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Voorwoord
Voor u ligt de jaarverslaggeving over het kalenderjaar 2019 van de Laurentius Stichting voor
katholiek primair onderwijs. In het bestuursverslag en de jaarrekening legt het college van
bestuur inhoudelijk en financieel verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. Het
afleggen van deze verantwoording aan u past bij onze kernwaarden. We zijn transparant
over wat we doen en wat ons beweegt (kernwaarde ‘open’) en nemen onze
verantwoordelijkheid voor wat we gedaan en bereikt hebben (kernwaarde ‘eigenaarschap).
Het jaarverslag is geschreven voor ouders, collega’s, (G)MR en RvT. Maar ook voor
belanghebbenden in onze omgeving zoals collega-onderwijsbesturen, gemeenten,
samenwerkingsverbanden en voor het ministerie van OCW. Mocht u vragen of tips voor
verbetering hebben dan kunt u terecht bij onze bestuurssecretaris, Patrick Bödeker, via ons
mailadres info@laurentiusstichting.nl
Terugkijkend op 2019 heeft de Laurentius Stichting met haar 29 scholen en bijna 900
medewerkers veel gedaan. Samen hebben we inhoud gegeven aan onze nieuwe koers in
het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’. Daarbij staat het toekomstgericht onderwijs, de
ouderbetrokkenheid, de aansluiting van onderwijs & opvang en het eigenaarschap centraal.
Scholen en kinderopvang hebben de ruimte om, samen met hun teamleden en ouders, op
deze thema’s hun ambities te realiseren. Natuurlijk dient de basis op orde te zijn.
Onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en een strategisch HR, inzet van ICT in het
onderwijs en financieel gezond maken daarom ook onderdeel uit van het plan van aanpak.
We zijn daarbij in 2019 gestart met onze aanpak ‘kwaliteit in beweging’, gericht op het
realiseren van deze ambities. We weten, aan de hand van bijvoorbeeld de ontwikkelde
Laurentius kwaliteitsmatrix, het dashboard en de toepassing van Capisci als rapportagetool,
hoe we ervoor staan. Om hieraan betekenis voor ons handelen te geven, voeren we het
inhoudsrijke gesprek met elkaar.
Professionaliteit en ruimte zijn de kernwoorden voor onze teamleden en schoolleiders. In
2019 is op dit vlak veel gedaan. Laurentius leert is hier een mooi voorbeeld van. De collega’s
evalueerden de netwerk-, trainings- en ontwikkelactiviteiten van Laurentius leert zeer positief.
Professionaliteit en ruimte zijn voor ons kernbegrippen als het gaat om met plezier, ook één
van onze kernwaarden, je werk te kunnen doen. In ons e-magazine Sprekend Laurentius
vertellen collega’s daarover hun persoonlijke verhaal. Daarbij kwamen ook de zwaardere
opgaven en dilemma’s voor 2019 aan bod.
Zo’n opgave is bijvoorbeeld het lerarentekort. Een fors probleem omdat het landelijke en
regionale tekort aan leerkrachten de komende jaren alleen maar oploopt. Het zet ons
onderwijs onder druk en belast de financiële positie negatief door relatief dure inhuur. Binnen
Laurentius Stichting is daarom in 2019 veel gedaan aan dit lerarentekort. Er is geïnvesteerd
in een modern recruitmentproces (zie onze nieuwe werken bij website en sociale media) en
in het binden en boeien van medewerkers. Daarnaast hebben we een handleiding met
voorbeeldmaatregelen voor scholen opgesteld en hebben we een platform ‘Inspireren en
innoveren’ opgericht. Een platform waarbij collega’s elkaar ontmoeten over het anders
organiseren van het onderwijs. Met onderwijsbesturen en Pabo’s in de Haagse en
Rotterdamse regio is opgetrokken als het gaat om de gemeenschappelijke aanbesteding van
inhuur, een harmonisatie van de beloning van doelgroepen zoals zij-instromers, stagiaires en
deeltijders plus de aanzet tot een gemeenschappelijk noodplan voor Den Haag.
Samen zijn wij de Laurentius Stichting! Samen aan de slag bij het realiseren van onze
ambities en bij de grote uitdagingen van deze tijd. Wij maken van deze gelegenheid gebruik
om iedereen te bedanken die op haar of zijn eigen wijze bijgedragen heeft aan het
5

collectieve resultaat van onze stichting. Mocht u een meer compact beeld willen krijgen van
onze stichting in 2019, lees dan Laurentius Nu op Jaarverslag 2019.
Het college van bestuur,
Saskia Schenning, voorzitter CvB
Ton Christophersen, lid CvB
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Vaststelling
In de vergadering van 26 mei 2020 heeft het college van bestuur de jaarrekening, inclusief
de continuïteitsparagraaf, met de raad van toezicht besproken. In de vergadering van 16 juni
heeft de raad van toezicht het jaarverslag goedgekeurd. Op 17 juni heeft het college van
bestuur van de Laurentius Stichting dit jaarverslag vastgesteld.

Leeswijzer
Dit jaarverslag van de Laurentius Stichting, stichting voor katholiek onderwijs en opvang,
bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Het bestuursverslag
Na de samenvatting zal in hoofdstuk twee beschreven worden waar de Laurentius Stichting
voor staat en in hoofdstuk drie een beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk vier bevat het
jaarverslag van de raad van toezicht. Vervolgens wordt u vanaf hoofdstuk vijf per
beleidsdomein meegenomen in de relevante zaken.

De jaarrekening
De jaarrekening 2019 is opgenomen in onderdeel B. Deze bestaat uit de balans per 31
december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 plus een toelichting op de balans en
de staat van baten en lasten.
De jaarrekening 2019 van Laurentius Stichting is opgesteld door Pro Management Onderwijs
Support BV, Delft en gecontroleerd door Van Ree accountants.
Het jaarverslag is bestemd voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de
Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is het bestemd voor de organisaties waarmee
Laurentius Stichting samenwerkt en wordt het jaarverslag aangeboden aan de
onderwijswethouders van de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp,
Midden-Delfland en Lansingerland. Voor overleg wordt het jaarverslag aangeboden aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Laurentius Stichting. In het licht van onze
horizontale verantwoordingsplicht en vanuit de wens om een zo groot mogelijke
transparantie te bieden zijn de jaarstukken terug te vinden op onze website:
www.laurentiusstichting.nl.
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A. Het bestuursverslag
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1. Samenvatting
Plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’
Eind 2018 is het nieuwe ‘Strategisch beleidsplan Op weg naar 2023’ vastgesteld. Vanuit dit
beleidsplan is in 2019 het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’ opgesteld. Daarmee is door
medewerkers, ouders, leerlingen, directies en bestuur, invulling gegeven aan de koers van
de Laurentius Stichting en haar scholen. Ouderbetrokkenheid, toekomstgericht onderwijs,
aansluiting opvang & onderwijs en eigenaarschap zijn de thema’s die daarbij ons onderwijs
betreffen. Naast deze thema’s zijn er ook thema’s geformuleerd die meer te maken hebben
met de bedrijfsvoering van de scholen en de stichting zoals strategisch HR-beleid,
strategisch kwaliteitsmanagement, financieel gezond, effectieve inzet ICT, sterke identiteit,
duurzame schoolomgeving en effectieve communicatie.
Het uitvoeren van het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’ is van ons allemaal. De scholen,
kerngroepen, directies, medezeggenschapraden en bestuur werken hier dagelijks aan. Niet
altijd eenvoudig gezien het forse lerarentekort dat zich doet gelden in onze regio en op
enkele van onze scholen. Langzaam wordt men, mede door de acties van bonden en
leerkrachten, bewust van het maatschappelijke probleem dat het lerarentekort is: ieder kind
heeft toch recht op uitstekend onderwijs?

Kwaliteit in beweging
Uitstekend onderwijs, daar staan de scholen van de Laurentius Stichting voor. Op scholen
waar het beter kan, wordt gewerkt aan verbeterplannen. Met ‘Kwaliteit in beweging’ is in
2019 Laurentiusbreed een kader en aanpak voor onze kwaliteitszorg geïntroduceerd. Bij
‘Kwaliteit in beweging’ gaat het om het samenspel tussen ons kwaliteitsbeleid (ons
strategisch kwaliteitsbeleid), de standaarden (onze Laurentius kwaliteitsmatrix), de
informatievoorziening (ons Laurentius dashboard) hierover en het inhoudsrijke gesprek
hierbij. Bij de managementgesprekken tussen directies en het bestuur in het najaar van 2019
hebben we hier invulling aan gegeven. Daarbij stond de vraag centraal hoe de school er voor
staat gegeven onze Laurentius kwaliteitsmatrix en dashboard en welke concrete ambitie de
school heeft rond de invulling van de thema’s uit het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’.
Alle scholen geven invulling aan de thema’s, een enkele school werkt daarnaast nog hard
aan het verbeterplan om de basiskwaliteit van onderwijs te kunnen blijven garanderen. Alle
scholen voldoen aan het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.
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‘Kwaliteit in beweging’ is beeldend vorm gegeven door de kwaliteitsmolen. Uitgangspunt is
dat er naast de Laurentius kwaliteitsmolen, 29 molens op onze 29 scholen in beweging zijn.
Kwaliteit is immers van ons
allemaal. Het opdoen en het
delen van kennis is daarbij
van groot belang. Bij
Laurentius leert, onze
leergemeenschap en
platform, ontmoeten we
elkaar en werken we aan
onze professionaliteit. De
positieve evaluatie van
Laurentius leert geeft aan
dat deze leergemeenschap,
met zijn 9 interne netwerken
en vele trainingen en
workshops, na twee jaar
pionieren en ontwikkelen
ingebed is in de Laurentius
organisatie.
Figuur 1 kwaliteitsmolen

De nummers van ons e-magazine Sprekend Laurentius over 2019 laten een betrokken
organisatie zien waar de medewerker en het kind centraal staan. Dan valt op dat we als
Laurentius Stichting waarden gedreven zijn. De kernwaarden: samen, groei, plezier,
toekomstgericht, eigenaarschap, open en eigen bepalen ons handelen en gedrag en vormen
daarmee de katholieke identiteit van Laurentius Stichting. Zij bieden aanknopingspunten voor
de verbinding van de leerkracht met het kind, maar ook voor de grote uitdagingen waar we
voor staan. Mooi om te zien dat het lerarentekort een vraagstuk van ons allen is en niet
alleen van die scholen die het treft.

Lerarentekort
Het lerarentekort heeft in 2019 veel losgemaakt. Ook bij de Laurentius Stichting is het
lerarentekort voelbaar. Bij de ene school wat meer dan bij de andere. Onze aandacht gaat uit
naar de belastbaarheid en vitaliteit van onderwijsteams. Door het lerarentekort staat er
immers veel druk op onze collega’s om het onderwijs aan onze kinderen doorgang te laten
vinden. Er is een handreiking uitgegaan hoe om te gaan met het lerarentekort. Daarnaast is
er veel aandacht voor verzuimpreventie en, in samenwerking met het participatiefonds, een
begin gemaakt met de uitvoering van plan V 1 dat hierop toeziet. Ook is geïnvesteerd in een
modern recruitmentproces. Zo worden nu alle bekende social media kanalen ingezet, is
gewerkt aan eigentijdse (beeld en tekst) inhoud van vacatures en is de nieuwe ‘werken bij
Laurentius’ website met digitale workflow voorbereid en zal begin 2020 operationeel zijn
Werken bij.

1

https://www.vfpf.nl/plan-v
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Tevens is van al onze scholen, onze stichting en bij ons werkzame doelgroepen een filmpje
gemaakt.
Ten slotte wordt er, zowel intern (platform inspireren en innoveren) als met andere besturen
in de regio, samengewerkt aan het anders organiseren van het onderwijs. Eén ding is
namelijk zeker: het lerarentekort lossen we niet zo maar op. We moeten er antwoorden op
vinden. Antwoorden om onze kinderen blijvend uitstekend onderwijs te bieden.

Kinderopvang
Laurentius Stichting heeft, als Laurentius Groep, een belangrijk aandeel in de kinderopvang
in de regio. In 2019 hebben we samen met de eigen kinderopvang 2 en directies in de
kerngroep onderwijs en opvang nagedacht over de positionering van opvang en onderwijs en
de aansluiting hier tussen. Op basis van een in 2020 vast te stellen beleid zal dit leiden tot
een verdere integratie. Een integratie waarbij sprake is van maatwerk per locatie en school.

Financieel
Financieel was 2019 een bewogen jaar voor de Laurentius Stichting. De druk op de financiën
door het lerarentekort en de dure inhuur was groot. Ook was het noodzakelijk om te
investeren in diverse verbetertrajecten op scholen en in de ondersteuning van het
stafbureau. Voor 2020 en verdere jaren zijn belangrijke keuzes gemaakt rond het financieel
gezond maken van scholen met een financieel tekort en het reduceren van de inhuur c.q. het
sturen op arbeidsvoorwaarden van deze inhuur. Financiën maakt onderdeel uit van kwaliteit
in beweging, waardoor we borgen dat Laurentius Stichting financieel in control is.

Stichting Kinderspeelzaal en de integrale kindcentra Gouden Griffel, Bernadette Maria / Boost en
Bonte Pael.
2
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2. Waar staat de Laurentius Stichting voor?
De Laurentius Stichting (werkgeversnummer 40928) is een stichting voor katholiek onderwijs
en opvang in de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp
en Lansingerland. Met 29 scholen waaronder een internationale school, een SBO-school en
een Praktijkschool (VO), is de Laurentius Stichting sterk verbonden aan de regio en haar
inwoners. De stichting verzorgt met 890 medewerkers onderwijs aan 8934 leerlingen.
De scholen van de Laurentius Stichting geven eigentijds onderwijs waarbij de ontwikkeling
van het kind - binnen de samenleving - centraal staat. De scholen hebben eigen
onderwijsconcepten zoals bijvoorbeeld Jenaplan, onderzoekend leren, lnternational Primary
Curriculum (IPC), Primary Years Programme (PYP) en leren zichtbaar maken. Laurentius
Stichting heeft daarmee een ruime keuze aan onderwijsaanbod voor ouders en kinderen.

2.1. Onze missie

Ik groei en ik bloei
Op mijn eigen manier
Met oog voor de ander
En met veel plezier
Ik sta klaar om te delen
Wat ik weet, wat ik kan
En als ik iets nieuws ontdek
Help jij me dan?

Figuur 2 missie

2.2. Onze kernwaarden
De kernwaarden ‘samen, open, eigen, groei, plezier, eigenaarschap en toekomstgericht’
geven aan waarvoor wij staan en vooral wie we (willen) zijn. Ze vormen de kern van de
katholieke levenshouding die we willen uitstralen. Ze vormen het fundament van onze
organisatie. Binnen alle geledingen zijn deze waarden het vertrekpunt van ons handelen, ons
onderwijsaanbod en de omgang met leerlingen, ouders en personeelsleden. Ze zorgen
intern voor verbinding en zijn bepalend voor ons imago.
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2.3. Onze visie
Onze leerlingen zijn meer dan een optelsom van taal en rekenen. Hun leren staat bij ons in
het teken van hun hele persoonsvorming. De ontwikkeling van hun cognitieve vermogens is
hierin onontbeerlijk, echter we houden ook oog voor de ontwikkeling van het menszijn.
-

Vanuit een open, positieve instelling, met vrijheid en respect voor verschillen gaan we
op zoek naar groeikansen.
Onderlinge zorg en verantwoordelijkheid, ook in het samen opvangen van de minder
positieve kanten van leven en werken.
Oog voor gemeenschapsvorming en solidariteit, nauw verbonden met persoonlijke
aandacht voor elke leerling met zijn of haar eigen concrete behoeften en
mogelijkheden.

Het handelen vanuit onze scholen is gericht op het bieden van een prettige, veilige en
uitdagende leer- en werkomgeving, waarin kinderen leren zelfstandig keuzes te maken en
verantwoordelijkheid te kunnen en willen nemen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dat
doen we met gemotiveerd en voldoende gekwalificeerd personeel. We werken hierbij
intensief samen met ouders 3 en andere partners in onze omgeving.
We willen immers onze leerlingen optimaal voorbereiden om straks als zelfstandige,
verantwoordelijke en gelukkige burgers hun plek te vinden in de maatschappij. Een
maatschappij die zich kenmerkt door ruimte voor en acceptatie van verschillen,
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.

2.4. Onze identiteit
De Laurentius Stichting is een organisatie waarin kinderen onderwijs krijgen, waarbij wij ons
realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind uitgroeien tot
een volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten hebben van de
waarden die daarbij nodig zijn. Die waarden hebben we vertaald in onze kernwaarden.
Vanuit deze kernwaarden staat de Laurentius Stichting open voor werknemers, ouders en
kinderen vanuit allerlei overtuigingen die dit waardenpatroon ondersteunen en verder willen
verdiepen. Naar de beste traditie van de geschiedenis van het katholieke onderwijs in de
wereld staan we open voor de wereld om ons heen.

3

Waar ouders staat kan ook verzorgers gelezen worden.
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3. De organisatie
3.1. Organisatiemodel
Onze organisatie is als volgt opgebouwd:
Raad van toezicht

GMR

College van bestuur

Dirov

Stafbureau

Scholen PO

School VO

• Beleidsondersteuning
Onderwijs en kwaliteit,
Personeel, Huisvesting,
ICT, Financiën, Identiteit
• Secretariële ondersteuning

• 26 basisscholen
• 1 school voor speciaal
basisonderwijs
• 1 internationale basisschool

• 1 praktijkschool

Figuur 3 organogram onderwijs

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

College van bestuur

IKC
Bernadette
Maria / Boost

IKC de Bonte
Pael

IKC de Gouden
Griffel

Stichting
Kinderspeelzaal
• Den Haag
•Delft
•Lansingerland
•Midden-Delfland

Figuur 4 organogram kinderopvang
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3.2. Onze scholen
Onze 29 scholen staan verspreid over 6 verschillende gemeenten: Den Haag, Delft, Rijswijk,
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Lansingerland. In onderstaand overzicht staan de
scholen per gemeente.
De Laurentiusscholen in 2019
Gemeente
Lansingerland
(Bergschenhoek)

(Berkel en
Rodenrijs)

Delft

Naam school
Pius X
De Goudwinde 1, 2661 KZ (hoofdlocatie)
Noorderparklaan 133, 2662 BZ (dependance)
Willibrord
Stampioendreef 9, 2661 SR (hoofdlocatie)
Groeneweg 127A, 2661 KV (dependance)
De Wilgenhoek
Pastoor Velthuysestraat 4, 2651 GR
De Kwakel
Chrysantenhof 20, 2651 XK
De Poolster
Esdoornlaan11-13, 2651 RC
Het Baken
Oudelandselaan 139, 2652 CJ
De Gouden Griffel
A.M.G. Schmidtlaan 2, 2652 HJ
IKC De Gouden Griffel
Theo d’Orsingel 30, 2652 LC

Directie
Mevr. A.M.I. te Braak
Adj.dir. dhr. H.R. Stans

De Oostpoort
Oosteinde 6, 2611 SN
Cornelis Musius
Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR (verbouwing)
Nieuwelaan 60, 2611 RT (tijdelijk)
Jaffalaan 9, 2628 BX (tijdelijk)
Nieuwe Langedijk 46-48, 2611 VL (tijdelijk)
IKC Bernadette-Maria
Aan ’t Verlaat 30, 2612 XZ

Mevr. G. Haije

Mgr. Bekkersschool
Frederik van Edenlaan 12, 2624 VH
Titus Brandsma
Van Rijslaan 6, 2625 KX
De Regenboog
Kraanvogelstraat 2, 2623 MZ
IKC De Bonte Pael
Bikolaan 113, 2622 EE
Laurentius SBO
Griegstraat 2, 2625 AN
Laurentius Praktijkschool
Kappeyne van de Coppellostraat 28, 2613 XP
Gabriëlschool
M. ten Hovestraat 9, 2613 VX (hoofdlocatie)
Kristalweg 107, 2614 SH (dependance)
International school Delft
Jaffalaan 9, 2628 BX
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Dhr. C.J.M. Massar
Dhr. H.M. van der Tol
Adj. dir. mevr. I. Maat-Dekker
Mevr. G. Haije (interim tot 1 februari)
Mevr. Van ’t Hooft (vanaf 1 februari)
Mevr. W.P.A. Vonk
Dhr. J.P.M. Noorlander
Adj. dir. mevr. K.M.C. van der Zon
Mevr. Y. van der Heijden
Adj. dir. mevr. A. Keilholz
Mevr. Y. van der Heijden
Adj. dir. mevr. G. d’Haans

Mevr. H.M. Bocxe

Dhr. J.H.J. Zuijdgeest (tot 1 september)
Mevr. D.M. van der Helm-Wilmer (vanaf 1
september)
Adj. dir. mevr. D.M. van der Helm-Wilmer (tot 1
september)
Mevr. L.F. van der Burgh
Dhr. M. Bavelaar
Mevr. C.C.J.M. van de Water-van der Linden
Mevr. B. Schüller-Steijger
Adj. dir. mevr. G.D.A. van Eijk-Poot
Mevr. S. van Gog
Adj. dir. mevr. M. J. Sahertian (vanaf 1
augustus)
Dhr. W.L. van Beukering
Adj. dir. dhr. H. Bok
Dhr. P.L.A. Grootscholten
Adj. dir. mevr. J.M.E. Chfar-Vermeij
Mevr. S. Jagdev (waarnemend tot 1 augustus)
Adj. dir. mevr. M. Mink (waarnemend tot 1
augustus)
Dhr. S. Raaphorst (interim vanaf 1 augustus)
Adj. dir. mevr. S. Jagdev (vanaf 1 augustus)

Midden-Delfland
(Den Hoorn)

Mariaschool
Oranje Nassauplein 27, 2635 HX
(hoofdlocatie)
Achterdijkshoorn 8, 2635 MK (dependance)

Dhr. W.H. van Mourik
Adj. dir. dhr. A. de Nooijer
Adj. dir. dhr. A. van ‘t Woudt

Pijnacker-Nootdorp
(Nootdorp)

St. Jozefschool
Sportparkweg 6, 2631 GA

Dhr. M. Prins
Adj. dir. H.D. van Waart-de Hooge

Rijswijk

Petrusschool
Joh. Brouwerstraat 2, 2286 RL
De Piramide
P.C. Boutenslaan 2, 2283 GT

Dhr. G.E. den Heeten

Mariaschool
Van Vredenburchweg 75, 2282 SE
Godfried Bomans
Treubstraat 4C, 2288 EJ (tot oktober)
Wijnandt van Elststraat 1, 2282 HH (vanaf
oktober)
Den Haag

De Buutplaats
Hoefkade 677, 2525 LE

Dhr. R.P.M. van Leeuwen (tot 1 augustus)
Mevr. H.M. Jutte (interim vanaf 1 augustus)
Adj. dir. mevr. H.M. Jutte
Mevr. F.A. Beekkerk van Ruth
Dhr. R. de Groot

Mevr. C.M. van Kan-Donkers
Mevr. K. Boogaard (interim tot 1 juli)
Dhr. P. de Kort (interim vanaf 1 juli)
Adj. dir. dhr. H.P. Veerman
Mevr. C.C.C. de Booy
Adj. dir. mevr. J.M. Hofland- van der Kruk
Dhr. J.S. Donders

Christoffel
Madurolaan 25, 2496 RH
Petrus Dondersschool
Ambachtsgaarde 5, 2542 ED
Rosaschool
Nijkerklaan 7, 2573 BA
De Zuidwester
Marterrade 312, 2544 ME

Dhr. S. Raaphorst (interim tot 1 mei)
Mevr. M. de Visser (vanaf 1 mei)
Mevr. M. Beers (tot 1 augustus)
Dhr. P. de Kort (interim van 7 januari tot 20 juli)
Mevr. D. de Guit (vanaf 1 juli)

Tabel 1 scholenoverzicht Laurentius Stichting

3.3. Governance
De Laurentius Stichting heeft het bestuur en het intern toezicht organisatorisch formeel
gescheiden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor en ingericht zoals het intern
toezicht bedoeld is in de wet ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’4. Er wordt toezicht uitgeoefend
op het functioneren van de organisatie in het algemeen en op het college van bestuur in het
bijzonder.
De basis voor de structuur en inrichting van de organisatie is de ‘Code Goed Bestuur in het
primair onderwijs5’ van de PO-Raad. De naleving van deze Code verloopt conform de
bedoelingen ervan.
Het college van bestuur wordt ondersteund door een team van medewerkers op het
stafbureau6. Daarnaast is een aantal taken op financieel en personeel-administratief gebied
uitbesteed aan het administratiekantoor Pro Management Onderwijs Support BV te Delft.
Iedere school staat onder leiding van een directeur, eventueel bijgestaan door een adjunctdirecteur, die integraal verantwoordelijk is voor de resultaten van de school. De taakverdeling
tussen het college van bestuur en de directies van de scholen is vastgelegd in het
managementstatuut. Ongeveer 8 keer per jaar komen de directeuren met het college van
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-80.html
De Code is in 2010 opgesteld en in 2017 aangescherpt.
6 Zie organogram, paragraaf 3.1
4
5
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bestuur en de medewerkers van het stafbureau bij elkaar in het directeurenoverleg (dirov),
een adviesorgaan voor het college van bestuur, door de directeuren zelf voorgezeten.
Tijdens dit overleg worden aanzetten voor nieuw beleid geïnitieerd, wordt gezocht naar
draagvlak voor uit te voeren beleid en is er ruimte voor inhoudelijke discussies en intervisie.
Onder het dirov functioneren kerngroepen op de verschillende beleidsterreinen: personeel,
onderwijs, financiën, duurzaamheid, huisvesting & facilitair, identiteit, ICT en onderwijs en
opvang. De agenda van het dirov wordt bepaald in het voorzittersoverleg, waar alle
voorzitters van de kerngroepen aan deelnemen, samen met de voorzitter en vice-voorzitters
van het dirov en het college van bestuur.

3.4. Het college van bestuur
Het college van bestuur bestaat uit twee bestuurders:
Naam
Mevr. dr. S.P.
(Saskia)
Schenning

Bezoldigde functies
-

De heer C.J.
(Kees) van der
Kraan (tot 1
augustus)

De heer drs.
A.J.E. (Ton)
Christophersen
RA (vanaf 1
mei)

-

-

Voorzitter college
van bestuur
Laurentius Stichting;
Lid Raad van Advies
SRVO.
Lid college van
bestuur Laurentius
Stichting

Lid college van
bestuur Laurentius
Stichting;
Lid raad van toezicht
SWV PO3002.

Vanuit bezoldigde
functie
-

-

Lid DB PPO
Delflanden;
Lid DB SWV VO
Delflanden;
Lid DB SPPOH.
Lid DB Stichting
Pool West;
Lid DB Stichting
Brede School
Harnaschpolder.

-

Lid
programmacommissie
NCO7

-

Lid DB
Stichting Pool
West;
Lid DB Stichting
Brede School
Harnaschpolder.

-

Voorzitter Stichting
Steun bij Rouw voor
Pijnacker-NootdorpYpenburg;
Lid bestuur Stichting
algemene
begraafplaats Sint
Janshof.
Voorzitter Dorpsraad
Zegge

Tabel 2 college van bestuur

7

De ontvangen vergoeding gaat naar de Laurentius Stichting.
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Onbezoldigde functies

-

3.5. De raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf toezichthouders:
Naam

Bezoldigde functies

Onbezoldigde functies

De heer
A.A. Lutter

-

Consultant Aedon
International

-

De heer
Mgr. dr.
H.A.
Verbakel

-

Pastoor St.
Ursulaparochie
Delft;
Pastoor O.L. Vrouw
van Sionparochie
Den Hoorn,
Maasland,
Schipluiden;
Vicaris
migrantenpastoraat
Rotterdam

-

-

-

De heer
R.W.C.A.
Lelieveld

-

-

Mw. drs. V.
van ’t
Westeinde

-

Directeur Gaston
Software via AID
BV;
Directeur bij
TradeApps
Software BV via
AID BV;
Directeur AID BV.
Beleidsmedewerker
Tweede
Kamerfractie CDA;
Maat in maatschap
Van ’t Westeinde.

-

-

-

Voorzitter Stichting
Herdenking
Veteranen
Voorzitter landelijk
bestuur Cura
Migratorum;
Voorzitter Pro Nobis
et Posteris;
Administrator
Broederscongregatie
O.L. Vrouw van
Zeven Smarten.

Commissielid voor
het CDA bij de
gemeente Midden
Delfland;
Vrijwilliger bij de
Midden-Delfland
Vereniging.

De heer
Afdelingsmanager
drs. J.H.M.
Begroting &
van Boekel
Rapportage UWV
Tabel 3 raad van toezicht

Positie in
de RvT

Herbenoembaar

Lid, vicevoorzitter

1-4-2020, niet
herbenoembaar

Lid,
identiteitszaken

18-12-2020, niet
herbenoembaar

Voorzitter

31-10-2021,
herbenoembaar

Lid

31-10-2021,
herbenoembaar

Lid

11-12-2022,
herbenoembaar

3.6. Klachtenafhandeling
De Laurentius Stichting kent zoals voorgeschreven een klachtenregeling, die in alle
schoolgidsen en op de sites van de scholen en het bestuur wordt vermeld. Een ieder kan op
deze manier kennisnemen van de regeling en hier in voorkomend geval gebruik van maken.
Er zijn in 2019 drie klachten ingediend bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
(GCBO), te weten:




aanpak van het onderwijs;
onvoldoende gehoor vinden bij de directie en het schoolmaatschappelijk werk;
pestgedrag leerling en het inadequaat handelen daarop.

De eerst tweegenoemde punten zijn na intensief overleg met alle betrokkenen door de
betreffende klagers ingetrokken. De laatstgenoemde klacht is door de GCBO ongegrond
verklaard.
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Daarnaast is er een aanklacht ingediend bij de Rechtbank te Amsterdam inzake een ongeval
bij een rechtsvoorganger van de Laurentius Stichting. Buiten de Rechtbank om is een
schikking getroffen, waarna de aanklacht is teruggetrokken.
Verder is er op bestuursniveau een aantal klachten in behandeling genomen dat varieerde
qua inhoud, te weten:









vermeend nalatig en discriminerend gedrag;
pestgedrag door een leerling;
het niet direct ingelicht worden over een incident;
het alleen naar huis sturen van een leerling;
een spuitbusincident;
onprofessioneel handelen van een leerkracht;
schoolorganisatie onvoldoende op orde;
thuiszittende leerling.

Na intensief overleg met betrokkenen zijn alle bovengenoemde klachten op bestuursniveau
door de betreffende klagers ingetrokken.

3.7. Verslag van de GMR
‘Be happy with what you have, while working for what you want.’

Lerarentekort en invloed daarvan op de stichting en beleid
2019 kan niet anders de boeken in, dan het jaar van het lerarentekort. Ook in de GMR is hier
met grote regelmaat aandacht voor gevraagd. De stakingen zijn ondersteund door de
Laurentius Stichting. Het lerarentekort is actueel en daar zal aandacht voor gevraagd moeten
blijven worden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft een brochure
uitgebracht inzake het toepassen van diverse vormen van vervanging. De genoemde opties
daarin zijn verre van ideaal, maar in gezamenlijkheid wordt geprobeerd het beste onderwijs
voor onze leerlingen vorm te geven. De Laurentius Stichting had voor de zomer van 2019, 14
vacatures van verschillende omvang. Met name de Buutplaats in Den Haag had moeite de
vacatures te vervullen.
Het lerarentekort had niet alleen een negatief effect op de scholen, maar ook op de GMR
zelf. Na herhaaldelijke oproepen, kreeg de GMR de geledingen niet rond in 2019. Per stuk
dat ter instemming of advies voor lag, moest gekeken worden of er voldoende personen van
beide geledingen aanwezig waren, om tot instemming of advies over te kunnen gaan. In
2019 gaf de GMR een positief advies voor de aanstelling van de heer Ton Christophersen,
als opvolger van de heer Kees van der Kraan, als lid college van bestuur. De GMR was
vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie voor de aanstelling van het nieuwe lid vollege
van bestuur.
Het lerarentekort heeft een negatief effect gehad op de begroting van de Laurentius
Stichting. Zo was in 2019 wederom dure inhuur noodzakelijk om het onderwijs te kunnen
verzorgen. In juni werd er ingestemd met het plan van aanpak voor het ‘Strategisch
beleidsplan’. In het najaar heeft de GMR met het CvB de meerjarenbegroting besproken,
waarna een positief advies is uitgebracht.
Het lerarentekort vraagt om een creatieve invulling. De GMR is inzake het lerarentekort
constant meegenomen in de berichtgevingen en gevraagd om mee te denken in
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oplossingen. De GMR heeft instemming verleend om een medewerker op het stafbureau
tijdelijk aan te stellen voor de werving van nieuwe leerkrachten en het realiseren van
positieve PR van de scholen. Eind 2018 werd er een opleidingsconvenant getekend in
samenwerking met de hogeschool Thomas More. Dit bood een gunstig perspectief voor het
invullen van toekomstige vacatures. Eind 2019 waren er 10 scholen binnen de Laurentius
Stichting opleidingsschool. De stichting heeft eind 2019 twee vacatures van 0,2 FTE op
detacheringsbasis opengesteld om pabo-opleiders aan te stellen. Tevens werd eind 2019
gesproken over noodplannen lerarentekort. De Laurentius Stichting is gevraagd hierin mee
te denken in een werkgroep van de gemeente Den Haag.
Samenwerking
In de tijd van het lerarentekort is het van belang de samenwerking met partners te blijven
opzoeken. In samenwerking met Lucas Onderwijs is een convenant gesloten gericht op de
samenwerking tussen de ISD Primary8 met de nieuw opgerichte ISD Secondary9. Het doel is
te komen tot een aansluitend aanbod van internationaal onderwijs binnen de gemeente Delft
van basis- en voortgezet onderwijs. De ISD Secondary is na de zomer gestart en conform
International Baccalaureate (IB) heeft de Laurentius Stichting haar leerlingen groep 8 naar
Secondary over laten gaan.
Dalend leerlingaantal
Niet alleen had de stichting in 2019 te maken met het lerarentekort, ook werd er
stichtingsbreed een dalend leerlingaantal geconstateerd, wat wederom effect had op de
begroting. Tijdens de 1 oktober telling bleek er een daling zichtbaar van 91. Een verklaring
hiervoor is de terugloop van het aantal leerlingen in met name scholen gesitueerd in een
Vinex wijk, omdat het aantal leerlingen over de ‘top’ is.
Privacy Handboek AVG
Een ander hoofdstuk waar de GMR druk mee bezig is geweest, is de nieuwe AVGwetgeving. Het betreft een ingrijpende en veelomvattende wetgeving, maar hoe geef je dat
vorm en inhoud? Per onderdeel is er in de werkgroep rondom deze wetgeving gekeken hoe
deze het beste beoordeeld kon worden voor de Laurentius Stichting. De globale richtlijnen
zijn opgesteld met een vast format van een advocatenkantoor. Een werkbare uitvoering
hieraan geven is opgepakt door de werkgroep die binnen de stichting werd samengesteld.
De bovenschoolse ICT-coördinator en de kwaliteitsmedewerker onderwijs hebben grondig
voorwerk verricht. De GMR-secretaris is met één van onze leden aangeschoven voor de
vertaalslag naar de scholen.
Samenwerking met de raad van toezicht
In 2019 heeft er een goede samenwerking plaatsgevonden met de raad van toezicht. De
GMR heeft zes bijeenkomsten gehad om instemming en advies te verlenen aan de
verschillende stukken.

8
9

ISD Primary ressorteert onder de Laurentius Stichting
ISD Secondary ressorteert onder Lucas Onderwijs
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Datum

Omschrijving

23-01-2019

GMR geeft akkoord voor bestuursformatieplan

23-01-2019

Nieuw lid CvB door GMR goedgekeurd

28-03-2019

GMR stemt in met beleidsnotitie kwaliteitsmanagement

20-05-2019

GMR stemt in met wijziging profiel en salariëring vacature bestuurssecretaris

20-05-2019

GMR stemt in met wijziging profiel en salariëring vacature facilitair manager

20-05-2019

GMR geeft een positief advies aan de notitie katholieke identiteit en andere uitingsvormen

23-06-2019

GMR stemt in met plan van aanpak Strategisch beleidsplan

23-06-2019

GMR stemt in met het Handboek Privacy AVG

23-06-2019

GMR geeft positief advies Handboek nieuwe schoolleiders

23-09-2019

GMR geeft positief advies wijzigingen financieel beleidskader

19-11-2019

GMR geeft positief advies profielschets vacaturetekst RvT-lid identiteit

19-11-2019

GMR geeft positief advies profielschets vacaturetekst RvT-lid onderwijskwaliteit

Tabel 4 advies en instemming GMR

De raad van toezicht is bij twee bijeenkomsten aangeschoven om informatie te verstrekken
en in te winnen bij de GMR. Dit heeft ook bijgedragen aan het in stand houden van de goede
samenwerking. In november heeft de GMR ingestemd met de profielschets voor twee
vacatures in de raad van toezicht.

Trots
2019 was geen gemakkelijk jaar. Van de GMR en de Laurentius Stichting werd constant
gevraagd creatief te denken en te denken in oplossingen. De voorzitter kijkt met trots terug
op het werk dat de GMR heeft verricht en op de samenwerking en inzet van iedereen. Waar
de Laurentius Stichting constant waardering uitspreekt naar alle personeelsleden en
directeuren, doet de voorzitter van de GMR dit ook richting het college van bestuur. De GMR
dankt het CvB voor de openheid en transparantie. In gezamenlijkheid is gezorgd dat de
Laurentius Stichting goed heeft gefunctioneerd en hierbij spreekt zij het vertrouwen uit, dat
dit in de toekomst zal blijven. Ook in 2020 zal van de Laurentius Stichting veel creativiteit en
oplossingsgerichtheid gevraagd worden.

3.8. Verslag directeurenoverleg
In 2019 heeft 8 keer een directeurenoverleg plaatsgevonden, waar directeuren, bestuurders
en stafmedewerkers aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomsten zijn huishoudelijke zaken
en beleidsstukken besproken. Tevens is er tijd ingeruimd om thematische onderwerpen, die
overeenkomen met de thema’s uit het ‘Strategisch beleidsplan’, aan bod te laten komen.
De kerngroepen spelen een belangrijke (regie)rol in de totstandkoming van de agenda van
het dirov, omdat de voorzitters van de kerngroepen agendapunten in brengen tijdens het
voorzittersoverleg. Het voorzittersoverleg bepaalt in gezamenlijkheid met de bestuurders de
agenda van het dirov. In 2019 zijn meer interactieve onderwerpen geagendeerd, zodat
iedereen de kans heeft gekregen op een goede, actieve manier input te leveren. Kennis en
kunde zijn middels intervisie tijdens het dirov gedeeld en op deze manier heeft men elkaar
versterkt.
De voorzittersstructuur is iets gewijzigd. Vanaf medio 2019 is de voorzitter, Jan Noorlander
van basisschool Het Baken, aan de voorzitterstafel geflankeerd door 2 vicevoorzitters:
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Angelique te Braak van basisschool Pius X en Edward den Heeten van de Petrusschool. Het
CvB heeft hierdoor plaatsgenomen tussen de directies in de vergaderzaal, waardoor het
accent nog meer op het eigenaarschap van de directies is komen te liggen.
In 2019 hebben de directeuren van de scholen gesproken met het CvB over en indien nodig
een positief advies gegeven over de volgende beleidszaken:





















Thomas More Opleidingsschool;
Laurentius Academie – Laurentius leert;
het werkverdelingsplan;
de CAO-PO;
stimuleringsprijs De Joker;
evaluatie gesprekscyclus Coo7;
begroting 2020;
schoolplannen 2019-2023;
de notitie katholieke identiteit en andere uitingsvormen;
het plan van aanpak bij het Strategisch beleidsplan ‘Op weg naar 2023’;
het bestuursverslag en de jaarrekening 2018;
het AVG privacy handboek;
plan-v(italiteit) integrale verzuimaanpak;
werving en selectie;
de rol van de preventiemedewerker;
het financieel beleidskader;
PvA strategisch kwaliteitszorgsysteem;
de begeleiding en introductie van startende leerkrachten;
het MR-reglement
het meerjarig bestuursformatieplan 2019-2022.

In het kader van professionalisering van directieleden zijn ook (gast)sprekers - in een aantal
gevallen waren dit directeuren vergezeld door hun teamleden - uitgenodigd voor de volgende
onderwerpen:







PYP;
teammaster 3TO;
Curriculum.nl/Burgerschap;
plan-v(italiteit);
herregistratie schoolleiders;
werving en selectie, profilering middels social media, promotiefilms scholen en
‘brand-movie’ Laurentiusstichting.

Het laatste dirov van het jaar is volgens de traditie afgesloten met een gezamenlijke
kerstlunch, waarbij ook de leden van de RvT en GMR zijn aangesloten.
De RvT is dit jaar twee keer aangeschoven bij het dirov om sfeer te proeven en zich te laten
informeren over de gang van zaken tijdens dit overleg.
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4. Verslag van de raad van toezicht
4.1. Taken raad van toezicht
De raad van toezicht, lid van de VTOI-NVTK (Vereniging voor Toezichthouders van
Onderwijs Instellingen/Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang)
toetst of het college van bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken
voldoende oog heeft voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke
functie van de stichting. Ook toetst de raad van toezicht of het college van bestuur daarbij
een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de
stichting betrokken zijn. Verder ziet de raad van toezicht toe op een adequate uitoefening in
de omgang met de Code Goed Bestuur en de verantwoording daarop bij eventuele
afwijkingen van deze Code. De verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn:







het zorgdragen voor het goed functioneren van het college van bestuur;
het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht o.a. op de
naleving van wettelijke voorschriften, rechtmatige verwerving en rechtmatige
en doelmatige besteding van middelen;
het functioneren als adviseur en klankbord van het college van bestuur;
het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke
functie en doelstellingen van de stichting en de risico's;
het vooraf goedkeuren van beslissingen van het college van bestuur indien dat
volgens de statuten moet.

4.2. Vergoedingsregeling
De vergoeding voor de leden van de RvT bedraagt dit verslagjaar € 1.750 per persoon. De
voorzittersvergoeding bedraagt € 2.000. De vergoedingsregeling is onderwerp van
bespreking en aanpassing geweest en er is een nieuwe regeling tot stand gekomen, die met
ingang van 2020 ingevoerd wordt.

4.3. 2019 in het kort
Inleiding
De raad van toezicht heeft in 2019 in ongewijzigde samenstelling gefunctioneerd. Per 1
januari was de voorzitter aftredend wegens het aflopen van zijn zittingstermijn van 8 jaar. In
opvolging was reeds voorzien. De RvT bestond uit vijf leden. Een van de leden werd
benoemd tot vice-voorzitter.
Eerder is gesignaleerd dat onder meer onder invloed van wetgeving gericht op het
verzwaren van de rol van intern toezicht in publieke organisaties, de taak van de raad van
toezicht steeds meer gewicht krijgt. Een meer proactieve houding wordt daarbij verwacht,
terwijl de diverse verantwoordelijkheden ook steeds concreter worden. In het kader hiervan
staat onder andere naleving van de wettelijke voorschriften, rechtmatige verwerving en
doelmatige besteding van middelen steeds vaker op de agenda van het overleg met het
college van bestuur.
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Hoe gaat het met de Laurentius Stichting?
De raad van toezicht heeft op diverse manieren informatie ingewonnen in verband met zijn
taakvervulling. Zo zijn er - naast het reguliere overleg met het college van bestuur - scholen
bezocht (Gabriëlschool, Jenaplanschool De Oostpoort en Laurentiusschool voor SBO), het
dirov is tweemaal bezocht evenals de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Regelmatig heeft de voorzitter van de raad van toezicht ook op wat meer informele wijze
gesprekken met de voorzitter van het college van bestuur over actuele zaken binnen de
stichting. Al deze contacten zijn goed verlopen en doordat er een positieve instelling heerst,
zijn zij zeer van dienst geweest bij de taakuitvoering van de raad van toezicht.
Een aantal punten had dit jaar volop de aandacht:
Het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’
In aansluiting op het in september 2018 vastgestelde ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’ is
het college van bestuur bezig geweest met het opstellen van het plan van aanpak ‘Op weg
naar 2023’ voor de komende periode. De RvT heeft dit proces, dat zich voornamelijk op de
werkvloer en op directieniveau afspeelde, nauwlettend gevolgd.
Aan een 11-tal thema’s, die als een rode draad door alle geledingen van de organisatie
lopen, wordt door de kerngroepen van het dirov de komende jaren invulling gegeven. De
thema’s worden bezien op de situatie in 2023: wat is het verwachte resultaat? hoe wordt dat
aangepakt? wat is er voor nodig? en welke relatie heeft het thema met de kernwaarden? Dit
plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’ is in 2019 vastgesteld, maar blijft op basis van
voortschrijdend inzicht tevens een ontwikkeldocument. Het ‘SBP 2019-2023’ en het plan van
aanpak ‘Op weg naar 2023’ vormen het kader voor de te ontwikkelen plannen per schooljaar.
Kwaliteit van het onderwijs
Over 2019 kan gesteld worden dat dit opnieuw een jaar is waarin veel eerder begonnen
ontwikkelingen zijn voortgezet en uitgebouwd. De resultaten op de kwaliteit van de scholen
zijn beter in beeld gebracht en verschillende scholen zijn bezig met (de afronding van) een
verbetertraject. De kwaliteit van de scholen is een terugkerend en vast agendapunt in het
overleg met het college van bestuur. De beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit is op
bovenschools niveau gestart met de uitwerking van strategisch kwaliteitsmanagementbeleid
en de erbij behorende matrix helpt de scholen de kwaliteit op orde te houden. De
onderwijskwaliteit zal komende jaren ook speerpunt blijven bij de RvT.
Lerarentekort
De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van het personeel. Het
lerarentekort en de werkdruk in het basisonderwijs staan, niet alleen als gevolg van de acties
en stakingen in het onderwijs in 2019, continu hoog op de agenda, evenals de invulling van
directievacatures.
Het bestuur is dagelijks actief met het werven van personeel. Een extern ingehuurde
recruiter heeft het wervingsplan opgesteld en via alle mogelijke communicatiekanalen wordt
het werken bij de Laurentius Stichting onder de aandacht gebracht. De invulling van
vacatures, ook directievacatures, blijft een groot punt van zorg, vooral ook op de scholen in
de binnenstadswijken van Den Haag. Het lerarentekort leidt ook tot andere initiatieven, bijv.
het bundelen van maatregelen om het tekort tegen te gaan. Schoolbesturen in de regio
werken daartoe samen en wisselen ideeën uit over anders of beter organiseren van het
onderwijs.
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Kengetallen, kwartaalcijfers, ziekteverzuimcijfers en conceptbegroting 2020
Volgens afspraak kwamen de financiële rapportages en overige relevante informatie en
kengetallen aan bod ter bespreking met het CvB, o.a. ziekteverzuimcijfers. Bottlenecks
blijven het vinden van goed en bekwaam personeel, de ziektevervangingen en het
gedwongen inschakelen van uitzendbureaus om groepen bemenst te houden en het tijdelijk
inschakelen van interim-directieleden voor directievacatures.
De auditcommissie heeft zich laten voorlichten over het begrotingssoftwarepakket Capisci,
dat in gebruik genomen is, waarmee de schooldirecties op elk moment inzicht hebben in de
financiële stand van zaken van hun school.
De conceptbegroting 2020 is na een stevige discussie over het op koers blijven van de
meerjarenbegroting en het terugdringen van de externe inhuur goedgekeurd.
Werkgeverschap
Zoals elk jaar worden er met voorzitter en lid CvB voortgangs- en functioneringsgesprekken
gehouden.
Met het oog op het vertrek van het lid CvB, Kees van der Kraan, per 20 juli 2019 wegens
pensionering, is er geruime tijd van te voren gestart met de procedure om bijtijds in de
opvolging te kunnen voorzien. De procedure, die middels een wervings- en selectiebureau
verliep, is in januari 2019 positief afgerond met de benoeming van een nieuw lid CvB per 1
mei 2019, de heer Ton Christophersen. Zo kon door de overlap in diensttijd de overdracht
van werkzaamheden van het lid CvB naar zijn opvolger goed geborgd worden.

Professionalisering raad van toezicht
De meer proactieve houding heeft ertoe geleid dat de RvT zijn eigen functioneren, de eigen
rol en werkwijze nadrukkelijker is gaan beschouwen op de verdere ontwikkeling. Dit proces
van verder professionaliseren van de raad is halverwege 2019 gestart en zal ook nog zijn
beloop krijgen in 2020.
Onder leiding van een extern bureau is nagedacht over en zijn ideeën besproken over de
toegevoegde waarde als toezichthouder. Besproken is de rolzuiverheid van de RvT, de
structuur en de huidige werkwijze afgezet tegen de gewenste. Geconstateerd is dat het goed
gaat, maar dat op een aantal punten verbetering mogelijk is.
Een eerste aanpassing van de werkwijze is de instelling geweest van twee commissies, die
als adviescommissies voorbereidend werk verrichten op de onderwerpen financiën en
werkgeverschap. De auditcommissie overlegt regelmatig met het lid CvB en de controller
over de financiële situatie van de organisatie en de remuneratiecommissie draagt zorg voor
het volgen van de gesprekscyclus met het CvB en adviseert de raad inzake het
werkgeverschap. Het instellen van een commissie voor de onderwijskwaliteit wordt nog in
overweging genomen.
Daarnaast heeft de raad zich gebogen over heeft gebogen was de honorering van de leden
van de RvT. Met het oog op het zoeken naar twee nieuwe leden wegens het aflopen van de
zittingstermijn van twee leden van de raad in 2020 (per 1 januari en per 18 december 2020)
was het onder de loep nemen van de honorering een onderwerp dat urgent werd geacht.
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Enerzijds is de rol van de raad van toezicht zwaarder geworden, doordat er hogere eisen
gesteld worden aan het toezichthouderschap, anderzijds is de daartoe benodigde scholing
door de RvT-leden opgepakt. Bij het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor een
organisatie is een adequate honorering dan ook meer op zijn plaats dan de huidige 2019vacatiegeldregeling en dit kan bij de werving van nieuwe leden een rol spelen.
Tevens kan daarmee de invoering van honorering gelijk gaan oplopen met de ontwikkelingen
in het governance-PO-veld. De stevige discussie hierover is, na raadpleging van de
kerngroep financiën van het dirov, afgerond. De kerngroep adviseerde positief en sprak
waardering uit voor de transparante en zorgvuldige wijze waarop het voorstel tot stand was
gekomen. Dit heeft geleid tot een besluit de honorering in te voeren met ingang van 1 januari
2020. De bedragen zijn gemaximaliseerd op €4000,- voor een lid en €6000,- voor de
voorzitter RvT. Daarmee loopt de Laurentius Stichting in de pas bij wat er op dit vlak gebeurt
bij collega-schoolbesturen.
Soms blijft het lastig de toezichthoudende rol goed uit te oefenen. Immers de RvT moet zich
goed laten informeren, maar niet de plaats innemen van het bestuur. Tegelijkertijd betekent
dat ook dat de RvT vertrouwen heeft in het CvB en erop vertrouwt dat de juiste informatie ter
vergadering wordt gebracht. Zich goed te (laten) informeren gebeurt ook door bezoeken aan
scholen, aan de GMR en het stichtingsbrede dirov.
Scholing op het punt van de juiste rollen blijft voor de RvT noodzakelijk. Er wordt door de
leden deelgenomen aan het VTOI-Congres 2019, aan de cursus ‘Startende toezichthouder in
het onderwijs en kinderopvang’ en de voorzitter heeft de opleiding voorzitterschap RvT
afgerond.
De leden van de RvT hebben deelgenomen aan de kerstlunch met de directieleden en
stafleden. Dit gaf nieuwe mogelijkheden om op een wat informele manier te spreken met
directeuren, adjunct-directeuren en stafleden.

4.4. Vergaderingen en de inhoud daarvan
In grote lijnen is de volgende invulling gegeven aan onze taken als raad van toezicht.
Er is in 2019 zeven keer als raad van toezicht vergaderd. Daar zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
Identiteit en identiteitsbegeleiding, onderwijskwaliteitsmanagement, Laurentius leert,
bestuursformatieplan 2019-2020, kwartaalrapportages, verzuimcijfers, AVGprivacywetgeving en register van verwerkingsactiviteiten, werkgeverschap CvB,
lerarentekort, vacatures directieleden scholen, onderwijsstakingen, werkdrukakkoord,
invulling vacatures lid RvT en lid CvB, personele bezetting stafbureau, handboek inwerken
en begeleiden nieuwe schoolleiders 2019-2023, reglementen medezeggenschap,
kinderopvang en onderwijs.
Op 28 mei 2019 heeft het jaarlijkse gesprek met de accountant, die door de raad van
toezicht is benoemd, plaatsgevonden over de jaarcijfers 2018 en over de gevolgde
procedure van de totstandkoming ervan.
Goedkeuring werd in 2019 gevraagd over en gegeven voor:


de overdracht van het (deel)perceel Laurentius Praktijkschool van gemeente
Delft naar Laurentius Stichting;
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het convenant IGBO-IGVO inzake de start van de International School Delft –
Secondary per augustus 2019 door en intesnieve samenwerking met Lucas
Onderwijs;
de notitie katholieke identiteit en andere uitingsvormen;
het AVG-privacyreglement en het register van verwerkingsactiviteiten;
het jaarverslag 2018 ‘Samen zijn wij de Laurentius Stichting’ (jaarrekening en
bestuursverslag 2018);
het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’, behorend bij het Strategisch
beleidsplan 2019-2023. Beide vormen het kader voor het ontwikkelen van de
toekomstige schooljaarplannen;
de conceptbegroting 2020.

De Joker-stimuleringsprijs is voor de zomer van 2019 uitgereikt aan twee scholen: het Baken
en de Godfried Bomansschool.
De auditcommissie en de remuneratiecommissie zijn regelmatig bijeen gekomen en hebben
inzake de kwartaalcijfers en de begrotingsvraagstukken en het werkgeverschap advies
uitgebracht aan de raad van toezicht.
Afronding
Op 10 juli werd op feestelijke en waarderende wijze afscheid genomen van de heer Kees
van der Kraan, lid CvB, de heer Dave Wijsman, facilitair manager en mevrouw Elma Cools,
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, alle drie wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Afgelopen jaar nam de raad van toezicht ook afscheid van de heer Coen Verhaegh als lid en
voorzitter van de raad van toezicht wegens niet herbenoembaar stellen. Zij hebben allen
jarenlang met veel inzet en betrokkenheid gewerkt bij de Laurentius Stichting.
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5. Sterke identiteit
E-magazine Sprekend Laurentius en Laurentius Nu
Het ontwikkelen van een sterke identiteit is een van de ambities van de Laurentius. Dat
betekent dat je laat zien wie en wat je bent als schoolbestuur met 900 collega’s en 9000
leerlingen. Het uitwisselen van verhalen blijkt hierin een verbindende kracht die zijn
uitstraling niet mist. De Laurentius wordt alom gekend en herkend door openheid,
enthousiasme, realiteitszin, betrokkenheid en plezier. De verhalen worden opgetekend in het
e-magazine Sprekend Laurentius dat ongeveer 9 keer per jaar verschijnt. De verhalen
worden door collega’s van het stafbureau gedeeld op social media. Ook de website van de
Laurentius en Laurentius Nu hebben een hoog verhalend karakter. Dit jaar is een nieuwe
werken bij Laurentius site voorbereid.

Scholing in gesprek
Laurentius-scholen verlangen naar een sterke identiteit. Ze willen zich onderscheiden en
‘shinen’. Als gespreksonderwerp ligt identiteit wat gevoeliger. Immers, je moet dan onder
woorden proberen te brengen wat je als school beweegt, beoogt, waar je, kort en goed, voor
staat. De schoolleiders hebben gedurende verschillende dirov’s laten weten hier scholing in
te willen hebben. De identiteitscoördinatoren, die de scholen hebben aangesteld, komen drie
keer per schooljaar bij elkaar om onder begeleiding van theoloog en onderwijsadviseur, Jos
Roemer, te leren hoe je zo’n gesprek kunt voeren. Vrijwel iedereen erkent dat het gesprek
over identiteit een levensbeschouwelijk gesprek is en dat dit van belang is.
Onze beleidsmedewerker identiteit is afgelopen september gestart met een korte opleiding
voor ‘Dienend leiderschap’ bij Vincent de Paul Center.

Aanpassing beleid dragen van religieuze uitingen
In alle uitingen van de Laurentius Stichting staat de vermelding stichting voor katholiek
primair onderwijs. De samenleving in Nederland ontwikkelt zich meer en meer tot een
multiculturele samenleving, waarbij het noodzakelijk is om op diverse momenten afspraken
met betrekking tot het dragen van uitingsvormen te bespreken en daar een eigentijdse
invulling aan te geven zonder de eigen normen en waarden te verliezen.
In 2019 is hierover binnen de stichting het gesprek gevoerd. De stichting is van mening - en
heeft dit ook vertaald en vastgelegd in beleid - dat het is toegestaan om op scholen van de
stichting uitingen te dragen die verwijzen naar de individuele identiteit. Medewerkers mogen
op de scholen van de Laurentius Stichting een hoofddoek, keppeltje of anderszins dragen.
Alle medewerkers ondertekenen de voorwaarden bij de akte van benoeming voor het
katholiek onderwijs en onderschrijven daarbij het laten zien van een positieve houding met
betrekking tot de katholieke identiteit van de school c.q. stichting. Uitgangspunt zal zijn dat
de beste kandidaat voor de desbetreffende functie benoemd wordt.
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Laurentius in Kenia
Dat de Laurentius sinds 2015 deelneemt aan de onderwijsreizen, georganiseerd door
Teachers4Teachers, maakt deel uit van haar identiteit. Samen met andere leerkrachten en
schoolleiders uit het land, maken deelnemers van de Laurentius, op basis van
gelijkwaardigheid, kennis met hun Keniaanse collega’s. Doel is om van elkaar te leren.
Ervaringen worden naderhand gedeeld, ook op het dirov. Komend jaar wordt er door één van
de deelnemers van de Laurentius een filmverslag gemaakt.
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6. Onderwijs en kwaliteit
Goed onderwijs geven en de basiskwaliteit op orde hebben, is geen eenvoudige opdracht.
De Laurentius Stichting staat voor het op orde zijn van de basiskwaliteit van al onze scholen.
Ook in 2019 is nog gebleken dat een aantal scholen een kwaliteitsimpuls nodig heeft om de
kwaliteit te waarborgen. Dat betrof de Petrusschool, de Petrus Dondersschool, de
Laurentiusschool voor SBO, de Piramide, de Zuidwester, de Rosaschool en de Buutplaats.
Van deze scholen is de Rosaschool nog in het beginstadium van opbouw. Onder leiding van
een nieuw aangestelde directeur is er kritisch gekeken naar de aspecten die het maken dat
deze school geen voldoende opbrengsten haalt.
Op de Buutplaats is een nieuwe interim-directeur aangesteld, die in de tweede helft van 2019
direct voor een veilig en professioneel klimaat heeft gezorgd. Er is veel vertrouwen in de
aanpak en dat verwachten we terug te zien komen in de opbrengsten.
Op de Zuidwester staat een nieuwe directeur na een periode van interim-directeur. Hier is de
cultuur al meer op orde en zal de huidige directeur deze cultuur verder uitbouwen naar
hogere opbrengsten.
Op de Piramide ligt het wat moeilijker. In 2019 is er nog geen voldoende resultaat behaald
op het gebied van opbrengsten, ondanks de inspanningen die zijn gepleegd. Na de
zomervakantie is de directeur naar een andere stichting / school gegaan, waardoor de
adjunct-directeur waarnemend directeur is geworden. De dubbele functie heeft (nog) niet
geholpen om de school in rustiger vaarwater te krijgen. Met een nieuwe adjunct-directeur en
directeur in 2020 wordt voor een professionele inhaalslag gegaan.
De andere 3 scholen zitten in een traject van borging van de ingezette weg en verder
uitbouwen van de aanpak. Goed onderwijs verzorgen is de doelstelling van de stichting en
van elke school. Hierbij moet benadrukt worden dat vanaf juni 2017 alle scholen van de
Laurentius Stichting over een basisarrangement van de lnspectie van het Onderwijs
beschikken.

6.1. Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de
kwaliteitszorg
Schoolplannen 2019-2023
In mei 2019 hebben alle scholen de ‘nieuwe’ schoolplannen voor 2019-2023 beschreven. Dit
is een proces geweest dat al 2 jaar daarvoor is geïnitieerd door het opstellen van het
‘Strategisch beleidsplan’ van de stichting en het bijbehorend plan van aanpak. Hier zijn in de
jaren daarvoor alle geledingen bij betrokken geweest. Van leerling tot ouder, van directeur tot
leerkracht, van GMR tot RvT, alle geledingen hebben over een periode van 2 jaar input
geleverd voor dat ‘Strategisch beleidsplan’. Dit plan is de basis geweest voor de nieuwe
schoolplannen. In de schoolplannen is een koppeling gemaakt tussen het beschreven
bovenschoolse beleid en het beleid dat op de school wordt uitgevoerd op de volgende 6
domeinen: #Laurentius leerling, #Laurentius leerkracht, #Laurentius ouder, #Laurentius
leider, #Laurentius onderwijs en #Laurentius organisatie.
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Strategisch kwaliteitsmanagement
In 2018 is er begonnen met het ontwikkelen van strategisch kwaliteitsmanagement. Hiertoe
is een beleidsnotitie opgesteld waarmee in januari 2019 door alle geledingen is ingestemd.
De notitie beschrijft een groei in onze stichting en scholen van kwaliteitszorg naar strategisch
kwaliteitsmanagement waarbij alle domeinen, processen en activiteiten planmatig
samenwerken om het kwaliteitsmanagement te waarborgen. Onderdeel van dit geheel is een
kwaliteitsmatrix, die de 5 vragen van kwaliteit verbindt aan de domeinen van het
waarderingskader van de Inspectie.
In het najaar van 2019 zijn de kwaliteitsmatrixen op de scholen besproken. Het doel was de
eigen situatie in kaart te brengen om daarna planmatig verder te werken aan
kwaliteitsmanagement. In december 2019 zijn deze matrixen tijdens het directieoverleg
besproken met elkaar. Het vervolg in 2020 zal er op gericht zijn dat de scholen, al dan niet in
co-creatie en/of professionele leergemeenschappen, het strategisch kwaliteitsmanagement
verder ontwikkelen.
In 2019 is er gestart met het in kaart brengen van de eigen kwaliteitszorg van de stichting.
Hiertoe is de hulp van de PO-Raad ingeroepen als critical friend, die samen met de
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en het college van bestuur de organisatie op
kwaliteitszorg en ambities in kaart heeft gebracht. De bevindingen hebben geleid tot de
kwaliteitsaanpak ‘kwaliteit in beweging’. Deze aanpak wordt komende jaren verder
uitgebouwd. Bij kwaliteit in beweging staat de realisatie van de ambitie en de basis op orde
centraal.

Interne auditteams
Onderdeel van het strategisch kwaliteitsmanagement is het optuigen van de interne
auditteams die in het verleden een rol hebben gehad binnen de stichting. Hiervoor is in
februari 2019 een training verzorgd door de CED-groep waaraan 24 mensen hebben
meegedaan: directeuren en intern begeleiders. Met de input van die training is besloten om
in eerste instantie 6 audits met 4 mensen af te nemen onder begeleiding van de CED-groep
om te onderzoeken welke aanpak goed past bij onze stichting. De interne audits hebben in
2019 plaatsgevonden op de Petrus Dondersschool, de Willibrordschool, het Baken, de
Bernadette Mariaschool, de Titus Brandsmaschool en de Laurentius SBO-school. Op basis
van de uitkomsten en ervaringen van die interne audits zal er in februari 2020 een evaluatie
plaatsvinden met daarbij een kaderstelling voor de volgende af te nemen audits.

Kerngroep onderwijs
Ook in 2019 is de kerngroep onderwijs structureel bij elkaar geweest om met name de
directie-overleggen voor te bereiden op onderwijsinhoudelijk gebied. Het jaarplan van de
kerngroep loopt per schooljaar, zodat in 2019 er gewerkt is aan de laatste uitvoering van
2018-2019 en het eerste jaarplan 2019-2020 van het nieuwe ‘Strategische beleidsplan 20192023’. Onderwerpen waaraan gewerkt is, zijn:
- strategisch kwaliteitsmanagement;
- implementatie Laurentius leert;
- toekomstgericht onderwijs;
- eigenaarschap.
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Kerngroep onderwijs & opvang
In 2019 is een nieuwe kerngroep opgericht: onderwijs en opvang, ontstaan vanuit één van
inhoudelijke thema’s van het Strategisch beleidsplan. Doel van deze kerngroep is om betere
aansluiting te bewerkstelligen tussen het onderwijs en de opvang in onze scholen. Het eerste
jaar heeft zich vooral gericht op het komen tot een operationele visie op die aansluiting
vanuit de stichting. Hiertoe is geïnventariseerd hoe de huidige situatie is ingericht op de
scholen en wat dat betekent voor de stichtingsvisie. Daarbij is tevens gekeken naar goede
interne, maar ook externe voorbeelden. Doel is om in 2020 een plan van aanpak
gerealiseerd te hebben vanuit een gedragen visie, om met ingang van schooljaar 2020-2021
hieraan te werken volgens een activiteitenplanning.

6.2. Onderwijsprestaties
ln 2019 scoorden net als in 2018 vijf van de 27 scholen (net) onder de ondergrens op de
eindtoets, 12 scholen tussen de ondergrens en de bovengrens en 10 scholen boven de
bovengrens. Van de 5 scholen die onder de ondergrens scoorden, scoorden er drie in 2018
wel boven de ondergrens. Dit betekent dat er 2 scholen in de gevarenzone zitten voor wat
betreft de opbrengsten in 2020. Dit zijn de Petrus Dondersschool die ondanks de goede
inspanningen en professionele cultuur nog niet voldoende opbrengsten haalt en de
Rosaschool die pas sinds een jaar in een planmatig verbetertraject zit.

6.3. lnspectie van het Onderwijs
Alle scholen van onze stichting hebben een basisarrangement. In 2019 hebben geen
kwaliteitsonderzoeken plaatsgevonden op onze scholen, echter 3 scholen zijn wel bezocht in
het kader van een thema-onderzoek: de Petrusschool en de Poolster in het kader van
didactisch handelen en de Jozefschool in het kader van Ruimte in Meesterschap. Aan de
scholen is mondeling teruggekoppeld wat de bevindingen waren op de punten die in het
thema-onderzoek zijn meegenomen. Er zijn op deze scholen geen redenen tot verder
onderzoek geconstateerd.

6.4. Onderwijskundige zaken
Organisatie van het onderwijs
De thematische manier van werken met veel leren door ervaren, doen, voelen en zien krijgt
steeds meer vorm op de Kwakel (IPC), de Oostpoort en de Cornelis Musiusschool (IPC),
maar ook steeds meer andere scholen bemerken dat deze manier van ontdekkend leren de
zaakvakken met elkaar kan verbinden. Zo is de Godfried Bomansschool gestart met
thematisch leren voor alle groepen en de Mariaschool Rijswijk met IPC. Met name op de
lnternational School Delft met het PYP is onderzoekend en ontdekkend leren een
vanzelfsprekendheid. De Mgr. Bekkersschool is na de zomer gestart met de voorbereiding
op PYP. In 2020 wordt dit verder uitgerold.
Het (Expliciete) Directe lnstructie Model wordt op de meeste scholen van onze stichting
gehanteerd. Deze gestructureerde manier van lesgeven draagt bij aan het verbeteren van de
resultaten en het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De grootste
uitdaging zit hem in het implementeren en borgen van de EDI als schoolbeleid. Het inwerken
van nieuw personeel en de neiging van leerkrachten soms vast te houden aan klassikaal
lesgeven, vragen hierom. ln 2019 is de EDI onderdeel geweest van scholing via Laurentius
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leert. Het groepsplanloos werken heeft een toevlucht gekregen op veel van onze scholen. Er
is steeds meer zicht op de ontwikkeling van het individuele kind vanuit de scholen en er
wordt gewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven hiervan. Een goede ontwikkeling is, dat
de scholen over het algemeen niet meer vasthouden aan een vaste vormgeving van het
groepsplan dat niet effectief was, maar de eigen vorm weet te vinden. Hierdoor leeft het
meer in de klas en bij de leerkrachten (bijv. roosterplanning). Zij zijn op zoek gegaan naar
nieuwe manieren om voor korte perioden duidelijk te hebben welke leerling aan welke doelen
moet werken en op welke manier.
Steeds meer scholen in onze stichting hebben een aanbod ontwikkeld voor leerlingen die
wat meer aankunnen dan het reguliere curriculum, zoals Levelwerk en plusklassen. Het gaat
daarbij niet alleen om verrijking van de bestaande leerstof, maar ook nieuwe opdrachten zijn
een uitdaging voor deze leerlingen.
Ook zijn er steeds meer scholen die zich richten op de brede ontwikkeling van de leerlingen,
door te investeren in creativiteit, talentontwikkeling of implementeren van ICT als hefboom en
21-eeuws vaardigheden. In 2018 is er al een start gemaakt met het nadenken en vormgeven
van toekomstgericht onderwijs. In 2019 is dit één van de speerpunten geworden in de
kerngroep onderwijs en de schoolplannen van de scholen. Het toekomstig onderwijs is
verweven met het eigenaarschap, dat onze scholen als kernwaarde hebben omarmd voor de
komende jaren. Naast een goede basiskwaliteit is elke school in dit kader bezig met de
beschreven eigen aspecten van kwaliteit en ambities.
De Laurentius Praktijkschool heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met de herziening
van het curriculum, dat meer uit moet gaan van de behoeften van de leerlingen en beter
moet aansluiten op de wensen van de maatschappij. De uitwerking heeft plaatsgevonden op
de domeinen wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. In 2019 is dat verder geborgd,
geëvalueerd en bijgesteld op onderdelen.

Sociale veiligheid
Een goed klassenklimaat en een goede pedagogische aanpak zijn vereisten op elke school.
Via sociaal-emotionele methodieken lukt het scholen steeds beter een veilige school te zijn
en te blijven. Gebruikte methodieken zijn: De Vreedzame School (de Petrus Dondersschool
heeft dit ook in 2019 doorgetrokken in De Vreedzame Wijk, waarmee Escamp de eerste
Vreedzame Wijk in Den Haag is), KIVA, Kanjertraining, Positive Behaviour Support, Rots en
Water, enz.
Elke school heeft naast deze methodieken ook instrumenten om het welbevinden van de
leerlingen te meten. Behalve een leerlingvolgsysteem dat intern gebruikt wordt, wordt er
veelal gebruik gemaakt van Vensters PO om de jaarlijkse verplichting van sociaal
welbevinden door te geven aan de Inspectie van het Onderwijs.

Cultuur en techniek
Aandacht is er voor cultuuronderwijs op de scholen, al of niet in samenwerking met de
Cultuurschakel in Den Haag, Kunstgebouw en Trias in Rijswijk, VAK/Cultuurhelden in Delft
en de Cultuurtrein in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Alle scholen maken gebruik van
voorstellingen en het aanbod aan diverse projecten. Technieklessen krijgen ook steeds meer
vorm op de scholen, o.a. in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft.
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Thomas More Opleidingsschool
Het afgelopen jaar hebben meer scholen interesse getoond om samen met de Thomas More
Hogeschool Rotterdam zich sterk te maken voor het opleiden van toekomstige leerkrachten
in de school. Meerdere besturen werken samen in de aspirant-opleidingsschool van de
Thomas More. Gezamenlijk is er een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap om aspirant-opleidingsschool te mogen zijn. De 10
opleidingsscholen hebben een voortrekkersrol binnen de stichting om de kwaliteit van het
opleiden van studenten op de basisscholen te verbeteren. De stichting heeft met een deel
van deze subsidie een medewerker als bovenschoolse schoolopleider kunnen aantrekken,
die met de 10 scholen en de andere besturen samenwerkt in de Thomas More
Opleidingsschool. Daarnaast hebben de schoolopleiders van deze tien deelnemende
Laurentius scholen ambulante tijd voor deze taak gekregen.
De samenwerking tussen de Pabo en onze stichting is zo opgezet dat opdrachten de theorie
en praktijk met elkaar verbinden. Op elk van de deelnemende scholen is een schoolopleider
actief, die samen met de directeur van de school zorgdraagt voor de kwaliteit van het
opleiden van studenten op de punten van plaatsing en begeleiding van studenten. De
Thomas More Hogeschool steekt in op drie onderdelen:





samen opleiden in de opleidingsschool: kwaliteitsverbetering in het opleiden
van studenten;
samen onderzoeken via het Praktijkcentrum: praktijkcentrum met 4 lectoraten:
professionalisering, passend onderwijs, natuur en ontwikkeling kind,
vernieuwingsonderwijs;
samen professionaliseren: Thomas More Leiderschapsacademie voor
scholing en nascholing.

De status als erkende opleidingsschool is nog niet toegekend. Alle partners werken samen
om deze status te verkrijgen.

Hogeschool Leiden
Met de Hogeschool Leiden zijn de banden nauwer aangehaald om meer structureel samen
te gaan werken wat betreft het opleiden van Pabo-studenten. Dit betreft met name studenten
die de flexibele deeltijdstudie doen en zij-instromers.

6.5. Passend onderwijs
Ook in 2019 is de Laurentius Stichting aangesloten bij de Stichting Passend Primair
Onderwijs Haaglanden (SPPOH), Passend Primair Onderwijs Delflanden en
samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden. De voorzitter college van bestuur
is DB-lid bij alle drie de samenwerkingsverbanden. De zorgstructuur is beschreven in hun
ondersteuningsplan.
Met onze drie samenwerkingsverbanden zijn ook voor 2019 de doelen bepaald rond het
passend onderwijs. Daarbij is voor het PO gewerkt aan een dekkend netwerk van
voorzieningen. Laurentius Stichting is hierbij nadrukkelijk betrokken met haar SBO. Daarbij
gaat het om de voorbereiding van een gezamenlijke kleutervleugel in Delft in de
samenwerking met SO en jeugdzorg. Ook is met De Haagse Scholen voorzien in de start
van een cluster 4 locatie op onze SBO-school. Een ander belangrijk doel betrof het op hoog
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niveau brengen van de basisondersteuning. Daarbij lag de focus op preventieve en licht
curatieve zorg. Verder is met de samenwerkingsverbanden hard gewerkt aan onder meer het
terugdringen van thuisblijvers, aan de zorgvuldige en snelle toeleiding van kinderen naar het
SO en SBO, aan de ontwikkeling van een orthopedagogisch en orthodidactisch
dienstencentrum (VO) en de inbedding van schooladviseurs (Haagse scholen).
Al onze scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Doel van het SOP is dat
wordt weergegeven hoe de basisondersteuning, zoals afgesproken binnen het
samenwerkingsverband, wordt vormgegeven. Het maakt inzichtelijk hoe de
basisondersteuning eruit ziet en op welke wijze de school mogelijk nog meer biedt dan het
afgesproken niveau. Het betreft hier het niveau van extra ondersteuning.
Er is binnen Laurentius Stichting een zorgstructuur opgebouwd waarin bijvoorbeeld de IB-er
op de school een belangrijke rol speelt. Met deze zorgstructuur wordt invulling gegeven aan
de preventieve en licht curatieve zorg. Binnen Laurentius Stichting is afgelopen jaar veel
geïnvesteerd in kennisdeling. Daartoe zijn onder regie van Laurentius leert diverse
workshops georganiseerd en aangesloten bij netwerkbijeenkomsten met de
samenwerkingsverbanden. Ook ondersteunt Laurentius leert de netwerken rond ‘het jonge
kind’, ‘gedrag’ en ‘hoogbegaafdheid’ binnen de Laurentius Stichting.

6.6. Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
Onze basisscholen staan open voor alle leerlingen. Ouders dienen echter wel de katholieke
grondslag van de stichting te respecteren. Een leerlingenstop kan ingesteld worden wanneer
er sprake is van onvoldoende capaciteit van uitbreiding lokalen, of incidenteel in een
bepaalde groep. Indien een leerling op school aangemeld wordt en de ondersteuning niet
geboden kan worden (beschreven in het SOP), zal de school de ouders helpen een
passende school te vinden voor het kind, al dan niet in samenwerking met andere scholen,
schoolbesturen en het samenwerkingsverband.
Het aanmeldbeleid zoals dat in Den Haag ontwikkeld is, wordt door onze vijf Haagse scholen
gehanteerd. De Haagse scholen ressorterend onder de Laurentius Stichting hanteren geen
leerlingplafond.
Voor de SBO-school geldt, dat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het
samenwerkingsverband afgegeven moet worden. Om toegelaten te worden tot de
Praktijkschool is een TLV nodig van de Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning
(CTO).

6.7. Internationalisering
De leerlingen van nu zijn wereldburgers. Internationalisering wordt op onze scholen
belangrijk gevonden. Niet alleen worden in het curriculum landsgrenzen overschreden door
zaakvakken met elkaar te verbinden, leerlingen zelf op onderzoek te laten gaan bij IPC- of
PYP-onderwijs of Engels vanaf de kleuterklas. Basisscholen Pius X en Willibrord
implementeren Early Bird.
Ook het daadwerkelijk onderwijzen van internationale leerlingen vindt plaats. Onze
International School Delft heeft een diverse instroom aan leerlingen van expats die voor
korte of langere tijd in Nederland komen werken of studeren. Tevens heeft onze Zuidwester
een groep voor nieuwkomers. Daarnaast hebben steeds meer scholen te maken met
kinderen van nieuwkomers of expats die onderwijs komen volgen. Hiervoor moeten dan
maatwerkoplossingen worden gezocht om deze leerlingen NT2-onderwijs te kunnen bieden.
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Internationalisering zal de komende jaren – met het oog op toekomstgericht onderwijs – deel
blijven uitmaken van het onderwijs, zodat de kinderen optimaal voorbereid worden op de
samenleving van nu en de toekomst.

6.8. Toekomstig beleid
Kwaliteitszorg
Het strategisch kwaliteitsmanagement zal in de komende jaren leidend zijn in de
ontwikkelingen op onze scholen. Planmatig zal worden gewerkt met als doel om fase 3 te
bereiken van het beschreven beleid. Dit steunt op de aanpak ‘kwaliteit in beweging’, binnen
de Laurentius Stichting.
In schooljaar 2020-2021 staat de Laurentius Stichting op de nominatie om bezocht te worden
door de Inspectie van het Onderwijs, het nieuwe bestuurstoezicht. Er zal een regiegroep
worden opgericht om dit goed voor te bereiden en in goede banen te leiden. Ook de scholen
zullen goed voorbereid worden op de visitatie. Vooruitlopend hierop organiseert de
Laurentius Stichting een bestuursscan in samenwerking met de PO-Raad.

Onderwijs
Alle scholen zullen verdere uitvoering geven aan de doelen en voornemens die beschreven
zijn in hun schoolplannen. Deze worden vertaald naar jaarplannen. Dit geldt op
stichtingsniveau voor het ‘Strategisch beleidsplan’.

Onderzoek en ontwikkeling
Voor de komende jaren blijft toekomstgericht onderwijs en eigenaarschap bovenaan op de
agenda’s staan, naast natuurlijk het waarborgen van de basiskwaliteit. We gaan goed
monitoren waar de scholen staan en gezamenlijk optrekken om dit verder vorm te geven.

Covid-19
Het onderwijs stond begin 2020 voor de grote uitdaging onderwijs te verzorgen tijdens de
sluiting van de scholen als gevolg van de covid-19 maatregelen. De oplossingen vroegen
veelal om een hele andere benadering en hadden een hoog innovatief karakter. Zo heeft de
ICT toepassing binnen het afstandsonderwijs een grote vlucht genomen. Wij zagen daardoor
bijvoorbeeld een sterk gebruik van TEAMS en Social Schools door leerkrachten, de
toepassing van instructiefilmpjes en digitale onderwijsmethoden. Ook verhoudingen met
ouders, die in het afstandsonderwijs immers een grote rol in het onderwijsproces vervulden,
wijzigde. Grote zorg was er voor mogelijke achterstanden bij de kinderen door het
afstandsonderwijs. Bij de openstelling van de scholen heeft dit grote aandacht bij de
leerkrachten en wordt hard gewerkt aan het inlopen hiervan. Overall is de uitdaging om de
goede ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld ICT in het onderwijs te verankeren binnen het
toekomstige onderwijs.
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7. Personeel
7.1. Binden en boeien
We plaatsen de Laurentius medewerker centraal en we bedenken wat Laurentius Stichting
kan toevoegen aan de medewerker (employee experience). Dit is een moderne opvatting
van HR. Laurentius ‘werkt’ voor haar medewerkers en de medewerkers werken voor
Laurentius.
Laurentius Stichting, https://www.laurentiusstichting.nl/, wil een onderwijsstichting zijn waar
medewerkers met plezier werken en elkaar professioneel ontmoeten en samenwerken.
Laurentius leert is daar een mooi voorbeeld van. De eindevaluatie van Laurentius leert is
positief. Met onder meer ruim 20 Laurentiusbrede workshops en bijeenkomsten, de regie op
E-wise, de ondersteuning van de studiedag Haagse/Rijswijkse scholen én negen PLGnetwerken is Laurentius leert goed ingebed in de organisatie. In 2020 wordt daarom op deze
solide basis structureel doorgebouwd.
Er is binnen Laurentius Stichting veel aandacht voor de interne en externe communicatie.
Ons e-magazine Sprekend Laurentius is in 2019 achtmaal verschenen, met ‘sprekende’
verhalen van onze eigen medewerkers. Waar mooie ontwikkelingen en de harde realiteit van
het lerarentekort een plek krijgen. Wie Sprekend Laurentius leest, voelt en proeft onze
Laurentius kernwaarden, die ons handelen bepalen bij de dingen die we doen.

7.2. Investeren in recruitment
Met het nijpende lerarentekort is in 2019 veel geïnvesteerd in het recruitmentproces. Zo is
het recruitmentproces volgens de nieuwste inzichten beschreven (employee journey). Van
het eerste contact met een potentiële kandidaat tot de fase van ‘onboarding’. Dat gaf nieuwe
inzichten over de verschillende doelgroepen en de contactmomenten met en het vasthouden
van de belangstelling van potentiële kandidaten.
De social media is ingezet om potentiële belangstellenden te bereiken en het Laurentius
verhaal (Sprekend Laurentius) breed uit te dragen. Zo zijn er vaste momenten in de week op
Facebook, Instagram en LinkedIn met serieuze en leuke berichten van Laurentius gekoppeld
aan vacatures. De teksten en het fotomaterieel binnen het recruitmentproces zijn volledig
herzien en sluiten aan bij de beleving van medewerkers en potentiële kandidaten. Ook zijn er
per school, per doelgroep en voor de Laurentius Stichting als geheel, korte filmpjes
beschikbaar die laten zien wat we doen en wie we zijn.
In 2019 is onderzocht op welke wijze het nieuwe recruitmentproces het beste ondersteund
kan worden. Na onderzoek is de applicatie HR-office geselecteerd. Zij verzorgen een werken
bij Laurentius website, https://www.werkenbijlaurentius.nl/, met een digitale workflow waar
het recruitmentproces op een eigentijdse wijze afhandeling vindt. De implementatie hiervan
vindt begin 2020 plaats.

7.3. HR-beleid en organisatie
Het lerarentekort zet druk op de HR-organisatie. Grote inspanningen zijn verricht in de
ondersteuning van de scholen bij bijvoorbeeld de werving en selectie en in de regionale
afstemming met onderwijsbesturen over arbeidsvoorwaarden, anders organiseren,
gemeenschappelijke inkoop rond inhuur van personeel en Arbo (paragraaf 8 van dit
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hoofdstuk). Duidelijk is echter dat het werk van HR toeneemt en verschuift naar meer
procesregie (recruitment) en proactieve ondersteuning van scholen. Voor 2020 is een
uitbreiding van de HR-formatie voorzien met 0,7 WTF personeelsfunctionaris. Door deze
uitbreiding kan de personeelsfunctionaris optreden als eerstelijns HR-adviseur die nabij is
voor directies.
In 2019 is een begin gemaakt met het inzichtelijker maken en houden van de personele
formatie en bezetting van scholen om op basis daarvan tijdig te anticiperen op eventuele
vacatures. Dit beeld wordt gebruikt in het recruitmentproces waarbij doelgroepen steeds
belangrijker zijn. Naast de reguliere Pabo afgestudeerde leerkrachten worden immers ook
zij-instromers, verkorte deeltijders, Lio’ers en stagiaires geworven. Dat alles met het oog op
het realiseren van het voorkomen van langdurige dure inhuur.
Met de toeleverende Pabo’s in de regio is intensief contact. Met Thomas More Hogeschool
zijn we convenantpartner en hebben we, als ketenpartners, afspraken gemaakt over de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de doorgaande professionele ontwikkeling
van studenten, leerkrachten en opleiders en het curriculum. Ook kijken we samen naar
mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Binnen het stafbureau van de Laurentius
Stichting brengen we de expertise en perspectieven samen van de bovenschoolse
opleidingscoördinator, de scholen en HR.
Tenslotte is in 2019 de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari
2020 voorbereid. Deze wet kent als uitgangspunt ‘vast minder vast’ en ‘flex minder flex’. Ook
wil de wet meer gelijkwaardigheid tussen beloning van een vaste en een flex-medewerker
bewerkstellingen. De ontslaggronden zijn bijvoorbeeld vereenvoudigd, het ketenbeding
verruimd en elke medewerker bouwt een recht op transitievergoeding op.

7.4. Klassewerk en Pool West
Ook met onze partners Klassewerk en Pool West is samen opgetrokken in 2019. HR is
betrokken bij de beleidsgroep HRM binnen Klassewerk. Hierbij staan gemeenschappelijke
opvattingen en afspraken centraal over benadering van specifieke doelgroepen, zoals zijinstromers, en de inschaling hiervan. Specifiek zijn over zij-instromers onderling afspraken
gemaakt over de terugbetalingsverplichting door een zij-instromer bij vertrek en over
overnamekosten als een zij-instromer overstapt naar een ander Haags bestuur. Klassewerk
heeft in samenwerking met de schoolbesturen, in ons geval HR, diverse informatieavonden
verzorgd voor belangstellenden in het onderwijs die erg goed bezocht werden.
De Laurentius Stichting werkt vanaf augustus 2016 samen met 16 andere schoolbesturen in
een regionale vervangingspool: Stichting Pool West. Het is een regionale vervangingspool
voor het primair onderwijs in de regio Leiden, Haaglanden, Delft, Lansingerland en
Zoetermeer. Pool West werkt met het webbased systeem InvalPool. InvalPool brengt niet
alleen vraag en aanbod bij elkaar. Het systeem is ook bedoeld om regie te voeren over het
aantal vervangingsaanstellingen om ongewenste verplichtingen te voorkomen. Pool West
heeft een intermediaire rol, maar heeft zelf geen vervangers in dienst. De vervangers zijn in
dienst van het bestuur met een tijdelijke vervangingsvacature. In InvalPool worden alle
kortdurende (minder dan 3 weken) en langdurende vervangingsvacatures binnen de stichting
geplaatst. Kortdurende vervangingsvacatures worden via Pool West ingevuld zonder
tussenkomst van HR. Langdurige vervangingsvacatures worden onder regie van HR
ingevuld. Dit omdat HR een actieve rol heeft in recruitment van deze langdurige vervangers.
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Pool West ontving in 2019, 573 kortdurende vervangingsverzoeken van de Laurentius
Stichting, waarvan de vervangingsgraad 67% was. Van de 92 langdurige invalverzoeken was
de vervangingsgraad 60%. De vervangingsgraad totaal was voor de Laurentius Stichting
62% op 665 invalverzoeken. Ook Pool West wordt geconfronteerd met het lerarentekort. De
coördinator meldt in het vierde kwartaal van 2019 dat in het afgelopen schooljaar een fors
deel van het bestand aan invallers in de reguliere formatie van de besturen is ingestroomd.

7.5. Lerarentekort
In 2019 is veel aandacht uitgegaan naar het (maatschappelijke) vraagstuk van het
lerarentekort. Het probleem van het lerarentekort is het best te schetsen met dit overzicht10.

Figuur 5 verwachte tekorten aan leraren en directeuren in het primair onderwijs

Uit dit overzicht blijkt dat het probleem van het lerarentekort in 2028 vervijfvoudigt. In Den
Haag bedraagt het tekort aan leerkrachten ongeveer 15%, ruim 500 vacatures, van de
beschikbare formatie11. Daarbij is ook het aantal verborgen vacatures meegeteld. Het
probleem van het lerarentekort doet zich met name in de grote steden gelden. De Laurentius
Stichting kent één school in Den Haag en Rijswijk met een fors lerarentekort, terwijl het
probleem op alle andere scholen in meer of mindere mate voelbaar is.
In 2019 zijn 111 vacatures gesteld bij de Laurentius Stichting. Daarvan zijn 96 vacatures
ingevuld. Per einde van het jaar stonden 15 vacatures open. Overigens gaf de opgave voor
het Noodplan Den Haag aan dat ook de Laurentius Stichting veel verborgen vacatures,
vacatures ingevuld met zij-instromers, IB’ers, directie en leerkrachten vanuit ambulante tijd,
uitzendbureaus en ZZP’ers, kent. Het beeld is dat op iedere vacature zeven verborgen
vacatures aan de orde zijn.
Het lerarentekort vraagt het uiterste van de organisatie. In de eerste plaats van het team dat
het onderwijs moet organiseren. Ook HR is dagelijks bezig met het lerarentekort. Met andere
onderwijsbesturen is de handreiking lerarentekort opgesteld. Daarbij zijn de mogelijke
maatregelen, binnen de wettelijke kaders, beschreven. Duidelijk is dat in aanvulling op een
eigentijds recruitmentproces en het binden en boeien van medewerkers ook het anders
10
11

Rijksoverheid dossier lerarentekort
Noodplan Den Haag
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organiseren van het onderwijs noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te borgen.
Dit vraagt om innovatie in een sterk geprotocolleerd onderwijssysteem. Met het platform
inspiratie en innovatie, dat in het najaar van 2019 is opgericht, wordt met directies en
leerkrachten gezocht naar de invulling van het anders organiseren van het onderwijs op
scholen. Daarmee lossen we het lerarentekort niet op, maar maken we het vraagstuk hooguit
werkbaar.

7.6. Ontwikkeling personeelsbestand
Onderstaand is een overzicht gegeven van het personeelbestand op 31 december van de
afgelopen jaren. Nemen we uitsluitend de financiële ramingen voor de komende jaren
(meerjarenbegroting 2020-2023) in ogenschouw, dan zal het personeelsbestand op basis
hiervan stabiliseren rond de 650 fte’s.
Personeel in dienst

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Onderwijzend personeel

658

623

625

735

716

711

681

682

Ondersteunend personeel
(directie en OOP)

82

96

123

156

150

161

184

206

Totaal personen

740

719

748

891

866

872

865

888

Totaal man

100

101

97

120

119

127

127

132

Totaal vrouw

640

618

651

771

747

745

738

756

Totaal fte

532

517

543

653*

633

642

636

645

Directie personeel

45

44

46

44

41

Onderwijzend personeel

540

520

521

501

495

Ondersteunend personeel

68

69

75

91

109

Tabel 5 personeelsbestand eind december

*Inclusief de toevoeging van de vier scholen van SKO De Zwerm.
In 2015 is, als gevolg van de aansluiting van SKO de Zwerm, het personeelsbestand met
totaal 110 fte (143 personen) toegenomen. Het aandeel onderwijsondersteunend personeel
(OOP) is door de aansluiting van SKO de Zwerm toegenomen van 16,4% in 2014 tot 17,5%
in 2015. Door de inzet van OAB-gelden beschikken deze scholen over relatief veel OOP.
Door de inzet van de werkdrukmiddelen en het tekort aan leerkrachten is in 2018 en 2019 de
hoeveelheid OOP (met name onderwijsassistenten) sterk gestegen.
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7.7. Arbo
De Laurentius Stichting streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel.
Het arbobeleid is gericht op het voorkomen en het beheersen van ziekteverzuim en op de
waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Om dit te bereiken worden
de scholen op een zodanige wijze georganiseerd, dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn
uitgesloten. Op bestuurs- en op schoolniveau worden hiervoor jaarlijks realistische doelen en
streefcijfers vastgesteld en geëvalueerd. Verder is het streven om personeelsleden
duurzaam en vitaal in te zetten en te behouden. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van
nieuw personeel, ouderen, zwangeren, zij-instromers, herintreders, stagiaires en
medewerkers met een structureel functionele beperking.
Verzuimcijfers
Het verzuimpercentage voor de totale organisatie van de Laurentius Stichting is 5,74 % per
31 december 2019; de ziekmeldingsfrequentie 1.05; het percentage nulverzuim 49,73 en het
aantal gemiddelde verzuimdagen 27,22. Het verzuim is in 2019 wederom gedaald ten
opzichte van 2018 en 2017.

Figuur 6 verzuimpercentages

Figuur 7 gemiddelde verzuimdagen, ziekmeldingsfrequentie en nulverzuim

41

Het is van belang deze dalende trend vast te blijven houden en de gestelde streefdoelen
voor de gehele stichting te realiseren. De gestelde streefdoelen zijn een verzuimpercentage
van 5% of lager, een ziekmeldingsfrequentie van 1.0 of lager, een percentage nulverzuim
van ten minste 55% en een gemiddeld aantal verzuimdagen van 21 dagen of minder.
Ook in 2019 hebben de directies zich kunnen laten adviseren door het arboteam en is
coaching on the job door de arbeidsdeskundige mogelijk geweest. Verder is in 2019 een
verdieping gemaakt met het verzuimreductieproject in samenwerking met het
Vervangingsfonds.
De verzuimcijfers zijn in 2019 in alle gremia van de organisatie een vast agendapunt,
specifiek besproken in het managementgesprek met het college van bestuur en per school
vastgelegd in de budgetbrief 2019.

Arbocoördinator en preventiemedewerker
Op bestuursniveau is een arbocoördinator aangesteld. Deze is binnen de kaders van het
arbobeleidsplan verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Op
organisatie- en op schoolniveau zijn hiervoor preventiemedewerkers aangewezen. De
preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het verrichten en opstellen van een RI&E met
bijbehorend plan van aanpak, het mede uitvoeren op school van arbomaatregelen zoals
beschreven in het plan van aanpak en het adviseren aan en overleggen met de
medezeggenschapsraad.
In 2019 zijn de preventiemedewerkers en de arbocoördinator onder leiding van een extern
deskundige bijeengekomen voor deskundigheidsbevordering. In deze intervisiebijeenkomst
zijn ervaringen, knelpunten en best practices met elkaar gedeeld. Terugkoppeling van deze
bijeenkomst(en) heeft plaatsgevonden aan het CvB, dirov en de GMR.
In 2019 zijn op de Zuidwester, de Rosaschool en de Mgr. Bekkersschool medewerkers met
de taak preventie uit dienst getreden. Op basis hiervan is tijdelijk een extern deskundige
ingezet om de taken van de preventiemedewerker tussentijds op deze scholen te
continueren en zorg te dragen voor een warme overdracht door coaching on the job van de
nieuw aangestelde preventiemedewerker. De nieuw aangestelde preventiemedewerkers
hebben ook een externe opleiding gevolgd. Alle scholen binnen de Laurentius Stichting
beschikken over een preventiemedewerker.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
2019 is het tweede jaar van de vierjarige RI&E planning- en control cyclus binnen de
Laurentius Stichting. Er is binnen deze cyclus op alle scholen een QuickScan welzijn
afgenomen. Tevens zijn op alle scholen de plannen van aanpak geactualiseerd.
Voor de Zuidwester, de Cornelis Musius, de Pius X, de ISD, de Mgr. Bekkersschool en de
Rosaschool zijn een nieuwe RI&E incl. een plan van aanpak opgesteld welke extern getoetst
en goedgekeurd zijn. Deze scholen volgen op basis van het moment van goedkeuring een
eigen vierjarige RI&E planning- en control cyclus. Hiermee beschikken alle scholen van de
Laurentius Stichting over een actuele en extern getoetste RI&E inclusief een plan van
aanpak.
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Bedrijfshulpverlening (BHV)
Alle BHV’ers hebben een herhalingscursus gevolgd en alle nieuw aangestelde BHV’ers
hebben een basistraining gevolgd bij een extern deskundig opleidingscentrum. Alle
deelnemers hebben hiervoor een certificaat ontvangen met een geldigheidsduur van 1 jaar.
Alle scholen en het stafbureau van de Laurentius Stichting beschikken in 2019 over
voldoende en getrainde BHV’ers.
Alle scholen van de Laurentius Stichting hebben minimaal 1x een ontruimingsoefening
gehouden. Verschillende scholen hebben zelfs tweemaal en een enkele school zelfs
driemaal een ontruimingsoefening gehouden.

Registratie en melding van arbeidsongevallen
Binnen de Laurentius Stichting hebben zich geen arbeidsongevallen voorgedaan die wettelijk
en direct gemeld moeten worden bij de Inspectie van SZW.

Psychosociale arbeidsbelasting
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze twee
vertrouwenspersonen heeft de Laurentius Stichting in 2019 voor alle medewerkers een
samenwerking afgesloten met een extern deskundig bureau voor een vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en een klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Er
heeft geen contact plaatsgevonden tussen de vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen en de medewerker(s) van de Laurentius Stichting. Ook zijn er geen
klachten bij de klachtencommissie ingediend.

Collectieve regelingen & vitaliteit
Dit jaar heeft de Laurentius Stichting het contract voor de collectieve arbeidsongeschiktheid
verzekering met een complete dekking voor alle medewerkers verlengd voor een periode
van 1 jaar.
Tevens heeft de Laurentius Stichting een samenwerking afgesloten met een externe partij
die op structurele basis alle medewerkers voorziet van vitamines in de vorm van een fruit box
in de teamkamer.
260 medewerkers maken gebruik van de fiscaal voordelige bedrijfsfitness regeling.

7.8. Beleid inzake uitkeringen na ontslag
Het personeelsbeleid is erop gericht om in voorkomende gevallen in goed onderling overleg
te komen tot het nemen van afscheid van elkaar. ln alle gevallen worden buiten de wettelijke
(transitie)vergoedingen geen andere vergoedingen toegekend. Uitzonderingen hierop
vormen maatwerk, waarbij geringe bedragen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij
outplacementtrajecten en/of het faciliteren van opleidingen wordt geboden wanneer het
vertrekkende personeelslid buiten het onderwijs wil gaan werken.
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8. Facilitair
De nieuwe wet informatieplicht energiebesparing is in 2019 in werking getreden en geldt voor
scholen met een groot energieverbruik. Het verplicht deze scholen energieverbruik te melden
en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen worden doorgevoerd. Zo kan
de overheid de energiebesparing op scholen beter monitoren en zien of Nederland aan de
eisen uit het Klimaatakkoord voldoet. De Laurentius Stichting heeft deze informatie
aangeleverd en neemt de uitvoeringsverplichting vanaf 2020 op in de
meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s).
De bestaande MJOP’s sluiten onvoldoende aan bij de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte.
De conditiemetingen en actualisatie van de bestaande MJOP’s zal voor alle schoolgebouwen
plaatsvinden in 2020. De onderhoudsplannen zullen beheersmatig
worden ingericht. De directies zullen via de kerngroep duurzaamheid, huisvesting &
facilitair, vanuit het strategisch beleidskader meer sturing en transparantie houden op
de uitvoering van de MJOP’s. Tegelijkertijd zal er invulling worden gegeven aan de
richtlijn voor de jaarverslaggeving, waarbij de componentenmethode (een andere wijze van
het financieel verwerken van het onderhoud) voorgeschreven is.
Het integraal huisvestingsplan (IHP) Den Haag 2020-2024 is geactualiseerd en door
de schoolbesturen goedgekeurd voor vaststelling door de gemeenteraad. Binnen de lopende
termijn van het IHP zal voor de Petrus Dondersschool in 2020 een haalbaarheidsonderzoek
nieuwbouw worden gestart. Er is in 2019 een start gemaakt met het IHP Lansingerland
2020-2024. De gemeentes Delft en Rijswijk zullen in 2020 het IHP actualiseren.
In 2019 is fors geïnvesteerd in inventaris en apparatuur naast de investeringen in
leermethoden. Uitgangspunt daarbij is de investeringsbegroting waarbij
vervangingsinvesteringen plaatsvinden op basis van de beoordeling van de economische
levensduur en de economische waarde.

8.1. Opgeleverde projecten
Godfried Bomans Rijswijk
Op 12 november heeft de wethouder van Onderwijs, Johanna Besteman, namens de
gemeente Rijswijk de nieuwbouwlocatie van de Godfried Bomansschool feestelijk
geopend. Deze school maakt onderdeel uit van het Rembrandkwartier. Hierin zijn 3 scholen
van verschillende onderwijsbesturen gehuisvest, met ieder zijn eigen onderwijsconcept. Het
schoolgebouw is gasloos en energie- en onderhoudsarm. Hiermee is een einde gekomen
aan de tijdelijke locaties van deze drie scholen, die zij na brand betrokken hadden.

Dependance Pius X Noorderparklaan Bergschenhoek
In augustus is de dependance voor de Pius X in gebruik genomen. De bovenbouw van de
Pius X kreeg na de zomervakantie de beschikking over acht lokalen en een negende
ruimte. Na de eerste weken van het nieuwe schooljaar met elkaar gewend geraakt te zijn
aan het nieuwe gebouw kon donderdag 17 oktober de nieuwe locatie feestelijk worden
geopend door de burgermeester van de gemeente Lansingerland, Pieter van der Stadt.
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International School Delft
De International School Delft heeft op 7 januari 2019 de geheel gerenoveerde eerste
verdieping, boven de bestaande huisvesting op de TU-campus, in gebruik genomen. Door de
snelle groei van leerlingen werd een noodzakelijke uitbreiding van het gebouw
gerealiseerd. Dit project is tot stand gekomen dankzij de gemeente Delft, de TU Delft en de
Laurentius Stichting.

8.2. Lopende projecten
Cornelis Musiusschool Delft
De school uit 1924 wordt volledig gerenoveerd en veranderd in een groene, energiezuinige
oase in de Wippolder. De oplevering van het nieuwe gebouw, dat draait op duurzaam
opgewekte elektriciteit en warmte en kou uit de bodem, zal plaatsvinden in de zomer van
2020. Ook ouders en buurtbewoners zijn straks welkom in dit vernieuwde gebouw,
bijvoorbeeld voor cursussen, workshops of vieringen. De Cornelis Musius wordt daarmee
een ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis voelt. Met betrokken partijen vindt intensief
overleg plaats qua inhoud en communicatie om de school een integraal kindcentrum te laten
worden.

Jenaplanschool de Kwakel Berkel en Rodenrijs
De Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting krijgt samen met de Prins WillemAlexander school in Berkel en Rodenrijs een nieuw schoolgebouw. Daarbij
krijgt de buitenschoolse opvang en het peutercentrum van Stichting Kinderspeelzaal een
plek in het gebouw.
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning hebben bij de gemeente
eind 2019 ter inzage gelegen. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan de in 2020 door
de gemeente uitgevoerd worden. De oplevering van het energie neutrale schoolgebouw zal
plaatsvinden in 2021.

Tanthof Delft
Verspreid over de wijk Tanthof zijn momenteel 6 scholen van drie besturen (Librijn, SCO
Delft en Laurentius Stichting) operationeel. Voor Laurentius Stichting zijn dat de scholen de
Bonte Pael en de Regenboog. Het teruglopend aantal leerlingen in de wijk en de
onderhoudsstaat van de gebouwen maakten een herbezinning op het onderwijs en de
huisvesting in de wijk noodzakelijk. Deze bezinning heeft, na 5 jaar, in 2019 een versnelling
gekregen door de besluitvorming van de gemeente Delft om de haalbaarheid van twee
locaties voor de gemeenschappelijke huisvesting voor drie scholen van de drie besturen te
onderzoeken. Deze gemeenschappelijke huisvesting is de uitdrukkelijke wens van de drie
besturen. Dit gezien de grote voordelen rond het samenwerken tussen scholen, het gebruik
van gemeenschappelijke faciliteiten en het aanbieden van centrale voorzieningen (opvang).
De twee aangewezen locaties stuiten echter op de nodige bezwaren van de inwoners van de
wijk Tanthof. De onderwijsbesturen hebben hier begrip voor getoond. Op twee
bewonersavonden, georganiseerd door de gemeente Delft, hebben de besturen vragen
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beantwoord van de bewoners. Ook naar de toekomst toe blijven de besturen de dialoog
zoeken met de bewoners van de wijk Tanthof.
Uit de haalbaarheidsstudie moet blijken of één van beide locaties geschikt is, waarna een
vervolg gegeven wordt aan de verdere uitvoering. Dit zal nog 3 tot 5 jaar duren. Laurentius
Stichting heeft vooruitlopend op de fysieke verplaatsing van de Bonte Pael en de Regenboog
naar de gemeenschappelijke huisvesting besloten om de scholen intensief te laten
samenwerken en door één directeur aan te laten sturen. De scholen blijven tot het moment
van verplaatsing zelfstandig.
De Gouden Griffel Lansingerland
Hoewel de oplevering van de Gouden Griffel reeds lang achter ons ligt, is het schoolgebouw
door de gemeente nog steeds niet overgedragen middels een
ingebruikgevingsovereenkomst aan de Laurentius Stichting. Het betreft hier de locatie aan
de Annie M.G. Schmidtlaan in Berkel en Rodenrijs. De constructie van het dak van
de Gouden Griffel is namelijk niet waterdicht. De gemeente Lansingerland heeft in
2019 toestemming gegeven het dak op haar kosten te vervangen. Het constructiewerk
en kostenraming zullen in 2020 worden opgeleverd. Uitvoering is afhankelijk van
de bouwtijd en zal plaatsvinden in een vakantieperiode of bij beschikbaarheid van tijdelijke
huisvesting. Hierna vindt dan de overdracht plaats.

Dekkend netwerk passend onderwijs Delflanden
In het gebouw van het speciaal basisonderwijs (SBO) aan de Griegstraat in Delft zal een
specialistische voorziening worden gerealiseerd die recht doet aan de gezamenlijke ambitie
‘Ieder kind volgt onderwijs!’, binnen een dekkend netwerk voor passend onderwijs in de regio
Delflanden. In 2020 zal een verbouwing plaatsvinden, waarin de kleutervleugel gerealiseerd
zal gaan worden. Het betreft hier de samenwerkingspartners gemeente Delft, PPO
Delflanden, Laurentius SBO, cluster 4 Strandwacht De Haagse Scholen en Jeugdformaat.

8.3. Aanbestedingen
De Laurentius Stichting hanteert, uitgaande van de eisen zoals opgenomen in de
Aanbestedingswet, een eigen inkoopbeleid. Naast het doelmatig inzetten van de financiële
middelen, wil de stichting integer, transparant en eenduidig te werk gaan bij het gunnen van
opdrachten. Het inkoopbeleid heeft als doel de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden
van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer inzichtelijk te maken en vooraf vast te leggen.
Het aanbesteden van opdrachten, zowel onder als boven de Europese drempel bij
leveringen, diensten en werken (gebouwen), wordt conform het beleid zorgvuldig voorbereid
en er wordt op maat aanbesteed. Bij het Europees aanbesteden maken we gebruik van
externe expertise.
De Laurentius Stichting besteedt jaarlijks meerdere opdrachten aan, zowel meervoudig
onderhands, als nationaal of Europees, afhankelijk van de contract- of opdrachtwaarde. In
2019 is een Europese aanbesteding voor multifunctionele printers gestart. Als gevolg van de
maatregelen gelet op COVID-19 is de planning van deze aanbesteding wat uitgesteld, maar
deze Europese aanbestedingsprocedure zal in 2020 afgerond worden. Eind 2019 is de
Europese aanbesteding van de leermiddelen afgerond. De voormalige leverancier, Rolf
Groep, heeft deze aanbesteding gewonnen en zal vanaf 1 januari 2020 wederom
gecontracteerd worden. In het tweede kwartaal van 2020 zal een start gemaakt worden met
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de Europese aanbesteding voor IT-beheer. Het contract met de huidige IT-beheerder loopt af
in de zomer van 2021. Daarnaast verlopen in deze periode meer overeenkomsten, zoals de
overeenkomst met de arboarts en de overeenkomst voor de levering van schoolmeubilair.
Met deze aanbestedingsprocedures zal een start gemaakt worden in de tweede helft van
2020.
ln het kader van het contractmanagement is in 2019 een start gemaakt met het creëren van
meer overzicht en inzicht in huidige contracten om op deze manier ook te kunnen bepalen
welke contracten de meeste aandacht verdienen op het gebied van contractbeheer. Er is een
digitaal overzicht gecreëerd van alle dossiers, inclusief omzetanalyse op basis waarvan een
hertoetsing aan het eigen inkoopbeleid plaatsvindt in 2020. Daarnaast is er een digitale
aanbestedingskalender gecreëerd, waardoor direct inzicht te verschaffen is in de looptijd en
expiratiedata van belangrijke lopende overeenkomsten van de stichting. In 2020 vindt
verdere ontwikkeling van het inkoopportfolio plaats: per kwadrant zal een inkoopstrategie
vastgesteld worden en deze zal vervolgens geïmplementeerd worden bij directies en
stafbureau. Tot slot werken we binnen de afdeling facilitair toe naar een integrale aanpak van
verbouwingen op basis van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer. Dit vraagt een aangepast
inkoopproces en manier van denken van de technische ondersteuning. Doelstelling is een
integraal contract, waarbij het onderhoud en beheer zijn meegenomen.

8.4. ICT
De afronding transitie netwerk naar het nieuwe datacentrum heeft plaatsgevonden. Het
datacentrum is volledig naar Delft gemigreerd. Hierdoor is de stichting minder afhankelijk van
externe partijen, het beheer is overzichtelijker, het netwerk is opgewaardeerd en uitgebreid
en er kan sneller gehandeld worden.
In Office 365 zijn alle documenten naar de cloud gemigreerd. Daarvoor zijn voor de gehele
organisatie diverse SharePoint sites ingericht. Een speciaal gedeelte is ingericht voor onze
academie: Laurentius leert. Hierdoor kunnen alle experts samenkomen (het jonge kind, IB,
meer- en hoogbegaafdheid, rekenen, startende leerkrachten en taal), bestaat een centraal
overzicht van trainingen en workshops en kan hierop ingeschreven worden. Daarnaast
hebben we de O365 applicatie TEAMS ingesteld en geïntroduceerd bij collega’s. Om te
komen tot het adequaat inzetten van deze middelen zijn na de basistrainingen in 2018,
verdiepende trainingen in 2019 georganiseerd. Trainingen vinden plaats op teamlocatie al
naar behoefte van het team, maar zijn ook als workshops op het stafbureau aangeboden.
Elke school beschikt over een ICT-coach en bovenschools zijn twee ICT-stafmedewerkers
aanwezig. Dankzij een toegekende subsidie voor digitale geletterdheid heeft de
bovenschoolse ICT-coach leerlingen kunnen opleiden tot Office 365 coach. De beveiliging in
Office 365 is geoptimaliseerd, zodat geborgd kan worden dat alles veilig gebeurt. Zo is
bijvoorbeeld anomaly detection ingesteld evenals Advanced Treat Protection.
Leerling devices zijn in een pilot op enkele scholen beheerd via Intune. Devices die voorzien
zijn van Intune zijn eenvoudiger te beheren en maakt het gebruik van O365 voor de kinderen
gemakkelijker. Middels Intune kunnen leerlingen, die met hun eigen account inloggen, op
eenvoudige wijze naar hun eigen documenten en Basispoort. Echter, als meer gevraagd
wordt, kan de software dit nog niet bieden. Na evaluatie van de pilot is besloten te wachten
met alle devices voorzien van Intune, omdat de software nog niet volwassen genoeg is om
alle gewenste aanpassingen te kunnen doen.
Het realiseren van een zo goed mogelijk Wi-Fi-netwerk met bijbehorende devices is voor
goed onderwijs onontbeerlijk. Daarom is per school bekeken of het netwerk nog toereikend
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genoeg was en is daar waar nodig het aantal accespoints uitgebreid. Het IT-bedrijf Synorga
heeft alle touchscreens gecontroleerd en goedgekeurd op installatie en veiligheid.
De telefonie van de scholen is overgezet naar VOIP. Een aantal poorten is hiervoor
geconfigureerd. Hierdoor hebben scholen nu een directe uitgang naar het internet,
gescheiden van het computernetwerk van de school.
De scholen zijn technisch gezien zodanig ingericht dat in het kader van ‘Op weg naar 2023’
de slag gemaakt kan worden naar de inhoudelijke inzet van ICT in relatie tot toekomstgericht
onderwijs en eigenaarschap. Dit bewees zich bij het geven van afstandsonderwijs bij de
sluiting van de scholen tijdens de Covid-19 periode.
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9. Financiën
9.1. Financiële analyse
9.1.1 Balans
De volgende opstelling dient voor de analyse van de financiële positie, die is gebaseerd op
de gegevens uit de balans.
Op korte termijn beschikbaar

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen

9.254.531

8.248.536

Vorderingen

4.715.983
-7.085.521

4.861.455
-7.136.414

6.884.993

5.973.577

80.320

95.014

Materiële vaste activa

7.470.297

7.045.157

Totaal vaste activa

7.550.617

7.140.171

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare 14.435.610
middelen

13.113.748

Kortlopende schulden
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa

Deze financiering vond plaats met
Eigen vermogen

7.946.062

7.129.384

Voorzieningen

6.489.548

5.984.364

14.435.610

13.113.748

31-12-2019

31-12-2018

80.320
7.470.297
4.715.983
9.254.531

95.014
7.045.157
4.861.455
8.248.536
20.250.162

Balans
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

21.521.131
Passiva
Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

7.946.062
6.489.548
7.085.521
21.521.131

7.129.384
5.984.364
7.136.414
20.250.162

Tabel 6 balans

Immateriële en materiële vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa (vooruitbetaling licenties, aanschaf, inventaris, ICT,
gebouwen, overige bedrijfsmiddelen en leermethoden, na aftrek van afschrijvingen) is per
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saldo met € 410.000 toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door
investeringen in inventaris en apparatuur. De totale investeringen in 2019 bedroegen
€1.930.000, hetgeen een overschrijding betekent ten opzichte van de begroting (€
1.870.000).
Vorderingen
De vorderingen zijn afgenomen met € 145.000. De afname is met name toe te schrijven aan
de per balansdatum 31-12-2019:
 lagere stand van de debiteuren (€ 455.000);
 de vordering op de gemeente Den Haag inzake subsidie Kinderspeelzaal
(€ 128.000);
 de te ontvangen subsidie OCW (€ 90.000);
 de stijging borg voor Snappet (€ 67.000);
 de daling van de overige vorderingen (€ 180.000)
 de vordering op het UWV (€ 207.000).
De debiteuren daalt door het ontvangen van de toegekende bijdrage van de stichting
ONSKO, van het ontvangen van de toegekende teambeurzen van het ministerie van
Onderwijs Cultuur & Wetenschap en van het ontvangen diverse subsidies van gemeente
Den Haag.
De te ontvangen subsidie van OCW neemt toe door de extra rijksbijdrage in het kader van de
beschikbare loonruimte. De borg Snappet stijgt, doordat meer leerlingen gebruik maken van
dit onderwijsplatform. In 2018 is de regeling compensatie UWV van kracht geworden. De
regeling ziet toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april
2020 kunnen aanvragen als een langdurige arbeidsongeschikte vanwege
arbeidsongeschiktheid uit dienst is gegaan. In 2019 is de vordering gestegen met € 207.000.
Naast de bovengenoemde toenamen is de te ontvangen ESF-subsidie voor de Laurentius
Praktijkschool gedaald met € 140.000.

Liquide middelen
Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen welke posten de stand van de liquide middelen
hebben beïnvloed. Met name het resultaat zorgt voor een stijging van de liquiditeit.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen, alleen wijzigen door het resultaat.
De toename van het eigen vermogen bedraagt € 817.000 en is gelijk aan het behaalde
resultaat in 2019. Het eigen vermogen dient voor de dekking van de risico’s en financiering
van materiële vaste activa.

Voorzieningen
De stand van de voorzieningen ten opzichte van 2018 is toegenomen met € 500.000. De
voorziening onderhoud is gestegen met € 498.000. Deze stijging wordt verklaard, doordat
vooruitlopend op de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen in het voorjaar van
2020, terughoudend omgegaan is met het onderhoud in 2019.
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De personele voorzieningen zijn met € 2.000 gestegen. Er is een afname van de voorziening
langdurig zieken, veroorzaakt door de daling van het aantal langdurig zieken dat naar
verwachting blijvend of geheel niet in staat zal zijn om werkzaamheden te verrichten door
ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hier tegenover staat dat er een personeelslid van de
Laurentius Stichting niet door de toetsing van het participatiefonds is gekomen en om die
reden dient er een voorziening negatief getoetsten opgenomen te worden.

Kortlopende schulden
Onder de post kortlopende schulden vallen de crediteuren, belastingen en premies sociale
verzekeringen, schulden ter zake van pensioenen, overige kortlopende schulden en
overlopende passiva. Deze posten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig
jaar.

9.1.2 Staat van baten en lasten
De volgende opstelling dient voor de analyse van het resultaat, dat is gebaseerd op de
gegevens uit de staat van baten en lasten.
2019
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

57.126.196
3.248.629
4.127.213
64.502.038

2019
Begroting
53.977.351
3.361.753
4.299.334
61.638.438

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

51.420.082
1.518.908
4.862.731
5.844.197
63.645.918

50.445.734
1.581.016
4.496.891
5.355.778
61.879.419

974.348
-62.108
365.840
488.419
1.766.499

Saldo baten en lasten

856.120

-240.981

1.097.101

Financiële baten en lasten en VPB

-39.442

-13.230

-26.212

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

816.678

-254.211

1.070.889

Tabel 7 staat van baten en lasten
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Verschil
3.148.845
-113.124
-172.121
2.863.600

Algemeen
Conform de richtlijnen van OCW zijn de baten in het kader van het loonruimte akkoord
verwerkt in 2019. Hierdoor is het resultaat onevenredig hoog ten opzichte van de feitelijke
situatie. In februari 2020 is namelijk de uitbetaling van het CAO akkoord uitgevoerd. Deze
kosten zullen daarmee in 2020 verantwoord worden. Als hiermee rekening gehouden wordt
is het genormaliseerde resultaat over 2019 als volgt:
Resultaat 2019
Loonkosten CAO akkoord februari 2020

€
€

816.678
1.519.169

Genormaliseerd resultaat 2019

€

-702.491

Tabel 8 genormaliseerde resultaat

Baten
Rijskbijdragen
De rijksbijdragen zijn in 2019 € 3.149.000 hoger dan begroot. De rijksbijdragen zijn in 2019
door het ministerie van OCW positief aangepast in het kader van de beschikbare loonruimte.
Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de middelen van 2.55%. Daarnaast zijn er
eenmalige extra middelen door het ministerie van OCW beschikbaar gesteld om te
investeren in funderend onderwijs (€ 903.000). De besteding van deze middelen zijn door het
CAO akkoord van december 2019 in februari 2020 uitgevoerd.
In 2019 is de nieuwe regeling onderwijsachterstanden ingevoerd. De nieuwe regeling heeft
voor de Laurentius Stichting in 2019 een positief effect van € 550.000. Ten opzichte van de
begroting is het aantal beschikte arrangementen vanuit de samenwerkingsverbanden
€ 273.000 hoger dan begroot.
Overige overheidsbijdragen
De gemeentelijke subsidies zijn € 113.000 lager dan begroot. De verlaging heeft te maken
met de lagere subsidie vanuit de gemeente Den Haag en Delft voor de kinderspeelzalen
(€ 206.000). Voor het onderwijs heeft de gemeente Delft eenmalig extra middelen
beschikbaar gesteld voor onderwijsachterstandsmiddelen (€ 74.000). Tevens zijn er door
gemeente Den Haag extra middelen toegekend in het kader van de Stip-banen (€ 37.000).
Overige baten
De overige baten en lasten zijn € 172.000 lager dan begroot. In de overige baten zijn
opgenomen de baten vanuit de ouderbijdragen voor de International School Delft en van alle
kinderspeelzalen. De lagere ouderbijdrage bij de ISD wordt veroorzaakt door de geringere
groei van het leerlingaantal. Er zijn wachtlijsten maar de fysieke ruimte is de beperking. De
kinderspeelzalen ontvangen minder ouderbijdragen vanwege het niet kunnen realiseren van
de uitbreiding van kinderopvangplekken in de gemeente Delft. Naast deze lagere overige
baten staan echter extra inkomsten ontvangen van fonds 1818 en ONSKO. Deze inkomsten
waren niet opgenomen in de begroting.
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Lasten
Personele lasten
De totale personele lasten zijn € 974.000 hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de hogere kosten van inhuur uitzendbureaus om de vraag naar vervanging
van personeel, tussentijdse vacatures en inzet voor vermindering van de werkdruk in te
vullen ( € 715.000).
Afschrijvingen
De investeringen voor de leermethoden blijven achter bij de begroting. Om deze reden zijn
de afschrijvingskosten € 62.000 lager dan begroot. De overige investeringen en daarmee
ook de afschrijvingen zijn conform begroting.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 365.000 hoger uitgevallen dan het bedrag dat is begroot voor
2019. De hogere uitgaven worden gerealiseerd op de posten preventief onderhoud van de
schoolgebouwen € 91.000. Dit betreffen extra kosten voor installaties, extra kosten klein
schilderwerk en extra kosten onderhoud vanuit de VVE van de dislocatie Mariaschool Den
Hoorn. Extra kosten heffingen € 41.000 wordt veroorzaakt door naheffingen van de diverse
gemeentes en waterschappen. Extra kosten schoonmaak € 123.000 is veroorzaakt door
extra schoonmaakkosten voor het opleveren van diverse nieuwe locaties. De kosten voor
energie en water zijn € 124.000 hoger dan begroot door het opnemen van een schuld van
€ 75.000 voor de Kwakel inzake een bij Eneco onbekende meter waarmee wel gas geleverd
is aan de school. Het onderzoek inzake de energiemeter is nu gaande door Eneco.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot (€ 488.000) door met name hogere
uitgaven voor leermiddelen en ICT (€ 88.000) en hogere uitgaven projecten (€ 405.000). De
hogere uitgaven leermiddelen en ICT worden veroorzaakt door toename van het aantal
licenties voor leermethoden en daarmee gepaard gaande stijging van de kosten voor het
beheer van de ICT infrastructuur. De hogere uitgaven projecten worden veroorzaakt doordat
er meer inkomsten ontvangen zijn voor de arrangementen vanuit het
samenwerkingsverband, ONSKO en fonds 1818. Hierdoor zijn er ook extra kosten gemaakt
voor bovenstaande projecten.
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9.1.3 Financiële kerncijfers
Op grond van de kengetallen is er net als voorgaande jaren sprake van een sterke financiële
positie. De financiële positie is volgens de maatstaf van het ministerie voldoende om
eventuele tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen is toereikend.
2019

2018

2017

80.320
7.470.297
4.715.983
9.254.531
21.521.131

95.014
7.045.157
4.861.455
8.248.536
20.250.162

12.000
6.956.506
4.043.360
7.840.030
18.851.896

7.946.062
6.489.548
7.085.521
21.521.131

7.129.384
5.984.364
7.136.414
20.250.162

7.071.328
5.657.446
6.123.122
18.851.896

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

57.126.196
3.248.629
4.127.213
64.502.038

53.917.357
3.248.525
3.676.542
60.842.424

49.374.310
3.538.534
3.551.362
56.464.206

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

51.420.082
1.518.908
4.862.731
5.844.197
63.645.918
856.120

49.202.091
1.355.666
4.611.620
5.578.804
60.748.181
94.243

45.337.835
1.297.930
4.480.123
5.503.591
56.619.479
-155.273

Financiële baten en lasten

-39.442

-30.855

-17.372

Resultaat

816.678

63.388

-172.645

Balans
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Tabel 9 financiële positie
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Kengetallen
Solvabiliteit
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

2019

2018

2017

67,08%
1,97
7,64%
12,32%
1,27%

35,21%
1,84
7,59%
11,72%
0,10%

37,51%
1,94
7,91%
12,52%
-0,31%

Tabel 10 kengetallen

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover de totale
passiva, geldt dat de norm 30% is.
Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan
worden voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In
het algemeen wordt een norm van 0,75 voldoende geacht.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten plus de
afschrijvingen ten opzichte van de totale lasten. Let wel, door de nieuwbouw komt dit ratio in
2018 hoger uit dan daarvoor en kan dus niet als maatgevend worden aangehouden. In 2019
is dit hersteld en is de ratio onder de signaleringswaarde van 10%.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de
opgetelde totale en financiële baten. De signaleringswaarde ligt op 5%.
Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen de winst en de baten die tot deze
winst hebben geleid. In het bedrijfsleven heeft de rentabiliteit een andere betekenis dan voor
een schoolbestuur, waar het rendement vaak wordt gemeten aan de hand van resultaten van
leerlingen. Het ministerie kijkt over het algemeen naar de rentabiliteit over een periode van 3
jaar (of langer). Hierbij houdt men een signaleringsgrens van 0% aan.
Toelichting kengetallen
Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen kritisch bezien. Het beleid van het
bestuur is erop gericht om de vermogenspositie in balans te brengen met de noodzaak om
tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen en daarmee de toekomst van de stichting
blijvend te garanderen.
Bovenstaande kengetallen van de Stichting zijn alle ruim boven de norm, ook als bedacht
wordt dat er een bestemde reserve getroffen is voor de verwerking van de CAO aanpassing
in 2020. Hieruit kan worden geconcludeerd worden dat de Stichting financieel gezond is.
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9.1.4 Treasuryverslag
Het vermogensbeheer binnen de stichting wordt gevoerd door het college van bestuur. De
overtollige liquide middelen zijn in 2019 op spaardeposito’s geplaatst. De Stichting voldoet in
2019 aan de voorwaarden vastgesteld in het treasurystatuut. Dit treasurystatuut voldoet aan
de regeling beleggen, lenen en derivaten die sinds 15 juni 2016 van toepassing is op
onderwijsinstellingen. De Laurentius stichting maakt geen gebruik van financiële
instrumenten.

9.1.5 Allocatie van middelen en onderwijsachterstandenbeleid
Het ministerie van OCW berekent op basis van BRIN nummer de beschikbare subsidie
inclusief onderwijsachterstanden. De Laurentius Stichting kent de middelen toe conform
OCW, minus:
 een afdracht voor het stichtingskantoor,
 een afdracht voor het dragen van de collectieve lasten,
 een vermindering voor de daling of een verhoging voor de groei van het aantal
leerlingen in de loop van een schooljaar.
De gemeente Den Haag, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland stellen middelen ter beschikking
via hun desbetreffende onderwijsbeleid. De middelen worden aangevraagd door de school
en in hun geheel toegekend aan de school.

9.1.6 Inzet werkdrukmiddelen
Door alle directies is in overleg met het team en de MR een werkverdelingsplan opgesteld
waar de inzet van de werkdrukmiddelen zijn vastgesteld. De middelen zijn ingezet voor extra
handen in de klas en ondersteuning van de schoolorganisatie. Voor de inzet van extra
personeel zijn vacaturemeldingen ingediend. Gelet echter op het tekort aan met name
onderwijzend personeel is het niet gelukt om voor aanvang van het schooljaar 2019-2020 in
alle gevraagde extra handen te voorzien.
Inzet werkdrukmiddelen
Bestedingscategorie Besteed bedrag
Personeel

1.599.053

Materieel

19.909

Overig

2.435

Tabel 11 inzet werkdrukmiddelen

9.1.7 Inzet prestatiebox
In 2019 is evenals voorgaande jaren aanvullende financiering ontvangen van het Rijk uit de
‘Prestatiebox’. Deze middelen zijn conform de 4 actielijnen uit het Nationaal
Onderwijsakkoord met name ingezet voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een
brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande
ontwikkellijnen. Daarnaast zijn de eerder ingezette trajecten op o.a. kunst en cultuur (zoals
Kunstmenu en het inrichten van nieuwe Vindplaatsen), techniek en kwaliteitsverbetering
gecontinueerd of verder uitgebreid.
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Zo is een deel van deze middelen ingezet voor teamtrainingen en cursussen voor
leerkrachten en MT-leden in het kader van het verder professionaliseren van de teams.
Hierbij stonden het verhogen van de opbrengsten centraal. Er is extra geïnvesteerd in
kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement om de kwaliteit van het onderwijs verder te borgen.
In het verlengde hiervan zijn bij zeven scholen verbetertrajecten gestart of verder voortgezet.
Bij al deze activiteiten stonden professionalisering van leraren en schoolleiders,
opbrengstgericht werken, beter presteren en ambitieuze leercultuur, bèta en techniek,
excellente en hoogbegaafde leerlingen centraal. Net als bij de kwaliteitsagenda is er sprake
van een sterke overlap tussen onze eigen doelen en de doelen uit de prestatiebox. Daarom
hebben wij deze middelen mede ingezet als ontwikkelingsgelden in de school. Direct dan wel
indirect bekostigen wij daarmee het realiseren van genoemde doelen.

9.2 Toekomstparagraaf
In het kader van regelgeving van het ministerie van OC&W dient elk jaarverslag een
paragraaf te bevatten waarin relevante zaken worden gemeld die een relatie hebben met de
risicobeheersing.
In de toekomstparagraaf zijn de cijfers weergegeven van de Laurentius Groep. De grondslag
voor de gegevens van de toekomstparagraaf is de begroting 2020.
Financieel continuïteitstoezicht van de inspectie
Het financieel toezicht van de inspectie heeft twee toezichtsarrangementen:
1.
basistoezicht: het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand
van de jaarcijfers;
2.
aangepast financieel continuïteitstoezicht: de financiële continuïteit van het
onderwijs is binnen afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het
bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met een
intensiteit passend bij de ernst van de situatie.
De door de inspectie gehanteerde financiële risicoanalyse is verscherpt. De gehanteerde
indicatoren voor het primair onderwijs worden hieronder weergegeven met ter vergelijking de
uitkomst van dezelfde indicatoren, zoals deze berekend worden voor de Laurentius Stichting.
Indicatoren Inspectie
Solvabiliteit
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

2019

2020

2021

2022

2023

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2024 SignaleringsBegroting

waarde

67,1%

66,5%

67,5%

68,7%

70,0%

71,1%

<30%

1,97

1,88

1,98

2,23

2,54

2,84

< 0,75

7,6%
12,3%
1,3%

7,8%
13,1%
-0,3%

8,3%
13,8%
0,7%

8,8%
14,1%
0,5%

8,8%
14,6%
0,6%

8,7%
15,0%
0,5%

>10%

Tabel 12 indicatoren Inspectie

Op basis van de bovengenoemde indicatoren is het basistoezicht van toepassing en hoeft
niet gevreesd te worden dat de continuïteit van de Stichting in het geding is.
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<5%
<0%

Leerlingontwikkeling
Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

Leerlingaantallen
1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

1-10-2023

1-10-2024

Leerlingen jonger 8 jaar

4.472

4.306

4.339

4.398

4.431

4.470

4.465

Leerlingen 8 jaar en ouder

4.283

4.342

4.402

4.444

4.398

4.339

4.330

8.755

8.648

8.741

8.842

8.829

8.809

8.795

SBO

116

128

132

135

140

145

150

Praktijk (VO)

144

159

155

155

155

155

155

9.015

8.935

9.028

9.132

9.124

9.109

9.100

Aantal leerlingen
Tabel 13 leerlingaantallen

De komende twee jaar verwachten we een stijging van het leerlingaantal. Deze stijging wordt
veroorzaakt door met name de groei van de International School Delft (regioschool),
Godfried Bomans en de Piramide in Rijswijk, Gouden Griffel, Pius X en Kwakel in
Lansingerland, Gabriël School en Laurentius SBO, Cornelis Musius en de Mgr. Bekkers in
Delft, Christoffel en Petrus Donders in Den Haag. De stijging van het leerlingaantal
veroorzaakt uiteraard ook een stijging van de rijksbijdragen in de komende jaren (vanaf
2022). In de bovenstaande tabel is de verhouding weergegeven over de onderbouw en
bovenbouw van de leerlingen. Dit beeld is goed te noemen.
Formatieontwikkeling
FTE

1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

DIR

43,6079

43,1385

43,8005

43,8328

43,8781

43,8781

OP

498,2344

482,3082

475,9866

476,9698

477,9349

475,4469

96,6998

99,6138

96,0991

94,6694

93,5277

93,0294

638,5421

625,0605

615,8862

615,4720

615,3407

612,3544

OOP
Totaal
Tabel 14 formatieontwikkeling

De personeelsformatie zal, ondanks de stijging van het aantal leerlingen, per 1-10-2020 dalen
door formatieve taakstellingen. De verlaging vindt plaats door natuurlijk verloop.
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Balansontwikkeling
2019
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Algemene reserve
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2020

2021

2022

2023

2024

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
80.320
66.320
52.320
38.320
27.320
16.320
7.470.297 7.736.806 7.683.775 6.818.214 5.603.251 4.417.827
4.715.983 4.715.983 4.715.983 4.715.983 4.715.983 4.715.983
9.254.531 8.623.987 9.338.476 11.089.367 13.306.714 15.392.452
21.521.131 21.143.096 21.790.554 22.661.884 23.653.268 24.542.582
7.946.062 7.768.027 8.165.485 8.436.815 8.828.199 9.117.513
6.489.548 6.289.548 6.539.548 7.139.548 7.739.548 8.339.548
7.085.521 7.085.521 7.085.521 7.085.521 7.085.521 7.085.521
21.521.131 21.143.096 21.790.554 22.661.884 23.653.268 24.542.582

Tabel 15 balansontwikkeling

Balans
De materiële vaste activa worden gefinancierd met het eigen vermogen en een gedeelte
vanuit de voorzieningen. De financiering vanuit de voorzieningen kan een probleem zijn als
er teveel aan de voorzieningen wordt onttrokken.
De vermogenspositie van de Laurentius Stichting zal in 2020 afnemen als gevolg van het
negatieve exploitatieresultaat in dat jaar. Vanaf 2021 zal door het begrote positieve
exploitatieresultaat het vermogen weer gaan stijgen.
In 2020 zal de extra bijdrage vanuit het bestuur voor de verbouwing van de Cornelis Musius
ten laste worden gebracht van de voorziening onderhoud. Hierdoor zullen de onttrekkingen
in 2020 hoger zijn dan de dotatie en neemt de voorziening af.
Resultaatontwikkeling op basis van de meerjarenbegroting 2020-2023
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

57.126.196 56.107.608 55.910.060 56.480.477 57.131.000 57.363.612
3.248.629 1.331.709 1.331.709 1.331.709 1.331.709 1.331.709
4.127.213 1.826.669 1.963.623 2.017.290 2.017.290 2.017.290
64.502.038 59.265.986 59.205.392 59.829.476 60.479.999 60.712.611

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

51.420.082 48.251.981 47.420.529 47.826.978 48.372.787 48.753.057
1.518.908 1.660.891 1.673.531 1.681.161 1.658.263 1.604.424
4.862.731 4.632.753 4.865.796 5.237.120 5.261.370 5.280.620
5.844.197 4.908.916 4.858.598 4.823.407 4.806.715 4.795.716
63.645.918 59.454.541 58.818.454 59.568.666 60.099.135 60.433.817

Saldo baten en lasten

856.120

-188.555

386.938

260.810

380.864

278.794

Financiële baten en lasten en
VPB

-39.442

10.520

10.520

10.520

10.520

10.520

Resultaat

816.678

-178.035

397.458

271.330

391.384

289.314

Tabel 16 resultaatontwikkeling
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Het resultaat van de begroting 2020 is negatief € 178.000. Overigens dient opgemerkt te
worden dat dit resultaat € 1,5 mIn lager uitvalt door de verwerking van de eenmalige
uitkering volgens de cao. Hier tegenover staat de daartoe gevormde bestemmingsreserve bij
de jaarrekening 2019, zodat het resultaat na bestemming uitkomt op het begrote resultaat
negatief € 178.000. In het meerjarenperspectief is sprake van een sluitende begroting met
positieve exploitatieresultaten die minder worden van € 397.000 in 2021 tot € 289.000 in
2024. De meerjarige resultaten lopen op door toename van de onderwijsachterstandsgelden
en door een lichte stijging van het aantal leerlingen. Binnen deze meerjarige exploitatiesaldi
zijn bovenschools vrij beschikbare bedragen opgenomen voor onderhoud en het
lerarentekort (zie onderstaande tabel).
(*€ 1.000)

2021

2022

2023

2024

Onderhoud

250

600

600

600

Lerarentekort

71

183

383

542

Tabel 17 meerjarige exploitatiesaldi

Deze bedragen vormen een extra, toekomstige, financiële buffer en worden bij de
besluitvorming over de meerjarenbegroting 2021-2025, op basis van het geactualiseerde
financiële beleid, gealloceerd.
Het negatieve saldo voor 2020 wordt verklaard door een positief resultaat bovenschools van
€ 587.000 en een negatief resultaat van -/- € 786.000 op het totaal van de begrotingen van
de scholen. Er zijn negentien scholen met een negatief exploitatieresultaat. Dit wordt veelal
veroorzaakt door een afnemend leerlingaantal en door een te hoge formatie. In een enkele
school is sprake van incidentele of kortlopende ‘investeringen’ in kwaliteit en of frictiekosten.
Dit betreft bijvoorbeeld de ISD Primary en de Cornelis Musiusschool. Voor alle scholen met
een tekort geldt echter dat toegewerkt wordt naar een financieel gezond perspectief.
Concluderend betekent dit dat 6 scholen een formatieve taakstelling hebben ontvangen voor
het schooljaar 2020-2021. De overige scholen hebben, gezien het financieel perspectief,
een toegestaan tekort.
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Ontwikkeling liquiditeit
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

816.678

-178.035

397.458

271.330

391.384

289.314

0

0

0

0

0

0

816.678

-178.035

397.458

271.330

391.384

289.314

1.518.908

1.660.891

1.673.531

1.681.161

1.658.263

1.604.424

- Vorderingen

145.472

0

0

0

0

0

- Kortlopende schulden

-50.893

0

0

0

0

0

94.579

0

0

0

0

0

505.184

-200.000

250.000

600.000

600.000

600.000

2.935.349

1.282.856

2.320.989

2.552.491

2.649.647

2.493.738

-1.929.354 -1.913.400 -1.606.500

-801.600

-432.300

-408.000

-1.929.354 -1.913.400 -1.606.500

-801.600

-432.300

-408.000

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo baten en lasten
Overige mutaties EV

Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal

Mutaties voorzieningen
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiele vaste
activa
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende
schulden
Mutatie liquide middelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.005.995

-630.544

714.489

1.750.891

2.217.347

2.085.738

Tabel 18 liquiditeit

Liquide middelen
In 2020 zal de liquiditeit met € 630.000 dalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
investeringen, de kosten vanuit het meerjarenonderhoudsplan en het begrote negatieve
resultaat van € 178.000.
Treasurybeleid 2020
Voor het treasurybeleid gelden de volgende algemene doelstellingen:
1.
voldoende liquiditeit;
2.
lage financieringskosten;
3.
risicomijdende uitzettingen;
4.
kosteneffectief betalingsverkeer;
5.
beheersen en bewaken financiële risico’s.
In 2020 zullen er geen wijzigingen worden doorgevoerd in het beleid.
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9.3 Risicoanalyse 2020
Binnen de P&C-cyclus worden de risico’s benoemd en vindt de opvolging plaats. Dat betekent dat
deze risico’s onderdeel vormen van voortgangsrapportages, de begroting en het jaarverslag en het
inhoudsrijke gesprek hierover tussen directies en het CvB. Het doel hiervan is om de risico’s tijdig te
signaleren, maatregelen te treffen en op te volgen in hoeverre de risico’s daadwerkelijk optreden. Het
komend jaar wordt een verbeterslag doorgevoerd waarbij de gekwantificeerde risico’s leidend zijn voor
de bepaling van het weerstandsvermogen van Laurentius Groep en haar entiteiten.
In de meerjarenbegroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen van de
leerlingaantallen. Er blijven onzekerheden bestaan die een financieel risico voor de stichting zijn.
Onderstaand de risico’s met de meeste impact.

Risico omschrijving

Consequentie van het
optreden van het risico

Inschatting
bedrag

Risico
begroting

Mitigerende maatregel

1. Prognose leerlingaantallen
opgenomen in de begroting
worden niet gerealiseerd

Gevolg is dat de baten lager zullen
uitvallen.

Baten per
leerling is
gemiddeld
€ 6.000,-

Middel

Ingrijpen middels de begroting en
formatieplan van volgend jaar.

2. Doordecentralisatie van
kosten groot onderhoud per 1
januari 2015

De schoolbesturen zijn zelf
verantwoordelijk voor de kosten van
het groot onderhoud. De daarvoor
bestemde middelen worden vanaf die
datum rechtstreeks overgemaakt naar
het schoolbestuur.

Onbekend,
bedrag van
€ 33,- per m² is
te laag, zeker op
de lange termijn.

Middel

Actualisatie van de MJOP’s geven
een goed beeld van de te
verwachten onderhoudslast. De
verwachting is dat deze last
toeneemt. In meerjarig perspectief is
rekening gehouden met de toename.

3. Ontwikkelingen bij de
invoering van passend
onderwijs. Arrangementen

Door de invoering van passend
onderwijs is het budget vanuit het SWV
gewijzigd. Voor de basisscholen
betekent dit dat er weliswaar meer
basisbekostiging is, waaruit lichte
arrangementen bekostigd moeten
worden ongeacht of dit er veel of
weinig zijn.

€ 5.000 per
arrangement

Middel

Directeuren goed informeren over de
financiële mogelijkheden vanuit het
ondersteuningsplan
Voor het SBO is er een oplossing
gevonden in het behouden van de
bekostiging op basis van de 2%
regeling. Door het voornemen van de
minister om de
bekostigingssystematiek voor de
SBO’s te vereenvoudigen en gelijk te
trekken met de systematiek van het
(V)SO zal deze afspraak komen te
vervallen. Om voor de lange termijn
zekerheid te hebben over de
financiering van de SBO zal met het
samenwerkingsverband worden
onderzocht of gekomen kan worden
tot een vaste vergoeding, nodig om
de SBO voorziening op een gezonde
manier in stand te houden.

Voor het SBO is de impact groot. De
leerlingen die nu nog op het SBO
terechtkomen hebben een veel
zwaardere indicatie terwijl de
bekostiging te laag is om de juiste zorg
te bieden.

4. Vervangingsproblematiek

Door ziekte of zwangerschap
onvoldoende ruimte op de
arbeidsmarkt om de vervanging
adequaat op te lossen.

€ 400.000 per
jaar

Hoog

Onderhouden van een flexibele schil
eventueel in samenwerking met
andere besturen en gemeente.

5. Gemeentelijke subsidie
Den Haag

De gemeentelijke subsidies vanuit het
beleidsplan Kwaliteit als Compas
maken een substantieel deel uit van de
exploitatie van de Haagse scholen.

€ 885.000 per
jaar

Middel

Het beleid vanuit de gemeente Den
Haag is tot 2021 vastgelegd. Het
meedoen in bestuurlijk overleg over
de subsidie 2021 geeft tijdig
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duidelijkheid over de te nemen
acties.

60% van de subsidie is ingezet in
formatie.
6. Onrendabele bezetting
schoolgebouwen. Het
leegstandbeleid.

Leegstaande lokalen brengen ook
kosten met zich mee, indien geen
vergoeding wordt gegeven vanuit de
rijksoverheid.

Onbekend

Middel

In overleg met schooldirecteur
afspraken maken.

7. Arbeidsmarktkrapte

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

€ 600.000

Hoog

Er is ingezet op de
professionalisering van de
arbeidsmarktcommunicatie en
recruitment. Daarnaast wordt een
doelgroepen benadering toegepast
om toekomstige leerkrachten te
boeien en aan ons te binden. In de
begroting is ruimte gecreëerd voor
leerwerkplekken van zij-instromers in
2020 en zijn middelen in meerjarig
perspectief beschikbaar voor het
treffen van aanvullende maatregelen.
Daarnaast is een platform opgericht
om het lerarentekort op een
innovatieve wijze tegemoet te treden.
Daarbij is de focus ook gericht op het
behouden van leraren voor
Laurentius Stichting. In de regio Den
Haag is een noodplan ontwikkeld,
waarvoor het ministerie OCW
additionele middelen heeft
gevoteerd.

8. Covid-19 maatregelen
sluiting van scholen en BSO
en mogelijke optreden
recessie

Voor het onderwijs zullen, gezien de
doorlopende financiering, de
consequenties beperkt zijn. Voor de
opvang wordt rekening gehouden met
daling van de omzet als gevolg van het
niet verlengen van contracten of het
niet aangaan van nieuwe contracten.

PM

Hoog

Er worden maatregelen getroffen om
de formatie zoveel als mogelijk aan
te laten sluiten bij de omzetprognose.

Tabel 19 risicoanalyse
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B. De jaarrekening
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B
B1

Jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

1

Activa

1.1
1.1.1
1.1.1

Immateriële vaste activa
Goodwill

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vaste activa
Vooruitbetaalde licenties

6.000
74.320

9.000
86.014
80.320

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere bedrijfsmiddelen

718.629
6.634.518
117.150

Totaal vaste activa

95.014

681.624
6.141.992
221.541
7.470.297

7.045.157

7.550.617

7.140.171

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7

Vorderingen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen

130.850
2.441.106
1.851.635

585.572
2.354.838
1.705.645
4.423.591

1.6
1.6.2
1.6.3

1.7

Borg en overige vordering
Borg
Overige

292.392
0

4.646.055

215.400
0
292.392

215.400

9.254.531

8.248.536

Totaal vlottende activa

13.970.514

13.109.991

Totaal activa

21.521.131

20.250.162

Liquide middelen
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2

Passiva

2.1
2.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Groepsvermogen
Stichtingskapitaal privaat
Algemene reserve publiek
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat

31-12-2019
€

0
5.566.768
1.999.458
379.836

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen : onderhoud

2.3

Langlopende schulden

2.4
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

0
6.309.801
553.980
265.603
7.946.062

Totaal groepsvermogen
2.2
2.2.1
2.2.3

31-12-2018
€

846.669
5.642.879

7.129.384

840.160
5.144.204
6.489.548

5.984.364

-

-

1.072.027
1.892.636
579.326
38.633
3.502.899

1.145.987
1.882.486
484.642
150.565
3.472.734
7.085.521

7.136.414

21.521.131

20.250.162
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B2

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019
2019
€

3
3.1
3.2
3.5

Baten

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen/subsidies
Overige baten

57.126.196
3.248.629
4.127.213

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

61.638.438

51.420.082
1.518.908
4.862.731
5.844.197

50.445.734
1.581.016
4.496.891
5.355.778

60.842.424

49.202.091
1.355.666
4.611.620
5.578.804

61.879.419

60.748.181

856.120

-240.981

94.243

-6.031

-5.040

-5.332

Totaal resultaat

850.089

-246.021

88.911

Vennootschapsbelasting

-33.411

-8.190

-30.855

Totaal resultaat

816.678

-254.211

58.056

Saldo baten en lasten

6

53.917.357
3.248.525
3.676.542

63.645.918

Totaal lasten

5

2018
€

53.977.351
3.361.753
4.299.334
64.502.038

Totaal baten

4

Begroting 2019
€

Financiële baten en lasten
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B3

Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2019
2019
€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
822.709

Saldo baten en lasten
Aanpassing voor :
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

59.673

1.518.908
505.184

1.355.666
322.968
2.024.092

Mutaties werkkapitaal
- Voorraden
- Vorderingen
- Effecten
- Kortlopende schulden

1.678.634

145.472
-50.893

-818.096
1.030.062
94.579
2.941.380

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest/financiële lasten

211.966

311
-6.342

1.950.273
1.172
-6.504

-6.031

-5.332

2.935.349

1.944.941

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

-1.929.354

-93.554
-1.433.778
-1.929.354

-1.527.332

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden

-

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-9.103
-

-9.103

1.005.995

408.506

8.248.536
1.005.995

7.840.030
408.506

9.254.531
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B4

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2019
Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Rjo).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden alleen verwerkt indien het
waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de Stichting zullen toevloeien.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
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Grondslagen van segmentatie
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn 660 een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten voortgezet
onderwijs en primair onderwijs.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van
indirecte kosten over de te onderscheiden onderwijssectoren geschiedt op basis van
een vast bedrag per school en een bedrag per leerling.
Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere
rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële
instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden
om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden
uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep
gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot
uitdrukking is gebracht.
De geconsolideerde groepsmaatschappijen zijn:
- Laurentius stichting, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal te Delft
- Stiching Kinderspeelzaal Lansingerland, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal Delft, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal Midden-Delfland, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal Den-Haag, te Delft
- IKC de Gouden Griffel, te Lansingerland
- IKC de Bonte Pael, te Delft
- IKC de Regenboog, te Delft
- Stichting Boost BMS, te Delft
Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
Op de enkelvoudige jaarrekening zijn dezelfde grondslagen van toepassing als voor de geconsolideerde jaarrekening.
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende
wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de
functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die
tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per de transactiedatum. De
bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen.
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen
investeringssubsidies en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Afschrijvingspercentage in
maanden

• Gebouwen en verbouwingen
• Inventaris en apparatuur
• Ict
• Leermethoden
• Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvingspercentage per
jaar

Activeringsgrens in €

120-240-360

10% - 5% - 3,3%

€

5.000

240-36

5% - 33%

€

450

60-36

20% - 33%

€

450

96

13%

€

450

120-60

10% - 20%

€

450

Gebouwen
De gebouwen zijn alleen in juridisch eigendom en dienen- na beëindiging van het geven van onderwijs 'om niet' te worden overgedragen
aan de betreffende gemeente c.q. het ministerie van OCW, derhalve zijn deze pro memorie (p.m.) in de balans opgenomen.
Aanbouw of verbouwingen gefinancieerd met eigen geld wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen.
Inventaris, ICT en leermethoden
De inventaris, ICT en leermethoden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Subsidie ontvangen voor investeringen in materiele vaste activa wordt volgens het model "egalisatie" verwerkt.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte
van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van
deze deelneming.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere
bedrijfswaarde.
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen en obligaties die tot het einde van de looptijd zullen
worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat van baten
en lasten
Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn
aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te
schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op iedere
balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd.
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van een eerder
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de
boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vordering.
Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen
van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
De overige effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De lagere marktwaarde wordt per fonds
vastgesteld.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee
rekening gehouden bij de waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid
door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.
Schattingswijziging
Aanpassing berekeningswijze voorziening langdurig ziekte
In 2019 is een schattingswijziging doorgevoerd voor het bepalen van de benodigde hoogte van de voorziening langdurige ziektegevallen.
Tot en met 2018 werd de voorziening berekent op basis van een collectieve methode waarbij op basis van ervaringscijfers werd bepaald
welk deel van de langdurige zieke medewerkers naar verwachting blijvend langdurig ziek zouden zijn. Met ingang van 2019 wordt gebruikt
van een individuele methode waarbij per medewerker die langdurig ziek is op basis van de inviduele omstandigheden een inschatting wordt
gemaakt of sprake zal zijn van herstel of niet. De impact van de schattingswijziging bedraagt naar verwachting circa € 69.000 positief.
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Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Er wordt gebruik
gemaakt van een model waarin de blijf-kans van de medewerkers zoals die ingeschat is door het schoolbestuur, verwerkt is.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over de boekjaren. Deze
voorziening is bedoeld voor het meerjarig groot onderhoud op de scholen conform het vastgestelde meerjaren onderhoud beleidsplan
(MOP). Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen
vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.. Het MOP laat zien dat de hoogte van de voorziening voldoende is.
Voor het berekenen van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaaakt van de uitzonderingsregeling zoals
opgenomen in artikel 4 lid 1c van de RJO

Voorziening langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken is gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen aan personeelsleden die naar verwachting vanwege ziekte blijvend niet in staat zijn hun werkzaamheden te verrichten.
De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de geschatte hoogte van de toekomstige loonkosten en de geschatte kans op herstel.
Voorziening negatief getoetsten
De voorziening negatief getoetsten wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen voor voormalig medewerkers
die negatief getoetst zijn door het Participatiefonds. Indien de nominale waarde niet materieel afwijkt van de nominale waarde wordt de
nominale waarde gehanteerd.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven
Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Opbrengstwaardering
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek
doel zoals verhuur, ouderbijdragen en overige baten, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt
of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt
verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vereniging.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een
voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele
arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht.
Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting
bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het
herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar
kan worden geschat.
Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen
die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de Stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld
aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele
marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de Stichting zich aantoonbaar heeft verbonden tot
beëindiging van het dienstverband van een of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter stimulering
van vrijwillig ontslag. De Stichting heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan
(of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de Stichting redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan / de regeling zijn de
betrokken locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de ontslaguitkering voor
iedere functie(groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien van de ontslaguitkeringen bij
vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod
zal ingaan.
De ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld worden tegen contante waarde
gewaardeerd. De disconteringsvoet betreft de marktrente (effectief rendement) van hoogwaardige ondernemingsobligaties op balansdatum.
WNT : Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector
De Stichting valt zowel onder de WNT als de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).
De beloning van de bestuurder en de bezoldiging/vergoeding van de Raad Van Toezicht valt onder het normenkader voor de WNT. De
bepalingen en regelingen aangegeven in de WNT worden gehanteerd.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Belastingen
De Stichting is voor het onderdeel Kinderopvang belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen
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B5

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1

Activa

1.1

Immateriële vaste activa
Verkrijgings- Afschrijvingen t/m
prijs
31-12-2018
31-12-2018
€
€

1.1.1
1.1.2

Goodwill
Gebruiksrecht lesmethode
Totaal materiële vaste
activa

1.2

Gebouwen en terreinen

€

€

€

€

Verkrijgingsprijs
31-12-2019
€

Afschrijvingen
t/m
31-12-2019
€

9.000
86.014

0
0

-3.000
-11.694

6.000
74.320

30.000
93.554

-24.000
-19.234

123.554

-28.540

95.014

0

-14.694

80.320

123.554

-43.234

Boekwaarde
31-12-2018

Desinvesteringen

Afschrijving Desinvesteringen

Boekwaarde
1-1-2019

€

€

€

€

Verkrijgingsprijs
1-1-2019
€

Afschrijvingen
t/m
1-1-2019
€

1.682.148

-1.000.524

681.624

-197.621

197.621

681.624

1.484.527

-802.903

14.886.665
4.635.017
19.521.682

-9.832.806
-3.546.884
-13.379.690

5.053.859
1.088.133
6.141.992

-5.693.589
-2.417.141
-8.110.730

5.693.589
2.417.141
8.110.730

5.053.859
1.088.133
6.141.992

9.193.076
2.217.876
11.410.952

-4.139.217
-1.129.743
-5.268.960

Andere bedrijfsmiddelen

1.396.271

-1.174.730

221.541

-334.034

334.034

221.541

1.062.237

-840.696

Totaal materiële vaste
activa

22.600.101

-15.554.944

7.045.157

-8.642.385

8.642.385

7.045.157

13.957.716

-6.912.559

Gebouwen en terreinen

Boekwaarde
1-1-2019

Investeringen
2019

Afschrijvingen
2019

Boekwaarde
31-12-2019

€

€

€

€

Verkrijgingsprijs
31-12-2019
€

Afschrijvingen
t/m
31-12-2019
€

1.484.527

-802.903

681.624

151.926

-114.921

718.629

1.636.453

-917.824

9.193.076
2.217.876
11.410.952

-4.139.217
-1.129.743
-5.268.960

5.053.859
1.088.133
6.141.992

1.447.879
329.549
1.777.428

-1.000.146
-284.756
-1.284.902

5.501.592
1.132.926
6.634.518

10.640.955
2.547.425
13.188.380

-5.139.363
-1.414.499
-6.553.862

Andere bedrijfsmiddelen

1.062.237

-840.696

221.541

0

-104.391

117.150

1.062.237

-945.087

Totaal materiële vaste
activa

13.957.716

-6.912.559

7.045.157

1.929.354

-1.504.214

7.470.297

15.887.070

-8.416.773

1.2.2
Inventaris en apparatuur
1.2.2.1 Inventaris en ICT
1.2.2.2 Leermiddelen

1.2.3

Boekwaarde
31-12-2019

-21.000
-7.540

Verkrijgings- Afschrijvingen t/m
prijs
1-1-2019
1-1-2019
€
€
1.2.1

Afschrijvingen
2019

Materiële vaste activa

1.2.2
Inventaris en apparatuur
1.2.2.1 Inventaris en ICT
1.2.2.2 Leermiddelen

1.2.3

Investeringen
2019

30.000
93.554

Verkrijgings- Afschrijvingen t/m
prijs
31-12-2018
31-12-2018
€
€
1.2.1

Boekwaarde
31-12-2018
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1.5

Vorderingen

31-12-2019

31-12-2018

€
1.5.1

Debiteuren
Dubieuze debiteuren

1.5.2
1.5.7

Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen
Gemeente
Nog te ontvangen rente
Compensatie Transitievergoeding
Overige vorderingen
In rekening te brengen derden/te ontvangen rente
Vooruitontvangen kosten

Borg en overige vordering

1.6.2

Borg (Snappet)
Totaal

773.224
-187.652
130.850
2.441.106

585.572
2.354.838

128.360
0
474.357
136.230
0
1.112.688

Totaal vorderingen

1.6

€

272.342
-141.492

0
196
267.157
316.372
0
1.121.920
1.851.635

1.705.645

4.423.591

4.646.055

Boekwaarde Nieuwe vordering
31-12-2018
2018
EUR
EUR
215.400
76.992
215.400

76.992

Ontvangen
2019
EUR

Mutaties
2019
EUR
0

0

Boekwaarde
31-12-2019
€
292.392

0

0

292.392

Borg
Onder borg staan betaalde bedragen aan borg, die zijn betaald ter bruikleen van de hardware van Snappet. De hardware die wordt gebruikt betreft tablets die gebruikt
worden door de kinderen op school. Conform de overeenkomst zal de betaalde borgsom retour worden ontvangen bij inlevering van de geleende hardware. de borg heeft
naar verwachting een looptijd langer dan 1 jaar.
31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2
1.7.3

Banken
Kasmiddelen
Deposito's

6.240.402
159.378
2.854.751

5.283.457
109.375
2.855.704

Totaal liquide middelen

9.254.531

8.248.536

Onder de liquide middelen is een bankgarantie afgegeven van € 21.800. De bankgarantie betreft de huur van het kantoor op de Burgemeestersrand 59.
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2

Passiva

2.1

Groepsvermogen
Saldo
31-12-2018

Bestemming
Resultaat

€
2.1.1

Stichtingskapitaal privaat

2.1.2
2.1.2

Algemene reserve publiek
Algemene reserve publiek voor 1 augustus 2006

Bestemmingsreserves publiek
2.1.3.a Herwaarderingsreserve activa
2.1.3.a CAO akkoord 2019
Bestemmingsreserves privaat
2.1.3.b Bestemmingsreserves algemeen privaat
2.1.3.b Reserve schoolfonds privaat

Totaal groepsvermogen

€

Mutaties

Saldo
31-12-2019

€

€

0

0

0

5.056.817
1.252.984
6.309.801

-398.613
-106.778
-505.391

-237.642
0
-237.642

4.420.562
1.146.206
5.566.768

435.760
0

-74.522
1.520.000

0
0

361.238
1.520.000

553.980

1.445.478

0

1.999.458

-44.312
309.915
265.603

-123.409
0
-123.409

547.557
-309.915
237.642

379.836
0
379.836

7.129.384

816.678

0

7.946.062

De bestemmingsreserves zijn ter dekking van de in het verleden opgenomen herwaardering inventaris. In 2019 is tevens de bestemmingsreserve CAO akkoord 2019
verwerkt. Deze reserve dient ter dekking van de uitbetaalde loonafspraken in februari 2020.
De mutaties in het eigen vermogen betreffen de private reserves van de Stichting Kinderspeelzalen, Stichting Boost en IKC GG en BP. Deze stonden opgenomen als publiek
en reserve schoolfonds privaat.
Saldo
31-12-2018
6.626.139
320.881
287.029
-104.665
7.129.384

Uitsplitsing vermogen naar Stichting
Laurentius Stichting
Stichting Kinderspeelzalen
Stichting Boost
Stichting IKC GG en BP

Bestemming
Resultaat
940.087
-156.051
27.627
5.015
816.678

Saldo
31-12-2019
7.566.226
164.830
314.656
-99.650
7.946.062

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.
De bestemming van het resultaat 2019 is als volgt
Algemene reserve publiek
Algemene reserve publiek voor 1 augustus 2006

-398.613
-106.778
-505.391

Bestemmingsreserves algemeen publiek
Herwaarderingsreserve activa
CAO akkoord 2019

-74.522
1.520.000
1.445.478

Bestemmingsreserves algemeen privaat
Bestemmingsreserves algemeen privaat
Reserve schoolfonds privaat

-123.409
0
-123.409

Totaal
2.2

816.678
Mutaties

Voorzieningen
Saldo 31-122018
€

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
Jubileum
Langdurig zieken

2.2.3

Overige voorzieningen

Negatief getoetsten
Duurzaamheid

2.2.3.1 Onderhoud gebouwen

Totaal voorzieningen
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Dotaties
2019
€

Onttrekkingen
2019
€

30.521
336.902
453.950
0
18.787
840.160

0
72.948
5.014
70.464
5.744
154.170

0
-74.584
-73.077
0
0
-147.661

Saldo
31-12-2019
€
30.521
335.266
385.887
70.464
24.531
846.669

5.144.204

1.332.500

-833.825

5.642.879

5.144.204

1.332.500

-833.825

5.642.879

5.984.364

1.486.670

-981.486

6.489.548
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2.4

2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.9.1

Kortlopende schulden
Crediteuren
OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Gemeente

31-12-2019
€

31-12-2018
€

31-12-2019

31-12-2018

€

€
1.072.027
0
1.892.636
579.326

38.633

1.145.987
0
1.882.486
484.642
150.565

38.633
2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Vakantiegeld
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies
2.4.10.3 Nog te besteden subsidies OCW niet-geoormerkt
2.4.10.4 Nog te besteden subsidies overige instanties
2.4.10.5 Nog te besteden subsidies Gemeente (incl. huisvesting)
2.4.10.6 Vooruitontvangen ouderbijdragen
2.4.10.7 Overige overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

1.517.850
46.706
368.726
0
876.677
43.644
649.296

150.565
1.431.318
49.222
108.248
0
982.657
62.985
838.304

3.502.899

3.472.734

7.085.521

7.136.414
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13. lid 2 sub aen EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Subsidie voor studieverlof 2018-2019
Subsidie voor studieverlof 2018-2019
Zij-instromers
Zij-instromers
Zij-instromers
Teambeurs PO
Teambeurs PO
Teambeurs PO
Teambeurs PO
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Subsidie zij-instroom
Regionale aanpak lerarentekort

Bedrag van de
toewijzing
€

105.547
3.779
20.000
20.000
20.000
92.497
72.273
82.497
81.012
11.602
7.331
20.558
24.186
6.953
3.401
20.000
20.000
20.000
20.000
-7.082
20.000
20.000
40.000
166.667
497.605

928756-1
865467-1
865465-1
915011-1
team17015
team18014
team18018
team18019
1006549
1006580
1006402
1006711
1006804
1007227
1002167
994437
1027308
1027322
1027344
998022
1027366
994521
RAL19017
Totaal

Ontvangen
t/m
verslagjaar
€

De prestatie is ultimo
verslagjaar conform de
subsidiebeschikking
Geheel
uitgevoerd
afgerond

105.547
3.779
20.000
20.000
20.000
92.497
72.273
82.497
81.012
11.602
7.331
20.558
24.186
6.953
3.401
20.000
20.000
20.000
20.000
7.08220.000
20.000
40.000
166.667
497.605

Nog niet geheel
en afgerond

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (regeling ROS, art. 13 lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
datum

Bedrag van Ontvangen t/m totale kosten
de toewijzing verslagjaar

Totaal

te verrekenen
ultimo
verslagjaar

€

€

€

€

0

0

0

0

0

0

0

0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
datum

Bedrag van
de
toewijzing

Totaal

saldo 01-012019

ontvangen in
verslagjaar

lasten in
verslagjaar

totale kosten
31-12-2019

€

€

€

€

saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar
€
€

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Att.: deze subsidies worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Er kan bovendien prestatieverklaring of een
andere verantwoording over de prestaties worden verlangd. Zie tekst subsidiebeschikking.

Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Den Haag
Kenmerk subsidie

Activiteit

/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774
/VOS-1774

Voormalig ID-medewerkers
Conciergeregeling
Schoolsportcoordinator
Verlengde schooldag
Schakelklas
VVE Kwaliteit
Ouderbetrokkenheid
Veilige school
Cultuurschakel
LKP
Brede school niet VVE
Profffesionele ontwikkeling
Goede en excellente school
Nieuwkomers

Toegekend
bedrag

Ontvangen
voorschot

Realisatie

Onderbesteding

111.813
16.040
20.590
32.573
191.974
26.990
50.312
13.000
18.446
470.110
11.140
56.960
9.000
36.000

111.813
16.040
20.590
32.573
191.974
26.990
50.312
13.000
18.446
470.110
11.140
56.960
9.000
36.000

85.972
16.040
20.590
32.573
191.974
26.990
50.312
3.267
18.446
465.263
9.123
56.960
6.444
36.000

25.841
0
0
0
0
0
0
9.733
0
4.847
2.017
0
2.556
0
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Delft
Kenmerk subsidie

Activiteit

3828802
3828802
4131483
4131483

Onderwijs achterstandenbel. jan-jul 2019
Bestuursafspraken jan. - jul. 2019
Onderwijs achterstandenbel. aug-dec 2019
Frictiekosten aug - dec 2019

Toegekend
bedrag

Ontvangen
voorschot

Realisatie

51.497
70.672
31.458
67.206

51.497
70.672
31.458
67.206

51.497
70.672
31.458
67.206
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Alphabet Nederland
Er zijn voor een vijftal wagens een leasecontract afgesloten met Alphabet Nederland. Onderstaand een overzicht
Peugeot 208: Lease contract in 2017 afgesloten. De looptijd bedraagt 48 maanden. Leasetarief € 504 per maand.
Citroen Berlingo: Lease contract in 2016 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 487 per maand.
Suzuki Swift : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 357 per maand.
Renault Captur : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 725 per maand.
Volkswagen Golf : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 885 per maand.
Huur Annexum
In 2016 is een huurcontract afgesloten voor de 1e en 2e etage van Burgemeestersrand 59 te Delft. De looptijd bedraagt van 1 juli 2014 tot en met 15
november 2020.
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 55.536.
Huur Stichting kinderspeelzaal Delft
Met gemeente Delft is een huurcontract afgesloten voor Klavertje Vier. De looptijd van het contract is vijf jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt
€ 19.510.
Met de Laurentius stichting zijn huurcontracten afgesloten voor de locaties van het Muizenhuis, Do-Re-Mi en BSO het Klavertje. Het totale huurbedrag
bedraagt voor alle locaties € 21.027. De looptijd van de huurcontracten zijn een jaar en lopen stilzwijgend door.
Huur Stichting kinderspeelzaal Den Haag
Met de Laurentius stichting zijn huurcontracten afgesloten voor de locaties van Pinky, De Peutergaarde, De Buutplaats en de Zuidwestertjes. Het totale
huurbedrag bedraagt voor alle locaties € 33.000. De looptijd van de huurcontracten zijn een jaar en lopen stilzwijgend door.
Huur Stichting Kinderspeelzaal Holding
Met Marmeerveste is een vijfjarig huurcontract afgesloten voor het kantoorpand van Burgemeestersrand 57 te Delft. De huur en servicekosten bedragen per
jaar € 39.212. Na vijf jaar loopt het huurcontract stilzwijgend door.
Huur Stichting Kinderspeelzaal Lansingerland
Met gemeente Lansingerlandt is een huurcontract afgesloten voor Peuterhonk. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt € 12.360.
Met de Laurentius stichting is een huurcontract afgesloten voor de locatie Pinkelotje. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt
€ 11.220 en loopt stilzijgend door.
Met Spectrum SPCO is een huurcontract afgesloten voor de locatie Beestenboel.De looptijd is voor onbepaalde tijd en het huurbedrag per jaar bedraagt €
3.735 .
Met Stichting Prokino is een huurcontract afgesloten voor de locatie Inkipinky. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt
€ 9.860 en loopt stilzijgend door.
Met BSO Zus en Zo is een huurcontract afgesloten voor de locatie Madelief. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt € 3.840.
Huur Stichting Kinderspeelzaal Midden-Delfland
Met gemeente Midden-Delfland is een huurcontract afgesloten voor de Kanjers. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt € 7.737.
BMW Lease (stichting Kinderspeelzaal Holding)
BMW i3: lease contract 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60maanden. Leasetarief € 9.881 inclusief per jaar
Lease contract Canon
In 2015 is een contract gesloten met Canon voor het gebruik en onderhoud van de kopieermachines. De looptijd bedraagt van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2018. In 2018 is het contract verlengt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2020.
Het leasetarief bedraagt per kwartaal € 23.542
Regeling onvoorziene gevallen VO lumpsum
Door de overgang van de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar is er een langlopende vordering van € 133.564 op het ministerie. Deze vordering
betreft een overgangsregeling die alleen uitgekeerd gaat worden als de school op een andere datum dan per 1 september wordt opgeheven en niet
voldoende liquiditeit heeft. Er is voor gekozen de vordering niet op te nemen om dat er van wordt uitgegaan dat de school blijft bestaan en deze vordering
nooit ontvangen gaat worden dat bij beëindiging het eigen vermogen toereikend is.
Levensfasebewust personeelsbeleid:
In de CAO VO 2018/2019 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke werknemer en een aanvullend budget van 120 uur voor werknemers
vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Laurentius dient nog een inschatting te maken in welke mate de gespaarde uren tot uitgaven zullen
gaan leiden (doorbetalen salaris). Het is noodzakelijk dat de school de gespaarde uren per werknemer inventariseert omdat de afspraken schriftelijk moeten
zijn vastgelegd. Na inventarisatie blijkt dat enkel een personeelslid gebruik maakt van het sparen van uren. Om deze reden is er geen voorziening gevormd.
Fiscale eenheid BTW
De laurentius Stichting, Stichting Kinderspeelzalen, Stichting Kinderspeelzalen Den Haag, Stichting Kinderspeelzalen Delft, Stichting
Kinderspeelzalen Midden Delfland en Stichting Kinderspeelzalen Lansingerland vormen een fiscale eenheid voor de BTW en zijn daarom
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde omzetbelasting.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

2019
€

Begroting 2019
€

2018
€

Rijksbijdragen

3.1.1
Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW

51.623.262

50.026.701
51.623.262

3.1.2
Overige subsidies OCW
3.1.2.2 Prestatiebox
3.1.2.5 Overige geoormerkte en
niet geoormerkte subsidies

1.788.348
1.452.303

1.749.300
315.100
3.240.651

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Gemeente Laurentius
Gemeente Kinderspeelzaal Delft
Gemeente kinderspeelzaal Den Haag

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur onroerende zaken
Inkomsten personeel
Ouderbijdragen en schoolgelden
Overige
Samenwerkingsverband/Auris groep
Overige

Totaal overige baten

1.668.931
491.950

1.886.250

2.160.881

2.375.365

2.262.283

1.886.250

2.375.365

57.126.196

53.977.351

53.917.357

1.652.291
554.952
1.041.386

Totaal overige overheidsbijdragen

49.381.111

2.064.400

3.1.4
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
3.1.4.1 Bijdrage SWV
2.262.283

Totaal rijksbijdragen OCW

49.381.111
50.026.701

1.554.910
629.459
1.177.384

1.659.973
550.465
1.038.087

3.248.629

3.361.753

3.248.525

3.248.629

3.361.753

3.248.525

205.879
41.594
2.971.280

242.325
38.900
3.198.249

216.939
68.628
2.578.591

0
908.460

0
819.860

0
812.384

908.460

819.860

812.384

4.127.213

4.299.334

3.676.542
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Lasten
2019
€

4.1

Begroting 2019
€

2018
€

Personeelslasten

4.1.1
Lonen en salarissen
4.1.1.1
Brutolonen en salarissen
4.1.1.2
Sociale lasten
4.1.1.3
Pensioenpremies

35.085.060
6.190.570
5.381.699

46.475.530
61.243
29.861
46.657.329

34.612.921
6.378.914
4.507.656
46.566.634

45.499.491

In de begroting van de Laurentius stichting zijn de sociale lasten en pensioenpremies niet opgenomen. Voor de overige stichting is dit wel
opgenomen.
4.1.2
Overige personele lasten
4.1.2.1
Dotatie overige personele voorzieningen
4.1.2.2
Personeel niet in loondienst
4.1.2.3
Scholing, IPB
4.1.2.4
Overige

3.980
3.350.856
1.098.801
999.079

Totaal overige personele lasten
4.1.3

Uitkeringen (-/-)

Totaal personele lasten

-8.600
2.635.900
1.109.700
752.500
5.452.716

4.489.500

4.674.253

-689.963

-610.400

-971.653

51.420.082

50.445.734

49.202.091

2019
€
4.2
4.2.1

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa

4.2.1.1 Goodwill
4.2.1.2 Gebruiksrecht lesmethode
4.2.2
Materiële vaste activa
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.9

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermethoden
Andere bedrijfsmiddelen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huur/medegebruik/afdracht MI vergoeding
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

Begroting 2019
€

3.000
11.694

2018
€

3.000
0

131.891
983.176
284.756
104.391

Totaal afschrijvingen

-123.095
2.785.372
1.257.498
754.478

130.616
994.400
348.200
104.800

3.000
7.540
122.719
837.589
278.843
105.975

1.504.214

1.578.016

1.345.126

1.518.908

1.581.016

1.355.666

374.605
780.523
868.104
1.221.679
213.368
1.332.500

391.276
696.450
747.100
1.095.765
171.950
1.337.750

344.401
743.259
787.593
1.143.237
193.788
1.333.127

71.952

56.600

66.215

71.952

56.600

66.215

4.862.731

4.496.891

4.611.620
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2019
€
4.4

Begroting 2019
€

Overige lasten

4.4.1
Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1
Administratie en beheer
4.4.1.2
Accountantskosten
4.4.1.3
Overige

566.836
90.299
35.306

555.821
89.500
52.000

551.490
83.418
45.029

692.441
4.4.2
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.2
Onderhoud inventaris
4.4.2.3
Leermiddelen en ICT

697.321

475
2.330.000

6.500
2.235.500
2.330.475

4.4.4
Overige instellingslasten
4.4.4.1
Kantoorkosten
4.4.4.2
Medezeggenschap
4.4.4.3
Ouderraad
4.4.4.4
Projecten
4.4.4.5
Dubieuze debiteuren
4.4.4.6
Overige

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1

Rentebaten
Rentebaten

2.012
2.327.166

11.200
14.050
4.500
1.088.709
3.700
1.294.298
2.821.281

2.416.457

2.569.689

5.844.197

5.355.778

5.578.804

2019
€

Begroting 2019
€

311

0

Belastingen

6.1
6.1.1

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

0

0
0

6

1.172

0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en beleggingen
0
Overige financiële baten

0

0
0

-6.342

Saldo financiële baten en lasten

1.172
1.200

Waardeverandering financiële vaste activa en beleggingen
0
Resultaat waardering koers effecten

Rentelasten
Rente en overige financiële lasten

2018
€

1.200

0

5.5
5.5.1

2.329.178

3.518
8.752
5.247
1.295.074
11.947
1.245.151

311

5.4
5.4.1

679.937

2.242.000

6.340
13.023
13.599
1.462.099
17.577
1.308.643

Totaal instellingslasten

5.3
5.3.1

2018
€

-6.240

0

-6.504

-6.342

-6.240

-6.504

-6.031

-5.040

-5.332

2019
€

Begroting 2019
€

-33.411

2018
€

-8.190
-33.411

-30.855
-8.190
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Overige toelichting
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij
consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

van Ree Accountants
2019

B9

2018

Controle van de jaarrekening

€

81.893 €

82.510

Andere controle-werkzaamheden

€

7.744 €

908

Fiscale advisering

€

662 €

-

€

90.299 €

83.418

Gebeurtenissen na balansdatum
Ontwikkeling Corona
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om
het virus onder controle te krijgen. De gevolgen van deze maatregelen zullen in het boekjaar 2020 vooralsnog geen invloed hebben op de ontwikkeling
van de subsidie toekenning, De financiële impact voor de Laurentius groep zijn geconsolideerd vooralsnog redelijk beperkt lomdat de opbrengsten voor
met name het onderwijs doorlopen De opbrengsten kinderopvang beperkt zijn vanwege het besluit van het kabinet om aanvullend op de
kinderopvangtoeslag ook de volledige eigen bijdrage aan de ouders te vergoeden (tot het maximale uurtarief) lopen de inkomsten voor de
kinderspeelzalen voor een groot deel door. Wel wordt verwacht dat de coronacrisis invloed zal hebben op nieuwe instroom voor de kinderspeelzalen en
dat een mogelijke economische crisis ook impact heeft op de vraag naar kinderopvang.
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B10 Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

1

Activa

31-12-2019
EUR

31-12-2018
EUR

Vaste activa
1.2
1.2.1

Materiële vaste activa
Vooruitbetaalde licenties

74.320

86.014
74.320

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermethoden
Andere vaste bedrijfsmiddelen

574.846
5.337.131
1.132.926
117.150

Totaal vaste activa

86.014

681.624
4.919.229
1.088.133
221.541
7.162.053

6.910.527

7.236.373

6.996.541

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.5

Vorderingen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen

115.357
2.441.106
1.690.051

306.701
2.354.838
1.622.585
4.246.514

1.6
1.6.2
1.6.3

1.7

Borg en overige vordering
Borg
Overig

282.350
-

4.284.124

215.400
282.350

215.400

Totaal vaste activa

4.528.864

4.499.524

Liquide middelen

8.839.840

7.523.666

Totaal vlottende activa

13.368.704

12.023.190

Totaal activa

20.605.077

19.019.731
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2

Passiva

2.1
2.1.2
2.1.3

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

31-12-2019
EUR

5.684.988
1.881.238

Voorzieningen
Onderhoud
Overige voorzieningen

2.6
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9

Kortlopende schulden
Kortlopende deel langlopende schuld
Crediteuren
Kortlopende schulden aan OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

6.121.840
504.299
7.566.226

Totaal vermogen

2.4
2.4.1
2.4.3

31-12-2018
EUR

5.619.580
829.920

6.626.139

5.123.405
836.210
6.449.500

Totaal passiva

1.019.843
2.359.440
3.210.068

5.959.615
1.080.209
2.260.091
3.093.677

6.589.351

6.433.977

20.605.077

19.019.731
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B11 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2019
2019
EUR

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

57.126.196
1.652.291
2.001.906

4

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

48.207.724
1.459.292
4.726.011
5.447.484

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten
Saldo fin. baten en lasten

2018
EUR

53.977.351
1.554.910
2.025.260
60.780.393

Totaal baten

4.1
4.2
4.3
4.4

Begroting 2019
EUR

53.917.357
1.659.973
1.820.296
57.557.521

47.225.700
1.523.100
4.377.800
5.003.359

57.397.626

46.409.054
1.312.537
4.518.016
5.283.734

59.840.511

58.129.959

57.523.341

939.882

-572.438

-125.715

205

1.100

1.057

205

1.100

1.057

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

940.087

-571.338

-124.658

Exploitatieresultaat

940.087

-571.338

-124.658
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B12 Enkelvoudige kasstroomoverzicht 2019
2019
EUR

2018
EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Overige mutaties EV

Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Mutaties voorzieningen

940.087
940.087

-124.658
-124.658

1.459.292

1.312.537

37.610
155.374
192.984

13.470
746.570
760.040

489.885
489.885

319.841
319.841
3.082.248

2.267.760

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

-1.699.124

-93.554
-1.400.882
-1.699.124

-1.494.436

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie financiele vaste activa

-66.950

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-333.457
-66.950

-333.457

1.316.174

439.867

7.523.666
1.316.174

7.083.799
439.867

8.839.840
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B13 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2019
Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2018 van de Stichting. Ten aanzien van de enkelvoudige staat van baten en lasten van
de Stichting is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
balans en staat van baten en lasten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en
lasten, met uitzondering van het volgende:
Eigen vermogen
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm.
Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de organisatie in de resultaten van deze deelnemingen.
Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de organisatie en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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B14 Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans
1.1

1.1.2

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Mutaties 2019

Immateriële vaste activa
Verkrijgingsprijs 31-12-2018

Afschrijvingen t/m
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2018

Desinvesteringen
2019

Investeringen 2019

Afschrijvingen
2019

Boekwaarde
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gebruiksrecht lesmethode

93.554

-7.540

86.014

-

-

-11.694

74.320

Totaal immateriële vaste activa

93.554

-7.540

86.014

-

-

-11.694

74.320

Mutaties

Materiële vaste activa
Verkrijgingsprijs 31-12-2018

Afschrijvingen t/m
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2018

Desinvesteringen
2019

Afschrijving
Desinvesteringen

Boekwaarde
31-12-2018

EUR

EUR

EUR

EUR

€

€

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermethoden
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.682.148
7.197.839
7.428.491
4.635.017
1.396.271

-1.000.524
-4.005.362
-5.701.739
-3.546.884
-1.174.730

681.624
3.192.477
1.726.752
1.088.133
221.541

-197.621
-1.301.210
-4.392.379
-2.417.141
-334.034

Totaal materiële vaste activa

22.339.766

-15.429.239

6.910.527

-8.642.385

Verkrijgingsprijs
31-12-2018
€

Afschrijvingen t/m
31-12-2018
€

197.621
1.301.210
4.392.379
2.417.141
334.034

681.624
3.192.477
1.726.752
1.088.133
221.541

1.484.527
5.896.629
3.036.112
2.217.876
1.062.237

-802.903
-2.704.152
-1.309.360
-1.129.743
-840.696

8.642.385

6.910.527

13.697.381

-6.786.854

Mutaties 2019

1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.5

Verkrijgingsprijs 31-12-2018

Afschrijvingen t/m
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2018

Investeringen 2019

Afschrijvingen
2019

Boekwaarde
31-12-2019

Verkrijgingsprijs 31-12-2018

Afschrijvingen t/m
31-12-2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermethoden
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.484.527
5.896.629
3.036.112
2.217.876
1.062.237

-802.903
-2.704.152
-1.309.360
-1.129.743
-840.696

681.624
3.192.477
1.726.752
1.088.133
221.541

520.554
849.021
329.549
-

-106.778
-322.243
-629.430
-284.756
-104.391

574.846
3.390.788
1.946.343
1.132.926
117.150

1.484.527
6.417.183
3.885.133
2.547.425
1.062.237

-909.681
-3.026.395
-1.938.790
-1.414.499
-945.087

Totaal materiële vaste activa

13.697.381

-6.786.854

6.910.527

1.699.124

-1.447.598

7.162.053

15.396.505

-8.234.452

Vorderingen
31-12-2019
EUR

1.5.1

Debiteuren
Debiteuren gemeente voorschot huisvesting
Werk in uitvoering gemeente huisvesting

1.5.2

Kortlopende vorderingen op OCW

1.5.5

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente
Compensatie Transitievergoeding
Overlopende activa
Overige vorderingen

31-12-2018
EUR

115.357
-

306.701
115.357

306.701

2.441.106

2.354.838

474.357
1.080.180
135.514

Totaal vorderingen

196
267.157
1.064.849
290.383
1.690.051

1.622.585

4.246.514

4.284.124

Transitievergoeding
Onder de financiele vaste activa is de regeling compensatie van de transitievergoeding opgenomen. De regeling ziet er op toe dat werkgevers
vanaf 1 april 2020 bij het UWV een vergoeding kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben
ontslagen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Het opgenomen in 2019 is verhoogd met € 207.200 bedrag tot € 474.357.

1.6

1.6.2

Borg en overige vordering

Borg (Snappet)

Boekwaarde
31-12-2018

Nieuwe vordering
2019

Ontvangen
2019

Mutaties
2019

Boekwaarde
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

215.400

66.950

0

-

282.350

215.400

66.950

-

-

282.350

Borg
Onder borg staan betaalde bedragen aan borg, die zijn betaald ter bruikleen van de hardware van Snappet. De hardware die wordt gebruikt
betreft tablets die gebruikt worden door de kinderen op school. Conform de overeenkomst zal de betaalde borgsom retour worden ontvangen
bij inlevering van de geleende hardware. de borg heeft naar verwachting een looptijd langer dan 1 jaar.

91

Bevoegd gezag 40928
Laurentius Groep
Delft

1.7

Liquide middelen
31-12-2019
EUR

1.7.1
1.7.2
1.7.3

31-12-2018
EUR

Banken
Kasmiddelen
Deposito's

6.003.149
7.357
2.829.334

4.687.368
7.357
2.828.941

Totaal liquide middelen

8.839.840

7.523.666

Onder de liquide middelen is een bankgarantie afgegeven van € 21.800. De bankgarantie betreft de huur van het kantoor op de
Burgemeestersrand 59.
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.2

Algemene reserve
Algemene reserve voor 1 augustus 2006
Totaal algemene reserve

2.1.3

Bestemmingsreserves
Reserve Eigen Risicodrager
CAO Akkoord 2019
Herwaarderingsreserve activa
Reserve schoolfonds
Jonge leerkracht en aanvullende subsidie
Totaal bestemmingsreserves

Mutaties
Bestemming
Overige Mutaties
Resultaat

Saldo
31-12-2011

Stelselwijziging

Saldo
31-12-2018

EUR

EUR

EUR

EUR

4.868.856
1.252.984
6.121.840

-398.613
-106.778
-505.391

68.539
68.539

4.538.782
1.146.206
5.684.988

435.760
68.539
504.299

1.520.000
-74.522
1.445.478

-68.539
-68.539

1.520.000
361.238
1.881.238

6.626.139

940.087

-

7.566.226

741.296

Totaal eigen vermogen

Saldo
31-12-2019

EUR

EUR

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.
De bestemming van het resultaat 2019 is als volgt
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Algemene reserve

-398.613
-74.522
-473.135
-106.778
1.520.000

Algemene reserve voor 1 augustus 2006
CAO akkoord 2019
Totaal

2.4

940.087

Voorzieningen
Mutaties

2.4.1
2.4.2

Onderhoud
Aanvulling WW

2.4.3

Overige voorzieningen
Jubilea
Spaarverlof
Langdurig zieken
Negatief getoetsten
Duurzame inzetbaarheid
Totaal voorzieningen

2.6

Saldo
31-12-2011

Stelselwijziging

EUR

EUR

Saldo
31-12-2018

Dotaties
2019

Onttrekkingen
2019

Inleg
2019

EUR

Saldo
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

3.127.955
0

0
0

5.123.405
-

1.330.000
-

-833.825
-

-

5.619.580
-

EUR

0
62.584

317.116
0

62.584
125.168

0
317.116

336.902
30.521
450.000
18.787
836.210

61.213
70.464
5.744
137.421

-74.584
-69.127
-143.711

-

323.531
30.521
380.873
70.464
24.531
829.920

3.253.123

317.116

5.959.615

1.467.421

-977.536

-

6.449.500

Kortlopende schulden
31-12-2019
EUR

2.6.3
2.6.4
2.6.6

Crediteuren
OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.6.9

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Nog te besteden subsidies OCW niet-geoormerkt
Nog te besteden subsidies Gemeente (incl. huisvesting)
Rekening Courant
Overige overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

31-12-2018
EUR
1.019.843
2.359.440

1.417.317
368.726
847.848
576.177

1.080.209
2.260.091

1.348.981
108.248
891.815
744.633
3.210.068

3.093.677

6.589.351

6.433.977
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B15 Niet uit de enkelvoudige balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Alphabet Nederland
Er zijn voor een vijftal wagens een leasecontract afgesloten met Alphabet Nederland. Onderstaand een overzicht
Peugeot 208: Lease contract in 2017 afgesloten. De looptijd bedraagt 48 maanden. Leasetarief € 504 per maand.
Citroen Berlingo: Lease contract in 2016 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 487 per maand.
Suzuki Swift : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 357 per maand.
Renault Captur : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 725 per maand.
Volkswagen Golf : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 885 per maand.
Huur Annexum
In 2016 is een huurcontract afgesloten voor de 1e en 2e etage van Burgemeestersrand 59 te Delft. De looptijd bedraagt van 1 juli 2014 tot en met 15
november 2020.
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 55.536.
Lease contract Canon
In 2015 is een contract gesloten met Canon voor het gebruik en onderhoud van de kopieermachines. De looptijd bedraagt van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2018. In 2018 is het contract verlengt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2020.
Het leasetarief bedraagt per kwartaal € 23.542
Regeling onvoorziene gevallen VO lumpsum
Door de overgang van de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar is er een langlopende vordering van € 133.564 op het ministerie. Deze vordering
betreft een overgangsregeling die alleen uitgekeerd gaat worden als de school op een andere datum dan per 1 september wordt opgeheven en niet voldoende
liquiditeit heeft. Er is voor gekozen de vordering niet op te nemen om dat er van wordt uitgegaan dat de school blijft bestaan en deze vordering nooit
ontvangen gaat worden dat bij beëindiging het eigen vermogen toereikend is.
Levensfasebewust personeelsbeleid:
In de CAO VO 2018/2019 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke werknemer en een aanvullend budget van 120 uur voor werknemers
vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Laurentius dient nog een inschatting te maken in welke mate de gespaarde uren tot uitgaven zullen
gaan leiden (doorbetalen salaris). Het is noodzakelijk dat de school de gespaarde uren per werknemer inventariseert omdat de afspraken schriftelijk moeten
zijn vastgelegd. Na inventarisatie blijkt dat enkel een personeelslid gebruik maakt van het sparen van uren. Om deze reden is er geen voorziening gevormd.
Fiscale eenheid BTW
De laurentius Stichting, Stichting Kinderspeelzalen, Stichting Kinderspeelzalen Den Haag, Stichting Kinderspeelzalen Delft, Stichting
Kinderspeelzalen Midden Delfland en Stichting Kinderspeelzalen Lansingerland vormen een fiscale eenheid voor de BTW en zijn daarom
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde omzetbelasting.
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B16 Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW
2019
EUR

3.1.1
3.1.2
3.1.4

(Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

51.623.262
3.240.651
2.262.283

Totaal rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.2.1
3.2.1.3

Gemeentelijke bijdragen
Overige gemeentelijke bijdragen
Overige

Begroting 2019
EUR
50.026.701
2.064.400
1.886.250

2018
EUR
49.381.111
2.160.881
2.375.365

57.126.196

53.977.351

53.917.357

57.126.196

53.977.351

53.917.357

1.652.291

1.554.910

1.659.973

1.652.291

1.554.910

1.659.973

Totaal gemeentelijke bijdragen

1.652.291

1.554.910

1.659.973

Totaal overige overheidsbijdragen

1.652.291

1.554.910

1.659.973

3.5

Overige baten

3.5.2
3.5.4

Ouderbijdrage
Verhuur onroerende zaken
Overige

Totaal overige baten

693.449
342.983
965.474

745.200
386.800
893.260

562.291
350.845
907.160

2.001.906

2.025.260

1.820.296

2.001.906

2.025.260

1.820.296
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4

Lasten

4.1

Personele lasten
2019
EUR

4.1.1
4.1.2
4.1.2

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioen premies

4.1.3
4.1.3.3

Overige personele lasten
Overige
Dotatie/onttrekking personeel voorziening
Scholing/schoolbegeleiding
Uitzendkrachten, inhuur derden
Overige
Totaal overige

32.668.985
5.777.253
5.186.142

-6.290
1.000.408
3.350.856
870.140
5.215.114

Totaal overige personele lasten
4.1.4

Begroting 2019
Begroting

Uitkeringen (-/-)

Totaal personele lasten

2018
EUR

43.510.900
-

-8.600
1.027.700
2.637.700
666.000
4.322.800

32.472.005
6.026.921
4.331.506

-127.045
1.166.631
2.804.700
667.909
4.512.195

5.215.114

4.322.800

4.512.195

-639.770

-608.000

-933.573

48.207.724

47.225.700

46.409.054

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar FTE's 645
(2018: 643)

4.2
4.2.1

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa

4.2.1.2
4.2.2

Gebruiksrecht lesmethode

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Gebouwen
Inventaris en apparatuur en ICT
Leermethoden
Andere vaste bedrijfsmiddelen

11.694

-

7.540

106.778
951.673
284.756
104.391

107.300
962.800
348.200
104.800

106.778
813.401
278.843
105.975

1.459.292

1.523.100

1.312.537

283.009
1.330.000
777.927
863.544
1.192.617
208.098

333.900
1.330.000
687.200
739.600
1.069.900
166.600

287.462
1.330.000
739.844
784.736
1.121.469
189.244

Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Huur/medegebruik/afdracht MI vergoeding
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen

4.3.7

Overige huisvestingslasten
Overige

Totaal huisvestingslasten

70.816

50.600

65.261

70.816

50.600

65.261

4.726.011

4.377.800

4.518.016
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4.4

Overige instellingslasten
2019
EUR

4.4.1

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Overige

Begroting 2019
Begroting

523.586
46.151
8.413

515.000
55.000
26.400
578.150

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Meubilair
Leermiddelen en ICT

2.174.708

Overige
Medezeggenschap
Ouderraad
Overige lasten
Projecten

2.101.900

13.023
13.599
1.173.152
1.494.852

Totaal overige instellingslasten

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1
5.1.2

Financiële baten
Rentebaten
Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten

511.938
41.767
16.774
596.400

2.174.708
4.4.4

2018
EUR

570.479

2.202.116
2.101.900

14.050
4.500
1.197.800
1.088.709

2.202.116

8.752
5.247
1.174.665
1.322.475

2.694.626

2.305.059

2.511.139

5.447.484

5.003.359

5.283.734

205
-

1.100
-

Saldo fin. baten en lasten
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205

1.100

1.057

205

1.100

1.057
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Segmentatie Enkelvoudige Staat van baten en lasten 2019
2019
EUR
Voortgezet
Onderwijs

Totaal

Primair
Onderwijs

Totaal

2018
EUR
Voortgezet
Onderwijs

Primair
Onderwijs

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

57.126.196
1.652.291
2.001.906

1.955.527
375
85.996

55.170.669
1.651.916
1.915.910

53.917.357
1.659.973
1.820.296

2.002.021
875
88.273

51.915.336
1.659.098
1.732.023

Totaal baten

60.780.393

2.041.898

58.738.495

57.397.626

2.091.169

55.306.457

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

48.207.724
1.459.292
4.726.011
5.447.484

1.863.181
26.758
122.197
169.465

46.344.543
1.432.534
4.603.814
5.278.019

46.409.054
1.312.537
4.518.016
5.283.734

1.799.506
22.431
139.622
181.808

44.609.548
1.290.106
4.378.394
5.101.926

Totaal lasten

59.840.511

2.181.601

57.658.910

57.523.341

2.143.367

55.379.974

939.882

-139.703

1.079.585

-125.715

-52.198

-73.517

205
205

-

205
205

1.057
1.057

-

1.057
1.057

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

940.087

-139.703

1.079.790

-124.658

-52.198

-72.460

Exploitatieresultaat

940.087

-139.703

1.079.790

-124.658

-52.198

-72.460

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten
Saldo fin. baten en lasten
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B17 Overige toelichting
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen
die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

van Ree Accountants
2019

2018

Controle van de jaarrekening

€

37.745 €

40.859

Andere controle-werkzaamheden

€

7.744 €

908

Fiscale advisering

€

662 €

-

€

46.151 €

41.767

WNT-verantwoording 2019 Laurentius Stichting
De WNT is van toepassing op de Laurentius Stichting. Het voor de Stichting toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 152.000, bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

6
3
3
12

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de Stichting is € 152.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum
is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele
WNT-maximum voor de leden van het algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 maanden een
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Mw. dr. S.P.
Schenning

Dhr. C.J. van
Dhr. A.J.E.
der Kraan Christophersen

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

1/1 - 31/12
1,00
Ja

1/1 - 31/07
1,00
Ja

1/5-31/12
1,00
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

111.511
19.636
131.147

62.772
10.488
73.260

66.294
11.791
78.085

Individueel bezoldigingsmaximum

152.000

88.285

102.027

-/- onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

131.147

73.260

78.085

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalingN.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Bestuurder

Totaal bezoldiging 2019

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Bestuurder

Bestuurder

1/1 - 31/12
1,00
108.101
15.804
123.905

1/1 - 31/12
1,00
99.017
16.284
115.301

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

146.000

146.000

Totale bezoldiging 2018

123.905

115.301

100

N.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Dhr. R.C.W.A. Dhr. A.A. Lutter
Lelieveld

Bedragen x € 1

Mw. V. van 't Dhr. J.H.M van
Westeinde
Boekel

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Voorzitter
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

Lid
1/1 - 31/12

Lid
11/12-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmax.
-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

2.000
€ 22.800
N.v.t.
€ 2.000

1.750
€ 15.200
N.v.t.
€ 1.750

1.750
€ 15.200
N.v.t.
€ 1.750

1.750
€ 15.200
N.v.t.
€ 1.750

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/12 - 31/12
€ 1.750
€ 14.600
€ 1.750

1/12 - 31/12
€ 1.750
€ 14.600
€ 1.750

1/12 - 31/12
€ 1.750
€ 14.600
€ 1.750

1/12 - 31/12
€0
€ 14.600
€0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan:
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2018

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
Dhr. Mgr.dr. H.A. Verbakel

Functie
Lid

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bl8 Overzicht verbonden

partijen

zeggenschap

Juridische
vorm
St¡cht¡ngkinderspeelzaal
St¡chting
St¡cht¡ng kinderspeelzaal Lansingerland Sticht¡ng
Stichting k¡nderspeelzaal Delft
St¡chting
Stichting kinderspeelzaal Midden Delfland Stichting
St¡cht¡ng kinderspee¡zaal Den Haag
Stichting
IKC de Gouden Griffel
Stichting
Stichting Boost BMS
St¡cht¡ng
IKC de Bonte Pâel
St¡chting
lKcdeRegenboog
Stichting
Geen beslissende zeggenschap Juridische
vorm
Stichting BSHP het Kristal
Sticht¡ng
St¡cht¡ng Pool West
St¡chting
Passend primair onderuijs Delflanden St¡cht¡ng
Samenwerk¡ngsverbând VO Delfanden Stjchting
St¡chting Passend Primair Onderu. Haaglarsticht¡ng
Beslissende

Statuta¡re Code
zetel
activrteiten
Delft
4
Delft
4
Delft
4
Deft
4
Delft
4
Lansingerland
4
Delft
4
Oelft
4
Deft
4
Statutaire Code
zetel
activiteiten
Delft
4
Oen Hãâg
4
Delft
4
Delft
4
Den Haag
4

Eigen

VermogenExplo¡tat¡e Consolidalie

31-12-2019 saldo 2019

C
€
€
C
€.
C
C
C
€

- €
€
22.508
€ -208.818
10.723 €.
-5.782
36.041
1'13.444 €.
-52.503 €
€.850
314.656 €
27.627
-47.147 €
11.865
- €
106.546
-65.883

ja
ia
ja
ia
jã
ja
ia
ja
ja

Consolidatie
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Bl9 Gebeurtenissen na balansdatum
Ontwikkeling Corona
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overhe¡d ingrijpende maatregelen
genomen om het virus onder controle te kr¡jgen. De gevolgen van deze maatregelen zullen in het boekjaãr 2020 vooralsnog geen invloed
hebben op de onhvikkeling van de subsid¡e toekenning, het resultaat en de financièle positie van de stichting.

820

Formele vaststelling jaarverslag 2019

Het

door de raad van toezicht op,

2019 is

.,
R.W

LQLQ

(namens de leden van de Reed van Toez¡cht)

Het jaarverslag 2019 is vastgesteld door het college van bestuur op,

besluurder

A.J.E. Chnstophersen
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Controleverklaring
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Laurentius Stichting
Burgemeestersrand 59 | 2625 NV Delft
Postbus 649 | 2600 AP Delft
015-251 14 40
info@laurentiusstichting.nl
www.laurentiusstichting.nl

