2017
REALISATIE 30.171 28.699
BEGROTING 27.430 
 
TOTALE LASTEN / bedragen x 1.000   
 2018   2017
REALISATIE 28.279  28.203
BEGROTING 27.605 
 
NETTORESULTAAT / bedragen x 1.000   
 2018   2017
REALISATIE 1.863  496
BEGROTING -202 
 
RATIO’S
SOLVABILITEIT (2)         31.12.2018    31.12.2017 
             70,7%       64,2% 
signaleringswaarde inspectie <30%                 
 
LIQUIDITEIT                  31.12.2018    31.12.2017 
                                        2,3            1,9 
signaleringswaarde inspectie < 0,75                  
 
WEERSTANDSVERMOGEN   31.12.2018    31.12.2017 
                                   20,1%        14,7% 
signaleringswaarde inspectie < 5%                

Governance
BLICK veranderde in 2018 de samenstelling van het bestuur 
en de Raad van Toezicht. De wijzigingen luiden een nieuwe 
ontwikkelingsfase in waarin de scholen en medezeggenschap 
van BLICK toegroeien naar professionalisering van de 
governance, gericht op meer ‘eenheid en verscheidenheid’.
 

VERBINDEND
De BLICK-scholen staan midden in de samenleving. 
Leerlingen, docenten/ leerkrachten, ouders en samenwerking 
met het bedrijfsleven en gemeenten brengen de maat-
schappelijke ontwikkelingen binnen. BLICK scholen  
zijn een afspiegeling van de maatschappij: we werken  
samen, leven samen, leren van elkaar, zetten onze  
talenten en mogelijkheden in en blijven die ontplooien. 

FINANCIËEL GEZOND
2018 sluit met een positief resultaat van € 1.863.000 
tegenover een negatief begroot resultaat van ruim € 202.000 
en een positief resultaat over 2017 van € 480.000.
De baten zijn hoger uitgevallen door nagekomen incidentele 
baten van € 712.000 van de gemeente Capelle aan den IJssel 
voor de afwikkeling van de nieuwbouw van het IJsselcollege.
De huisvestingslasten zijn € 1.200.000 lager uitgevallen 
dan begroot door de vrijval en verminderde dotatie 
van de onderhoudsvoorziening. Dit betekent dat het 
positieve resultaat van ruim € 1.862.000 in belangrijke 
mate is beïnvloed door incidentele meevallers. (Het 
exploitatieresultaat 2018 is voor bijna € 1.846.000 door 
incidentele baten en lasten beïnvloed.) Het genormaliseerde 
resultaat bedraagt bijna € 46.000 negatief.
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CAPELLE A/D IJSSEL

Speciale basisschool de 
Bouwsteen

Openbare basisschool 
Klim Op 

Openbare basisschool 
de Catamaran

Openbare basisschool 
de Tweemaster

Kindcentrum 
Ontdekrijk

Openbare basisschool 
West 

Openbare basisschool 
de Wonderwind

IJsselcollege 

KRIMPEN A/D IJSSEL

Openbare basisschool 
Kortland

Openbare basisschool 
de Groeiplaneet

“Een gelukkig kind op een 
fantastische school!“

DE LEERLING CENTRAAL  
De missie van stichting BLICK op onderwijs is kernachtig: 
Een gelukkig kind op een fantastische school. Samen met 
leerkrachten, ouders en het bestuur werken we elke dag weer 
aan deze ambitie. Het besef dat bouwen aan de toekomst 
van kinderen ook een gezonde en fijne start in het onderwijs 
betekent! 
De leerlingen, ouders en leerkrachten waarderen de scholen 
van BLICK. De aandacht, persoonlijk contact en maatwerk 
in ondersteuning of het onderwijsaanbod, daarmee maken 
we het verschil. Overzichtelijke scholen, waarin ruimte voor 
de ontwikkeling van kinderen gecombineerd wordt met een 
heldere structuur. De tevredenheid van ouders en leerlingen 
is enorm, we zijn er trots op. 

VOOR IEDEREEN DE JUISTE SCHOOL
Binnen de scholen van BLICK valt veel te kiezen. Het 
onderwijskundige concept verschilt per school. In 2018 
onderscheiden de scholen zich verder door onder meer  
het werken met de ‘kernconcepten’, unitonderwijs en 
techniek. In het voortgezet onderwijs onderscheiden we  
met een compact vwo en havo, een breed vmbo en het 
praktijkonderwijs. 
Het InterBLICK college ontwikkelt, sinds de introductie in 
2018, leerlijnen waarmee leerlingen vanuit de basisscholen 
al vanaf groep 6-7-8 kennismaken met de ‘vakken’ in het 
voortgezet onderwijs. Het verlaagt de drempel naar het VO, 
en is een interessante verdieping voor de kinderen die er al 
aan toe zijn. 

TOEKOMSTGERICHT 
De maatschappij verandert, de kinderen veranderen en  
ons onderwijs ook! Het ambitieuze programma ‘21e eeuws 
leren’ heeft in 2018 voelbaar een nieuwe ‘vibe’ voor 
leerlingen en leerkrachten gebracht. We denken nog in 
groepen of klassen maar kinderen leren al meer op hun eigen 
manier, in leerlijnen en ondersteunt met digitale methodes. 
En voor de échte inspiratie hebben enkele scholen van BLICK 
er wetenschap&techniek ruimtes voor ingericht, om kennis 
te maken met de toekomst van kunstmatige intelligentie en 
robotisering.
De kracht van vernieuwend onderwijs is het ruimte 
bieden aan bijzondere talenten van kinderen en kennis 
ook van leerkrachten. Zo zijn in 2018 de professionele 
leergemeenschappen gestart om expertise en ervaringen te 
delen. Er bestaan er een aantal voor bijzonder getalenteerde 
leerlingen, 21e eeuwse leren en intern begeleiders. Het legt 
dé basis onder innovatie van het onderwijs. 

Verduurzamen
De scholen van BLICK verduurzamen. De komende jaren gaan 
veel scholen ‘op de schop’, wat ook dringend nodig is.  
De vernieuwing van de scholen gaat stap voor stap, waarmee 
grote investeringen gemoeid zijn. Maatschappelijk zoeken we 
daarbij de aansluiting bij de jeugd en ons onderwijs, waarbij 
de kinderen in lesprogramma’s kennismaken met alle facetten 
van klimaat en onze bijdrage hieraan.

INVESTEREN IN ONZE MENSEN
De onderwijssector wordt in 2018 opgeschrikt door de 
noodkreet over het lerarentekort. Ook BLICK ondervindt 
hiervan dagelijks de zorgen. Het versterkt onze ambitie om 
ook in de ontwikkeling van (bijna) leerkrachten te blijven 
leren en investeren. Onze scholen hebben een lange traditie, 
zijn in alle opzichten sterke ‘merken’, waar leerkrachten en 
docenten, in opleiding, zij-instromer of zeer-ervaren, nog 
dagelijks terugkeren.
      

“In onze krimpregio 
is stabiliteit in 
leerlingenaantallen  
het nieuwe groeien“

LEERLINGAANTALLEN 
 2017 2018 2019 2020        
PO 2.611 2.582 2.547 2.591       
VO 1.102 1.087 1.097 1.113         
Totaal 3.713 3.669 3.644 3.704 

EIGEN VERMOGEN / bedragen x 1.000  
2018   2017
6.080  4.217
 


